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Çemberlayn Bugiin Hitlere Cevap 
S. Rusya lsveç ve Norveçten de Metalibatta BulunacakmıŞ, 
• • 
lngiltere Ile Sovvetler Arasında [ 
Ticaret Görüşmeleri Yapılıyor ı I 
M. GÖRİNGİN İT AL YANLARLA ANLAŞMAK 
ÜZERE ROMA YA GiDECEGi BİLDİRİLİYOR ı 

. .... ,. ,, .... '"'" 

Sovyetlerin 
Hazırlıkları 

Kime Karşı? 
'l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!'!O!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Aca b a M. H i 11 er 
Sovyetle rle Anlaşır

ken Baltığ ın Bugün
kü Hale Geleceğini 

Hesap Etmişmiydi? 
;;iliiiiiii~ ~ - ------- -.__.,,._ 

Yazan: Ebüzziyazade Velid 

Finlandiya sovyet Rusya 
ile Harbe Hazırlanıyor 
Büyük Şehirler . Tahliye Edildi 

Vilno Şehri Litvanyaya Verildi, 
Estonya Kabinesi İstifa Etti 

.Ballık memlekellerlnln haritası 

~-, 

Çemberlayni 
Bugün Hitlere ( 

ı1Cevap e ecek 
Almanya Üzerinde 

100 Saat Uçan 
İngiliz Tayyareleri 

Londra, 11 (A.A.) - Avam Ka- ~ 
marasında .Jobn Sim.on, harp 
Jıakkınd:ı. Cemberlayn tarafından 

yapılacak beyanatın yannki Per- ,: 

1 
şembc gününe bırkıldığını söyle-
mi§ ve dominyon hültftmetlerloln 
reyleri alınmak üzere tedbirle r a-
hndığını ilive etmiştir. 

Almanya üz&inde yapılan keşif 
uçuşları hakkında Kingsley Vood, 
şunları söylemiştir: 

(Arkası 3 üncü ~ayfad~ e 
. ı 

GARP CEPHESiNDE 
Hitler Garpte 
Yıldırım Harbi 

Yapacak 

• 

METRiSTE YAPILAN ATISLAR 
Dünkü Topçu Atışları 
iyi Neticeler Verdi 

!!!~~~~~~ı -
İngiliz Kralı 

Askeri Heyetimizin 
Reisini Kabul Etti 

Londra : 11. ( A. A. ) 
Türk Askeri Heyetinin 

Orbay Reisi General 

bugün Kral tarafından 

kabul edilmiştir. 
Londra 11 (A.A.) - Halen İngilt.e· 

rede bulunan Türk askeri reisinin re

fikası Bayan Orbay 1935 senesinde 

' istanbulda. toplanan beynebnilel ka-
Dünkü alışlarda erler mermi sürüyorlar 

(Yazısı 2 inci sayfada) 
dınJar k ooleransmda İngiliz kadınla
nna karşı gösterilen misaJ'lrperverH-

ie bir m ukabele olmak üzere lerlip A • k s • ı A hl 
::~~= ~;::~.::::~;,~; 1:~:::: ::.· merı a ı a anıyo 
zır bulunnıuştur. 

iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 Harpten Başka Çıkar Yol Olmaz 
İtalyadaki sa Amerika da Harbe Girece 
Talebemizi 
Geri Çağırdık 

Vaşington, 11 (A.A.) - Harbiye 
Nezaretinden bUdirildiğint> göre, şbn
cli orduda kullanılmakta olan yarı o

tomatik «Ga.r1and:. modelinde 65 bin 
tüfek siparis edilmiş olduğunu bildir
ml<j,tir. 1941 senesine kadar bütün A

merika ordusu bu tüfeklerle teçhbı 

edllmiı; olacaktır. 

Bwıdab başka onlu igln yedi mll-

yon dolar kıymetinde tay1are ve m 
tör de sipariş edilmiştir, 

HULLUN NUTKU 
Nev - York. 11 (A.A.) - Jlaricj 

Nazırı Hull, bir nutuk söyllyer 
Amerika hükômetlnln, memleket 
bitaranığuu muhafaza etmek ticar 
ttllifları akdi siyasetine devam tt 

(Arkası 4: üncü sayfad 

LER 
Sulh Tabii Degil, Fakat İnsanidir 

1 

Halbu.kl bu yapılan şeylere herk 
Jhtlyacı vardır. Yapandan alm 

1 
kalkarlar; pek tabii olarak ka"ı"ga <ı 

kar. Kavıra. bir insanın yaptığı 
şeye sahip olmaslle beraber b~la 
mışhr; bu çok tabiidir. 

Habil Kabil vak 'ası bir kıskanç] 

hidlsesl de(U, sahip çıkmak t~temc 

ten dotan ilk kavgadır. 

Sulh tabii detildlr . 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇ ER 
Metriste Dün !Modern Bir !Karısını 

GENERAL KEMAL •• 
Topçu Atışları Yatılı Köy O/düren Adam 

Cephane Yüklü Vapur, Muayeneyi Muvaffa
kıyetle Atlath ve Hemen Harekete Geçti 

Yapıldı Okulu Yapılıyor Mahkum Oldu 
Muntazam bir.program yap -

ımak, işi pürüıısüz ta.~bik etmek 
ıınesele idi Vakıa arkadaşlar, bu 
•işlerde zamanla yetişmişlerdi ve 
iyi bir iş bölümü de vardı. faıkat 
ufak bir eQgel, bütün praf:(ramı 
iş intizamını altüst edebilirdi. 

Yüklemiye başlamadan önce, 
iJ::ıazırlıkların tamamlanmı.s olma
sına kanaat getirmeli idi. 

İşe birçok elemanla tedvir et
mek, ne mümkün, ne de doğru 
değ:ildL Cephaneliklerde ve am
barlardaki memurlar artık emin
diler ve her tehlikeyi göze a1a
bileceklerirııde şü)lhe edilemezdi. 
Saraçfnane aırJbart.;da kayyum 
ve Ahmet Fuat, Sul'.anahmet am
barında kardeşim Abdü;vahap, 
tapa fabrikasında ve Karaağaç
ta Bilal ve merhum Alıbay .3ali
hin genç yavrusu teğmen Ziya 
fasrJasız çalışıyorlardı. 

Aaysofya avlusunda ikamet e
den kahraman piyade taıburu -
nun grupa müz:ı.hir ıbirkaç süba
yı erlerile ve nakil vasıtalarile 
de yardıma koşuyorlardı. Sınıf 
arkadaşlarımdan Beyazıtlı Hak
kı ve süvari kaymakam Erzu -
rumlu Haliıl de en ıbüyük mua -
venetlerini esirgemiyorlardı. Ta
burun imamı da ıbir fedai idi. ! 

Halil, Milli Müdafaa teşkilatı
n.!.n Ayasofya su/besini idare e
den merkçz heyetinin fedakar ü
yelerin.dendir. Binıbaşı Hüseyin 
de -bu meyanda.dır. Hüseyin Har
putludur, gümrük hamaUarı ü
zerinde de ıbüyük nüfuz kazan -
mıştır ve burada ıbüyük tesir gös
terecek vaziyettedir. 

İlk vanurlan, Karaağaçtan alı
nan maddelerle doldurmak ko
lay olmustu. Şi.ırıdi, emin bir çı
ğır acılmış olmakla ıberaber, i
şin birçok yerlere intikali, güç
lüğü arttırdıkça arttırıyordu. 

Bu vapura teğmen (vü:zlbaşı) 
İzzet memur edilmişti. Alacağı 
bütün eı;yanın hazırlanması sı
rasında bütün· ambarlara temas 
etmekte idi. 

Vapur, cephaneyi .mutat üze
re Fener önünde iboyanırken al
dı. Grup Uyeı1e:ri arasında Y= 
tutan T. ceı;fuaneli~ten ambara 
kadar sevkte yine yardımlar ifa 
etti. 
Teğmen Necmi de g:rup tahrir 

iŞ1erinden vakit iıhtilas ettikçe 
ambarlarda ve cephaneliklerde 
vazife alıyordu. 

Cephanesini alan vapur Sirke
ciye yanaştı, yıolculannı almaya 
başladı. Mulhtelif istikametler -
den gelen ve muıhtelif şekiller 
veril<>rek mahiyeti gizlenen eş -
ya da bir 'Taraftan vapura tevdi 
ediliyordu. Sandıklardaki mar
ka' ar vaziyeti gizJiyeıbiliyordu ve 
m ı elif iskelelere ~karıl'1!'.ıak 
üzere tertip ed·hyordu. Haki -
katte hepsi de İndboluya veri,. 
lecek'i. 

İzzette yolcular, arasında Ana
dolc lan gelmiş olan esnaf kıyafe
tinde yer almıştı. 

Vanur_yükünü ve yolcularını 
al ~a kontrol heyeti geld ve ha
reketine müsaade etti. 

Vapur. muayeneyi muvaffakı
yetle atlattı ve harekete geçti. 
Seferini İt>aboludan ıbaşka diğer 
iskelelere kadar dıı. uzatacaktı. 
Hiçbir zaman yolcular vaziyet -
ten haberdar olmuyorlardı. O za
man vapurlann miktarı azdı. Bü
yük harp, Seyrisefainin bir.çok 
vapudarını kayıbettirınişti. lşli
yen vapurlarda sevkiyata kifayet 

edemiyordu. İnkişafa başlayan Dün Sabahki Atış lar Mu-
iktısadi vaziyet, lbirçıok vapura ih- d 
tiyaç ıgösteriyordu. Kabotaj u- vaffa kıyetle Neticelen i 
sulü henüz mevzu değildi. Ec
nebi vapurlarda mı.thtelif igke -
lelere uğramak hakkını haizdi
ler. Bu senbestiden biz de, grup 
hesab~, is'.ifade imkanını bu
labiln'fiştik. Türk vapuı:farı ka -
çakcıl.k namına higbir şey ya -
p: • vaziyette d !'.';.terdi. La 
Fransezin iş yapabilmesi için 
propag .n<la yapmaKıan da fariğ 
olmuyorduk. Bu hararetli sevki
yatla bir gizleme tert]bi yapılaıbi 
liyordu. Diğer taraftan birçok yük 
alan bu vapurlar, ·bize ait meva
dı da çok muted:j bir fiatla nak
lediyordu. Hatırımda kald,ğına 
göre, grup bir mermiyi herhan
gi bor iskeleye 15 kuruş gjlbi çok 
ufak ıbir ücretle taışıt:ınak muvai
fakiyetini de elde etmişti. Bu fia
tı yükse;ımemek için 'bütün arka
daşlar son tasarrufu gözetiyor -

Topçu atış okulunun 939 se -
nesi ikinci devre kara atış kur
sunun hitamı münasebetile dün 
sa:bah Metris çiftliğindeki topçu 
atış okulu arazisinde top atışları 
yapılmıştır. Atıslar muvaffakı -
yetle neticelenmiştir. 

Saat 10 da baş taıbyada okul ko
mutanı Albay Şükrü Alaçam ta
rafından al • 'ıakkında izaiJ::ıat ve
rilmiş vo a·.ışın dayand1ğı mu -
harebe <iurumu wc-::uokulu atış 
baş öğretmeni a1bay 3aıni tara -
fından kroki üzerinde tafsilen 
anlatılmı.ştır. 

Atış .tatbikatı bittikten sonra 
davetliler, otomobil ve otdlıüs -
!erle topçu atış okuluna gelmiş
ler ve orada öğle yemeğini ye -
mi.şlerdir. 

-----010----

!ardı. B E L E D 1 Y E 
İzzete de vapurda müstalhdem- 1 . . , 

ler arasında bir vazife verilmek Sışlı Hastanesi 
suretiile !hüviyeti gı:zlenm11ti. ' 
Genç süıbay bu vazifeyi güzelce Şişlide yapılacak hastaıhane 
başarm.~tı. Mevsim icaıbı, deniz- Planının tetkikat raporu Nafıa 
Jerde sıkıntılar çekmi.şti. Fakat Vekaletine gönderilmi~tir. Has-
çekilen azaplar, hakikat halde tahanenin iki yerde yapılması ile-
miınevi ıbir zevkti. ri sürülmektedir. Bunfardan bi-
İneboluya ıbir an evvel mühim ri Mecidiyeköyünde .belediyeye 

mevadı yetiştirmek, tehlikeye ait saha diğeri Dııtülacze yakinin 
düıımemek için kaptanlar, çok de- deki arazidir. Bunlardan han -
fa, Ineboluya kadar yalnız yolcu- gisinde hastahane yapılacağını 
!arını çıkarıyor, yükJerini dönüıı- Nafıa Vekfileti tesbit edecektir. 
te veriyorlardı. Bütün bu tedbir
leri almak, kat'i ·bir zaruretti ve 
direktör burada da daima dirayet 
eseri gösteriyordu. Vapur memur
lan QOk yetişkin adamlardır ve 
vaziyete intibak etmesini bilir
lerdi. Bu adamlar içinde inkıla
bın daı<belerini yemiş olanlar da 
QOktu. Tayfanın bir kısmı beyaz 
Rı1Slardandı ve hürtiyeti için ça
lışan Türk milletinin mukaddes 
gayesi uğurunda savaşmayı yük
sek ıbir emEil olarak tanıyorlardı. 

Gön.derilen eşyada ce)lhane ka
dar ordu iıÇin lüzumlu idi. Leva
zım reisi ile gör~tüğüm zaman
larda. ken.disina. yap'!lan bu yıu-
dımları hiç unutmadığını tekrar 
eder ve müteşebbisleri takdirle 
yadeder. 

İnebolu alıştılh vazifesini yine 
iftiharla ibaşarunıştı. İz-z.ete de ar
kadaşları gubi iltifat edilmi , is
tirahati temin olunmuştu. Eşya
nın teslim ve tesellümüıı.de cid
diyet ve aısallıiyet ıgösteriliyor -
du. Mak.buzlar mu!lıteviyatııı.da 
hemen hiçbir zaman yanlışlık 
olmamıştı. Birço'k zatlar !bize: 

- Bu iş, hazerde de ancak bu 
kadar dikkat ve sıhhatle ifa edi
lebilir. 

Demekle gösterLlen gayret ve 
intizamı tebarüz ettirmişlerdi. 

İz.:zet, vapurla döt>dü ve mak
buzu getirdi. Bu mühim sevki yat 
ta muvaffak olmuştu. 

(Arkası vaı·) 

DE NIZ 

Karadenizde Fırtına 
Karaden.iı.deki fırtına yüzün -

den vagur seferleri intizamını 
kayıbetıniştir. Salı günü Barlın
dan gelecek Mersin vapuru ıbu
gün, bugün Karadenizden gele
cek Eğe vapuru yarın ve dün 
Trabwıı.daıı. gelecek Erzurum va
puru da ıbu salbaıh. limanımıza ge
lecektir. Erzurum vapuru fırtı
na yüzünden İneboluya da uğ
rayamamıştır. 

Park Yapılacak Yerler 
Nafıa Vekaleti ba:hçejler müte

hassısı Lavo istan.bula gelmiştir. 
Mütehaıssıs, Vali ve Prost.la lbe
raıber şehrin .muhtelif yerlerini 
gezmiştir. Lavo Maıçkanın Gaz -
haneye ibakan sırtı ile Tozkı:ıpa
ran Haliç arasındaki sahayı kül
türpark ıhaline sokacaktır. 

Atatürk Köprüsüne 
Dö~ enecek Parkeler 

Atatürk köprüsüne d~nen 
tahta parkeler yağmuıilar;n te
sırne llozü1duğu için belediye ile 
rnüteahhid ara5ında ihtilat çık -
mıııtır. Belediye ihtil!ifı hakem he 
yetine intikal ettirmiştir. 

Sinema FiaUar ı 
Sinema fiatlarının ucuzlatı! -

matlığından şikayet eden defter
darlık mürakibi ile belediye ik
tısat iş'.eri müdürlüğü erkanı 
dün ıbir toplantı yapmıştır. Bele
diye erkanı ve mürakip sinema
cıların istenildiği şekilde bilet üc. 
ret.erinde tenzilat yapmadığını 
tesbit e•miş, neticenin Vali ve 
belediye reisine bi1dirilmesi ka
rarlaşmıştır. 

Cumhuriyet Bayramı 
Programı 

Vilayet, Belediye, Parti Halk 
evleri, Maarif ve muhtelif teşek
küllerin murah:hasları bugün par 
ti.de toplanacak, Cumhuriyet ilıay
ramının programını hazır!ıya -
caklardır. 

MÜTEFERRiK 

Bir Çin Heyeti Geldi 
Dün Sovyet bandıralı Svanet

ya vapurile Rusyadan şehrimize 
yedi kişilik lbir Çin lıeyeti gel
miştir. 

• 
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Karlı Bir Kıs Sabahı 
Peyman için kocasının sevgi -

sine daha fazla mukavemet im
kanı yoktu. Yüzünü genç ada -
mın omuzuna kapayarak hafif 
lbir sesle: 

- Galip sevgilim, dedi. Ben, se
nin beni sevdiğine emin oldu -
ğum müdde'ce bana ne yapar
san yap, hepsinı affeder'm. ı Selami İzzet - Mefharet Ersin ~l===::t 

Peymarun yanına gitti, onu iki 1 
elinden tutup çekerek ayağa kal
dırdı, kollarının arasına aldı, san 
ki <ırk yı:dır gömıediği bir in
san imiş giibi hasretle göğsüne 
lba~t .rırken: 

- Peyman sevgili karıcığım, 
dedı. seni durup dururken boşu 
ıboşuna üooüğüm için kendi ken
dimd n utanıyorum. Beni affet 
·vavrL.t .tm, biliyorum, senin 
hiç k"'o. alin yok, bütün geçim
sızlık benden çıkıyor. Of! Ben 
'"' fena huylu bir adamım Ya -
rıı:b i! N'çin böyle seni da;ma kı
rıp mcit.nıekten zevk alıyorum? 

Sonra parmağını Peymanın çe-

0<ünü kendi yüzüne yaklaştıra -
rak ilave etti: 

- Biliyor musun Peyman, ben 
!kime benziyorınn '! Tıpkı benim 
şu mel'un atım Haytluda. İkimiz 
de ayni soytlanız. İkide birde ku
taklarımızı dikiyor, burnumuz -
dan soluya soluva başımız alıp 
gitmeiie kalkışıyoruz, ve bu ara
da önümüze !!eleni hiç bakmadan 
çiğneyip geçiyoruz. Fakat haddi 
za\ında hiç fena mahlı'.ıklar de
ğiliz, ve kat'iyyen kimseyi de kır
mak incitmek niyetimiz yo'.k. Bü
tün kabahat lüzumundan fazla 
delikanlı olıışuımuı.da. Ne demek 
istediğimi anlıyorsun değil mi 
PeYTI".an be".i .affediyorsun. de-

Galip karıs;~ı kolları arasın -
da bir daha sıkıp dudaklarını 
öpolükteıı sonra güldü: 

- Dünya yüzünde hiç kimse
yi seni sevdiğim gibi candan sev
meme imkan olmadığını da:ha 
öğrenemedin mi küçük melek! .. 

Peyman kendini hiç iyi !hisset
miyordu. Bir yandan hamilelik, 
bir yandan da daimi üzüntü ve 
hekcan ,genç kadını çok halsiz 
düşürüyordu. Onun için bu vak'a 
dan iki gece sonra, komşularının 
akşam ziyafetine gitmeğ:i gözü 
yemedi. Ziyafetten sona .gece ya
rılarına kadar lbriç yahut poker 
oynanacak dans edilecek kah kah 
kihkiıh vakit geçirilecekti. Onun 
bu kadar .gürültüye göğüs gere
cek haıli yoktu. Onun için liıcyaru 
ı · t ·, · · ve Yu-

Bu Mektep Ali Bey 
Köyünde Yapılacak 
İstanbul maarif müdünlüğü A

libey köyünde modern lbir köy 
yatı okulu vücude ıgetirecektir. 
Vilayet ilıudutları dahilindeki 
köy yatı okullarının sayısı bir -
kaç sene içinde ona baliğ olacak
tır. Bu işle meşgu,J olmak üzere 
yakında bir teşkilat vücude geti
rilecektir. 

Birkaç senedenberi. açılmakta 
olan köy yatı okullarının iyi ne
tice verdiği görülmüştür. Alibey 
köyünde vücude ;:etirilecek köy 
yatı okulu, şimdiye karlar açLlan
lardan e1cle edilen neticeye göre 
meydana konacağın.dan hepsin -
den daha büyük, daha modern 
olacaktır. Takbeleri hayati şart
larına, köy hayatına uyduruia -
cak, öğretmenlere köy işlerinde 
uğraşmıs öğretmenlerden bulu
nacaktır. Mektebin geniş bir ara
zisi bulunacak, talebeler bir köylü 
gibi çalışarak ta'ıbikat görecektir. 

----O•O-----
G Ü M ff U K 

Yeni Bir Emir 
Muntazam seferler yapan va

purlarla ıgelen dahili ticaret eş
yalannda bundan soma güm -
rük beyannamesi aranmaması 

dün gümrüklere bildirilmiştir. 

Gümrük teşkilatı T efliş 
Ediliyor 

Gümrük muhafaza Kumanda
nı muaviru General Fahri Ulk is
tanlbul basmüdürlük mıntaka~ı
nı teftiş etmek üzere Ankaradan 
şehrimize gehniştir. 

Gümrük Vermeden Mal 
Satan Çinli 

A vrupadan şehrimize gelen 
bir Çinli yanında bulunan bir 
baıvul ipekli kumaş ve diğer eş
yaıları gümrüğünü vermeden sa
tarken yakalarımıştır. 

Kimyager Alınacak 
Gümrükler idaresine kimya -

ger almak üzere yakında ıbir kim
ya.ger imtihanı açılaraktır. 

Komisyonculuk imtihanı 
Gümrük komisyoncusu olmak 

istiyenler için 25 teşrinievvelde 
gümrüklerde bir imtihan açı
lacaktır. 

Memur Alınıyor 
Gümrükte ıhalen mevcut mün

hallere ve ileride açılacak yerle
re tayin edilmek üzere ıbu ayın 
23 üı:ı.dc lise mezuıılaı·ı arasında 
bir imti±ıan açılacakiıı-. 

-o 

.iMAN 

.imanlar Teşkilat Kadrosu 
Ankarada ıbulunan limanlar iş

letmesi umum müdürü Raufi Man 
yas dün şehrimize dönmüş.tür, 
Bütçe ve kadrolarda tadilat ya
pılacaktır. İskenderun Ji.ırıanı teş-. 
kilfıtı ,;omdilik umum müdürlük ı 
bütçe ı 1en yapılacak tasarruf
lat ile idare olunacaktır. 

Bugünkü Toplantı 
Ankarada ta~nacak olan tica

ret odaları kongresine gidecek· 
murahhaslar lbugün Ticaret O -
dasında ihususi mahiyette !bir iç
tima yapacaklaııdır. 

suf amca ile ıbir aydır tamirden 
yeni çıkan ma'hut otomobile bi
nerek yola çık!tıktan oonra ken
di kendine yemeğini yiyerek er
kenden odasına çekildi. 
Komşu kÖ~kün zenginliği ve 

güzelliği dıllere destan olan ya
bancı b;r kadın larafmdan satın 
alınma;ı muhitte büyük bir me
rak uyandırmıştı. Civarın belli 
başlı aileleri Pakize ile yakından 
tanışmak için fırsat kolluyor -
!ar. Galip vasıta.sile onu ev'lerine 
daıvet edip ağırlamak !hususun
da ibiribirlerile adeta yarış edi
yorlardı. Bu ziyafet te onun şe
refine idi. Bittaıbi Pakize gecenin 
kalhramanı olup çıkmış, herkes 
onun etrafında .toplanmış, !bütün 
gözler onun üzerine çevrilmiı;ti. 
Bu toplantı umumiyet iti'barile 
neşeli ve samimi sayılacak bir 
toplantı olmuştu. 

Senelerd<>nıberi erken yaıtma
ğı itiyat edinmiş olan Yusuf am
ca davetlilerden erken dönen bir 
karı kocanın aralbasına !binerek 
saat on lbir sularında çiftliğe dön
müştü. Gece yarısından iki, iki 
bu uk saat sonra bütün daıvetli-

Katil Rifat 22 Sene 

Hapis Yatacak 
Ağır ceza mahkemesi dün 

cKöprüdeki Kadıköy iskelesi ci
nayeti> hakkında kararını ver -
miştir: Bu karara göre, kendisin
den şüphe ettiği karısı Behiceyi 
köprünün Kadıköy iskelesinde 
ıbekliyerek vapurdan çıkarken ta
banca ile vurup ö1d üren ve o es
nada vapurdan çıkmakta olan Ay
ten ismindı;ki bir ç-ocuğu da te
sadüfen yaralıyan •Bostancı. is
kelesi başmemuru Rı.fatın cürmü 
sabit görülmüş ve zevce kati'li 22 
sene hapse mahkum olunmuş -
tur. 

Rifat; ayrıca maktul genç ka
dının ailesine de 1300 lira da taz
minat verecek.tir. 

Ağır Cazanın Diğer Kaı ar:arı 
İki ırz düşmanı ıhakkında bir 

müddettenıberi ağır cezada de -
vam eden muhakemeler !l:ıitiri -
miş ve dün akışam kararları ve -
rilmiştir: 

Bunlandan lbiri 19 yaşında Ah
met isminde bir gençtir. Aıhrnet 
6 yaşmda Makbule namındaki 
bir kız.cağız.n ırzına geçmiye te
şel)büsten 1 sene 8 ay ha"'*' mah
kı'.ım o;unmuştur. 
Diğer suçlu da Mehmet ismin

dedir. Mehmet 14 yaşında Nai - 1 

menin lbikrini izale cürmünden 
dolayı 3 sene 4 ay ıhapse mahkı'.ım 
olunmuştur. 

--'---oo----

MAARiF 

Yeni Tayinler 
İstanbul orta tedrisat mektep

lerinde münhal muallimliklel'e 
yüksek t ah.silini ikmal! eden ta -
lipler tayin edilmişlerdir. Lise me
zunları İstanbul daıhilindeki orta 
tedrisat mekteplerınde yardımcı 
muallim olarak istihdam edilmi
yeceklerdir. 

Mekteplerde Pasif Korunma 
İstanbul mekteplerinde ha.va 

taarruzlarına ka~ı pasif korun .. 
ma llıaz:rlıkl.arına ıbaşlanmııştır. 
Mektep müdürleri sığınak, taıle
be ekipleri, mektepte lazım ge
len vesait ve masrafları tespit e
derek maarif müdürlüğüne gön- 1 
dermiye başlamışlardır. Tal.e -
benin maske temini hususun
da lazım gelen tertibat alınmış
tır. 

Taleıbelerin maske tedarik e
deıbilmeleri için maske parasını 
taksit ile ödemeleri kararla~tırıl 
mıştır. 

--o---
EKONOMi 

ihtikar Komisyonu 
Bugün Top'andı 

Ticaret müdürlüğündeki iılıti -
kar komisyonu ıbugün öğleden son 
ra top:anacaktır. Bugünkü tcp
lantıda ıbanyo al.atı satan tacir
ler dinlenecektir. 

Komisyona k'aryola ihtikarı 
hakkında da yeni yeni ihlbar'1ar 
vaki olmuştur. 

Osmanlı Eorçları 
Pariste !bulunan Düyun.uuınu

miyc komiserimiz Ali Rıza şeh
rimize ~elmiı; ve Ankaraya ha
reket etmiştir. Ali Rıza Osmanlı 
borçlarının tesviyesi ilıakkında 
alakadar makamlarla görüşecek
tir. 

!er ev saıhiplerine veda edip çık
mışlar, lbu meyanda Pakize ile 
Galip te otomobillerine !binerek 
çiftliğin yolunu tutmuşlardı. 

Yolda Galip Pakiıleye: 
- Ne güzel bir gece, değill mi? 

Dedi, müsaade ederseniz sizi yu
karıki yoldan götüreyim. O za
man Cevizliğin ay ışığı altında 
ne muhteşem lbir manzara arzet
tiğini görElbilirsiniz. Ne dersiniz, 
teklifi.rn muvafık mı? 

Pa:kize ibaşını salladı: 
- Hay hay, siz nasıl isterse -

niz. 
Otomobil ciftliğe giden kestir 

meden, şÖseden çıkmuı, çiftıliği 
arkadan doğru kuşanan yüksek 
geniş ıbir yola sapmıştı . Galip gö
zünü önünde uzanıp giden geniş 
yoldan ayırmadan dedi ki: 

- Sizin arkadaşl.ığınız sayesin
de ne heyecanlı. ne ıbulunmaz bir 
yı>z geÇirdim ıbil.seniz Pakize! Bu 
İıüzel yazın sizden ayrılmadan 
bu şekilde nihayete ermesini ne 
kaıdar isterdim. Köşkün işi bitin
ceye kadar 'burada !bizimle ka!lıp 
ta sonra doğruda\) doğruya oraya 
geçseniz o1ınaz mıydı acıtba? 
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'' KAVGAM,, 
Va.zarı: 

HITLER 1 Alman Devlet Reisi: ADOLF 
Tefrika: 12 

"Vatansız Yahudiler, Başkalarını istismar Et
nıekten Başka Birşey Bilmiyen Parazitlerdir,, 

İlk önce kölelik etmek iç;n ya
raıtılan ırklar esir edildi, bun.dan 
sonra sıra hayvanlara geldi. İlk 
önce sapana mağlubu koştular, 
on.dan sonra atı kastular. Ancak 
sulhıçu budala ilk ıbeşeriyetin in-
5aniyete bu manzarayı vermesi: 
ne acınır. HafüJuki terakki ancak 
[YÜk;_ğin, zaıfi kuvv€1 . .).ıe ram 
etmesile kabıidir. Medeninin kö
kü insan kanındadır, inkişaf et
mek iQin de kana muhtaçtır. 

Her ırkın fevkinde olan ırk, 
bir medeniyet yarataıbilecek olan 
ırk yalnız .Aryen• ırktır. Bu ır
kın yükısekLiği tdealizmasınd& -
dır. 

İdealizma, egoizmanın ak.sidir. 
Milletine fodakii.rlık yapacak, mil
letine sadık kalacak yegane ırk 
ta ar.ven ırktır. Almancatla ide
alizmanin illham ettiği hareket -
!eri, idea}izma mefihurnunu an -
latan bir kelime vardır: 

,pfiid);,erfüliun.g• (lbunu türk
çeye vazifeşinaslık, diye tercü
me edebiliriz) aryenler, kendi 
canlarını feda ederek Almanla -
rın düşmanlaruu mümkün oldu
ğu kadar çok öldürmrkten, ya -
ıbancıların haksız yere işgal et -
.tikleri hutllJ('Jarı ele geçirmek -
ten sakınmazlar, çünkü bunlar 
Almanyanın büyüklüğü için el
wmıd.ir. 

Arycnler, cihana hülanetmek 
için yaratılmışlavdır ve buna da 
yalnız Yahudi ırkı engel olmak -
tadır. 

Y ahudilel'in hiÇbir zaman va
,tanları c.lınamıştır. Onlar menfa
atlerini yabancı topraklarda te
ıınin etmişlerdir. Zannedildiği gi
ibi göçe'be de değilıdirler. Göçe -
!beler Yahudilere üstündür, on
lar ekip biçmezler, bir yere yer
l"§!Ilezler, önlerine katıp güttük
leri sürülerden istifade ederler. 
Yahudiler; başkalarını istismar 
e'lınrekten 'b~ka bir şey bilmiyen 
parazfüerdir. 

Onlar azar azar gelirler, dün
yanın bütün memleketlerine so
kulurlar; evvela mütevazidirler, 
ufak tefek işler görürler, tefeci
likle zengin olurlar, lbu dünya -
nın ibüyiıklerine, prens ve kralla
rına yararlık ederler, onlara borç 
para verirler, yavaş yaıvaş nü- 1 

fuzla~ını, ahlak ,bozan nüfuzları
nı arttınrlar, ıbudadalık eıdip kenr 
dilerinL kaıbul eden halkın kendile 
rindenmiş g)bi görünürler. Fakat 
her ihanete amade yabancı gibi 
kalırlar; }'Oksullara yardcm edi
yoruz hissini verirler ve lbu su
retle kendi hakimiyet:erini te -
min edecek ihtilaller hazırlarlar. 

Ya:hudilerin kend'1erin.e has 
münevver kültürleri yoktur. Pa
razit odluldarı için başkalarının 
icatlarına sa'hip çıkarlar: yağma 
ederler, benimserler. 

Yüksek san'atlarda, mimar ve 
musikide, hiG'bir yahudi yaratıcı 
bir deha göstermemh;t:r. ~ağı 
yukarı muvaffak oldukları ye -
gane san'at tiyatrodur. Tiyatro 
saılınesine çıkıp aktör ve aktris 
diye tanınan. kadın .erkek Ya
hudil~r .görülm~tür. Sıilınede de 
usta mukafütler. 
Yaıhudilerin lbilhassa idealiz -

maları yoktur, müşterek 'bir da
vaya kendilerini feda eden:ıezJer. 

Kendilerini te!hlikede hısset -

Genç kadın !birkaç dakika ce
vap vermedi, sonra: 

_ Davetinize teşekkür ede -
rim, dedi, lbunu ıben de nekadar 
isterdim. Fakat imkanı yok. Zi
yarete ıborQlu olıduğıım dalha bir 
çok dostlarım, ah'bablarım var. 
Hangisinin evine gitsem 'bir iki 
haftadan evvel ellerinden kur
tulamıyac01ğıma eminim. Onum 
için sizin misafirperverliğinizden 
de daha fa~la istifadeye kalkı.ş
mıyarak artık ıbiran evvel gitme
liyim. 

Gal]be ıbirdenıbire dü11ya bom
boş boşalıyormuş .gibi geldi. Genç 
adam Pakizenin yakınlığına o -
nun kendine has cazibesine o ka 
dar alışmış, onu kendine o kadar 
.mal cıt.m.iııti ki, bir gün olup çı.ft
likte onsuz kalacağını lbi!le hatı
rına getirmemişti, Şimdi o gidin
ce Cevizlik ~ hos, ne alelade, ne 
tatsız tuzsuz bir yer olu9 çıka -
caktı. Buna nasıl üclıammül ede
cekti acaba? 

(Arkast var) 

tikl"1'i zaman, lbirıbirlerini ko
rurlar, fakat ıbuna ancak "!buda -
lalar fedakarlık der. Onların bu 
beralberliğini Aryenlerin fedaka
rane 1birlik ıhi.slerile kıyas etmek 
budalalık olur. 

-7-

NASYONAL SOSYALİS'!' PAR
TİSİNİN DOGUŞU - İLK NU
TUK - MARKSİSTLERE KAR-

ŞI MÜCADELE 

Muazzam ıslahat programımı 
mevkii tatlbike koyarken çok 
müşkülat çekeceğimi, çok hailler
le kaqılaşacağımt bilivordum. 
Hatta mücadeleci idaremin işi 
zan ve taıhmi)limden evvel ıbaşa
ralbiıl"eceğini de tasaıvvur etmiyor
dum. 

(Arkası var3 

Harp ve Sulh İşlerin
de MiHetler 

Sulh teşebiislerlnin ilk resmi ce -
vapları, mukabelesi. Fransız Başve
kilinin nutku ile anlaşıldı. 1\.1. Dalad
ye, Polonyanın ıikibetl, en evvel ken
dtleri.ui alakadar eyler, diyor. Bu hu
sustaki benzeri sözlerin, İngiltere 

Başvekilinin Her HUlcrin nulkuna 
ve tekliflerine vereceği cevapta dahi 
tekrarlanacaktır, diyebiliriz. İngil -
tere ve Fransa. hükümetıeri bu su -
r etle, Almanya He birlikte Polonyayı 
taksim eden SoVYetlere karşı resmen 
cephe almaktan istinkaf etmektedir
ler. O halde, sulh teklUinin neticesiz 
kalmasından sonra Almanya ne 
yapacak? Hitler, evvelki günkü yeni 
nutkunda, Alınanyanın iktısad.i ba -
kundan yenilmesine imk.3..c olmadı.tı
nı, icap edince kuvve' ve satvetıeri -
nin gösterlleceğini, Alman milletinin 
muııehil bulunduğunu ilan eyle • 
miştir. Daladye dahi, Okyanuslara 
hıiklm m illetlerin, harbi ka'.l:ana.cak
larmı tekrarlıyor. 

Lehi.standa.ki işgallerini vesile ede
rek, SovyeUere karşı resmen cephe 
almaktan istin.kit eden İngiltere ve 
Fransa hükfımctJerine kar~ı. l\losko
va hiikümetı nasıl bir vaziyet ala -
cak? Bu ciheti, Almanya Hariciye 
Nazırının l\'Ioskovada. imzaladığı mu
kavelede tasriiı olunduğu ve-çhile. ya
kında iki devlet siyaset. ad&mları a
rasında yapılacağı şüphesiz bulunan 
konsültasyondan sonra bu cihet te 
anlaşılacaktır. 

«İzvcstiYa» gazetesinin neşı"iyatile 
anlaşıldığı veçhile, Sovyetler dahi, 
Bitlerin, harbe hitam vermek)~ bü
tün memleketlerdeki halkın menafi. 
ini yeni :zayiatın, tahribatın önüne 
geçilmesi keyfiyetini müdafaa. et .. 
mektedirler. «Popolo d'İtalia> gaze
tesinin evvelki günkü yazısında dahi, 
Lehistan işinin barbln sebebi olma .. 
dtğın.ı, sulhun yapılması lüzumunu 
beyan ederek . İtalyanın, Almanya ve 
SovYeUer ln düşüncelerine iştirakini 

anlallyordu. 
Her Bitler, Rayşlıtağ'dakl n utkun

da, bitaraf küçük devteUer i dahJ, 
s ulh teşebbüslerinde bulunmağa da· 
vet eylem~tl Birleşik Aınerika, J a • 
pouya, İtalya, bi taraf büyük devlet 
sdatlle, B itlerin teklifi bakında., İn
giltere ve Fra nsa hükiimetleri nez -
dJnde resmi teşebbüslerde b ulun .. 
madılar. K üçük b itar af devle tler da
hi, büyük bitar a fiar g-ibi hareket 
eylediler . 

İtalyan gazetesi ayn i :zamanda, İn
giltere ve Fransanın, küçük devlet
le rin ve milletlerin değil, kendi men
fa.aUerin in temini iç in harbe devam
da serbesttir ler, sözlerine dahi ilave 
eyliyor. 

Ancak, nazi Almanya, evvelce A -
vusturyada, Çek Slovakyada, sonra 
Lehistan~i harekeUerile ve ha.rbi
Je, Bitlerin Rayşlıtağ'da.ki son temi
natına rağmen, bitaıaf küçük mlllct
lerin endişelerinin tamamen geçmesi
ni temin edememiştir, diyebiliriz. Na
zi Almanyayı idare edenlerin sözle
rine iUmatsızlığm, İngiltere ve Fran
sawn, dünya milletıerlnin mühim bir 
kısmının umumi efk:irını Almanya 
aleyhine tahrik ve tevcih ey leme
ler ine saik olduğu görülmektedir. 

Ila.kikaten çok kanlı, tahrip edici 
harbin şiddetlenmesinin, devamının, 

muharebeye nihayet verile1nemesinin 
en büyil.k scbCbi de bu keyfiyet ve 
ruhi ahval, cndl~clcridir. 

HAMİT NURİ IRMAK 



12 - BİRİNCİTEŞRİN 1939 f K D A M 

iiiiiliiiiiiiii" -iiiıiiiimiiiiii~~~~ 
SAYFA - 3 

•·•',son· Habter:ıe;r;, ,~ 
. ' • . . . ' "" - ' •. o .. . J ,: ' .· ... ' . ' .. 

lfl"AM 7 ARlf.llND~ fflFAlt VG 

+1ACC~CJ Z~L111 ATATÜRK'ÜN 
§SON GÜNLERi F· 1 d. s 1 v k"l 1 A ı~--=-:-::-::------ ın an ıya ovyet er- e a et er rası 

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: sCJ- 1 h Bir Komisyon 
Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 52 

Ebubekir, Hilafet Makamı İçin Para Almaz 
Nafakasını Ticaret Yaparak Temin Ederdi B~d~yette, Suyun Mevcudiyeti Atatürkten e arbe hazırlanıyor Teşkil Edildi 

Gızlı Tutulmuş, Bundan Hiç Bahsedilmemişti 
Abdülmelik, halkın şikayetini 

zalim valısine bildirdıkten son
ra ona ~unu söyılüyor: 

Ç'Ok kuvvet bulmuştu. Beytu.ınal 
hazinesır:e servet oluk g;bı akı
YQrdu. -• y1e oldu~u halde Ö
mer ne Mndi ve n~ de valıleri
ne hak.lar.nda.n bir dirhem fazla 
ne a!ınııı \'e ne de aldırmıştır 
H.atta iılıtiya.cı olduğu zaman Be;
tu_lmaldan istikraz eder, sonra al
tıgı boPÇ parayı maa ·ına ma;lu;up 

Bu hayret veren miktardaki 
su, 12 şer kilo alınmak şartile 
ancak üç defada çıkanlm!§, her · 
su alışta Elbedi Ş,..f büyük bir ra
hıt.lık his:ıederek bunu sozlerile 

- Hru;talıgın taıbii neticesidır 
paşam! Karaciğerin yaptığı su .. 
Buraya toplanmış! Maaanafih te
davi ile geçer! 
Kıhklı ceva?ile Ebedi Ş,..f şiş

kınlıgın hakıki mahiyetini anl11_ _ 
mı.ş oldu. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 
Navik limanı hattında matalipte 
bulunması ihtimalleri şimdiden 
bahis mevzuu olmaktadır. 
HELSİNKİ BOŞALTILIYOR 
Helsinki, 11 (A.A.) - D. N. B. 

Bu sabahki gazeteler •ihtiyati 
tahliye• emrinden bahsediyorlar. 
Bu tedbir bilhassa Helsinki ve 
Viborg ile Doğudaki büyük mües
seseleri alakadar etmektedir. Bu
gün ve yaıın 60 bin kisinin Hel
sinki'den ayr>lacağı tahmin edili
yor, 

de teyit eylom~lerdi. 
Fissingenin daha ilk muayene 

neticesiru:te suya temas eden ve 
bunun alımnasını meneden söz
lerine mı ... vi heklhıler itiraz et
mekle, '! nalin vaki olduğunu, 
Fissingenin de suyıın alınmasına 
tara~ ar bulunduğunu söylemek
tedirler. 

l\ı. -.:nafih biz, Ebedi Şefin son 
güı:ıer.ni müteferri hadiselerle 
de çerçcveliyerek günlük notlar 
halinde tesbit etmekle beraber, 
ibu, su alış keyfiye!i apayrı bir 
bahse srğdırmak, her üç su alma
da cereyan eden vak'alarla bun
ların tarihlerini böyle ayrı bir fa
sılda göslePmeği daha ihatalı bir 
şekilde tefrika.mızı karilerimize 
vermek imkanlarına uygun bu
luyoruz. 

Ebedi Şefi, fazlasile rahatsız 
eden suyun alınması t..;,.bi bir za
ruret haline geldiği zamana ka
dar hekimler suyun alınmasına 
taraftar görümnemişler, bilhassa 
Savarona yatında .iJ.k defa Erdek 
dönüşü r,astlanan krizden sonra 
ıbu mevzu etrafında fikrine mü
racaat edilmek üzere ikinci de
fa getirtilen Fransız mütehassısı 
Doktıor Fissiogen ile müdayi he
yete iltihak eden operatör pro -
fesör M, Kemal Ökenin de mu
vafakatile ancak suyun alınması 
kararlaştırılmıştı, .. 

Daha batna henüz nal<ledildı
ği ve Atatürkün henüz mutlak 
istirahat kayıt ve ihtiyacile de
vamlı surette yatakta kalmasına 
lüzum görülmediği zamanlarda 
da belirişi elbise üzerinde far -
kedilen suyun mevcudiyeti Ebe
di :;ıeften gizlenmişti. 

Bu gizleniş ve gizleyi,;i müda
vi hekimin anlamamasına imkan 
)'Qktu, Yalnız, 9irozun tabi bu -
lunduj!u kl.isik tedavi sistemle -
rile bunun bünyece imha edile
ceği kanaati hiıkim olduğuna gö
re bidayette suyun mevcudiyeti 
Atatürkten gizli tutulmı,:.<, bu hu
sustan hiç baılısedilmemL5h. 

Lakin hastalığın ilerlcmesile 
·kesafeti arttıra aı1rtıra 12 kilo - 1 
luk büyük bir hacme yükselen 
suyun Ata<türkün karnında mey
dana getirdiği bariz şişten sonra 
ayaklarda da hasıl ettiği (Öden) 
le (1) Ebodi Şefin nazarı d;kka
tinı cebbetmis. ilk defa, yatta hır 
sabah vizitası sırasında karnın
da·ki >'::.' müdavi hekim Neşet 
ömer ırdelhe gösteren Atatürk: 

- Bu şişkinliğin sebebi nedir 
Şeklindeki bir sualle mahiye

tini anlamak istemişti. 
Müdavi hekim bunun su top

lantısı olduğunu farkeLmesine 
ınukafoil büyük hastanın mane
viyatını kımnamak için bidayet
•te hakikati söylemek istememiş, 

- Siroz sebebile hasıl olmuş bir 
kabarıklıktır, tedavi ilerleyince 
geı;er! 

Diye cevap vermişti. 
Erdek dönüşü yatta meydana 

gelen ilk krizi müteakip müdavi 
lhekiımler heyetine iltihak eden 
profesör M. Kemal Öke de bir sa
ibah vizitası sırasında ayni suale 
maruz kalmış, Ebedi Şefin sua
line: 

(1) Sirozun ıa toplama zamanın
da. ayaklarda meydana. &'elen şiflere 

Tıhbın v~rdlti isim. R. l:'. 

Yazan: Ziya Şakir 
- Budala mısın, be adam .. Şu 

örümcekleri görmüyor n1usun? .. 
Birkaç saat evvel bu delikten içe
r,ye iki kU;i gin;e, bu ağlar böyle 
kalır mı idi. 

Diye, bağınmaya başla.dılar. 
Mütehass.,;, iddiasında ısrar 

etti: 
- İzler, buradan bir parmak 

bı.e ileri geçımiyor ... Bu izlerin 
sahipleri eğer bu mağarada değil
lerse, ya semaya çıkmışlar .. Ve 
yahut, ,-er .varılıp içine gırerek 
saklanmışlardır. 

Dedi. 
Kaifin bu iddiası, dehışetli bir 

müııak~aya yol açtı. Araların -
da büyük bir )<avya ve niza baş
ladı. Bu mücadele ara<iında, ma
ğanya yirip voklamayı kimse a-

Ve, .. Bu andan itibaren hao
mi dolıtyısıle A!tatürkün zayif dü
şen bunvesıne en fazla ıztırap ve
ren bu suyun alınması Ata1ür
kün ıorarla istediği ve tekrarlat
tığı bir hadise şekline girdi.., 
ILK SU NE ZAMAN VE NASIL 

FİNLANDİYA MUKA VE'.\lET 
EDECEK 

ALINDI? 
. Haziranın ilk hafü;.sında, yatın 
ılk seı-ahatini ve Erdeğe kaıdar 
uzıyan Ebedi Ş,..fiQ ilk tenezzü:h
lerini müteakip dönüşte .başlı -
yan ilk kriz Atatürkü çok zac;·ıf 
düşürmü.ş, yeni hekimler iltrha
kile genişliven tedavi eklbı A
tatürkün. tedavisi işile sık sık 
m~ul bulunmıya baş.lamı.,tı. 
Savarona büyük hastasını Büyük 
dere önüm:Ie ilk buhranın ıstı
rapları ı~in.de bulundururken A
tatürkün şikayeti bilhassa kar
nındaki ş~kinliğin verdiği ağrı 
ve harekatına müessir olan kı -
pırdanışl!!. rahatsızlığı arttıran 
suyun kesafeti idi. 

{Arkası var) 
-= 

Garp cephesinde 
(Ba:;ı tarafı l jnci :sayfada) 

sıarpışıoaların başladıiı bildirilmek .. 
tedlr. 

Suların bazı yerlerde Siel'frled hat .. 
tına nüfuz etmete başladıtı haber a
lınmaktadır. 

IIİTLER CEPHl\YE GİDİYOR 
Parls 11 (A.A,) - Bllaraf bir 

menbadan verilen bir ha.bere inan -
mak liizım celecek olursa Bitler bu 
hatta, Alman ordularının Başku -
mandanlıiını deruhte etmek üze-
re rarp cepheaine ridecektlr. 

Bu takdirde Goerlnl', kendisine ve
ki.let edecektir. 

Söylendltlne söre Bitlerin yıldırım 
harbi yapllması batındaki hususi 

p1inı, bir kaç seneye taksim edilen 
erkinıharblyenin yaptıtı plinın yeri
ne kaim olacaktır. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
il İlkteşrln sabah tebliği: 
Sarrebruck'un cenubunda ve Pri

masem'ln cenup mıntakasında dün 
.-ece düşmanın kuvvetlt keşli kolları 
tekrar püskürtülmüştür. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln. 11 (A.A.) - Ba!)kuınan 

danlık bildiriyor: 
Şarkta Aln1an kıt'ala.rı Polonya 

da Rus - Alman menfaat hududuna 
yaklaşmışlardır. 

Garpte, sakin &"eçen bir receden 
sonra topçu faaliyeti olmuştur. 

BALTIKTA CEREYAN EDEN 

MUHAREBELER 

Berlin, 11 (A.A,) - D. N, B. bll
dlrlyor: 

71'eşrinievveldenberl Baltık deni -
zintn şimal bötıesinde ve Norveçln 
l'arp sahillerinde denlı; ve hava kuv-
vetlerinln mü terek harekatı cereyan 
etmektedir. 

Bu. barekit devam etmektedir. 
BİR İSVEÇ VAPURU 

BATIRILDl 
Slokholm, 11 (A,A,) - «Vlslülu 

ismindeki İsveç vapuru, şimal deni· 
sinde ba.tırılmqtır .. 

Londra, 11 (A,A,) - İki üç hafla 
sonra Askeri mükelleflTet 7•tına «e· 
1en birçok kmse1ern orduya ltibak 

edecekleri Harbiye N'ezaretl tarafın· 

dan bildirilmektedir. 

Tefrika: 56 
İz mütehassısı kendisine kü -

fürler ve istihzalar yağdıranla -
rın hakaretlerine tahammül ede
miyerek çıkıp gitti. Ötekiler de 
onu takip etti. 

Resulü Ekrem ile Elbô:bekir ma 
ğaranın içinde, çekiklikleri kÔşe
de, bütün bu gürültüleri duy _ 
muşlardı. 1 

Müşrikler, mağaranın $ına 
geldikleri zaman Elbübekir, bü
yük bir korku ve endışe hıssetti. 

- Yiı Resuliıllah! ... Beni öldü
rürlerse öldürsünler, bunun e
hemmiyeti yok. Çünkü ben, hiç 
ibir sıfata maHk olmayan bir fer
dim ... Fakat, eğer sana kasteder
lerse, seninle beraber bütün üm
metin he!Ak olıur, 

Dedi. 
b" ük bir me-

Budapeşte, 11 (A.A.) - Macar 
gazeteleri. Finlardiyanın kendi 
istiklaline veya hak!larına vuku
bulacak her türlü tecavüze aza
mi mukavemet göstereceğini te
barüz ettiriyorlar. 

.A:zest. gazetesinin He1sinski 
muılıalbirl, Finlandiyanın icabın
da silahla mukavemet edeceğini 
bildirmeğe resmen mezun oldu
ğunu yaz.makta.dır. 

HARP LEVAZIMI 
ÇOÔALTILIYOR 

Helsinki, 11 CA.A.) - SiLMı 
endüstrisi ve harp levazımı mü
esseseleri günde sekiz saatten 
fazla çalışmak kin mezuniyet 
alını !ardır. 

SOVYET TEKLİFLERİ 
REDDEDİLDİ 

Kopenhag, 11 (A.A.) Royter: 
Bura.da hasıl olan kanaate göre 
Finlandiya, Sovyetlerin taleple
rini reddedecektir. Finlandiyalı
ların ba..<lıca şehirlerini ta•hliye et
meleri bu kanaati teyit etmekte
dir. 
Zannedikliğine göre Sovyet

ler, Finlandiva'dan bir Lapon li
manı olan PetsumQ'yu istiyecek
lerdir. Finlandiya kendisi için 
büyük bir elhemmiveti haiz olan 
bu limanı ciddi muharnbelere 
girişmeden terketmiyecektir. 

FİNL.ANDİY A HEY'ETİ 
MOSKOVA'DA 

Moskcwa, il (A.A.) - Finlan
diya delege hey'eti ibu saıbah Mos
kovaya varmıştır. 

DANİMARKA ASKER 
TOPLUYOR 

Londra, 11 (A.A.) - Alman 
radyosu, Danimarkanın 194-0 ku
ra efradını silah altına davet et-
!iğini bıldirmektedir. 

Yeni efrat, harp çıktığı zaman 
silah altına davet edilen efradın 
yerine kaim olacaktır. 

VİLNO LİTVANYAYA 
VERtLDi 

Rga, l 1 (A.A.J - Moskovadan 
verilen ıesmi b;r tebliğde bildi -
rildii?ine göre Sov.vetler Birliği 
Hariciye Komiserı Molotof ile 
Litvanya Hariciye Nazırı Usbsys 
arasında yapılan müzakereler ne
ticesinde dün akşam bir pakt im
za edilmistir. 

Bu pakt mucibince 1920 sene
sinde Polonya tarafından Ukran
yaıdan alınan Vilno şehri ve mın
takası Litvanya'ya iade edilmek
tedir. 

Bilahare tanzim edilecek hu
susi ıbir itilaf ile Litvanya'daki 
Sovyet kıtalarının miktarı ile iş
gal edilecek mahaller tesbit edi
lecektir. 
ESTONYA KABİNESİ İSTİFA 

ETTİ 
Tallin, 11 (A.A.) - Kaıbine, is

tifa etmiştir. Yeni kabinenin 
Başvekaleti deruhte edecek olan 
profesör Yeuri Ulmots tarafından 
teşkil edileceği söylenmektedir. 
Ulmots, parlamento reisidır. Mu-

tanet ve tevekkül ile: 
- 1fahzun olma .. Allaıh, bizim

le bernberdir. 
Diye, cevap verdi. 
Müşrikler, magarayı arama -

ya lüzum görmiverek çıkıp git
tikten sonra, Elbılbekir büyük bir 
s~\·,nc; i.c, ,öylece söylenmişti: 

- Ya Resül.allah! ... Eğer ku
reyşlilerin biri önüne 0bakmış ol
laydı, mııtlak bizi görürda. 

Hazreti Peygamber, bu sözle
re karşı da, ı•ine büyük bir iman 
ve tevekkül ile: 

- Ya Elb3ıbekir! ... Sen, ne zan
nediyorsun?.. Cenaıbı<ha.k bizim 
refik!imiz olunca, küffar bize za
rar vemıiye kadir ol~bilir mi? .. 

Dive mukalbele etıti. 

Resulü Ekrem ile sadık mağa
ra arkadaşı, burada üç gün üç 
,gece kaldılar .. Her gece, Ebı'.ibe 
kirin oğlu AJbdullah gizlice bura
ya geliyor., Mekkede cereyan e
den a.'lwal ile müşriklerin ağzın
da dönen sözleri haber veriyor -
du ... Ayni zamanda, Ebübekirin 
azatlı kölesi (Amir bin Fehir) de, 
o civarda otlattığı kıoyunların 
sütkrini getiriyordu. 

maileyh, Mo:.kova'da yapılan Es
tonya - Sovyet görüşmelerine iş
tirak etmişti. 
Eski Başvekilin Qğlu İlmar Taen

misen katledilmiştir. 

Ankara, 11 (İKDAM Muhalıi -
rinden) - İş dairesinde Başve
kaletin tensibi ile Vekaletler ara
sı bir komisyon teı;kil olunmuş
tur. Bu komisyonun vazifesi, iş 
kanununun resmi iş yerlerinde ne 
suretle tatlbik edileceğini tetkik 
ve bu hususta hazırlanacak olan 
nizamnamenin esaslarını çiz -
mektir. 

·Aldığın paradan ziyade bırak
tığın parayı dü.şün. Halkta et 
bırak. Çalışsınlar, but üstüne 
yağ bag<Jasınlar. O zaman daha 
karlı çıkars;n.-ESTONYA- SOVYET PAKTI 

Tallin, 11 (A.A.) - Dün akşam 
Sovyet - Estonya heyeti murah
hasları, karşılıklı yardım paktı
nın tatbikatına ait bir anlaşma
ya varmışlardır. Kara ve Deniz 
kuvvetleri hakkındaki anlaşma 
imzalanmıştır. Deniz anlaşması 
da bu~ün imzalanacak ve dört 
Sovvet harp ııemisi Tııllin'i res
men ziyaret edecektir. 

Estonva ordusu kumandanı ge
neral Laidoner, Sovyet müdafaa 
komiseri Mareşal VQroşil<ıf'un 
daveti üzerine resmi .bir ziyaret
te bulunmak üzere Moskova'ya 
gidecektir, 
LETONYADAKİ ALMANLAR 

DÖNtlYOR 
Riga, 11 (A.A.) - Letonyada 

bulunan 65,000 kadar Alınanı al
mak üzere Rioga, Li.bau ve diğer 
limanlara 14 Alınan vapuru gel
miştir. 
Başka vapurların da gelmeai 

bekleniyor, bu Almanların iki üç 
hafta icinde Alınanyaya nakilleri 
nin bitirileceği sanılıyor. 
ALMANYA'NIN İTALYA'YA 

GÖNDERDİGİ NOTA 
Paris, 11 (AA.) - Oeuvre ga

zetesinde Mrne. Taıbouis, ayni 
mevzua temas ederek şunları ya-
zıyor: 

•Hitler, yalnız kaldığını anlı
yor. Hakikaten yalnızdır. Onun 
için kendisine bir müttefik bul
madan taarruz etıniyecektir. 

HiUier, bugün ıbilfill atıl bir va
ziyette bulunan eski bir müttefi
kinin yardırnile kendine ·bir müt
tefik bulmağa ça.lışacaktır.. 

Mrne. Tauis, Hitlcr'in etrafın
da bulunanların kendisine mare
şal Göring'i veya diğer.bir büvük 
şahsiyeti Romava göndermeği 
tavsiye ettiklerini iddia etmek'.e
dir. Bu zatın vazifesi, şu olacak
tır: 

1 - Almanya'nın iaşesi için 
müzaker~e ıbulurunak, 

2 - Alınan sulh tekliflerinin 
mükemmel olduğuna ve bunla -
rın kaıbul edilmesi lazım,gcldiğine 
İtalya şeflerini inandırmak. 

Mrne. Tabuis'nin öğrendigine 
göre Von Ribbentrop, dün İlal
yaya mahrem bir nota gönder -
miştir. Bu nota.da Almanyanın 
bütün tekliflerinin Hitlerin nut
kunda zikredilmc<liğı, bazıları
nın giııli tutulduğu kaydedil -
mektedir. 

Von R\bbentrop. bu teklifleri 
derhal İtalya'ya bildi~ğini ha
ber vermektedir. 
Diğer cihetten Er NouveUe ga

zetesi, Fraıı.co'nun Alman - Sov
yet ittifakına karsı c:ephe O:dığı
nı kavdc<lylemektedır. Alman -
Sovyet ittifakı antı~komintern 
paktı pa~alami.Şlır. Ispanya bu 
pakta akibetlerın hakimiyetini 
temine matuf bir alet nazarile 
bakmaktadır. Kendı memle -
ketlerinde altı sene müddetle ko
münizme karşı amansız bir müca 
dele açan Nazilerin nasıl olup ta 
Bolşeviklerle ilk hedefi katolik 
Polonya'nın zaptı taıhrlbi olan bir 
itilafı imza ettik!leri hayreti mu
ci,p olmaktadır• 

Londra, 11 (A.A.) - Sovyet 
Rusya ile Büyük Britanya ara -
sında yapılan son müzakereleri 
muhtevi bir mavi kitap neşrini 

Abdullah, son ge~inde; 
- Sizi, Medine yollarında ara

yan müsri:kler, ele geçiremedik
lerine müteessif olarak avdet et
tiler. Artık yolunuza devam ede
bilirsiniz. 

Dedi. Zaten, Resulü Ekrem de, 
ayni fikirde idi. 
Mağaraya saklandıklarının dör 

düncü günü, ortalık ağarmağa 
başladığı zaman mağaradan çık
tılar. Dağdan indiler. Tayin edi
len yerde beklediler ... Biraz soıır 
ra AJbdullah bin Erikt develeri 
getirdi. Koyunları Ebubekirin e
vine teslim eden Amir de geldi. 

Resulü Ekrem ile Elbı'.Jbekir, 
(Ced'al ismindeki deveye, Aıb
dullah ile Aımir de diğer deveye 
bindile!". Cenabıhakka tevekkül 
g&stererek Medineye doğru yola 
düzüldüler. 

MUKADDES YOLCU 
Mekkenin müşrikleri, üç gün 

zarfında orial_ığı altüst etmişler.. 
Resulü Ekrem ile EbUbekirin 
Mekkeden firarını bütün kabi
lelere haber vemnişlerdi. 
Vakıa Meleke müşrikleri, firar 

rileri bulamamakta.ıı müte<veİlit 

., 

Çemberlayn 
Bugün Hitlere 
Cevap Verecek 

(Bat" · , · aH 1 inci sayfada) 
- Ta11arelı-rlmlzin 100 saat uo· 

tuklan vakidir. Bu suretle ha .. 
yati ehemmiyeti haiz olan askeri 
malfunat toplamışlardır. Tayyare· 
cilertmiz dlJşııİan arazlsUe ünsi
yet peyda etmişlerdir.• 

Londra 11 (A.A.) - Mudafaa 
NaEırı Hore Bellsha. öfleden son· 
ra, Avam Kamarasında vaki ola.n 
beyanahnda, harbin Uk: b" haf· 

tası zarfında Fransaya conderilen 
İn&'llh kuvvetleri m~muunun 150 
bin kişiye ba1lf oldufunu söylt • 
mlştlr. İçlerinde bir kaçı 15 tonu 
mütecaviz atırhkta tanklar da 1 

bulunan tekerJekll vesaltt.en '?5 
bin tanesi d~ hf('blr an:r:aya ufra· 
madan nakledllmlşttr. 

Dün Geceki 
Cinayet 

• 

(Ba~ tarafı 1 incı :>ayfada 

münakaşa başlamı§ ve şiddetle
nen münakaşadan sonra hiddet 
ve asabiyetten gözleri kararan Ya
ko, bıçağıııJ çekerek hasmının 
üzerine sald!rmış, onu muhtelif 
yerlerınden yaralam1'j!ır. Yako, 
:bu cinaveti i~ledikten, düı.;manı
nı kanlar <;>inde yere serdikten 
sonra kaçmak istemiş ise de, bi
ra-z sonra za.b ı! a memurları ta -
rafından yakalanmıştır. 

Yaraları ağır olan Nurinin ha
yatı tehlikededir. 

lüzumlu telakki edip elmedıği yo
lunda, Avam Kamarasında, Baş
vekıle sorulan b.r suale cevaiben 
Butler denıiştır ki: 

- Lord Haiifaks, meseleyi dik
katle mütalea ettikten sonra, •bu , 
vesaikin şimdi neşrine müsaade 
edemiyeceğ.ııi söylem.ştır .. 

Mander'i .. Büyük Britanya ile 
ticari müzakere.ere tekrar baş
lanması hususundaki SovyeL tek
lifine dair olan sualine cevaben, 
Butler bu meselenin tetkik edil 
mekte bulunduğunu ve ihzari ba
zı müşküller.n Sovyet hükıime
tile müzakere olunduğunu söy
lemiştir. 

Mander, bunu müteakip on beş 
gün evvel vukubııılan Sovyet ta
lebi hakkında hükı1metin mütale-
asını sormuş ve •Briıanya hüku
meti bu mesele ile tekrar meşgul 
olmak niyetinde midir?. demiş 
ve Butler de ,E bette• cevabını 
vermLoe;;lir. 

Londra, 11 (A.A.) - Resmen 
bildirildii!ine göre, Londrada bu
lunan Sovyet ticaret heyeti te
darikiltı harbiye nezareti arasın 
da Rus kerestesi ile kauçuktan 
ve kalav müıba.delesine müteallik 
bir anlaşma yapılmıştır, 

bir teessürle geri dönmüşlerdi. 
Fakat, yollardaki kabilelerin 
mil.şrikleri, Ebücehilin viııdettıği 
yüz devenin tamaile daıl:ıa hala 
yolları gö-Mlen geçiıımektelerdi. 

Resulü Ekrem bu ciheti de tah
min buyurdukları için, birdenbi
re Medine yoluna girmem~ler
di. Bir müddet sahil tarafındaki 
dağ yollarınıda ilerlemeyi tercih 
etmişlerdi. Böylece birkaç ko -
nak gidildikıten, ve böylece Mek
ke civarın.Paki ka:bileler geçildik,. 
ten sonra, Medine yoluna inmiş
lerdi. 

Fakat, yoldan biraz 1'l'Pa bir 
mevkide ikamet eden (Beni Med
liç) kabilesinin QObanları, iki 
deve üzerinde dört kişinin, Me
dine,YJ> doiıru O"ittiklerini gördü
ler. Derhal loo§Up kabile reisi 
(Seraka bin Malik) e h®er ver
diler. 

Saraka, yanına bir iki kişi al
du. Hemen atına atladı. Büyük bir 
süratle, yolcuları taıkihe başla -
dı- Ve ara.dan çıok geçmeden (Mu
kaddes yolcu) nun .küçük kafi
lesine yaklaştı. 

EbOO>ekir, tozu dumana kata-

Vergi, yalnız gayrimüslimler
den değ'H, Müslüman Araplar -
dan da alınmağa başlaıl<Ü. Ekil
memiş araziden, çocuk doğuran
lardan, ışi olup ta ar-Lthal yazdı
ranlardan da vergi alınıyordu, 
Bu vergi rE!'Laleti bütün Emevi 
saltanaıınca devam etti. V kıa 
bu keyfiyet, evvelce de ı ı
mız ve~ile Halife Ömenb , Ab
dülaziz zamanında biraz hafif
ledi, Fakat bu hafifleyiş ömerin 
ölümünden sonra daha ziyade 
arttı. 

İşin sayanı dikkat ve ilbret bir 
ciheti '.ie şu idi: 

Valiler. l{ayri müslimlerden al
dıkları vergiyi Ataplar vasıtasi
le ve siddetle tahrir ettirirler -
di. Araplardan alınacak \·er,gi -
ler için de köleler ve gayrimüs
limler tavzıf edilirdi. Ve bunlar 
bu vazifeleri Arapların kendile
rine yaptıkları zulmün acısını 
çııkaracak bir şiddetle ifa eder -
lerdi. 

Bütün bu toplanan paralar da 
evvela varnerin keseierini ve son 
ra da Şamda sefihane ömür sü 
ren Halifelerin hazinelerini dol
duruyordu. 

* •Hulefayi Raşi.dın devri• ismi 
veril"n ilk dört Halifeden sonra 
İ.>lam dünyasının ba:;ına bir •3al
tanat beliı~ı· çkk:aran Muavıye -
nın sfüııeı ahfadı butün bu fena
lıkları ve ısrafatı yaparken insan 
gayrı tıyari Müsıiımanlığın ilk 
ui.iınler,nı düşünüyor .. 

Hazreti Muhammeaın ndıs fe
rağa.ı i.e aoıu tertemiz hayatı, 
Kur'anın bütün ayetlerine uy -
gun aıhiaki meziyetleri vahşet -
ten kurtuhmuş, kurtarılmış A -
rap]ara ne güzel bir ders ve ör -
nek olacak iken bunlar b · ütün 
ayrı ve ı.ykırı yoldan yürüdüler. 

Yazılarımı ve bazan yaptığım 
tenkıtlerımi haksız, şıddetli gö
renler varsa onlara bu sat ırlarla 
tarih delillerı ve rakamlarını 
g&:eriyorum. 

isltıın-.da, (Beytülmali Müsli -
min) diye hem maddi hem mane
vi bir müe""ese tevbiyesi ve al
dıkları din dersi ile bu Beytülma
lı dinin esası ~föi tutarlar, ona 
asla el sürmezler ve sürdürmez
lerdi. Çünkü Beytüimal demek 
halkın malı, Müslümanların hak
kı demektı. 

Halife o:an zat bu hakkı ken
di nefsine değil mahalline sarf 
ile muvazzaf \e mukayyetti. 

Hazret.ı. Ebübekir vefat ettiği 
zaman mu arüni;ey:hin nezdin -
de Bey. ülmal par.,_.;ından yalnız 
bir dınar bulunmuştu, Bu bir di
nar da Bevtülmala ait bir çuval
dan düşmüştü. (İlbnilesir cilt 2. 
Sayfa 51}4) hatta Hazreti Elbübe
kir Beytül:mala el uzatmak şöy
le dursun, kendi şahsi servetin
den kırk bin diııhem.ı halk için 
sarfetırnişti. 

Ebübekir, kendisine Hilafet 
makamı için verilen parayı bile 
almamış, kendi nafakasını biz -
zat ticaretle meşgul olmak sure
tile kendi kazanmış, temin etm~ 
tL Öldüğü zaman ise iki ka.t es
vabın.dan ~ka bir şeyi yol<tu. 

Biihaıssa Hazreti Ömerin devri 
çok şayanı dikkattir. Bu büyük 
Halifenin zamanmda İslamiyet 

rak gelen bu atlıları görünce 
büyük hır yeis ve te~a kapıla
rak: 

- Eyva.h ... Ya Resulallall. ele 
geçtik. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, - tıpkı Sevır ma

ğarasında olrluğu gibi - yine derin 
bir sükılnet ve tevekkül ile, 

- Ya Elbabekir! .. , Mahzun ol
ma. Allah, bizimle beraberdir. 

Diye, mukabele etti. Zerre ka
dar, t~ıaş eseri göstermedi. 

Fakat, atını dörtnala süren Sa
raka, artık gelip kendilerine ye
tişm.işti. 

O zaman, Hazreti Resulü Ek -
rem, ellerini semaya kaldırarak: 

- Yaraıb!. .. Bizi, düşmanların 
şerrinden, nasıl dilersen öylece 
muhafaza et. 

Dive, dua etti. 
Bu dua, derhal mi.istecap ol -

muştu ... Çünkü, Sarakanın atı
nın ön ayakları bir bOprak yarı
ğına gömülmüş .. Sarakanın boğu.k 
<bir sesle bağınnaya başladıı(ı du
yulmuştu, 

(Arkası var) 

feLtırırdı. (lbnilesir - cilt 3 Say-
a: 29) · 

. Hazreti Ömenn lxırçiu olarak 
olx:lugu de tarih rivavetlerinden
dır. 

. Hazreti_ Ali hakkında da böy,e 
bırçok m!Sallcr vardır 

Ancak İslama ilk saİtaııat ko
kıısu Hazreti Osman zamanında 
ve Muaviye vasıt&ile gırmış bu 
saltanat ilıe beraber sefa:haıt ve ıs 
raf ta ba.şlaım!§tır 

Muav:iye, daha Şam vabı ıi<en 
rumları taklit ederek israfala 
~laıruş ve kendi maaşını bın 
dirheme çıkarmıı;tı. 

Halife olup ta öldüğii zamar, 
bıraktığı servet bir mil ·ondan 
fazla idi. 

Yine Emevi halifeleri içınde 
tek h.ir cariye saLn almak içın 
Beytulnıal müsliminden bir mil
yon dirlıem verenler de vardır 
(Sayfa: 35 İlamünnas) · 
Halkın sırtındaki ı:<)mlege \'a

rıncaya kadar vergi diye alan, 
Beytulmalı zevk ve sefaılıatlerine 
harcayan bu ınsanıa.ı;ın açtıkları 
kötü çığır asırlarca Arap dünva
sını ve Müolümanlık alemini sal' 
mı.ştır. İşte Sallanat de,·n ile Hti
lefayi Ra.şidın deni ar:u;ındaki 
fark ve Liite Emevı Saltanatının 
Wr a.sırlık ömrünün sen·ia~ \~e 
sefahati... ' 

* NiJıavet hazırlanan ve bekle _ 
nen büyük isyan pat:.ak yerdi. 
AJllbasıler, kendilerini saltanata 
çı~ara.~ak kuvveti Horasanlı (E
bu Muslım) isminde bir genem 
azminde buldular. 

Bu genç hakkında bıl\'(lk ı· \'a
vetler vardır. Hatta, Köprülüza.de 
nin .vazd:ğına göre. Ebü MüsL
min Türk olduğuna daır baz, dil
lerde mevcutmıı.:;. Bu tek k.;ıi, 
yalnlZ baSına bütün Arabis'anı 
kana boğmak suretile Eme\'İ Sal
tanatını yık.mı& ve verine A'bbasl 
Saltana'tını kurmu<tur. 

Tarihin veni bir fasıl açan bu 
yapraı(ı cidden çok fe<.>i ve '"k 
kanlı olmu.ştur 

Bu faciava kuşbakısı bir nazar 
atfediyoru~: · 

129 senei hicriyesirıde.,. 
(Arkası var) 

[ !nağcvıcd] 
Birer - Hata - Savap -
Cetveli Birer -Lu~atçe 

Bir cc>k kU.apların sonlarında .lı:ü· 
çük birer (hata • savap} cedvell ol· 
dutu clbl içlerinde derince .me~Je • 
)erden bahsedilen baı:ı kitapların :ı.on
larwda da blrlr ıutatçe \'ardır ki, bu 
luiatçeter. o kitabın içlnd~ c«en ve 
okuyucular larafuıdan maniları pelı:: 

bilinmlyen ti.bir ''e istUabtarın 

Turlı::çelerlnl C'ÖSterir. imdi bixım 

cazetelerbı de son sayfalarında boyle 
birer küçük (hata - savap) cedvelile 
birer lu.j'atçe lazım ... Ci.ınku g'atelt" -
lerimbtn baztlarında, arasıra, o ka· 
dar çok tertip yanlışı oluyor ki bh 
bile bu işin kurdu iken baza.o bunuz 
içinden cıkamıyoruz; nerede kaldı k· 
zavallı okuyucular bu tertip hatala 
nru heceleye httele7e onlardan bh 
şe.r anlayabUılnler! 

Onun icin, bazı razetf'lerln soıı 

sayfalt.rmda birer de kü('ük hata • ,. 
vıp cedveıt konsa a1; fena o1ma:ı. Fa
kat i.ıj. yalnız bwıunla da bltmiyeeek, 
bu dediiim hata - sayap cedvellnden 
başka. yine btitün ca:ıetelf'rin sonla· 
nna btrer de küçük lulat('e koyınak 
liı.ım.. Çünkiı son zamanlarda raıı-
telerimlz, okuyanların yüzde doksan 
betlnln, hatti doksan doltuznnun an
ll)'&mad.ıfı, o kadar fazla 7abane1 
kelimeler koyuyorlar ki bunları an· 
lımak icln, mutlaka herkesln, tebtn
de birer ıutat kitabı lqunası lazım
Tabii, bu münıkii.n olaınıyacatı içla 
l'azetf-Jerimiıı-, iciıanı- tavsiye edJ .. 

yorum: 
• fuhterem oJtUJ'Ucularına ufak bir 

,.ardım, masraf ıı; bir kolaJ'bk için. 
o dedllfm hata • savap cedveZUe blr· 
ilkte bu küçük lutatçf'Ji de lbmal et .. 
me.slnler. Yoksa, bir yandan bol mü· 
rettlp hata.sa. bir yandan (Kf!füj) (Ar, 
ttflByt!I Dovar) l'lbl ın&nlları bir -
çoklarınca hiç blllnmlTen kelimeler, 
Tanyana «eldlkee zavallı oku1ucu • 
ların ,.ozlerl önündeki sahrlar hpkı 
Cince, Japonca rfbt bir ftıJ'ler olu ... 
J'Or. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
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SAYFA c 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

FFEHJUİ YILDJRIM (Dörtyol) 

İyi kalbli bir 
tip. Herkese yar
dım etmek ister. 

Elinden geldiği 

kadar çatışır. 

Calışkaodır. Ya
vaş fakat mun

tazam çalı.fır. 

Maamafi hentb 

küçüktür. Dilr:
kaJ, in ti zam 
hassalarına ma-
lik olmak için ebeveynin dlkkat et -
mesı Jizımdır. 

* KOÇO ARSENİS (İstanbul) 

İyi kalbll bir 
tip. Arkadaşla

rına ve tam -
dıklarına iyilik 

yapmak 

Herkesin 
dıımna 

Hassastır. 

ister. 
yar ... 
koşar. 

Gü-

zel san'aUara 
karşı çok meyli 

vardır. Bil has -
sa musikiye 

fazla istidada mallkür. DJ11:kat ve 
in Uzam hassası kuvvetlidir. 

Zayıf - Şişman 
Za7JfJık mı iyidir, şiıpııanhk mı?. 

Bunun her ikisinin lfraıi bir hasta
lıkbr. Cok r.ayıflann hakikaten has
ta oldukları aibi çok şişmanlar da 
hakikaten hastadırlar. Bunlar ieln 
yapılacak iş sıhhatlerine iyi bakmak, 
apor yapmak ve normal şekildeki ha
:yata kavuşmaktır. 

Cünkü çok zayıflık sıhhi kaideleTe 
riayet ıetmemıezllkten ileri gelir. Ya
hut ta vüculteki bir anzadan. 

Maamafi :-.._-ıl'ırın bilhassa normal 
sayılların -ki biz bunlara. bahk eti 
diyoruz- hayatlarının uı:unlulu şiş -
man1ara ıöre daha çoktur. Çünkü 
hastahfa karşı daha mnka.vimdlrJer. 

Yapılan bir ist.a.tfstlfe göre 40 ya
'ındakl ıjşmanJardan ve zayıflardan 8 
kişi ele alınmış. Bunlardan 60 yaşına 
kadar 3 tane şişman ölür. '10 yaşında 
S şlşma.n fakat 5 zayıf kalır. 

80 yaşında bir şaşman ancak kahr. 
fakat 3 zayıf dinçtir. 

Buc.unla demek istedlğimlz şudnr: 
Vücudünüz kuvvetli olmalı. Gıdanı
za iyi bakmalısınız. Temiz hava, iyi 
wıd:ı, iyj spor. Size uzun bir hayat 
ıemin eder. 

13()~.§A 
ANKARA 

11 • 10 • 939 

t Sterlin 
100 Dolar 
100 F. Francı 
100 Liret 
100 İsveç Fr. 
100 Florin 
ıo·ı Rayşmarlr 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
ı 00 Çek Krouı 
100 Peze1a 
100 Zloti 
100 Pengü 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr-
100 Ruble 

Kapanış 

5.2375 
129.08 

2.6975 
6.5875 

29.18675 
69.09625 

21.755 
0.97 

1.5875 

13.17625 

23.2775 
0.9525 

S0.57625 
31.0825 

ESHAM ve TABViLAT 
Ergani 19.55 19.55 

Polis otoınobilleri Plat ile Eksfitd 
.-ıra!:>ında mekik dokuyorlardı. Gidlay 
He Eksfild ınüfettişi boyuna gidip ge
Jiyorlardı. 

Fakat kapalı bir furgon arabası
nuı polıs ınüdürlügüne getiı-ihnesi 

Pl.ıt halkını daha ziyade n1eraka dü
şııJ"dil. Daha sonra eli çantalı, tunç 
yüzlü bir adamuı Londradan gelişi 

\'e Gidlayn'ın bu adamı ka11jılan1a

ğa giıınesi umumi merakı daha ziya
de arttırınıştı. 

Şehir halkı Polisin yeni biı· şeyler 

bulduğunu :ı::annediyordu. Artık riva
yetlerin, şayiaların, dedikoduların 

arkası gelmiyordu. Laroz barında ve 
degir küçU.k lokantalarda herkes bir 
şey söyliyor, herkes bir türlü tefsir
de bulunuyordu. 

Tayyare Piyangosunda 
Kazanan Numaralar 

Türk Bava Kurumu Piyango u 
2'1 inci tertip 6 mcı ve sonuncu k~
şldesi dün başladı. Dünkü keşldede 
kazanan numara.la.r şunlardır. 

200,000 Lira Kazanan 

10326 
Sonları (326) rakamlariJ.e ni

hayetlenen ıbütün. lbiletler (lOOCl) 
er lira, onda bir hesalbile (100) er 
lira mükafat kaırnmnışlardlr. 

25,000 Lira Kazanan 

31771 
SonJarı (771) rakamlarile ni

hayetlenen bütün rbiletler (1000) 
er lira, cnda ıbir hesabile (100) er 
lira mükafat kazanmışlardır. 

20,000 Lira Kazanan 

12656 
Sonları (65ô) rakamlarile ni -

hayetl.,nen ·bütün ibiletler (1000) 
er lira, onda rbirrl:ıesaıbile (100) er 
lira mükafat kazamnı~ardır. 

10,000 Lira Kazanan 

9999 
1,500 Lira Kazanan 

17756 
1000 Lira Kazananlar 

30319 29576 
200 Lira Kazananlar 

15828 6106 
7276 32736 

23717 31900 
34960 26951 
11841 11587 
24865 34412 

29708 
28216 
25400 
26618 
205fü 

7061 

32137 
14810 

6461 
26749 
8908 

38839 
20447 
28154 
37233 
38()1 

70 Lira Kazananlar 
~5 29466 35792 35118 
3903 15309 26470 1914.5 
3330 29fr32 13759 0022 

21058 12930 1748 16626 
32846 38898 12W4 26000 
2808 38583 27572 19013 

36204 6027 18586 38469 
35531 36569 33466 8109 

8.'i63 13097 180.59 201)4.3 
29990 asooo 23000 265ın 

19525 9284 6359 1513 
36093 32686 942 6878 
21973 38563 1&384 9492 
29839 14962 22607 239-06 

25605 
11878 
2049 

19818 
16596 
33565 
379'29 
26149 
22l!i2 
13073 

3639 
27781 
18217 

50 Lira Kazananlar 
6587 34807 37246 28558 

30826 11939 39837 1536 
2()"202 7759 7164 3!!'209 
9150 11917 12339 23331 

29716 20540 9625 18163 
9042 39248 14865 38513 

826 6305 5699 254-02 
18249 2483.1 15623 6978 
2815 1()848 31791 10610 

35W4 7056 1347 4110 
27858 30333 27898 20632 
21197 3019 25570 27272 
16756 16895 25.576 16339 
4025 27010 29225 5078 

21606 1611 11218 7210 
24117 12928 18265 5858 
8380 24 790 44-00 30388 

32643 6079 23585 14893 
36006 25050 27795 330 
26210 - 859 17601 19731 

1402 2'.i.139 25900 1331 
25075 35243 4210 37629 
38681 34360 19004 37831 
17740 17908 26813 33555 
31345 16893 20071 34686 
13790 30491 1566 5162 

20833 
37314 
37005 

3367 
9748 
8061 

19135 
8892 
4881 

28513 
19800 
24845 
15505 
13976 

3853 
35926 
22930 
24589 
398()2 
38361 
22105 

4720 
3262 

14495 
10126 

40 Lira Kazananlar 
39978 12897 8474 3802 31463 
27758 2287 25852 11096 24076 

Zabıta Romanı : 5 7 
ti rilen furgon arabasından Kosdon'un 
cesedinin buluduğuu iddia edeler bj
nle vardı. 

İşler bu şekil alınca, iki Londra 
gazetesi Plat şehrine muhabir gön -
derdiler. Muhabirler Laroz oteilne 
yerleştiler. Eksfild kasabasında da 
haftalJk bir gazete çıkardı. Bu gaze
tenin müdürü de bir tek muhabirini 
Plat'a gönderıneğe ınecbur kaldı. 

Zavalh muhabir barlarda, kahve
lerde dolaşarak biribirini tutmıyan 

dedikoduların eklemeğe ve bunlar -
dan gazetesi için haberler çıkarmağa 
uğraşıyordu: Nihayet bir gün emni
yet müdürlüğüne giderek müfettiş 

Gidlay He görüşmeğe karar verdi. 
O cesaretle müdüdriyete gitti. Lon
dradan gelen gazetecileri kat'iyyen 

35499 8449 1776 200()8 850 
34223 24239 14 766 292 71 24295 
34993 343'61 31228 ! ?fili 22939 
17373 4547 1439 19163 10688 
37910 16423 122 11206 20462 
22755 8086 6042 15369 39593 
17899 26719 2-017 8707 34555 
34318 30627 18340 5418 3933 
16432 91954 31047 38669 37694 
18433 19151 16&.;!l 261)80 35066 
20875 7793 15683 276 1059 
24~73 13930 17723 2924 25532 
34955 8!140 23560 922 3596 
38942 33245 34293 27123 24704 
12483 19373 3093 35996 17544 
35805 36998 22462 11762 35063 
30632 7976 9304 23206 22315 
27777 344-00 24310 16003 :ıtl241 
13678 2:8576 30073 29695 17139 
15193 ~ 24937 8147 20979 
19536 30559 8011 32135 742 
35168 690 -34738 29864 15254 
15629 36680 6'229 26550 3682 
34065 1729 6249 7934 164 
35741 144 8769 4813 2:Ml44 

Amerika 
Silahlanıyor 

(Ba§ tara.l.ı 1 inci sayfada) 
mek, bu husustaki müzakereleri ge -
nişle&mek iç.in hiçbir lırsa.t kaçırma
mak, «erek Avrupamn bitaraf dev
letleri, gerekse Cenubi Amerika 
Comburiyellori ile iklısaıli münase -
betleri &dlsil ve ıslah etmek, medeni
yet meselesini söndürmemek g-ayesi
le ayni prensiplere iııauan Avrupa. ve 
Amerika memlekeUerile teşri.ki me -
saide bulunmak, nilıayet ha.rp bittiği 
za.ma.ıı beynelmilel sağlam bir iktisa
di ni.zam tesisine yardım etmek hu
susundakj kat'i azmhıi teyit eylemlş
llr. 

İŞÇİLER RUZVELTE MÜZABARET 

EDECEKLER 

San Francisco, 11 (A.A.) İki 
milyoo ameleyi temsil e~Ui"i söyle
nen endüstri kongresi reisi John L. 
Levis, işçilerin senelik toplantısında 

Ruzvelt'in bltara.lbk programına mü
:ulıaret edeceğini ve kongre iJe hal
kın da kendisine yardım etmesi ıa -
zım geleeeğlni söylemiş ve şunları i

li.ve etmiştir: 

«Kongre bitaraflık kanunu met -
nindc bir kaç kelime değiştirdiği i
çin harbe ıtlrecek değiliz.. Fakat 
Amerika. halkı harpı.en başka çıkar 
~ol-u.hnaııbi'tr11 naı-ryaca"k şcl<llde, aah-

valde deilşlkllk olacak olursa o za
man harbe gireceğiı..:ıt 

TAKlllM ve HAVA 

12 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
PERŞEMBE 

Hicri: 

10 uncu 
Şaban: 

Güneş: 

Öğle: 
İkindi: 

1358 .Rumi: 1355 

ay Gün: 285 Eyliıl: 29 
28 Hı.zır: 160 
6.08 Akşam: 17.34 
12.CM 
15.09 

Yatsı: 19.06 
İmsa.k: 4.30 

..._ HA VA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoroloji istasyonwı. 

dan ahnan malümata göJ.e, hava 

yurdun Trakya, Marmara havalisin
de çok bulutlu, Karadenjz kıyıları ı

le, Doku Anadolu da, eok bulutlu 

ve mevzii yağışlı, Eğenin cenup kıs
mı ile, cenup doğusunda az bulutlu, 
diğer bölcelerde kısmen bulutlu geç
miştir. Rüzgirlar doğu bölgelerde, 
garbi, diğer bölgelerde şimali istika
metten orta kuvvette, Eğe denizinde 
kuvevtli esmlıtir. 

Dün istanbulda hava hafif bulut
lu geçmiş, rüzgar şimali şarkiden sa
niyede 2- 4 metre hızla esmiştir. Sa
at 14 te bava tazyiki 1012,7 milibar
dı. Sühunet en yüksek 17,8 ve en dü
şük 8,5 santigrat kaydedilmiştir. 

avuç içi kadar gazete muhabirini he
n1en ve n1üsareatıa kabul etmesine 
de hayret etti. 

Muhabirin vesikasına bakan ve 
biraz mühemel kıyafetini gözden 
geçiren Gidlay: 

- Deınek si2 Ekı:;fild gazetesinin 
muhabiı-isiniz, dedi, gazeten.iz için 
benden ne gibi malüınat istiyorsu -
nuz. 

Muhabir, biraz kekeliyerek, nıak -
sadını izaha çalıştı, dedi ki: 

- PJat kasabasında girip çıkınadı
ğın1 bar ve lokanta kalmadı. Dusbu
ri, Derek Rikardo ve doktor Haddon 
ile görüşmek istedim. Onlar da kabul 
etmediler. Bütün ugraşmalarınıa rağ
men tahkikatunı bir adım yürüteıne
din1. Londradan gelen ıneslekda:;;la

rım, buradan işittikleri her şeyi yaza
bilirler, sonra kasabayı da W.svir e -
deı·ler, Londralılar bu yazıları okw·. 
Anıına Ekı:;fild'de veyahut Plat'ta 
herkes bu işin nıuanı.mah tarafını 

öğrenmek ister. Kasabalarımızı tas
vire kalkarsam, benimle alay edeı·ler. 
Onun için sizden ricam, kerem edin 
de, bana biraz h~diseler hakkında 

Sovyetlerin 
Hazırlıkları 
Kime Karşı? 

(Baş tarafı ı inci say!ada) 

Rus tıynetinin tekrar meydana 9ıka
cağını ve asırdfde Rus siyasetinin es
kisi gibi hükümran olacağmı hesa.p 
etmek ,bilh~a siyaset adamlarının 

vazifesi olmalıydı. O hesapsızlığın 

neticesi işte ilk fırsatta meydana çık
mış bulunuyor. Yirmi, yirmi beş se
nedir gayet sakin, gayet muhteriz 
duran Rusya Avrupanm ilk esasla 
karışmasından bilistifade kendini ı-ös
teriyor ve şimdHlk. şimal tarafların
da büyük bir laallyete geçmiş bulu -
nuyor. 

Bu faaliyet birdenbire çok calibl 
dik.kat ve Ç41k ehemmiyeUi bir şekil 
almıştır. Çünkü Rusya küçük Balıık 

devletlerini avucu içine almakta kal
mıyarak oralarda büyük mikyasta 
askeri istlhzaratta da bulunmaktadır. 

Bundan ba15ka Carhk Rusya zama
nındanberi muhtariyetini muhafaza 
etmiş olan Finlandlyaya karşı da. bir 
takım vaziyetJer alındıiı anlaşılıyor. 

FJnlindiya yalnız Şimali Avrupanın 

değil, bütün Avrupanıu en medeni, 
en g"Üzel ve en sevimli memleketidir. 

Fakat, buna rağmen bugünkü Rus 
siyaseti, Finli:ndiya.yı da dalrei nü· 
tuz.una almağa lüzum görüyorsa onu 
da. yapacağı şüphesizdir. .Bu suretle 
.koca Baltık denizinin pek mühim 
nokta1arı bir iki haf&a içinde Sov -
yetlcrin eline geçmiş olaca.k demek· 
tir. 

Acaba M. HUler, sı.kıştk bir vazi -
yetıe SovyeUerle mahut ademi ieca
vtız misakını imzalarken, işin bura
lara kadar varacağını da hesap elmiş 

miydi? Acaba. Rusyanın küçük Baltık 
devletlerine karşı yaphğı ve şimdi 
de Finlandiyaya karşı yapmak üzere 
bulunduğu harekat, hep karşılıkh 

anlaşma neticesi midir? Çok firaklı 

ve çok hayati olan bu suallere şimdi
den cevap verebilmek çok güçtür .. 
Alma.oyadan gelen haberlere inan -
mak l:izım gelirse, herhalde bu şekil
de a.nlaşmıya 1\1. HiUer r12a gOsterse 
de Alman siyasi ve askeri mehaflli, 
devlet reisinin bu tan.da indi karar
laruu beienmemekt.edir. Niickjm Al

man Oenlz Başkuma.ndanı Amiral 
(Retler) in, Rusların Baltık denizin
de bu kadar kuvveUi 5uretıe yerleş
mesini protesto ettiği ve batta bu 
yüzden istifasını bile verdiği ri~et 
olunmaktadır. 

llerhalde muhakkak olan bir şey 

var, ki o da Rusyanın hiç vakit kay
betmeksizin şimalde gayet lnuhim as-
keri ım.evkiler ~de. etmekte ~u.rat 

göstermesidJr. Bu hareket i~e ;ideti 
şimalden Almanyayı sarmak ınaksa
dile yapllıyor gibi bir manzara arze
diyor. Nitekjm Almanya da geçen se
neden beri Lehistana karşı bu su -
retle cenuptan ihata hareketi yapmış 
ve ancak bu hareket taınamla.ndık -
tan sonra Leblilere tecavü:?. cylenıiş· 

ti. 

Harbi umumi sona erdiği.ııdenberl, 
yani tam yirmi senedir Avrupa si
yasetinin bir kenal'1nda koılnuş ve 
A\~rupa işlerine hemen hiç karışma -
mayı fldet edinmiş olan Rusyarun şhn

di bu kadar faaliyetle sahneye çık -
masuun Avrupa tarilıiııdc büyük ve 
yeni bir dönüm noktası teşkil edece· 
ğ'ine hemen kat'iyetle hükolunabilir. 
Rusyanın bu faaliyeti o kadar et

raflı ihtimallere yol açmaktadır, ki 
bu, italyada bile yavaş yavaş asabi
yet nyandınnağa baslamıştır. Vakıa 

1\1. Musolininiu bu yeni vaziyet kar· 
şısu\da ne düşündüğü ve söyliye -
ceği henüz malüm defilse de, 'l'rab· 
lusgarp valisi Mareşal Balbonun ga. 

zetesinde komünist Rusya aleyhinde 
intişar etmiş olan şiddetli bir maka
le, ita!yanın tutacağı yol hakkında. 
a:ı çok fikir vermektedir. 

Badisatuı böyle fırıldak gibi dön· 
mesi ve her gün yeni bir sahne, ye
ni bir safha arz.ederek siklet merke
zini deiiştirmesi karşısında bizlere 
düşen vaı.ife ise, a.u.ıni derecede mü~ 
teyakkız olmak, lüzumsuz ve faydasız 

dan, efk:.irı uınumiyeyi tatn11n ede
cek şekilde ikinci derece ehenımiyet
te ifşasında ınahzur oJm_ıyan bazı h:l.
diselerj şu zavallı muhabire söyliye
bilirdi. 

Gidlay o, hiç yüzünden eksik ol
mıyan tebessümü ile, piyosunu dol -
durdu: 

- Pekaıa, dedi, yani polisin size 
vereceği tebliğin yalnız sizin gazete
nizde çıkmasını istiyorsunuz. Fakat 
bu işe nıatbuat birliği itiraz etmez 
mi? 

- Bıraku1ız1 ne söylerlerse söy -
lesinler! Biz· her zaman onların ha
berlerine muhtaç oluyoruz. Bil' gün 
onlar da bizim habeı·lerimize muhtaç 
olsunlar. Eğer siz tebliğinizi bu Lon
dralı muhabirlere de verirseniz, on
ların gazeteleri Eks:fiJd1de kapış ka
pıı;; satdır, biz yine hava alırız. Hem 
biz daha makineye vermeden evvel 
onların gazeteleri gelir. Tabii siz de 
bu haksızlığa ra.21 olmazsınız. 

Muhabir o kadar kendini unuttu 
ki, şapkasını Gidlay'ın masasına vur
du. Sonra: 

- Affedersiniz, dedi, bi2im mes -

7!;11a# 
Şu Senin. Prens Dediğin 11 

Nakleden: Faik Bere men 
Birinciki:nunun yaslı bir akşamı 

idi, Bcyoğlunun kala.balık caddesin
den geçerken karşı tarafta Necliyı 

c-ördüm. Yirmi yal}llllJn hatırasını 

dolduran ve bir gün, ansızın beni bı
rakıp giden Necl:i. lle birkaç kelime 
konuşınadan yoluma devam edeme
dlın. 

Hemen karşı la.rafa geçtim. Necli 
pek yorırun ve perişan bir hajde idi. 
Son zamanlarda geçirmekte olduğu 

sıkıntıJar sıhhatini de harap etmişe 

benziyordu. 
l\.lerbamet hissinden ziyade bir 

merak satkasile ona doiru yü;rümüt
tüm. Karşısında beni buJunca bir 
hayalet rörmüş gibi silkinerek hay
kırdı:. 

- Ah, sen misin? 
Yanyana yürümeğe başladık; ya

vaş bir sesle konuşuyordu: 
- Sen bütün felaketlerimin ve 

bedbahthklarımın başlangıcısıp! Se
ni bıraktıktan sonra bayah1'1 hep 
hüsranlarla geçti. 

- Ne o?. diye alaylı bir tavJrla 
mukabele ettim . O mahut zengin 
müteahhitten ayrıldın mı? 

Ondan ayrtldığını biliyordum; bu, 
zaten kıyafetinden de okunuyordu. 
Yukanki sualim üzerine ağla.mağa 

başlıyarak mırıldandı: 

- Beni incitmek ve kırmak için 
bu zamanı seçmemeliydin: 

- Fena bir maksatla sorma.muş.hm 
Necla. Üzüleceğini bilseydim kat"iy
yen karışhrmazdım. İstersen akşam 

:yemeğini beraber yiyelim .. 
Necli heınen gözyaşlarını sildi ve: 
- Ne iyi olur! diye sevindi. 
Caddedeki lokantalardan birine 

girdik. l'iıcağın tesirile eski sevgili· 
min hastalıktan ve sefal<"tten solmnı? 
olan yüzüne renk gelmeğe başladı. 

Perişanhiı üz.erinden dağ-dır gibi 
oldu. Şimdi hem çorba.coını içiyor ve 
hem de konuşuyordu: 

- Hepsini baştan anlatmalıyım sa
na .. Arada bilmediğin bir ~ok St'Y· 

Jer var. naıa seni neden bırakıp ka('
bğımı ihtimal öirerfmemişsindir. 

Öyle ~ya, ldmden öğrene<'ektin!. Bil
mem, o zamanları şimdi hat11:•1yabi

liyor musun! O :ı:amanlar. ki hayatı

mın en güzel günleri idi; senin evde 
olma<hğuı c;aatl('r<le nt" kadar sıkı· 

hrdım. Biitün gün pcnt'erl'nin kena
rında oturur, senin gelisini beklt"r • 

dim. 
Bir gün. böyle yine pt"ncerenin ke

narındayım. Bilir ıni:;in. hani karsı· 
mızda büı. ü~ bir a_parlıman vardı. 

İşte o gün bu a.parhmanın birinci ka
tı cöziime çarptı. o dairede ~arip 

şeyler geeiyordu. Sabahleyin, geniş 

balkona işlemeli elbiseler giyrniı;; iri
y:1rı iki zırnci f'Jk"•or Vf' $İgara içe
rek etrafı se,.·re<liyoTlardı. ÖğJe(lPn 
sonra siyah cekf'tli bir Japon Pf',·da 
oluyor ve sokağa nıuztarip muz.tarip 
bakarak bir saat kadaı· balkonda otu
ruyordu .. Sonra da. saat ilçle beş a
rasuıda. ,bu garip 3.:lemin rrendisi ol
duiu anlaşdan biri geJiyordu. 
Başında. Hind Racalarıoki gibi bir 

sarılı:, üstünde Koyu kırnıızı kadife 
biı· elbise ve omuzlar1nfla , I vaz bir 
maşl3:hı vardı. Ömrümde bu kadaı· a

sil ve muhteşem bir çehre görmemiş
tim. Bütün hareketlerinde asit bir 
y11muşaklık, ve <leriulik seziliyordu. 

her işi bırakarak bütün ku\levtleri
mizi ve gayretlerimizi milli istihza-~ 

ratımıza hasreimektir. Ondan dola. -
yıdır, ki hükfimetio bu yoldaki teşeb
büslerini ve her günkü vesayasını 

memleket ve millet büyük memnuni
yetle görmekte ve sonuna kadar bu 
yohla gidilmesinJ temenni eylemekte
dir. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velld 

Durdu, elindeki rengi uçmu~ ~ap
kasına baktı. 

Gidlay sordu: 
- Siz gazetenizi ne zaman makine

ye verirsiniz?. 
- Bugün vermek lazım. Ben de o

nun için sizi rahatsız ettio1. Bilirsi
niz ki, ha!talık gazete, Londranın 

muazzam gazetelerine benzer miya? 
- Ben de matbuata veı·ilmek üze

re bir tebliğ hazırlamıştım. Siz tam 
zamanında geldiğiniz. 

Muhabirin ylizilnde sevinç ala -
metleri belirdi. Hemen cebinden not 
defterini ve kalemini çıkardı: 

- Eğer dedi 1 şu Londradan gelen 
herifler ... 

- Onlar burada değiller ... Şimdi 
beni dinleyiniz .. 

Orada EksfiJd gazetesi için fev -
kalô.de bir makale yazıldı. Gazete bü
tün meslek hayatında bu derece bü
yük bir muvafakiyet gösterememişti. 
Her tarafta gazetenin man§eti göze 
çarpıyordıi_. 

IK.OSDON DA VASi HALLEDİLDİ 

Bo iulıaf kiraeıları her ,rün tetkik 
ctmeğe başladım. Bir akşamüstü evhı 
efendisi beni rördü. İri gözlcriDi o -
turduğum pencereye çevirdi; o anda 
bilmem neden vücudümde bir ürper
me duydum. Şüphesiı:, ki heyecan -
Janmışbm. Çok durmadım ve perde
nin arkasına. geçtim. Fakat o, hıili. 

ıüzel «Özlerini pencereden ayırma -
mışh. 

Bu ~escletlen sana kat'iyyen bah

setmiyordum. Günden ı-öne anhyor
dum, .ki lı::arşıki Hindli buna ,rUtikçe 

ar.tan bir ali.ka ı-österiyordıı. 

Bir aiin. öileden sonra idi, yine 
evde yalnız oturuyordum. Kapı pa -
lmd.ı. Tanunadıbm bir ihtiyar adam, 
kendisini komşumnz Blrmaoya Pren
sinin kiUbi olduğunu söyliyerek be~ 
nimle konuşmak istediğini ili.ve etU. 
Arkasında da bir zenci vardı. Onla
rı salona aldım. İhtiyar adam otur
madı, önümde eğilerek bana bir mek
tup uT:athktan sonra tekrar eiUip 

çıktı, ı-itti. 

Sapsarı kesilmiştim ve bir rüyadan 
uyanır gibi şaşkınlaşmışhm. Zarfı 

büyiık bir heyecanla açhm. Prens, 
zarif ve şairane bir üslôpla bir ı.iya
retini kabul etmemi rica ediyordu. 
l\lektuba cevap vermedim. B ına rağ
men iki gün sonra, Prens, üstünde 
gayel mu.hteşem bir elbise olduiu 
haldf' çıka.geldi. Onu kabul edip et
memeyi düşünüyordum. Likin ipnoti
ze olmuş gibiydim. Beraberce sa1ona 
«irdik .. 

Ne ya.ptıi:ımı bilmiyordum. İradem 
elimden ı-itmişti. Hayatımda, daha 

bu kadar hakim ve ('ana yakın bir 
insan görmf'miştim. Gözleri ideli kı
"Vılcım saçıyordu. 

Necla. bunları anlatırken ben gül
memek için kendimi zor tutuyordum. 
O. ayni bararetıe devam etti: 

- ii(' ay Prensle beraber yaşadık. 
Fakat sonra ... Bir ıün ansızın kay
boldu. l\-fÜthiş sa.ro;ılmışhm. Buna 
rainırn dönmek isledim, J3kin o va -
ki1 '-t'n henim mürat'aa.hma kulak bile 
asmamış tın! 

Eski sevgilim sözlerini bitirinıte 

gülümseyerek: 
- Va.h zavallı Nechicığım, dedim, 

şimdi vak'ayı Jıahrladım. Şu se-nln 
Prens. o ıaman eksantrik macerala
rtle ortalığı altüst rden Romanyalı 

dolandırıcı bir diş("i idi. 
Ben bunu söyleyince Nerl;i tuhaf 

tuhaf yü:ıiime baktı: ideti mahzun -
)asmıştı; sonra sesini (ıkarma.dan 

gôrlt'rini yert dikti. Belliydi, ki ha
yatının bu t•n gilz<'I rüyası dajıhp 

kaybolmuştu. 

/ Noklrdeıı: Faik BERÇMEN 

l 
1 l~NÜN TENKiTLERi 

Sulh Tabii Değil, 
Fakat İnsanidir 

(Başı.aralı 1 inci sayfada) 
diğhıc ~ahit olmuyor muyuz? İnsanı 
yeryüzündeki bi.ilün mahlükla.rdan 
üstün eden zekinın harbi de yenmi
yeceğine neden inanmıyalım? 

Bir gün tabii fakat insani olmıyan 
harpten insaniyet kurtulacaktır. 

Canlı mahlôklar içinde ölüm hissi 
yalnız insanda. vardır, öleceğini yal· 
nı:ı insan bilir ve bunu bildiği için de 
ölümün ıztırabını çeker. Bu ıztarabı 

duymıyan hayvanlardır. 

Öleceğini bilen ve ıztırabını çeken 
insan yhıe zek!i.sile, deniz.tere, kara -
]ara, havalara hükmeden, her şeye 

kNir :ıekasile öldürmekten de çeki
necck'S:; elverir ki istesin. 

.Bunu elbette istiyecek ve cihanda. 
yaratıcı kudretinin en büyük eserini 
kuracaktır, çünkü sulh iTisanidir. 

SELAJ\Iİ İZZET SEDES 

gazetenin verdjğ haberler o mıntaka 

halkına geniş bir nefes aldu·ıruştı. 

Sabahın on birinden itibaren Eks
fild gazetesinin bütün nüshaları sa -
tılmıştı. Hatta ikinci bir tabı yap -
mak mecburiyeti basıl oldu ki, ga
zete çıktı çıkalı böyle bir mazharlyet 
yüzü görmemişti. 

Artık herkes biı· şey söylüyordu 
Bankada müdür Dusburi yazıhane .. 
sinde başını iki ellerinin arasına aı -
mış, düşünüyordu. Derek Rikardo i
se, artık korkudan sağa sola bakma
dan, göğsünü ileriye vererek, Plat 

sokaklarında dolaşabileceğini, çün -
kü artık korkacak hiç bir şey kalına
dığını söylüyordu. 

Derek Rikardo'nun ilk tesadü! et
tiği adam da Gidlay oldu. Sivil mü
tettiş delikanlının halindeki değişik
liğe dikkat etti. 

Derek müfettişi görünce hemen e
lini uzattı: 

- Oh, oh, sizi tebrik ederim, dedi, 
doğrusu bu muvatfakiyetinize diye
cek yok. Nihayet bu kabustan bizi 
kurtardınız. 

Gidi 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir kasaba - Fakat. 2 -

Edipler - Bir uzuv. 3 - Noı.a.da bir 
ses - Işıklar için lizım. 4 - Uzuv -
Israr. 5 - Yüksek - Mallar. 6 - Bit 
harf - Aynj sesli dört harf. '1 - Öl
mek - ~Ii.nlisız. 8 - İs tan bul da bir 
zaman çok sevilen var:yete - Bir hece. 
9 - Bir nehir. 10 - Evet - Bir za
manlar çok kullanılan Fransızca bir 

kelime. 

YUKARIDAN AŞAGlYA: 
l - Tesadüf - DiJ3.I. 2 - Gramt:r• 

de bir terkip. 3 - Heee - KırmıIJ ... 
Söz. 4 - İstanbulda çok var - A ... 
çıkça. S - Tan - Kedi düşmanı. 

6 - Başına k geilr1e mühim - Emri 
hazır. '1 - En ç0k - BÜyük. 8 - Ka
saphk. 9 - Nefi edab - FamUya. 
10 - İsim - Bir hayvan - Son har;fl 
yok. 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÖU -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kco. ıt Kw. 

T.A.P. 31.79 m. 9'85 ıı.cs. !O ıtw. 
16st m. 1!8 ıı. ... iZ' Kw 

12 1 inci l eşrin Perşembe 
Saat 12.30 Program ve memleket 

saat ayarı, Saat 12.35 Ajans ve mete
oro1uji haberleri, Saat 12.50 Türk 
müziği. ÇaJanJar: CeYdel (·ağla, Ke
mal Niyazi Seyhun, Hasan Gür. 1 -
Okuyan: Müzeyyen Senar. 2 - O
kuyan: Radile Erten. Saat 13.31-14.00 

Müı.ik (Karışık Pı·ogram - PJ.). Sa~ 
at 18.00 Prog-nıa. Saat 18.05 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. Saat 18.25 Müzik (radyo 
caz ve orkestrası). Saat 19.00 Konuş· 

ma (ziraat saati). Saat 19.15 Türk 
müziği. Çalanlar: Ce\'det Çağla, Ke
mal Niyazi Seyhun, llasan Gür, Eş

ref Kadri, 1 - Okuyan, Mustafa 
Çatlar. 2 - Okuyan: 1\-Ie.lhareı Sai
nak .. Saat 20.15 Konuşma (Doktorun 

saati). Sa.aı 20.30 Tiirk müı.iii (Fasıl 

heyeti). Saat 21.15 Müzik (Küeük 
orkestra - Şef: Necip Aşkın). Saat 
22.00 Ajans. ziraat esham - Tahvilit 
kambiyo - Nukut borsası (fiat-). Saat 
22.20 Müzik (Küçdk orkestra). Saai 
22.35 Müzik (Cazband - Pi.) Saai 
Z3.25 - 23.30 Yarınki prog-ram ve 
kapanış. 

Apsi 
KEMAL (EYÜP) 

- Apis başlı ne demektir? 
- Apis eski MısırlJJar zamanında 

Menfisde mukaddes bir ökü11dür. 
siyah renkıe olup alnında beyaz. le
keler vardır. 

CAMİ (Ankara) 

- BitlerJn ~leiD Kampf eseri kitap 
halinde Türkıee olarak basıldı mı? 

- HayJr? 
- Avrupadan dönmüş olanlar üni· 

ver!iiteye devam etmese ne olur? 
- Biikümetn kararma göre, bükü.

met hesabına gitmemiş ise şeraite ri
ayet etmemiş sayılarak kendilerine 
ceza verilecektir. 

REŞAT GÜLER (Eskişehir) 

1 - Sorduiunuz eserin (iah için 

doğrudan dotruya o müesseseye mü-
racaat etmelisiniz. Size belki bir Jı.o .. 
!aylık gösterirler. 

2 - Arappa ismi be,tenmiyorum. 
Türkçe iyi bir isim bulmak i~in ne
reye müracaat edeyim? Muamelesi 
de nedir? 

2 - Bu hususta lavsiye edeceiimiz 
Tarih Kurumu ve bir de Türk Dill 
Tetkik Kurumu vardır. Muamelesi 
de mahkemeye müracaat ederek ka • 



f K D A M SAYFA-l 

Tayyare Piyangosu Veda Edip ":{erini Milli Piyangoya Bırakırken de 

ine Tekkollu CEMA Şampiyon .•... 
Yine Tekkollu CEMAL En Önde ••••• 

üç ay 
CEMAL'in 

T ekkollu Cemal' in r.akipleri 
gözleri TEKKOLLU 

evvel gazetelerin !On sahifelerini angaje ettiler. 
iç sahifedeki reklamını en evvel görür . 

Zararı yok doğrusu olsun da iç sahifede olsun. Hassas halkımı2ın 

1 - Sayın müşterimiz İstanbul 
Bay Kemal 10326 

Vilayeti Ziraat 
No. lu biletle 

Başkatibi 

··~1200.0 
• 

Bugün 
2 - Teşhir 

paraları 
istemeyen Bayan 

20.000 LİRA 

r y Kazandı 
tamame verildi 
Marika 12656 No. lu biletle 

KAZANDI 
3 - Galatada Kolonyacı Dimitri 9999 No. lu biletle 

!00,000 1.ira kazanan Bay Kemal Paralarını aldıktan sonra TEK 
KOLLU CEMAL ile kol kola 

10.000 L İ R A K A z· A N D 1 
Mi 

CEMAL Harp meydanlarında eşini feda TEK KOLLU 
çahştı. Şimdiye kadar binlerce vatandaşı 

karşısı;ıa 

ettiği tek kolu ile piyango çıktığından beri istikamet ve ciddiyetle 
sevindirdi. On para borcu olmada 1 Milli Piyango idaresinin 

açık ve temiz bir alın ile çıktı • 

~ıınmı~ 

"1ımıınw MİLLİ PİYANGO 
.§!Jllfllflll~ = = e. -= 
~füıllllfiW 

• 

İntikal plani çok zengindir. Okuyunuz birinci keşide 80.000 Liradır . Acele ediniz. Son günlere kalmayınız. 

\ıı 
TaŞra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Taşra siparişi için kısa adres: (İSTANıBUL - TEKKOLLU) kıi.fidir. Hiçbir yerde 

Adres: İstaıılbul Eminönü Tramvay Caddesi 27 No. TEK KOLLU CEMAL GİŞE3İ Sahibi Harp Malulü sulbaylardan CEMAL 
Şubesi yoktur, 

GÜVEN 
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Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Allnln 25075 hesap No. sile sandığımızdan aldığı ( 450) liraya karşı bi
r.inci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı

lan takip üzerine 3202 No. lu kantınun 46 mcı maddesinin matuiu 40 ıncı mad
desine göre satılması icap eden Boğazi çinde Sarıyerde eski Orta çeşme yeni Çu 
lcurçeşm.e caddesinde eski 20.20 M. yeni 55.57 en yeni 59 No .lu dükkfinı olan 
k:lgir bir evin tamami bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştuı·. Sa
bş tapu sicil kaydına göre yapılacaktır. Arttırmaya girmek isteyen (237) lira 
pı::"y akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat ınektubu da ka
bul o1unur. 
Bırikmiş bütün vergilerle belediye resimleı·i ve vakı.f icaresi ve taviz bedeli 

ve telL'i.liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/10/939 tarihin
den itibaren tetkik etmek istiyenl\'?re sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
trıkip dosyasında vardır. Arttlrmaya girmis olanlar, bunları tetkik ederek 
satılıga çıkarılan gayrimenkul hakkında her seyi ögrenmiş ad ve itibar olu

:ıur. Birinci arttırma 27/11/39 tarilıine müsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
kilin sandığımızda saat 10 dan 12 Y.e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul mükcllefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 12/12/939 tarihine 
müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
c::ıktır. Bu arttırmada gayrimeHkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. Hakları tapu sicillcrile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahip· 
lcrinin bu haklarını ve hususile laiz Ve ınasarife dair iddialarını ilfin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
ıneleı:i Ulzundır. Bu suretle hak.h ırını bildimıemiş olanlarla hakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satış b~ delinin pa:ylaşmasından hariç kalırlar. Da
ha fazla_ ınalOmat almak isteycn).erin 38/1685 dosya numarasile sandığımız 
Hukuk Işlcri. servisine ınliracaat etmeıeri lüzuınu ilfı.n olunuı-

DİKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayriınenkulü ipotek göstermek is .. 

teyenlere rnubamminleriınizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz et
meı,1ek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 
gt 0 termcldedir. (8320) 

----

Oavlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden -ümunı MtidiklüğümÜZ telefon santralı numarası 9.10.939 tarihinden iti~ 
b;ı ·en değişıni~tir. Yeni numara 44864 tür. İlan olunur. (8251) 

.. 

.......................... 
f Askerlik İşleri f .......................... 

DAVET 

Beyoğlu Yabancı Askerlik Şube

sinden: 

Şuben1izde askerlik yapmamııı 

yok.lanıa kaçağı olarak muamele gör

müş deniz sınıfına mensup 316 il& 

334 doğuınlular askere sevkedilecek

lerinden 12 Birinciteşrin 939 günü 

saat 9 da şubede bulunınalan ilAn 

olunur. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

12/10/939 Perşembe ,günü akşamı 
Saat 20,30 da 

ROMEO-JÜLYET 

* 
12110/939 Peı~embe .günü a'kşa.mı 

Saat 20,30 da 

İKİ KEKRE İKİ 

* HALK OPERETİ 

Bu akşam 9 da 

(BU HESAPTA YOKTIJ,J 
Yakında: 

(KADINLARIN BOOENDİGİ) 
YAZAN: M. Yesari 

F: 50 - 35 - 25 

Kanuni Münıessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci , Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

Gayrimenkul Satış İlônı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Olganın 19271 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (1500) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakında ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin matuiu 40 mcı 
maddesine göre satılınasl icap eden Kumkapıda Şehsuvar mahallesinin Nevi 
ye sokağında kütük 251,Palta 75, ada 167, parsel 31 ve eski 45,47 yeni 65,67 
kapı No. lu bahçeli kfıgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle ac;:ık arttır

maya konmuştur. Satış topu sicil kayd.na göre yapılrnaktndır. Arttırmaya gir
mek isteyen (500) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin 
teminat mektubu da kabu1 olunur. 

Birikmiş bütün vergileı·Je belediye reı:ıinıleri ve vakıf icaresi ve taviz be· 
deli ve telltı.liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 25/10/39 tari· 
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ves:ıir lüzumlu izahat ta şartnan1ede ve 
takip dosyasında vardır. Aı·ttırn1ayn girmiş olanlnr, bunları tetkik ederek sa
tılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 
Birinci al'tbrına 27 /11/39 tarihine n1ü.sadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 

kfiln sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıJacak.tır. Muvakkat ihale 
yapılabiln1csi için teklif edilecek bedelin lercihan alınması icap eden gayri
n1enkul mükellefiyetilc sandık alacağını tamamen geçmiş alınası şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın teahhüdil baki kalmak şartile 12/12/939 tarihine 
müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın ü.stünde bıraJoJacaktır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan al:ikadarlar ve irtifak hakkı sahipleri
nin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını iliı.n tarihinden 
itibaren yirmi glin içinde evı·akı müsbitelerile beraber dairemize bildirme
leri IAzımdır. Bu suretle haklarını bildirmemi§ olanlarla hakları tapu sicille
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faz
la malılmat almak isteyenler.in 38/1546 dosya nurnarasile S,andığımız hukuk 
işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

* DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınangayrimenkulü ipotek göstermek iste
yenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

göstermektedir. (8319) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden : 
Muharremin hazineye olan mnlümelmikdar borcundan dolayı tahb. tasar

;ufunda bulunan 36 Rusum Tonilatoluk Bereketi Hayır namındaki paraçola
sı tahsili emval kanunu hükümlerine göre satılacaktır. 

Talip olanlaı·ın % 7,5 pey akçclerile 1/11/939 tarihine rastlıyan Çarşnm· 

ba günü saat 15 ten sonra Beyoğlu kazasında müte:.;ekkil idare heyetine 
müracaaUarı (8298) 

• 

- -
Baş, Diş, Nezle. Grip, Komatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

-~ .. --
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğ·ünden: 
ı - Gümrüklerde açık ve ilerde açılacak memurluklar için imtihanla 

10 lise mezunu alınacaktır. 
2 -Ehliyet imtihanına girebilmek için aranan vasıflar şunlardır; 
A - IVIemurin kanununun 4 üncü meddesinde yazılı sartları haiz olmak, 
B - Yaşı 30 dan fazla olmamak, 
C - Askerliğini yapmış veya tecil edilmiş olmak. 
3 - Ehliyet imtihanına girmek isteyenlerin belgelerile beraber 20/10/939 

Cuma akşamına kadar Başmüdürlük Sicil servisine müracaatları. 
4 - Bu tarjhe kadar belgelerini ta mamlıyamıyanların ehliyet imtihanına 

alınınıyacağı. 

5 - Ehliyet imtihanı 23/10/939 Pazartesi günü saat 9 da Başmüdürlükte 
yapılacaktır. (8268) 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğun- ı 
dan: 

Beyoğlunda Nane sokağında 13 No. 
da mukim iken balen ikametgfilıları 1 
meçhul bulunan ~otini ve Atina'ya: 

Yani'ye dairemizin 933/437 saytlı 

dosyanuz ile borcunuz için haciz o

lunan Üsküdarda Sellimi Ali mahal
lesinde Meyhaneler sokağında 7-8-

8 No. lı maa bahçe hane ve dükkfinın 
tamamı ehlivukuf tarafından 1111 
lira kıymet takdir edilmiş, İcra ve 

İflils kanununun 103 üncü maddesine 

göre işbu takdiri kiymet raporunwı 

ZAYİ - Yüksel< Mühendis Mekte
binden aldığım 192 numaralı mü .... 
hendislik diplomamı zayi ettiğimden 
yenisini alacağım eskisinin hükmü 
yoktur. 

Yüksek lUühendis Galip Tezgören. 

ikarnetgQhınızın meçhul bulunması 

hasebile icra hllimliğince on beş gün 

müddetle i13.nen tebliğine karar ve -
rilıniş olmakla takdiri kiymet rapo

runa bir itirazınız olduğu surette bu 

on beş güll: müddet içinde beyan e• -
meniz lüzumu ilan olunur. (2103 ) 

G O 
Milli PiYANGO iDARESiNDEN: 

1- Milli Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren T. C. Ziraat Bankası Şube va Ajanlarının bu:-..~duğu mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
2 - Perakende olarf'< satmağa mecbur oldukları intikal planı biletleri için her bayie seyyanen yüzde 10 Komisyo.1 verilınesi kararlaştırıl"!ıştır. . . . 
3 - Milli Piyango bavil olmak için şeraiti anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak: istiyenle; in hüviyetlerile sarih tic:ıruthane ~dreslerinı ~e seyyar bayılı~ ısti• 

yenlerin ise hüviıet ve ikametgah adreslerini gösterir bir dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. Ziraat Bank 'il Ş"be ve Aıanlarına mürnctlat etmelerı • 



SAYFA- 8 f K D A M 

Her KeşidedeEn Büyük İkramiyeleri Vermekle TALİH· ... ···· 
REKORUNU KAZANMIŞ OLANPiyangoKraliçesi, 

L 1 
G ô· Ş ~ S a 

o 
Bu Son Altıncı Keşidede Dahi 3 Büyük ikramiye Birden Verdi 

NiMET ABLANIN_ Uğurlu Eliyle Sattığı Ve 200,000 ı•k . . • Lırayı Kazanan Bilet ıncı Büyük ikramiye Yine 
NiMET ABLANIN Uğurlu Eliyle Verdiği 31771 
Numaralı Bilet Sahibi Beyoğlunda Hamal Başında 
62 No. Da Bayan Kanza Kazanmıştır. 

12 - BİRINCJT:t~5RİN 193!1 

3-10.000 LİRALIK Büyük ikramiyeyi Kazanan 

3 OncU ikramiyeyi Keza NİMET ABLANIN Uğurlu Eliyle Verdiği 9999 
Numaralı Bilet Sahibi Bayazıtda Daltaban Yokuşunda 15 no. Da 

Bayan Angeliki Kazandı. 
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1 AZAR D E : ; 
•" NİMET ABLANIN NİMET GİŞESİ )e 

Kendisinin sattığı veya başka yerden satın ahnan biletlerin en büyüğünden en 
küçüğüne kadar bütün ikramiyeleri her ay on para bile kesmeden derhal ve ~ 
tamamen vermiştir. ~ 
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MİLLl PİYANGO BİLETLERİ GELMİŞTİR 
Ve Gişemde satılmaya başlamıştır. Birinci keşidenin en büyük ikramiyesi 80.000 Liradır. Biletler tükenmeden 

tedarikte acele ediniz. ve son günlere kalmayınız. 

R\ n · .!b a NiMET ABLA Tayyare Piyangosunun biletlerini daima peşin para ile aldığı gibi Milli 
bP ~ '6 a Piyangonun biletlerini de peşin para ile çılmış ve alacaktır. 

Taşra Siparişleri Çok Seri Ve Muntazam Gönderilir : Adres: Istanbul, Eminönü Tramvay Caddesi No. 
29 l 31, Telefon: 22082 NİMET GİŞESİ NİMET ABLA HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ YOKTUR 


