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KONT CiANO, ALMANYANIN DAVETi 
BUGÜN 
~ Saıyifaı 

3 KURUŞ 
2 İNOİ SAYFADA: M. M. Grupu 

(Tefrika) • Dq Politika· 
Karb Bir Kıt Sabahı (E
debi Roman) - Soruyo
rwı? • Şehir Haberleri. 

S tlNciJ SAYFADA: Bu I' ün k ü 
Harple Allmm Rolü: Yn
Osman - Dalareılı" Os
man Cemal - Nolbır: Şük

Ytl Almıel - Giirilı> Du:r
cluklanm: •• - Ankara ve 
Son Dünya Haberleri. 

f 1JNct! SAD'ADA: Meln K&mpf 
IDUerlD Kllabı) • Alalürk 
(Teh'lb) - Sinema - Su
al - Cevap. 

5 iNoi SAYFADA: MaJumımel 
(TefrDıa) - Askerlik: E
meldi General Kemal 
K-r • İşin Alayı: GM
lllklll Amca - Radyo • 
Sailıll - Folofral TahlUI. 

8 JNCI SAYFADA: Hlkf.J'e • SPor 
MemJellel haberleri • Af· 
lan Hanperl (Polis Roma· 
nı) Bllınece - Borsa • O· 
ku:vaeu mekluba - Tak
vim, Bava Raporu. 

8 İNCİ SAYFADA: Mufassal Av· 
ruııa haritası • MaJlno 
Nasıl Barbedecek? - Co
eUk Bllmecelerloılır.:de Ka
u.nan:Iar. 

.... ....,....., ,,, . '"' ... ,, .... 
İşler Neden 
Bu kadar 
Karışıyor? 

.. ... ,, 

İşler en hid teklini aldı, karışık
lık en son haddini buldu dlyecetls 
amma bu.na pek dJUmlz V11rmıyor. 

Çünkü pek eski olan (Allah bel le· 
rinden saklasın) temennisi mucibin
ce bu pdişle daha çok vahim ve clalıa 

ÜZERİNE DON GECE BERLİNE GİTTİ 
Almanya Harbi Durdurmak için 
italyanın Tavassutunu Bekliyor 
Sovyet Rusya Almanya ya As
keri Yardımda Bulunmıyacak 

11 

• Gafenko lngiltereye Gidiyor 
. ... '"'... ..... ... .. . ... . .. .. '" . . . ... . "' ... ..... . 

Gaf enko Londrada Mü
him Temaslar Yapacak 
Liubliana'dan 

Verllen Bir 
Habere Göre 

Almanya Balkanların 
• • 
lştirakile ln.giltereye 

Karşı Abluka Tesisi istiyormuş 
Roma, 30 (Radyo) - Roman

ya Hariciye Nazın Gafenko bu
günlerd~ Londraya gelecektir. 
Gafenkonun yapacağı temaslann 
nekadar süreceği belli değildir. 

Siyasi mahfiller bu ziyarete e
hemmiyet atfetmektedir. İyi 

haber a: an mahfillere göre Ro -
manya Hariciye Nazırı Londra
da mühim temaslar yapacaktır. 

T'A ABLUKA..''1 .MT? 
Liubliana, :ıo (A.A.) - Havas: 

Slovence gazetesinin yazdığına 

göre, Almanya, Sovyetler Birli
ğinin ve bık• af Tuna ve Baikan 
devletlerinin iştirakiyle, İngil -
tereye karşı, vaktiyle Napo'.eon'
un yaptığı gibi, bir nevi •Kıta 

abluka>ı• organize etmeği araş
tırmaktadır. 

Romanya BarJclye Nazırı Gafenko 

TüRKiYE 
iNGiLTERE 

Müzakeresi 
Royter Ajansı Kazım Or

bay'ın Riyasetindeki Bir 

Heyetin Londraya Ha

reket Ettiğini Bildiriyor 
Qok beklenilmedik va~lyeUer karşı- ~ 
sında kalmak lhllmali de mevcullur. "'0=-="-"-~="""·"'"'·~------~·....--~--~~---· c....--=--=-.._ _ _, .. =--~-'--·-.. 

Gazete, bu haberi verdikten 
sonra. bir nevi komanter kıyme
tini haiz olan aşağıdaki tarihi 1 
taisilatı vermektedir: 

Napoleon, kıta ablukasının i: 

lan ettikten sonra, orduları ile 

bütün Avrupada bir taraftan ö

bür tarafa dolaşmış ve İngiltere 

ile ticaret yapmakta devam eyli

yenlere karşı ceza seferleri ter
tip ey lamiştir. 

Londra, 
Ajansının 

30 (A.A.) - Royter 
diplomatik muhabiri, 
(Arkası 7 inci sayfada) 

Maamaflb vahametin böyle dakl
kaclan dakllı:aya artmasına ratmeıı 

bıı hiç te tellişa düşülmesine taraflar 
değiliz. Zaten herhanl'I bir blidlse 
karşısında kendln.I şaşırtmak o hidl
senln büsbütün tehlikeli bir mahlyel 
almasından başka bir netice vermez. 
Sinirlerine hiktm olanlar, kafalanna 
ve idraklerine de hiklm olurlar, id· 
rakini kaybetmJyenler ise, en vahim 
vaziyetlerden bUe kend~lerlni kurtar ... 
mak carelerını bulurlar. o cihetle 
biz, yeni yeni 11uhur ede.n bi.dlselerin 
sükünetıe reoiştirilmesine de taraftar 
deflliz. Uzun asU'ları dolduran hayat· 

larında ~ok va.lıametli devreler ıreçlr· 
miş olan mllle&ler rüşdlerine tama
mile sahip olmak. hakkını kazanmıJJ
Jardır, böyle mUJetıer her hidiseye 
cepheden, gözlerini kırpmadan ve er
kekçe bakabilirler ve her tehlikeyi a
çıkça konuşarak onun elblrJiiile def'i 
çaresini serbestçe münakaşa edebilir
ler. Bu tanda hareket selimetc. var
mak için en sailam ve emin yoldl.ll'. 
NUeklın herhangi bir hastanın ufra
dığı dertten kurtulabilmesi, hastab
fıoı doktora aeıkça anlalmaslle ve 
doktorun da ona hİç bir şey ıizleml
yerek yine açık vasayada bulun -
maslle kabil olabilir. 

Bu müJibaıata binaendir, ki sop. 
l'ÜDlerde siyasi vaziyetin büsbillüıı 
l'lrJft şekil atmasının sebeplerini a.
raştırmakta ve onun üzerinde akıl er
dirdiği kadar mülalea yilrülmekte 
biz zarardan zjyade fayda görüyoruz. 

Lehistan bugün filen ve batta ah
den de ortadan kalkmış addolunabi
lir. Bu ortadan kalkma, kat,iyet kes
bedt'cek midir ve ne kadar devam ey
Uyecektir. Onun hakkında kat'i bir 
fikir vermete kalkışmak. bugünkü 

, ~tlbl~~~f~tte"~·~ı.ihin olmağa mütevak
l-, .;:-ı'·~Aıfliı. 'Fakat I::e.~stanm yarınki aki-

·"" , • lieli hoılılıa,;ıı ,ı<~~f llir şey söylemefc 
~· · ; ~~oı:ıun bugünkü vaziye-

"~ :·. n.r. .. , ifiı,d yle olduğunu bir dere-
. '14:. ""'~ '?"'· eye kad r tesbit etmt>k mümkün -

{t;:,·~...:~ 
,, ..... ·""' .. ' '!:ljo• 

.•. 
(Arkası 7 inci sayfada) 

EBUZZ1Y AZADE 

Velid 

İnıillz - Fransız yük.sek harp konseyinin son yaptığı toplantıdan sonra. aJm mq bir resim, ı - Daladier, Z • Fransa
nm Londra sefiri Corbln, 3 - Fransa Tesllhal Nazın Daulry, 4 • Çemberlayn, 5 Halifaks, 6 • Lord Chalfield, 7 - Aml • ral Darlan, 7 - General Gamelln. 

Roma, 30 (Radyo) - Alman hü • 
kümelinin daveti üzerine İlalya Ha
rJci)'e Nazırı Kont Ciano bugün saat 
18 de Berline hareket etmiştir. 

Kont Clano yarın sabah Berlinde 
olacak ve Alman devlet adamlarJ ile 
tema.sa geçecektir. 

Hariciye Vekilimizin lngiliz Tayyareleri Sigfrid 
Sovyet Rusyada Son IHattının Filmini Aldılar 

İTALYANIN TAVASSUTUNA 
GÜVENİLİYORMUŞ 

Berıı, 30 (A.A.) - Alman siyasi 
mahfilleri, Cuma akşamı Fon rib -
bentrop tarafuıdan Kitlere verilen 
rapordan sonra beynelmilel vaziyetin 
inkişafı hakkında hararetli münaka
şa ve tefsirlerde bulmımakta ve Rus 
- Alman anlaşmalarının akislerine 
büyük ehemmiyet atfetmektedir. 

Yaptığı Temaslar 
Saraçoğlu Dün İngiliz Ve Fransız 

Elçileri İle Görüştü 
Basle.r Nachricbten gazetesinin ver

diği malümata göre, Berlinde batı 

devletlerinin Uk menfi aksuıa.melinin 
son ve kat,i cevap olmayacağı ümit 
edilmek istenilinekte ve fakat mu ... 

(Arkası 1 inci sayfada) 

Moscicki'nin 

Moskova, 30 (A.A.) - Havas 

Şükrü Saraçoğlunun Von Ril>

bentrop ile Selterin ikametleri 

dolayısile ink.ı.t~a uğrayan gö-

• •• 
istifası Üzerine 

Fransada Yeni Leh 
Reisicumhuru Seçildi 

Yeni Polonya Kabinesini 
Sikorşki Kuracak 

de 
General 

Paris, 30 (A.A.) Polonya 
Büyük Elçiliğinden resmen bil
dirilmiştir: 

Polonya Reisicümhuru Profe· 
sör İgnace Moscicki 30/9/939 ta
rihinde istifasını bildirmiştir. 

Buna binaen ve 23/4/935 tarihli 
kanunu esasiye tevfikan Reisi
cumhllt' tarafından Kuty -Polon

ya-da tanzim edilip Pariste çıkan 
Polski resmi ceridesinin 214 ila 

(Arkası 7 inci sayfada) 

rüşmelerinin bu akşam tekrar 
baş:1yacağı bildirilmektedir. 

SARACoGLU İNGİLİZ VE 
FRANSIZ ELÇİLERİLE 

GÖRÜŞTÜ 
Moskova, 30 (A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Saracoğlu bu akşam İngiliz 

büyük elçisi ve Fransız masla -
hatgüzarı ile gö~müştür. 
Şimdiye kadar alınan malu

mat, Türkiye Hariciye Vekilinin 
çarşamba günündenberi Molotof
la görüşmediği merkezindedir. 

TÜRK-SOVYET 
MÜZAKF..RELERİ 

Roma, 30 (A.A.) - Röyter bil
diriyor: 

Rus - Alman münasebetleri ve 
bunun doğu Avrupasındaki te " 
sirleri burada sıkı bir alaka ile 
ve kararsızlık havası içinde ta
kip edilmektedir. 

Gazeteler ve radyolar Sovyet
ler Birliğinden bahsederken ar· 
tık •Sovyet• tabirini kullanma

(Arkası 7 inci sayfada) 

Muhterem 
Okııguculara 

Bugün; gazetemiz 8 sahife olarak 
tntlşar ediyor. BiUerin meşhur Jti
labı: Mein Kampf eserini de bu
gün dördüncü sayfamızda tefri
ka halinde bulacaksınız. 

İkdam, yarın da 8 sayfa olarak 
çıkacaktır. Ancak, dün de bah
settiğimiz aibi, yeril klitıl flalla
rındakl yükseklik, ılışandaıı kll
tıt l'etirf<menin lmkinsızlığı aynep 
devam ediyor. Bütün cayrctleri
mize ve mali kominezonlar bulmak 
hususundaki son tqebbuslerl· 
mlze- ratmen, 8 sayfahk gazeteyi 
üç kuruşa maletmek fmk3nını bu
lamadık. Bazı refiklerimiz hacim
lerini sekiz sayfaya !CJkararak fi

atlarını da 5 kuruş yaptılar. Fa
kat, bizim için, gazeteyi mutlaka 
üç kuruşa vermek bir prensip me .. 
selesidir. Bu ldealimlzden ayni .. 
mamak mülilıazasile hareket et
meği tercih ettiğimizden, esas hac
mimizi döri sahife olarak muhafa
za etmek ıztırar ve mecburiyetin
de olduğumuzu sayın okuyucuJar, 
elbette takdir edeceklerdir. Bu
nunla. beraber -bizim lçbı büyük 
fedakirhklara ma.lolmasına. rai
men- sırf karilerin okuma ihtiya
cını karşdıyabilmek maksadile, a
rada bir, sekiz ve altı sayfa olarak 
cıkaeağım12ı arzederlz. 

~ ---------

Garp Cephesinde Topçu 
Muharebeleri Devam Ediyor 

Parls. 30 (Hususi) - MozeJ ve Ren 
cephelerinde geçen gün ve gece mü
him hiçbir hareki! kaydedllmemlş
llr. 

FranstZ askerleri cephenin heyeti 
umnmJyesi üzerinde kazanılan mev
zileri tahkim, Almanlar ise, bütün dl· 
ier geeelerde olduğu clbl, balların i
lerisine mut.addan biraz fada ve fa
kat büyük bir lbllyatla keşiI devri-

yeteri göndermekle iktifa eylemişler· 
dir. 

Alman faaliyeti bilhassa Visem -
bour« mıniaka.9ında görülmü~tür. Bo 

bölgede devriye faaliyeti açık bir su· 
retıe hedef &ayini teşebbüsü malıiye

tini almlŞ ve bunu topçu ateşi takip 

eylemiştir. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

LEii 
Dünün Sözlerile Bugünün Sözleri 

Roma Kartaeaya diş biJiyor, 
den Kelse o diyarı bir kaşık 
boiacak, fakaı kan dökmemek 

elin- 1 
suda 
için 

konuşma. k3pılan açıyor. Kartacalı

lar konuşuyorlar, anlaşıyorlar ve az 
zaman sonra verdikleri sözden dönü
yorlar. Nihayet Roma küplere binJ
yor, hiddetinden köpürüyor, ancak 
öfkesluj şu sözJe ifade ediyor: Punika 
fldes - suiniyet sahibisiniz! .. 

İşte eski Romanın Kartacaya sar· 
tettfği ağır söz. 

SezarJn, meşhur Rubicon nehri ke
narındaki nidası da nesilden nesle 

intikal eden, bütün cihana yayılan 
bir irade say)1as.ıdır. Robicon'u aş

mak yasak. Aşanlar tel'in ediliyorlar~ 
Fakat Sez.arın ac:;ması lizım. Suyun 
başında: «Kim oluyor bunu yasak 
edenler, Allah belalarım versin, ben 
aşanm! .. » dem.iyot. Biraz dü..""ünüyor. 

sonra. sadece: «Alea, jacta est» diyor; 
kader böyleymiş, kararımı bir kere 

vermi-. bulundu.m deyip atmı sürü

yor. 

(Arkası 1 inci sayf~da) 

SELAMİ İZZET SEOES 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEMAL 

T ekirdağdan Akşam 
Marmaraya Döndüm 1 
Kayıkçı ile bu nağmeden ilham 1 

alan biris i!e an.aşmak kolaydı, 

· i~aret verdim, yanaştı. Vapurdan 
yolcu almanın yasak olduğunu o 
da bilirdi. Hissi.ne dokunmak la
zımdı: 

- Hem.şeri can, beni almazsa
mz yakalanacağrın. 

Delikanlı bir klifür savurdu ve: 
- Gel, is led iğin yere çıkara

yım ! 

Kayığa atladım. Tavukları da 
tayfa unutmam:ştı. Akşamdan 
kesilme sine lüzum gördükleri 
bir tavuğu kayıkçıya derhal he
diye ettiler. 

- Çek, hemşehri.nı, Sirkeeiye! 
.Sirkeciye yanaştU< 'işgüzar me

murlar tavukları yakaladılar. 
Hepsini de onlara vermiye razı 
idim, fakat zincirleme bir mua
meleye de tabi olmak icap edi
yordu. Her noktada teşkilatın 
b irçok üyeleri vardı. Gümrükçü 
ve bu adamların da amiri o.an 
Haydan çağırmaların ı rica et
tim. Haydar geldi ve güçlük çı
karan bu vazife adamlarına çı
kıştı. Oktruvasız tavukları da 1 
verdiler. Bir arabaya bindim. Dö
nerken artık vazifenin hitama er
mi.s oldu~a inanıyordum. 

Eve gir:nc bütün aileyi telaş 
içinde ve merhum Albay Sa..ihi 
yine aileyj. teselli eder vaziyette 
buldum. 
Bandırmada yanımızda bulun

durduğumuz motör1e Hakkı de
n izde keşifler yaparak emniyet 
kazanmak istemişti. Buna rağ -
men büyük kesicilere rastlamak
tan kurtulamamıştık. 

Hakkı, bir keşiften dönüşte şu 
raporu vermişti: 
•Akşam üzeri Tekirdağından 

döndüm. Marmarada bir müddet 
dolaştım. 

Deniz ortalarında düşman ge
mileri projektörlerini yakmış -
!ar, araştırmalar yapıyor .. artlı. 
Bandırma istikametini tuttuğum 
sırada motör bozuldu, deniz or
tasında kaldık. Yelken açtırdım. 
rüzgar yoktu, yol kesemiyor -
duk. Motörü tamirle uğraşır -
ken sis çöktü, yolumuzu kay -
bettik. Alat edevatımız da yok
tu. Deniz ortalarında tam bir gün 

ve bir geee kaldık. Berek,et ver
sin, sis açıldı, güçlükle Bandır -
maya gelebild:k. Mavn~, motör 
haline konulmuştur. Motörde 
Mavnacılar Cemiyeti iizRsından 

Eminin kard·eşi, diğer nıctôrde 

de Mustafa ve bir gemici vardı .. . • 

Motör le Bandırmadan götürü
len toplar sökülerek yiıı<lenmiş
ti. Ve salimen Tek'rdağına va
sıl olmuşlardı. Hakkının burada 
da büyük yararlığı görü!rr.üşıü. 
Dönüşte İzmire acilen hare -

ket mechuriyetlnde bulunan Er
kiiniharp reisi alınarak Bandır
maya çıkarılmıştı. Yolda yine mo-

tör bozulduğuncian trene yetı~ti

rilememişti. 

* Bandırmada kalan arkadaşla- ı 

ra İs tanbula dönmeleri içın emir 
verilmişt i. Üç arkadaş, Hakkı, 
Abdülvahap ve kayy wn Ahmet 
takalarla yola çıkarlar. Motörü 
Osman idare eder. Biraz açıldık
tan sonra fırtına başlar. Arka
daşların motörünün makinesi i ş

liyemez bir vaziyete g irer, ve 
tekne dalgalar karşıs ; nda sarsı

lır. Bu vasıtaya mavna, taka ve
ya motör demek caizdir. Ve mo
törler bir ' birine yardım edemi
yordu. Dalgalar gittikçe ş 'ddet 

kesbediyordu. Ölüm, el1e tutu -
lacak derecede yak!aşml!jtı . Mo
tör, bin müşkülatla arkadaşların 
teknesine yanaşır ve halat verir
ler, iki vasıta biribirine bağla -
nır. Fakat bağlayan motör de 
işlemiyor. dalgalan kaı·şılaya -
m;yordu. Yardımcı motörün per
vanes 'ne halat dolaşınca bütün 
ümitler sönm!ye yüz tutar. De
nizlerle boğuşurken makine mü
tehassısı olan Hakkı tamirle de 
uğraşır. Nihayet, dalgalar, Ban
dırma civarında bir kayalığa sü
riiklerler. 

Günler geçtiği halde arkadaş
lardan mali:ıroat alınamamıştı. 

Her kes büyük bir teessür için -
deydi. Bandırmadan hareketle
rinden sekiz gün sonra bütün ar
kadaşlar İstanbula geldiler ve 
bu defa da yine ölüm tehlikesi 
geçirdiler. 

Demir Ali Bey le on yıl sonra 
evinde görüşüyorduk. Benden 
lstikliH harbinde nerelerde bu -
lunduğumu sordular, kendilerile 
Bandırma iskelesinde ve Ban -
dırma - Tekirdağı arasında ilk ön
ce tanıştığımı anlattım ve kam· 
çısını hatırlattım. Dediler ki: 

- İyi hatrladım, ben o geee ge
çirdiğim heyecanı hiç unu1'a -
marn. Ve cephelerde de çok bu
lundum, fakat, buralarda da o 
heyecanı yaşamadığımı söyler -
sem, hakikati ifade etmiş olı.ı.rum. 

Evet, ben de samimi arkadaşı
mın kamçısı ile kuvvet verdiği 

ihtarını unutamıyorum, bunu 
kendilerine anlattım, çok müte
hassis oldular. 

• •• 
İŞGAL GÜNLERİNDE SFÇİM 
İstanbul da seçime başlamıştı. 

Bir arkadaş, bir zümrenin Fatih 
Belediye dairesi defterinin ba -
şında H. G. nin bulunduğunu 

Milli Müdafaa teşkilatı heyeti 
merkeziyesine haber verdi. Bu 
teşkilatın siyasetle, alakası yok
tu. 

(Arkası var ) 

E D E B 1 R O M A N : 31 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Karadeniz 
Seferlerinde 
Değişiklik 

İnsan ve Hayvan 
Nakliyatı Ayrıldı 
Karadeniz hattındak i vapurlar 

da hayvan nak' iyatı ile insan nak 

lıyatın ın bir ibir ind en ayrılmas ı 

için tedbirler alınmıştır. Tarı, 

Cünıhuriyet ve Erzur um vapur

lar;nda tertibat yapılmış ve yal

nız bu vapurlarla hayvan nakle

d ilmesi kararlaşm • ştır. Üç vapu

run ön tarafındaki iki ambarla

rı hayvanlara tahsis edilmiştir, 

Tarı dün ilk o ~arak bu şekilde 

sefere çıkmışt ır. Diğer vapurlara 

hayvan alııımıyacaktır. 

0----

BELEDIYE 

Belediye Yardım Birliği 
Belediye memurlarından ö'en

lerin ailelerine yardım birliği dün 1 
toplanmış, ı;puhtelif işler hak-
kında kararlar vermiştir. 1 

Sinema Fiyatları 
Damga ve tayyare resimleri 

kaldırıldığı halde sinema fiatla
rında kili miktarda tenzi:at ya
pılmadığı görülmüştür. Belediye 
sinemacıları sinema fiatlarında 

icap eden tenziliitı yapmağa da
vet etmiştir. 

·Yeni Ekmek Çeşnisi 
Belediyenin iki ekmek çeşnisi 

hazırladığını yazmıştık. Her iki 
çeşniden yapılan üçer ekmek dün 
belediye tarafından tahlilhane -
ye gönderilmiştir. 

----000--

EK.ONOMI 

Kömür Geliyor 
Son bir hafta içinde Bulgaris

tandan 15 motör mangal kömii 
rü gelmiştir. Daha gelmesi bek
lenmektedir. 

Benzin Geldi 
Dün Romanya Şel kumpanya

sı hesabına mühim miktarda ben
zin gelmiş ve Paşabahçe depola
rına bo~al•ılm . ştır. Depolarda faz 
la stok bu· undurulacaktır. 

Son Hattımın ihracat 
Vaziyeti 

Son gün'..erde ihracat vaziyeti 
haklcnda, elde ettiğimiz maluma
tı aşağty a yazıyoruz: 

İngiltereye kuşyemi, tiftik sev
kedilmiştir . .Sovyet Rusya da tif
tik alıcıları arasındadır. 
İtalyaya yumurta ihracatı de

vam etmektedir. fındık ihracatı 
da, Macaristan, Çekya, İtalyaya 
yapılmaktadır. 

!ardan birini takip ederek oku
mağa başladı, •gün doğmazdan 

meşimai şebden neler doğar .• 
Dünyayı toz pembesi görmeğe 

ve göstermeğe çalışan bu 11ik -
bin felsefeyi, daha salim, daha 
real:st bir başkası takip ediyor
du .• Her zevkin bir humarı var .• 
ve en nihayet o'.dukça düzgün 
yazılmış sek bir satır göze çar
pıyordu : ·Laraha'e fiddünya. ve 

Fakat bir aralık: cNe ya
zık ki, benim efendim be
kar değil.... sözü şuuruna ka
dar ula~tı. Genç adam birdenbi
re derin bir hiddet ve kıskanç
lıkla sarsıldı. Pakizeyi başka bir 
erkeğin esi, başka bir erkeğe cya
kışan kadın• olarak tasavvur et
mek bile ona tahammül edile -
mez bir felaket g 'bi geldi.. O ani 
ihtirasi 'e yüzü biran içinde saır 
sarı kesilerek, ortada fol yok yu
murta yokken zavallı ihti):'._ar kiih
yay1 haşladı: 

çınarın gövdesine isimler yazıl
mış, tarihler atılmış t ı. Bu arada 
darbımeseller de hakkedil mişti. 
Her birinin altında da o yazının 
hakkedildiği tarih vardı. Yazılar
dan bazıları senelerce yağrnu -
run, karın altında yatmak1an 
silinmis, bir kısmı da esasen si
lik yazılmış olduğu için zamanla 
büsbütün okunmaz hale gelmişti. 

· «her saadetin sonu hüsrandır-.. . 

- Senin efendin hayatından 
memnu"! değil mi? ... Ne diye be
kar 1>lmadığına üzülüyorsun? ... 

Nihayet 1bağlar da tetkik edil
dikten, üzümlerin cinsi, kütük
lerin bakımı vesaire hakkında 
da birçok sualler sorulduktan son
ra geriye dönüldü. Köşkün arka 
tarafında. metruk bir havuz ba
şında. asırlık bir cinar vardı. Bu 

Bağlardan dönerlerken Galip 
Pakizeye bu ağacın tarihçesini 

. anlatmı~ ve göstermeği vadetmiş 
ti. Köşke yaklaştıklan zaman 
kahya bakılacak bir işi o!du
ğunu söyliyerek misafirlerinden 
birkaç dakika müsaade rica ede
rek çekildi. 

Galip ile Pakize de köşkün 

yanından dolaşarak ağacın başı

na geldiler. Pakize kamçısının 

ucile gövdenin üzerindeki satır-
- Ben bu fikirde dei(ilim. Her 

Pakize kolay kolay tesir altın
da kalan bir kadın değildi. Fakat 
okuduğu şeyler onda derin bir 
tesir bırakmış onu çok mütehas
sis etmişti. Gözlerinde garip hiı

mana ilı;:_ Ga' ihe baktt: 
- Ne güzel sözler değil mi? 

Dedi; şu eskı darbımesellerin 

ne denn manaları var. Şu birkaç 
kelimenın içinde bütün bir ha -
yatın felsefesi gizli. Mesela bakın 
şu son okuduğum satıra cLara
hate fiddünya• ne kadar, ne ka
dar doğru, ne kadar ibret alına
cak bir söz bu!. .. Altında da bir 
doğru söz daha var: •Her saadetin 
sonu hüsrandır:t 

Galip başını salladı: 

Muhtekirlere Ait İlk 
Tebliğ Neşredildi 

• 
Ihtikarla Mücadele Teşkila-
tının V azif e 'Ve Sa/al İ:Jeti 
Dün ihtikar komisyonu, tica - ı 

ret müdürü Mehmet Alinin r iya
setinde toplanmıştır. G ünlerden 
beri toplantı yapan bu kom~yon, 
dün ilk defa olarak gazetecilere 
bir tebliğ vermiştir. Bu tebliğin 
hüliisası şudur: 

Komisyon piyasada karpit sa
tarak ihtikar yapan iki müessese 
hakkında tah kikat yapmış t ır. Bu 
tahkikat neticesinde, bu müesse
selerin ıhtikar yaptığı an laşıl -
mıştır. Eğer bu müesseseler kar
pit fiatlarmı bir eylul tarihinde
ki fiatlar seviyesinde satmazsa, 
bu müesseseler iaşe kararnamesi
nin 9 uncu maddesine göre kapa
tılacaktır. 

dek; bu komisyona Ticaret, İk
tısat, Münakale Vekilleri de a
za olarak işt irak edecektir. 

Bu teşkLatın vazifesi de şu su
retle izah edilmektedir: 

Fiatları kontrol etmek, ve hu 
kontrol sayesinde, eşya fiatla -
rındaki ihtikar hadiselerini tes
hil etmek. 

Bundan başka fiat tayin etmek. 
Kontrol neticesinde, bir mües

sese eşya fia tları haricinde sa -
tış yaparsa, bu müessese derhal 
kapatılacaktır. Bundan başka, 

bir müessese makul sebepler ile
ri süre.:ek eşya fiatlartna zam 
yapmak icap ederse, bu teşki'.a

ta müracaat edecektir. 
Müessese1er bu teşkilata bir 

beyaname vermeğe mecburdur, 
bu beyapname mucibince, elin -
de ne kadar mslı. olduğunu, bu 

Pasif Korunma 
Komisyonu 

Dün Toplandı 

İstanbulda Nünıune 
Siperleri Kazılacak 
İstanbul pasif korunma ko -

misyonu dün öğ eden evvel vila
yette Vali muavini Raufun reis
liği · altında toplanmıştır. 

Pasif korunmada siperlerin bü
yük ehem miyeti vardır. Pasif ko
runma komutanlığını bu siperle
rin planlarını İstanbula da gön
dermiş bulunmaktad ı r. Komis -
yarı dünkü toplantınında siper 
planlar;nı tetkik etmiş, nümune 
siperleri kazı ' ması için planları 
kazalara göndermeğe karar ver
miştir. Her kazada nümune siper
leri kazılacak, halka gösterile -
cektir. Halk, bu nümune siperle
rine bakarak icap ettiği zaman 
siper kazabilecektir. 

Pasif korunma komisyonunun 
toplantıları devam edecek, nü
mune siperleri kazılması işinde 

kazaların faaliyeti kontrol edile
cektir. 

Diğer taraftan altın ve gümüş 
saat'erde ihtikar yapıldığına dair 
ihtikar komisyonuna bir ihbar 
vaki ohnuştur. Bu mesele ile tet 
kik edilmektedir. 
İHTİKARLA MüCADELE 
TEŞKİLATININ VAZİFESİ 
İhtikarla mücadele teşkilatı, 

malı hangi fiatla aldığını izah e- 1 L I - --00000---

decektir. Beyanname hiliifına l A N 
:::._;:__..:_::.:...: 

mali:ıroat verenler, stok miktarı-
nı gizliyen ve yahut depo ve ma- Dün l?eleıı Mallar 

evvelce de yazdığımız gibi Baş
vekillete bağlı olacaktır, kanun 
mucihinoe, Başveki~n riyasetin-

Akdeniz Hattı 

ğazasından başka bir yere sevke- [ 
denler hakkında ağır ceza hüküm 
leri vardır. 

70 Aza Kaldı 
İstanbul - İskenderun ı Kaptan ve Makinist 

Seferleri Başlıyor Cemiyeti Ne olacak? 
İstanbul - İskenderun vapur 

sefer !eri 6 Teşrinievvel cuma gü
nü başlayacaktır. Haftada bir de
fa posta yapılacak olan hatta 
şlınntnk Er:tı:ırtınrve Konya ~ 
purları işletilecektir. İleride ih
tiyaca göre başka vapurlar da se
fere konacaktır. 

----0<>---

D EN 1 z 
Fabrika Ve Havuzlar 
Dün Denizyollarında bir top

lantı yapılmış Kasımpaşa Vf! İs
tinye fabrika ve havuzlarında ya
pılacak ye r.i t , ·sat işi görüşül

müştür. Fabri ka, ve havuzların 

teşkilatları da değiştirilecektir. 

Mudanya - lstanbul Hattı 
,İstanbul - Mudanya kış tarife
sinin 3 teşrinievvel salı günün
den itibaren tatbik edilmesi ka-

Kaptan ve makinistler cemiye
tinin idare heyetinden sonra 250 
azası da istifa etmiştir. Bun:.ar 
Denizyollarında memur oldukla:-

-nndan V4ô.leı- tarafından istifa 
ettirilmişlerdir. Geri, 70 kadar a
za kalmışt:r. Bunlar cemiyeti ya
şatmağa karar vermişlerdir. Hu
susi vapurlarda çal!!jan kaptan 
ve makinistlerin hepsi cemiyete 
alınacak ve yeni bir idare heye
ti seçilecektir. 

--o-

-MÜTEFERRiK 

Gaz Maskeleri 
Gümrükler idaresi ile Kızı !ay 

cemiyet i Avrupadan gelen tale
be ve yolcular ımızın ellerindeki 
gaz maskelerinin müsadere edi -
lip edilmemesini Ankaradaki a
lakadar makamlardan sormuş -
!ardır. 

rarlaşmıştır. Şişlide Yapılacak Hastahane 
Ankara, Dumlupınar Vapuru Şişlide yaptırılacak hastahane-

uzun müddettenberi havuzlar- nin projesi Ankarada Vekaletler 
da tamirde bulunan Ankara ve tarafından tetkik edilmektedir. 
Dumlupınar vapurları önümüz
deki ay içinde tamirden çıkacak 
ve derhal seferlere haşlıyacak -
!ardır. 

saadeti hila kayt ve şart hüsranın, 
takip edeceğini kabul etmiyo -
rum. Hem etse bile bazı saadetle
rın dünyanın bütün hüsranları
na değeceğine kanüm. Şu anda 
kabil olsa şu asır !ık gövdeye ben 
de kendi felsefemi, kendi kanaa
timi hakkederdim ve ne derdim 
biliyor musunuz. cGeçmiş zaman 
olur ki hayali cihan değer .• dün
yada rahat vardır. 

- Demek siz bu kanaattesiniz 
öyle mi? 

- Evet, bütün valrığımla! 

Sustular. Dün geceki vak'adan 
sonra aralarında geçen her söz, 
her bakış, her haııeket başka bir 
ifade, bir yakınlık ve samimi -
yet ifadesi almağa başlamıştı. 

Genç kadın içinde kopan fırtı -
na ları belli etmemek için başı

nı eğmiş, kamçısının ucile top
rağa bir şeyler yazıyor, Galip bir 
eli pantalonunun cebinde, öbür 
elindeki kamçısile hafif hafif 
getrleriııe vurarak genç kadını 
süzüyordu. Sükutu bozan yine 
Galip oldu. 

- Siz hayatta rahat olmadığı
na, her saadetin hüsranla sona e-

Beyoğ'.u hastahanesi sertabi -
bi doktor Fikret hu hususta iza
hat vermek üzere Ankaraya git
miştir. 

.-eceğine kailsiniz demek? 
Pakiz! hiç düşünmeden ce -

vap verdi: 
- Evet. 
Pakize hiç düşünmeden ce -

yordu, buna mukabiıl. Galip gü
zel kaşlarını kal.dırdı: 

- Şu halde çok bedhinsiniz! 
Galip güzel kaşlarını çattı. Bu

ırıa mukabil Pakizenin gözlerinin 
içi gülüyordu: 

- Hayır, realist bir insanım. 
Ve bir kahkaha attı, kırık bil

li:ır parçaları gibi avizelerden dö
külüyormuş hissi veren bir kah
kaha: 

- Hakikati görüp kabul et -
mekte de haklıyım. Sahahtan'lıe
ri geçirdiğimiz hoş zamanın acı
sı çıkacak. Başınızı Qevirip bakın 
chüsran. ayaklanmış bize doğru 
geliyor. 

Galip iş_aret edilen tarafa bak
tı ve bakar bakmaz öfkeden ben· 
zi sarardı, dudakları titredi. Şa
di geliyordu. 

Galibin sararan yüzü birdenbi
re .kıpkırmızı oldu: 

- Burada ne işi var? .. 
Şadi yaklaştı. Galip buz ka -

Dün Mısır bandıralı Jorj Mam
bro vapurile jüt mensucat ve ip
liği ile çay ve Romanya bandıra
lı Basarabya vapurile de tıbbi 
ecza gelmiştir. 

lskenderunda Tesisat 
İskenderun limanında yeni te

sisat yapılacaktır. İşler gittikçe 
çoğa.'.dığından mavnalar ve ro
morkörler inşa edilecek ve sa
hile .antrepolar kurulacaktır. 

.Raufi Ankaraya Gittti 
Limanlar işletmesi umum mü

dürü Raufi Manyas dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. Yeni teşkilat 
ve kadrolar hakkında Vekaletle 
temashr yapacaktır. 

--'-<>Oo-
GÜM RU K 

Kurye'.erin Eşyaları 
Hudutlarımızdan geçecek ec -

nebi ve Türk kuryelerinin bera
berindeki eşyaların adedini güm
rülı: memurlarına bildirmesi mec
buri tutulmuş tur. 

Cizre Güı. r . ı l< Memurluğu 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiile

ti Cizre gümrük memurluğunun 
bir teşrinievvelden itibaren lağ
vedildiğini dün alakadarlara bil
dirmiştir. 

--OÔ<>--

Silivri Hayvan Sergisi 
Silivri hayvan sergisi bugün 

açılacaktır. Sergide İstanbul va· 
li ve belediye reisi Lutfi Kırdar , 
muavin Rifat ve İstanbuldan ça
ğırılan davetliler bulunacaktır. 

dar soğuk davrandı. Fakat Pa
kize sevimsiz mürahalıacının to
palladığını farketti ve tatlı bir 
sesle: 

- Ne güzel bir sürpriz dedi, 
doğrusu sizi burada göreceğimi
zi hiç sanrmyorduk; hem korka
rım atla ge'.diniz? 

Şadi Galibin yüzüne bile bak
madan acı acı cevap verdi: 

- Evet, amca ile beraber atla 
. geldik. 

Pakize gülümsedi: 
- Yolda bir kaza mı geçirdi

lliz? Biraz topallıyorsunuz gibi 
geldi hana. 

Şadi hiddetliydi: 

- Kaza geçirseydik bel.ki kur
tulurdum; üç saattenberi at üs
tünde yol teptim. 

Pakize pek şaştı: 

- Nasıl olur? 

- İşte basbayağı oldu hanı-
mefend~ köşkten buraya üç sa
atte geldik. 

- Halbuki biz Galiple yarım sa
atte geldik, hatta o kadar bile 
sürmedi, 

(Arkası var ) 

Tehlikeler Önünde 
Küçük Devletler 

Devam eden, ileride nerelere :ve 
ne dereceye kadar K"enişlmesi şimdi
den belli olmıyan harp, bllbaııaa Jı.il

çük millı-tlerl, milli müdafailarını sar 
Sılmaz derecede kuvvetU, tstikıaııe

rini her türlü tehlikelerden masu.n 
bir hale cetlrmek &edbirlcrine fev .. 
kaJoi.de gayretlerle devam etmek, bl· 
taraflıklarını pek büyük itina ve ti
tizlikle muhafazaya çalışmak mecbu
rJyetierile karşılqh.rmı~hr. 

Küçük mllleUer. muharip büyük 
devletlerin arzi, iktısadi, içti.mai ga
yeJeril~ zıddiyet ve ihhliflarile doj"
rudan alakadar olmamışlardı. E.yJ.U
lü.n blrjnde başlıya.u harpten evvel 
Londra, Paris, BerJinde .BaşvekiUer. 
Devlet Reisleri, Hariciye Na.zırlan, 

gazetecHer, radyolar., iktr.sadi, maU 
şahsfyeUer, mahlilJer vasıtasıJe tek
rarlanan söz, beyanat, nutuk ve ted
blr diı.eUolarma., küçiik devleUer iş
tirak etmemşiler, paUıyacak yeni bir 
harpte, mevcudiyetlerinin ve isLik-
1.iller~ aralarındaki topluluk, 
müıteh.ıt hareket, hazıruk, samimi 
elblrllğt ile korunmasına, mulıaritJ -
lerlıt ta.arnızlanndan .masun haJe gel

melerine imkiu hisıl olabile<ıeğinl 
hesaplamq;lar, bu yoldaki rayretle -
rinde oldukpa muvaffekiyetlere ka .. 
vt11mwıı.an1ı. 

Avrupanın şa.rkmdakl diinkü müs
takil Lehıstan hüküınetı, 35 milyon 
kadar tutan nüfusuna, sanayi, iktı -
sadlyat, ziraatle ve harp sanayiinde 
lstlkliliue kavuşmoş oldufu 20 sene 
kadar ceçen zaman içinta.eki ilerJe -
ınesine, elde ettiği nisbi kuvvetleri 
da7&tta1'lk ve cüvenerek büyük dev
let rollerlnl oyna.mata başlamış, bil .. 
hassa sabık Hariciye Nazırı Miralay 
Beck'ln düşüncelerJ etrafında birle
şen arkadaşlarının ve Polonya mille
tini ldal'e eden erkiının baslretsızliğl 
yüzünden, muvazenesiz siyaset ma .. 
ceralarma kaçılmıştı. O sureUe kl, 
nazt Almanya şefi Her BJtler, nutuk
larından birisinde müstemleke is -
teklerini ve davasını tekrarlarken, 
Mıralay Bek dahi ertesi gün veya bir 
müddet sonra, Lehistan için de müs
temleke isU.yor. Va.rşovadakl gaze .. 
telerde, bu istekler etrafında bir ta .. 
kım delille istinat edilerek neşriyat 
yapıhyordu, 

Geçen Afustos ayından evevlki ay
larda ve yakın senelerde Berline sık, 
sık seyahatler yapal\ M.ıralay Bek, 
Nazi Almanya erk3.nın1 Varşovaya, 

Lehistan ormanlarında avlara davet 
ediyor, bü.y-ü.k devlet Hariciye Nazan 

rollerini tekrarltyarak, clzli tertip -
tere, anlaşmalara inhi.makini göste ... 
rb'or, içinde bulcnduiumuz sen.e.nln 
ilk üç ayından sonra Parise ve Lon -
draya da seyahatler tertip eyJJyordu.. 

Lehistan siya.setindeki bu muvaze
nesizlik, baslretslzlik, PoJonyanın 'bu 
günkü feci Akibetlnln esasmı teşkil 

eımtştlr, diyeblllrlz. 

Melnnnniyetslzltklerint izhar eden 
hükümetıerlır ve milletlerin, komşo
larlle, sahaJarmda ve etraflarındaki 
küçük milletlerle, mütekabil feda .. 
kArhkJar neticesi daha fa2la vakit 
kaybetmeden tanı ve kat'i tan.da an
laşmağ-ı temin yolunda gayretlerin ya
kın zamanda iyi oetlce1er vermesini 
bek.liyebillriz. 

Muharip veya bugün için gayrlmu
harlp büyük devleUcr arasında kuv .. 
veUi bir muvazene unsuru olmak e -
sasma dayanan siyaset, müttehit ve 
mütecanis, toplu halde bereket, is -
ti.k.lillerinl ve mevcudiyetlerini bu -
s uJe gelebilecek tehll.keJere karşı 

korumak tedbirlerine her türlü lbtl
raslardan mücten!p bir halde lbtl • 

maml& devam, başka devletlerle dos&
lııklarJJU idame.. Bu Jı.üçöJı. millet
ler , kaydettlğlmb siyasi ı•yelere va
sıl olmak yoll&rmda yürümekled.lr -
ıu. 

BAMiT NURİ m MAK 

SORUYORUZ! 

Mektep Kitapları Eahalı 
Değil mi ! 

(Bir veli) imzasDe alcbf;ımıs 

mek&upta denlll7or, kl: 

«- Orta ve lise Jı.ltaplarının 

birçolı.larını Maarif Veküell ba
sıyor. Fiatı da asıari derece7e in .. 
dlrllmlşllr. Dotrusu bu hareketi 
takdire ••~andır. Ancak Maarif 
Vekiilellnln basmadıitı kilaplM 
vardır· Bu kitapların fialı 165, 
185 kuruştur. Bir de Allas vardır. 
Bunun da flatı 300 kuruştur. Aca
ba Maarif Vekiletı bunları da ü
zerine ahp da.ha ucuza satamaz 
mı? •• 

Okuyucumuzun temas etttfl 
nokta ııok mühimdir . .Maarif Ve
kileünin bütün kitapları tek Jı.1. 

tap haline sokup flalııı.rını ucus
laltığı halde bir iki Jı.lt.abı oerbesl 
bırakpı yiilı.selı. flat ko:rmaııını aııı
lıyamad.ık. Bu husustaki nokt.al 
nazarı öğrenmek arzu etUflmlz 1-
çln Maarif VekiJetindeo 

Soruyoruz f 
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Rum en Hükumetinin i zmirde Beş 

P ı• •k D ~ • • Kişi Seller o ıtı ası egışmıyor 
1
. -. d b __ ld 

Yeni Hükumet Reisi Agge-
toianu Beyanatta Bulundu 
Billu'eş, 30 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor; 
Başvekil Konstantin Aggetoianu 

matbuat mümessiUerine yaptığı be
yanatta hiçbir suretle yeni bir ka

bine mevzuubahis olmadığını ve Ba.ş
"Yekilete tayininin Kral ve memleket 
etrafında birleşmiş olan ılmdikl ekl
pe yeni bir unsur na.vesinden başka 
bir şey ifade elmeditlni bildirmiştir. 

Başvekil dem!ııllr ki: 

1938 kanun esasisi Ue ihdas edilen 
rejimin mümenb. vasfı devam ve ts
Wuardır: Bq:ünkü hükumet dünkü 
hü.kiiınetin eseriııe devam etmek &e
dlr. Nasıl ki, yarmm hükii.metl de bu
sünkü hüküm.etin eserlne devam e
deeekllr. 

İ~ politıı.a saJıaıımda, yeni kabine 
daha. evveJ başlamış olan programı 

talbill edeeekllr. 
Dış politika S1hasmda, yeni kabine 

daha evvel bqlanuş oran proı-ramı 

tatbik edecektir. 
Dış pott&lJıul- sahasında, hariciyenin 

Mi 11 i Şefin Urfayı 1 

Teşrif Ettikleri Gün 
Urfa, 30 (A.A.) - Milli Şefi

nııizin Urfaş'ı lteşr~erinin yıl
döoümü olan dünkü günü bütün 
Urfalılar bir milli bayram günü 
sevinci ıçinde kutlamışlardır. Bu 
münasebetle büyük tezahürat 
yapılmış başta vali, askeri ko

mu tan, ı;.skeri ve mülki er kan al
dıkları halde bütün ~murlar, 

okullar, esnaf cemiyetleri ve ke
sif bir halk kitlesinin iştirakiyle 
belediye park_ında yapılan top
lantıda vilayet, belediye, Halke
vi, okullar ve te§ekküller adına 
Atatürk büstüne çelenkler ko -
nulınuştu!. 

Dün bütün okullarda da milli 
Şefin ve yüksek eserleri hakkın
da öğretmenler tarafından tale
beye gerekli bilgiler verilmiş -
tir. 

Şehir başkanbaşa bayraklarla 
süslenmiş ve gece de her taraf 
tenvir edilm.i§tir. 

Japonya Generali 
Garp Cephesinde 
Berlin, 30 (A.A.) - Son zaman-

larda şark cephesini ziyaret et -
miş olan Japon Generali Kont 
Terauciıi, şimdi garp istihkam
larıru teftiş etmektedir. 

Estonya - ~o~yet Pakh 
Tasdik Edildi 

Moskova, 30 (A.A.) - Yük -
sek Sovyet meclisi Estonya - Sov
yet karşılıklı yardım paktını tas
dik etmiştir. 

İtalyan Baytarları 
Sofyaya Gittiler 

Sofya, 30 (A.A.) - İtalyan bay-
1arlarından lPürekkep bir grup, 
resmi bir ziyarette bulunmak ü
zere Sofya'ya gdmiştir. Heyet, 
Sofya'da 15 gün kalacaktır. 

Leh Lejyonu 
Kumandanlığı 

Paris, 30 (A.A.) - Paris'e gel
m~ olan Polonya generali Sikors
ki Fraı1sız topraklarında teşek
ktll etmekte olan Polonya ordu
sunun başkumandanlığına tayin 

edılmiştir. 

İtalya Kabinesi Dün 
Toplandı 

Roma, 30 (AR.A.) - Nazırlar 
mec !isi bugün öğleden evvel 
Mm.solinrn'nin riyasetinde topla
narak dahili bazı meseleleri tet
kik etmı~tir. 

Alman Casusları 

Varşovada 
Kopenhag, 30 (A.A.) - İsveç 

armatörlerinin söylediklerine gö
re Avrupa'nın şimal limanların
da geniş bir Alman casus şebe -

aali ette bulunmaktadır. 

başında Gafenconun bulunuşu en 
kat'i bitaraflık siyasetinin tatbikine 
devam cdilecetfne delildir. 

Hariçte barış isterken, dahi1de de 
barış istiyoruz. Büküınetin başında 

bulunduğum müddetçe, buıünkü ah
val ve şerait içinde elzem olUill nizam, 

sükfın ve inzibatın inhitatına müsaa.de 
edilmiyecektir. Bütün Rumenler ide- J 

olojlk ve politik ihtiraslarını bir ta
rafa bırakarak Kral ve milli bayra
ğımızın etrafında birJeşsbıler. 

Ekalliyetler l9lu, bunlar için dev
letimizin istihalesi çerceveal dahilin
deki meşru emellerine hürmet ederek 

haklı ve müs&vi muamle istiyoruz,. 

Şimdiye kadar parlak bir suretle 
•österdikleri f.esanüdden dolayı ek&l
llyetıere pek ziya.de minnettarız. 

Müleakiben Başvelı;il millete hita
ben bir beyanname hazırlamakta ol

duiunu blldirmiş ve beyanatını: «Bü
tün mes'olJyellerlmizi mildrik hulu • 
nuyorun cümlesile bittnnlştir. 

Romalılara Ait Bir 
Mabet Bulundu 

Burgos, 30 (A.A.) - Valansi
ya civarında Jerica şehrinde Ro
malılar zamanından kalma bir 
mabet bulunmuştur. Bu mabedin 
üzeıine "bilahare Saintroch is -
minde bir hiristiyan kilisesi in
şa edilmiştir. 

Rusyadaki Polonya 
Elçi ve Sefirleri 

Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet
ler Birliğindeki Polonya Büyük 
Elçiliği ve konsoloslukları me
murları, pek muhtemel olarak 
Pazartesi günü Finlandiya tari
kiyle hareket edeceklerdir. Bun
lara, Finlandiya için vize veril
miştir. 

lsveç'in Protestosu 
Stokholm, 30 (A.A.) - İsveç'in 

Bertin Elçisi, .Nylanıb ismin -
deki İsveç vapurunun Norveç'in 
garp sahili açıklarında torpillen
mesin<len dolayı Alınan hüku -
meti nezdinde protestoda bulun
muştur. 

Bremen Murmansik 
Limanında 

Arnsterdam, 30 (A.A.) - Bol
tenhagen ismindeki Alınan vapu
run= Hollandalı mürettebatı, 

Rusya yolile Hollanda'ya dön -
rn~tür. Harp ba§l:aclığı zaman 
Boltenhagen Atlanti.kte bulun -
makta idi. 

Vapur, aldığı emir mucibince 
Murmansik limanına iltica et • 
miştir. Bremen ve daha bazı Al
man vapurları bu limanda bu -
lun"maktadırlar. 

Alman Amerikan 
lttihadi Şefi Mahkum 

Oldu 
Nevyork, 30 (A.A.) - Hırsız

lık ve sahte vesika tanzimi suç
larından dolayı hapse mahkum 
edilen Alman - Amerikan ittiha
dı şefi Fritz Kun, ayni zamanda 
50,000 dolar nakli ceza ödemeğe 
mahkfı m edi!Il)iştir. 

Sovyetlerin Yeni 
Sofya Elçisı 

Moskova, 30 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet riyaset divanı, Lavrenti
ev'i Sovyeller Birliğinin Sofya 
Elçiliğine tayin eylemiştir. 

Amerika Ordusunun 
150 nci Yıl Dönümü 

Vaşington, 30 (A.A.) - Harp 
Nazırı, Amerika ordusunun 150 
inci yıldönümü dolayısile iradet
tiği bir nutukta, yurt müdafile
rinin, bir harp zuhuru mukad -
der olduğu takdirde, selefleri ka
dar azim ve metanetle Milli Mü
dafaayı deruhte edebileceklerin
den Amerikalıların emin olabile-
ek~rini bildirmiştir. 

çın e ogu u 
Dikili ve Havalisinde 
Zelzele Devam Ediyor 
İzmir, 30 (A.A.) - Evvelki gün ve 

•ece İzmir böl&"esinc düşen şiddetli 
ve sürekli yağmurlar bazı yerlerde 
hayli tahribat yapmıştır. Bu arada ö~ 
demişin Birgi nahiyesinde bir sey lılp 
olmuştur. Bozdağda.n kopan sel Birgi 
nahiye merkezinJ tamamen kapla -
mış selin getirdiği ağaçlar nahiye 
merke;ı;lnden l'eceo ırmak üzerindeki 
iki köprünün &'Özlerini tıkadığından 

sular köprüleri yık.tığı gibi Üç kola 
ayrılarak bütün kasabayı istila etmiş 

ve dükkiinları so basmış birçok bi
nala!, dükkanlar yıkılmıştır. Yat -
murlar esn&Smda telefon santralına 

oaika lsabel etmlıı ve bu yüzden tele
fon direkleri harap olmuştur. Dördü 
erkek biri kadm olmak üzere beş ki
ıiyi seller alıp l'Ötürmüştür. Bir de 
kayıp vardır. Selin götürdüğü biça~ 
relerden lkisbıio cesedi bulunmuştur. 

Avcılık köyünde de 15 ev harap 
olmuşlur. 

ZELZELE DEVAM EDİYOR 

Dikili ve havallsindeki yer .sarsın
tısının devam etmekte olması dola. • 
yıııUe İzmir valillii tarafmdan vaki 
müracaat üzerine Kıulay umumi 
merkezi bu mıntakaya yeniden 400 
cadır l'Önderm.lştır. 

---<1000•0---

Almanya 
Yugoslavya 

Ticaret Müzakereleri 
Ehemmiyeti Haizdir 

Belgrad, 30 (A.A.) - Alman ve 
Yug'oslav heyetleri arasında Perşem
be Pnü Belg-rad'da başlıyan iktısadi 
müzakereler hakkuıda. gaze~ilere 

beyanatta bulunan ticaret ve endüs
tri nazın halihazırdaki ahval dola
yısisle bu müzakerelerin hususi bir 
ehemmiyet aldığını söyUyerek demişN 
tir ki: 

cBu müzakereler bb:im icin büyük 
bir piyasa teşkil eden bir memleket
te tlcaretimi:du hayaii menraatıerini 
teınln edecektir. Diğer cihetten bu 

menfaaUerin bitaraf olan memlekeü
mtztn vaziyeti lle hemahenk olması 

J&zımdır. Yun.....tstan. İtalya, Maca
ristan ve daha başka memleketlerle 
de ikhsadi müzakerelere cirişecefiz.» 

Ali Çetinkaya Zi
raat Enstitüsünde 
Ankara, 30 (İKDAM Muhabirin 

den) - Münakalat Vekili Ali Çe

' IDıkaya, Cevdet Kerim İncedayı 
ile beraber Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsünü ziyaret etmiştir. 

Vekil rektör Süreyya Genç.a -
ğa ve umumi kati:ıMCerim Ömer 
Çağlar tarafından karşılanmıştır 

Ali Çetinkaya rektörlük odasın
da bir müddet istirahat ettikten 
sonra, enstitü müzesini, labora

tuvarları, kütüphaneyi gezmiş, 

enstitünün faaliyeti hakkında a

LikalıJardan geniş malfunat ve 
izahat almıştır. 

N©>TILAR 
BÜTÜN SENELER GİBİ 

YİNE KİTAP DERDİ 

Bir çocuk velisi a.olab:ror: cOi
lum ayın 25 indenberl mektebe .cl

dip ıteliyor. Henüz kitaplarını ala
madı. Dün cece sordum; fÖyle ce
vap ve.rdi: Kttapları mektep idare

si alacakmış.. Bi2im sıoıf&a.n, kap 
kişinin alacağını sordular. Söyle

dik. Mektep, aluıacak kllap ihU
yacınuı yekiinunu çıkaracak, buna 
bir Ibte haline g'etirecek, Maarif 

Müdürlüiüne götürecek, Maarif 
1\-Iüdürlüğü tasdik edecek, Devlet 

matbaasına. gldllecek oradan ki
taplar alınacak~ mektebe getirile

cek ve çocuklara da.ğıtılacak:. Faz
la kitap olmadıfından, Maarif, tam 

lbtiya.ca göre kitap veriyormuş .• 

Fa~la ahnırsa, sonra, iade etmek 
mümkün otmı:raca.kmış .. » 

Bu bik3.ye, İslanbnla aittir. St

vasta Erzurumda bu hlkiiyenin bir 

roman haline selml)'ecei'ini &emin 
...~bilir :ml!lnb:'? 

f KD A M 

Gelin Havası ! 
Dün. öğleden sonra radyo, bize 

blr (Gelin havası) dinletti, ki bu, ni
ce zamandanberidir knlaklanmrıın 

gerçekten hasret çektiii en aüı;eJ 

havalardan biriydi. Radyonun her 
günkü beylik, yahut gündelik ve he
men pek çoğu da lüzumundan fazla 
kafa şlşlrici havaların:;r. karşı, öte • 
denberi kulaklarımı tıkamak i.deiim 
olduğu için, ne yazık kJ onun dün bi
ze dinletmiş olduiu o fevkalade gü
zel havayı da daha çalınmıya baş

lanmadan önce, berikilerden sa.mnış 
ve ~lgı ile türküden evvel, birisi ta
rafından makamsız olarak tane tane 
okunan ırütteye kulak bile a.smam.ış, 
hatta bunun bir tek kelimesini bile 
anla.m..ak, duymak istememişUm! Fa
ka-'L, ne zam:ın ki saı: tm.gırdamıya 

başladı, o zaman işin farkQJ.a varıp 
içimden: 

- Eyvaaaah .. ıüfteyi kaçırdım! 

Dedim a.mm.a, kaç para eder. ar
tık olan olmuştu. Hele saz, nağmeyi 
bitirip tc ağıt.dan şarkıya ceçllince, 
ideta ben de kendimden K«:Um. 

Aman a.nacığım, o ne hava idi o, 
o ne şarkt idi o! Elimdeki gazete. ö
nümdekJ yazı lifıiları, hemen göz
Jerfmin önünden silindi, onun tesiri 
ve tatlı heyecanlle ben. bir dakikanın 
t~inde bambaşka oldum. Koca ve 
tenhaca kıralhahenln bir köşesbıden 
fırlayıp başka köşelerde oturan bir, 
iki kişiye sordum: 

- Bu ne havası böyle ya.hu, bu ne 
havası? 

Önceden verilen izalıatJ dinlemiş 
olanlardan bir tuttu· 

- .Ei"Jn havası! 
Dedi. Biri de: 
- Gelin havası! 

Bir Anadolu Welln havası) oldu
ğunu sonradan öfrendiğim bu havayı 
radyo acaba nereden bulmuş? 

İşte musiki, yani alaturka musiki, 
yani alaturka halk musikisi, yani A
nadolu veya Rumeli havası diye böy
lesine dirler. Gönül istiyor ki, radyo, 
her zaman değilse de arasıra, böyle 
fevkalade enfes, nadide şeyler bu -
lop çaldırsa da bu cihetten ~oktandır 
kararm.ıya yüz tutmuş olan rönlü
müz, gözümüz biraı: a('ılsa! 

Fakat, diin yaplldığı gibi, böyle 
fevk.alide denecek kadar güzel par -
çaların arkasından, bu da bir başka 
halk veya köy şarkısıdır. diye hemen 
bir pestenkerani havaya re(!ilmesi 
biç te iyl bir şey olmuyor. Bu, bira:ı 
önceki o enfes musiki ziyafetinden 
sonra, insana. buzlu su ile duş tesiri 
yapıyor. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Göbbels Döviz 
Ticareti Yapmış 

Faris, 30 (A.A.) - Pelit Pari
sien gazetesinin Stokholm mu -
habiri, Propaganda Nazırı Göb
bels'in vazifesinden azledilerek 
hri sanatoryomda hapsedildiğini 
haber vermektedir. 

Muhabire göre, Göbbels, döviz 
ticareti yaptığından dolayı göz
den düşmüştür. 

--OOo-

Ağahan Bir Beyan
name Neşretti 

Londra, 30 (A.A.) - Ağahan, 

Hindistan ve diğer dominyonla
rı müslümanlarına hitaben neş -
rettiği bir mesajda müslüman 
menfaatlerine en iyi şekilde hiz
metin, Jngiltere hükıimeti ile teş
riki mesai etmek olduğunu yaz
makta ve kendisi ile oğlunun İn
giltere hükumetine hizmete ama
de bulunduklarını kaydetmekte

dir. 

HAZİN BİR MACERA 

OLAN KİDEM ZAMMI 

Bizim belediye7e bir yeni merak 
arız oldu. Bütçede münakale yap
mak .. Bu, bütçenin iyi hazırlanma
mış olduğunu gösterir .. Duyduk ki, 
İslanbııl illt ledrisat mııaUlmieri
nJn bir"ikm iş olan kldem umJanna 
karşılık olmak üzere, h11susi idare 
büt4;esine konaıı paradan yüz bin 
JiJ"a kadarını başka bir fasla nak
letmişler .. Bu münakaleden sonra~ 
şu anJaşıJıyor: Zavallı İstanbul Jlk 
tedrisat mualllınleri, haklarını, yi .. 
ne tamam alamıyacaklar, demek
tir. 

Bu paı-a, bu mualllmlere verilen 
bir hediye, bir ikramiye, istihkak 
t"dilmemiş bir para mıdır? .. Ha,.-ır .• 
Gayet sarih bir hak .. Fakat, bu bi
rikmiş kidem zammı, öyle ha-zln 
bir maceraya döndü ki, herhalde, 
ha'k sahipleri blle, neredeyse ci1. 
lallah be :rahu!:t diyip, bu parayı, 
istanbula kerhen terk ve teberrü 
etnıck mecburiyetinde kalacaklar-

dır. ŞÜXRÜ AHMET 

Günün Mevzuları: 

Altının Bugünkü 
Harplerde Rolü 

Kurdun Ensesi 
Kurda sormuşlar: 
- Ensen neden kalın?. 
Ceva.p vermiş: 
- Kendi işimi kendim yaparım da, 

ondan .. 

Almanya Yiyecek Ve Ham Mad. 
· deleri Nasıl Temin Edecek ? 

Bugünkü dünya vaziyeti de, bize, 
dalına kurt ile kıuu hikiyesini ha
tırlatıyor. Bu zamanda kort olmak 
.-erek. Kurdun ensesi kaim oluyor. 
kurt olunca da, kendi işini kendi ya
pac.ak kudret ve ka.biliyette oluyor. 
Kaı.anç daima kurt olabilmektedir. 
Bayatta. da öyle deiil mi?. Tuttuğunu 
koparan i.nsa.nlarm nasıl muvaf
fak olduklarına her gün şabil ot~ 

muyor muyuz?. Tuttuğunu koparan 
adam, harpte taaruzu göze alan ve 
taarruz eden kıı'aya benıer. Asker
Jikte de değişmez kaidedir: Taarruı 
kaza.ndırıcısı muha.ttbedir. 

Eylt'.ılün birinci günü başlayan 
harp Polonya cephesinde nihaye
te erdi. Garp cephe&!nde hafif 
öncü temaslarından ve şiddetli 

topçu düellosundan bruıka kay
da değer bir hadise yok. Bunu 
tabü görıneliyirı. İngiliz ordusu
nun Fransaya nakli vakte mü
tevakkifti. Almanların. bil -
tün kuvvetlerile yüklendikleri 
Polonya cephesinde az çok mu
vaffak olabilmeleri de şaşılacak 
bir şey değıL Faik, ezici kuvvet
ler karşısında vatanseverliğin, 

şecaatin ne harikalar duracağını 
Polonya'da yeni yem· misallerle 
görüyoruz. 

Garpta bataetle harp hareket
leri inkişaf ede dursun .. Bunun 
kat'i netıce üzerinde tesiri inkar 
erulınemekle beraber, ortada bel
ki bunlaroan daha müessır bir 
savaş, daha korkunç bir müca
dele var: 

Ekonomik harp!. .. Müt.ehas -
sısların kanaatine göre Alman 
kudret Ye cebrutunu k.ırmak için . 
en keskın silah bu iktısat harbi
dir. Gerçi, hu harbin ne korkunç 
bir şey olduğunu geçen büyük 
harpte gormüş: ük. Toprak mah
sulleı:ı bol, hattiı kendi ihtiyacı
nın kat kat fevkinde olan bazı 

muharıp milletler ne işkence.er, 
ne ıztıraplar çekmişlerdi! He-

lu hükfunetin bir de çarpış -
mak meclıuriyetinde kalan Al -
manyanın bugünkü hasımları a
detçe daha az görünebilir. An
cak ekonomılt kudret ve darlık 
noktasmdan tefewükun İngi -
liz - Fransız grupuna ait olduğu 
aşikardır. Ekonomi harbinde, İn
gilız - Fransızlar, amansız dav
ranacaklar, ellerindeki bu mües
sir ve kat'i silahı son imkanları
na kadar kullanacaklardır. 

Herkesçe malfun ol~ bu va
ziyet karşısında Almanya, neye 
güvenerek İngiliz - Fransız kuv
vetine meydan okudu?. Bu sarih 
hakikat. göremedi mi? Yoksa, 
buna da galebe çalacak çarelere 

İlk atılan, flk vuran. ilk darbeyi 
indiren kazanıyor. Der darbenin ini
şinde, karşıdakinin boynu biraz daha. 
eğiliyor ve inceliyor. Vu.ranın ise, 
boynu, biraz daha. kahnlaşıyor. 

Tıpkı kurt hiki.yesinde olduiu gi

bi. Kurt. bütün ba.yahmtzda, örnek 
aJacaiımız yegine semboldur. Kort 
ıibi atılıtan, kurt gibi açıkgöz olmak 
gerek .. ilendi işini kendi yapanın 

enSHl kalın oluyor .. 

•• 

tevessül etti mi? ...... -••••U•• ........ 
Mareşal Göring'in son nutku, ı · ı 

pek zaferci ve <'mniyetli bir eda . ı ANKARA HABERLERi ı 
ile söylenmiş olmakla beraber, Al- : ........................ : 
manyarun, kooomi bakımından 
parlak mevkide olmadığını açık
ça göskriyordu" Eğer, Almanya, 
bu zayif noktaları hesaba kat -
maksız;n, bugünkü kanlı mace -
raya atılmış ise, tam miınasile, 

müşkül bir işe giPişmiş demek
tir. Almanya, italyadan ve Rus
yadan ve hudutlarındaki bitaraf 
memleketlerden yiyecek madde- 1 
leri tedarik edebilir .. Edebilir am
ma, bunun mukabilinde altın ver
mesi lazımdır. Altın ... Altın ... A
caba. bugün de harbin can da -
:marı, şu sarı, paralk maden ,mi? 

TI1SUF OSMAN BÜKÜLMEZ 

Parti Spor 
Sahaları 
Beden Terbiyesi Di
rektörlüğüne Verildi 

le, Almanya gibi, doksan milyon 
nüfuslu bır milletın kansız eko
nomi harbinden çekeceği eziyet 
ve malırumiyetler sayısızdır. Al
manyadan gelenlerin nakletıik
lerine göre, şimdiden yiyecek mad 
deler.nde müthiş bir darLk hü
küm sürüyor. Her şey vesika u
sulüne bağlanmış .. bir tek men
dil bile vesikas1z tedarik <>d1lo

miyormuş. 

Yunan Kralı Selanik 
Fuarındaki Türk Pav-

Ankara, 30 (İKDAı\!l Muhabı

rinden) ... Haber aldığıma gore 
Partımızın elinde bu'unan spor 
sahalar>, devamlı bir surette ba
kımlarını temin etmek maksadıle 
genel direktörlük emrıne bedel
siz olarak devredileccktır Parti 
umumi reisl,k ctıvanının kabı.;l 

ve tasdik buyurduğu bu karar, 
Beden Terbiyesi genel direktör
lüğune bildirilmiştir. 

Beden Terbiyesı umum mudiır
lügüne devir ve teslım edilecek 
olan spor sahaları _13 vilin et ve 
V~o.za. rn~:rlu;:.z.indc bylunmak ad r 

Bunların bu vilayet \"e Kaza ıne.
keılerinde Beden Terbiycsı ge -
ne! dırektörlüğünü temsıl eden 
mesul memurlara ferağ muame
lesinin ) apılması için Part: te>ı

kilatına da icap eden emir ''eril
miştir. 

Fransız - İngiliz mütehassıs -
!arının ekonomi harbini verdik
leri değerı, Fransız nazırların -
dan Reyno gibi en salahiyetli a
ğızlardan işittik. İngiliz - Fran
sız donanmaları iktısat harbini 
en son haddine çıkarmak için 
akla ge:en her tedbiri aldı: 

Hedı:-f maliım: 

Almanyadak:i müzayakayı gün 
den güne artırmak; açlıkla, hal
kın manevi kuvvetini kırmak; 

Alman ordusunun iaşesini dar -
latl11ak; hasmın mukavemet kuv
vetini yavll§ yavaş yıpratarak 

hiçe indirmek ve nihai zaferi ka
zanmaktır. 

Eluınomi harbinin, Ahnanyayı 
epey sarsacağını anlamak için, 
sözü, bizzat Hitler'e bırakabili -
riz: Bitler, Mein Kampf'ta diyor 
Jı:i: 

•He<' şeye rağmen, yiye
cek madı;lelerimizin bazıla -
rında bir noksanlık olacak -
tır. Bunun içindir ki, Alman
ya, yiyecek ve ham maddele
ri hariçten temin etmek için 
o nisbette ihracat yapmak 
zaruretindedir.> 

Bugünkü Almanya, bu noksan
lığa çare olarak otarşi rejimini 
ihdas etmişti: Her ihtiyacını, 

memleket dahilinde, kendi mil
li vasıtalarile temin etmek ... 
başka bir tabirle: iktısat hayatın
da tam müstakil olmak .. Acaba, 
bu rejim matlup semereleri ver
di mi? Almanyayı, haricin iktı 
sadi yaroımı olmadan uzun bir 
harbe dayanacak hale getirdi mi? 
Bunu, bugünkü harbi.n sonun
da gereği gibi anlıyacağız. 

İngiltere ve Fransa gibi sayı -
sız kaynaklara, sayısız altınlara, 
sayısız d.<!nizyollarına malik iki 
büyük devletle, Almanyanın eko
nomi sahasında muzafferane çar
pışmasına im~an olabilir mi? 

Alırıanya, sırf, muharebe vazi
yeti bakımından, geçen Umwni 
harbe nazaran daha müsait l ;.. 

mevkide olabilir. Geçen umumi 
harpte: Fransa, İngiltere, Rus
ya, İtalya, Amerika vl Japonya 
gibi altı ulu devletle ve Roman
ya, İtalya, Amerika ve Japonya 

yonunu Gezdi 
.Ankara, 30 (İKDAM Muhabi

r.nden) - Resmen iştırak e\ti
ğlırnz Seliınik fuarındaki pavyo
numuz açılışından bir gün evvel 
Elen Kralı Maıeste Jorj tarafın
dan ziyaret edilmiştir. Kralın 

refakatinde veliaht ve refikaları 
SeJanik umumi valisi ve general
ler bulunmuştur. Majeste Kral 
pavyonumuzdaki her stadın ö
nünde ayn ayrı durarak birçok 
sualler sormuştur. Bu suallere 
pavyonumuz komiseri tarafın -
dan mufassal cevaplar verilmiş
tir. 

Bilhassa hahlarımıza yüksek 
alaka gö.steren Kral ile veliaht ve 
~efik.aları bu malımızın inceliği 
üzerinde durmuşlar ve bu husus
ta da malumat alımşlardır. Pav
yonunıuza yapılan bu ziyaret di
ğer pavyonlardakine nazaran çok 
uzun sürmüş ve Majeste Kral 
pavyonumuz hakkındaki takdir
lerini izhar etmiştir. ----
Hırvat Janda; ma 

Alayı 
Zağrep, 30 (A.A.) - Hırvat top 

raklarına tahsis edilmek üzere 
muhtar bir jandarma alayı reş

iti! edilmiştir. 

Beden Terbiyesi umum müdür
lüğü emrine devir ve ferağ edil
mekte olan bu spor saha!arı 43 
parçadan mürekkee ve takribi o
larak 40 bin liraya yakın kıy -
mctiedir. Her biri stadyom, muh
telif sporlara mahsus müsabaka 
·ve ekzersiz yeri, cirit oyunu ma
halli ve açık, kapalı jimnastikba
ne yapılmasına müsait bulun • 
maktp.d;r. 

Harp Filomuz 
Silivriye Gitti 
Teklrdai, 30 (A.A.) - Üç giındon

berl Teklrdaiında bulunan filomu 
laallt lanfındaa kr cün ziyaret edil
mekte ve liloDllla sabı'Lan ve efradı 

da şeh:ri ıresmektedir. Dün de sahil 
kışlalarında.ki sabada. donanma takı
mı ile Tekirdai m.uhteı.Ul ar1S1Dda 
bahrtJelilerlmkln pllbiyellle neti -
oelenen Jılr maıı yapılm:ıflır. 

Filomus lnlciin SIUwlye horek•t 

ı edecektir. 

Bir Bl~a. Çökt:il 

fı • 

Dün sabah Tahlakalede yeni yapılan dört kallı bir bina çökmüştil 
Talsllitmı şehir haberlerimiz. ıra'iında verdifimlz bu hid t-ye alt ttS

mJ yokarı:ra koJ'UYoruz. 
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Mektep Sıralarında 
• • 
iken de Kavgacı idim 

(Eskı Anıanya bır zamanlar 
şiır, .;an'a t , felsefe ve musiki 
memleketi idi . Dos t düşman her
kes, bu memleketin eşiğınden 

geçer k~n. hır mabede gırer gibi, 
baş ı cger de öyle girerdi. 

Y -ıe C> Almanya u mn asırlar 
d \'a rn cd% J"rın \'e :;abırlı tet
kıkl erıl~ ı lırrı ve fen filemıne be
~ rı ··et çok fayd:ılı iht iralar ve 
tecı ubeler hccı iye etti. Hala 'lü
:u. d 'l nya ou memleketin s11Uli 
t .ıu .ı. s e \ 'e Jrga ız :...syon kud
re tli " hay rand ı r 

;r r l} Jan po.:rişa n, bitkin ve 
ma[; up çıkan Almanya yıne bu 
h v.ı ıçıııdc blkıı:ma,:a, dogrul
maga, yavaş yavaş milletler ai-
1 a a ıı.ci kı) •rıni almaga ça
l ~ırken, ortaya elinde bir kitap-
1., bı nsan ç .k ı . Butün Alr .. an 
r.. ılet .. u..._ yeni ~ lrr·1ny.ının ıncili

n ı ok udu. 

H:ıkıkaı.t::n o ..t!nlt .':lı l günlerde 
b:.ı 11 cı , t\ L }eı ı ır:.ıt la!~a ta
i ıakkük etıncsı liızım gıbi görü -
nen oı ~ya k•Jydugu her va •t. ça
re ' k .lmış Alrrıa ıı mil letı tara
fından oirer sure gıbi ezberlen

dı. ısyonal Sosyalizmın ilk te
Ş<'kkülu anl arında Almanyanın 

ba,ın d a bulunan Hındenburg da

bı k Jca bir memleket: bir adama 
tes lırr. e l memek hususundaki ina
dına bıı<> nı aglüp oldu. 

Alın;;an'-·o:ın n V'°~ >Vıot- i h i nln vii 

cuda g~tırd igı bu incilin adı her
ke•ın b ıl dıgı •l\1ein Kampt.tır.tl) 
Fakat acaba bu kitabı yazan a
dam, devlet ba~ına ge!mecıen ev
vel, _ı,.ınan ınılletınıe yapacağı 

icıaat hakkında ne vaitlerde bu
lunmuştu·! 

Avrupanın bugünkü hadisele
r; karşı sın<l.ı her Türk münev
verınin de bu kıtap hakkında bir 
fikir sahibi olması gerektir. Hit

lerin, re'sıkara gelmeden evvel, 
bütün hüviyeti, kanaatleri, ceht
lerı. hamlelerı ve tPşebbiisleri 

ile ortaya koyan bu kitabı bu
günden itibaren okuyucularımız 
için tercüme ediyoruz.) 

BiRiNCi FASIL 
HİTLERL· ÇOCUKLUK 

1 SENE.:LERİ, ALlUANYAYA VE 

AVUSTURYAYA KARŞI 

HiSLERİ 

In n~hri Tunaya kavuşunca
ya kad u, kısmen Al manyaya si
yasi hudut vaııfesinı görür. Fa
kat her ikı sahilinde, yani hem 
Avusturya toprağında, hem Bav

yera topragında oturanlar ayni 
ırktandırlar Adolf Hitler, İm
paracor Fransua Jazef'in tebaa
sı olarak dogmuştur. Avusturya
lı bır gümriık memuru olan ba

bası, bu ı kı Alman hiıkumeı inin 
arasınd~ bulunan Braunau kasa
basında doğmuş olmakla iftihar 
ederdi. Çünkü ayni kandan olan 

milletlerin vatanları birdir. Ara
da idari baıı manialar mevcut o
labılir. Fakat bunun ne hükmü 
o.abılır? 

Nurenberg'li kitapçı Palm va
taru;everliğı ve Fransızlara kar
şı duyduğu kın yüıünden Brau
nau'da unutulmıyan simalardan
dır. Almanya bu gibi kahraman
larıle iftihar eder. 

Ben daha mektepte iken bile 
kavgacı idım. En sağlamlaırın

dar kendi yaşımda arkadaşları
m. etrafıma alır, sanki bir reis 
~ıfatile başlarına ge~-er, onları is
tedığim gibi kullanırdım. Annem 
benım bu hallerımden son dere
ce endişeye düşerdi. 

Bir gün Fransız - Alman har
bıni tasvir eden bir albüm eli-

me geçmıştı. Bu albümü de ba
bamın kütüphanesinde bulmuş
tum. Sanki bir solukta okur gibi 
resımlerile, yazı!arile kitabı baş

tan aşağıya ~adar dikkatle göz

den geçırdim. Fakat bu albümün 
bana ilham ett iği gururu hiçbir 
zaman unutmıyacağım. Artık 

o dakikadan itibaren harbe ve 
askerliğe ait yazıları zevkle ve 
merakla okumağa başlamıştım. 

O zaman kendi kafamda şöyle 
bir sual belirmiştı: 

- Muharebede çarpışan- Al -
manlarJa,ötekıler arasında ne !ark 
vardır?. Avusturya neden bu mu
h!!Iebeye iştirak etmedi? Niçin 
babam ve babam.n etrafında bu
lunanla .- rahat rahat evlerinde 
o tuı·dular. Bız, hepimiz Alman 
degil mıyiz? 

Bt< .;uali kafamda eviriyor, 
çevirıyor, fakat bır türlü ceva
bım ve,-emıyordum. Korka kor
ka büyüklere surdugum sualleri
me al dığım cevaplar şunlardı: 

•Oğlum, her A .nıan Bismark 
hükümetıne baglı olmak saade
tine nail değil ki ... • 

İşte bu cevaba da benim bir 
tür!u aklım ermiyor ve havsalam 
böyle bir şey o l ması ıh timalini 

dahı kabul etmiyordu. 

Babam, benı de kendısi gibi 
Avusturyalı bir memur yapmak 
istivordu O ,•m•n RPalsule (2) 
de idım.. .c!ırçok derslerimı ıhma! 
ederdım. Fakat resim ve güzel 
san'atlere karşı ziıfım vardı. 

Tarih kitaplarını okumasını 

da çok severdim. Tarih hocam 
beni çok sever, zekamı ve hafı
zamı yüzume karşı methüsena 
ederdı. Fakat, ben de hocamın 
zekasına hayrandım. 

Avusturya hükı1metiııe, İmpa
ratorluk dahilinde bulun.an ve 
Alman unsurundan olınıyanlara 
karşı gösterdiğı sahabetten do
layı fena halde içerlerdi. Mese
la Haydn tarafından Avusturya 
İmparatoru için bestelenen marş
ları sevmez, fakat •Doyçland, (İ
ber Al'es• marşı hiç ağzından 

düşmezdi. Resmi bınaların üze
rinde Avusturya kartalını gö
rünce, başını çevirirdi. Fakat 
bir yerde Alman renkleri gözü
ne ilişti mi, yüzü gülerdi. 

Derdi ki: cAvusturya İmpara
torluğuna sadakat gösterenlerin 
vatanperverlığıni anlamıyorum. 

İmparatora mı bağ:ıyız, kendi 
toprağımıza mı?• 

O zaman on üç yaşlarında idim. 
Fakat babamın kafama nakşetti
ği bu fikirler, hocamın söyledi
ği, bende yavaş yavaş sabit bir 
fikir hasıl etmeğe başlamıştı. 

Tiyatroya gitmcği çok sever -
dim. Bir kasaba tiyatrosu! Otur
duğumuz kasabaya yakın Linz 
şehrine gider, bütün klasik pi

yesleri zevkle seyrederdim. Bir 
kasaba tiyatrosu idi amma, oy
nadığı piyesler hiç te fena değil
dL Bu tiyatroda hazan dramlar 
ve operalar da oynardı. 

(Arkası var) 

(1) cKavKamı. 
m Alman U.esL 

Araba Çiğnedi 
-

Balatta oturan Rifat isminde 
bir adam dün Yedikuleden ge
çerken arkadan gelen bir yük a
rabasının çarpmdsile yere düş 
müş ve tekerleklerden biri aya
ğının üıerinden geçmiştir. 

Yaralı hastahaneye kaldın! -

mış; arabacı Ahmet yakalanmış

tır. 
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·S~d~!tHl lit!jl\llU)4A rATATÜRK'U:. N 
Soyadı Değiştirmek y y J d J • 
tçi~~~~~=r~1ı arının ı ız arı SON GÜNLERi 

Nasıl Yetiştiriliyor? - Soyadımı defiştlnnek isll7orum. 
Miimkün müdür! 

- Mahkemeye müracaat etmek sa· 
rellle deilşllrebilirsinlz. 

YUSUF KEMAL (Caialoilo) 

- Ezcahanelerlo lliç tlatlan lolo 
bir liste var mıdır! 

- Milllahzaral tolu muanen bir 
ll•le vardır. Fakat diler llilolara bö7le 
bir şekli teabil -llmemlşllr, 

REŞAT GltLER (Eskltelıir) 

1- Rüyamı yauam cöndersem ••
zete:re koyar mısınu! 

- Maalesef ba7ır. 

2 - Anlalyaya demlryolo yapıldı 
mı? 

- Henüz Antal7aya kadar uı:ama· 
dı. 

MUSTAFA KEMAL (Kemili7e) 

- Bat atrısına ne slbl hazır lliç
lar vardır? 

- Birçok müstahzarat varılır. Ec
zacılardan isterseniz size verir. 

AHMET NURİ (İslanbul) 

- Avrupa iliçları üzerine fi atlar 
zam edildi mi'!' 

- Haytr, Kutu üstiinde ne kadar 
1azdmış ise o kadara satmak mecbu
rfyetlndedlrler. 

YUSUF DEMİRER (Eskişehir) 

- İstanbul ı-azetelerlnln 4 s&l:ılte 
çıkması ne zamana kadar devam ede
cek? 

- Kijıt temini lmkinı oluncuya 
kadar. l\laamafl bugünlerde halledl
leceflnl tahmlo ediyoruz. 

OS!UAN SAMİ (Ankara) 

- Otlum 929 doiumludur. İlk 
mektebi bltlrdL Orta mektebe almı
yorlar, ne 7apayım? 

- 1\.Iaarit Vekiletine müracaat e -
diniz. Kayıt muamelesi tein mektep 
idaresine emir verirler. 

NURİ (Ankara) 
- İstanbuJdan Trabzon& haftada 

kaç defa vapur vardır? 

- Yaz tarifesine göre Ü(l defa idl. 
' Pazar, S:ıh, Per:şt>mbe ciinlrri İstan

buldan hareket ediyordu. Fakat kıt 

tarifesine ıörc Sah ile Perşembe aiin
Jerl İstanbuldan hareket etmektedir. 

NURİ TEKER (AnkarA) 

- Bir l'•zete çıkarmak için ook 
sermayeye ihtiyaç var mıdırf 

- Bir cazete çıkarmak için evveli. 
co•o ıı.aı.k .:ııpo .. ı"u tster. Ondan son
ra idarehane, makine, dizme maktne
si, kiiıt, mürekkep, muharrir vesaire 1 

ister ki bunların hepsini bir araya 
getirmek için tet1is masrafı olarak 
binlerce llraya ihtiyaç vardır. 

CEMAL KUTLU (Eyüp) 

- Hususi mektep açmak istiyorum. 
Ne yapmak lizımdır? 

- İstaabuJ Maarif İdaresine mü -
racaat etmeniz icap eder. Bunun blr 
ç0k formalitesi vardır. Evvel& ~loa 
tedariki, sonra nizamname Ye nlh&:Tet 
proC'ram. Bunları bir araya l'ttlrdlk
ten sonra Maarif müfettişleri kftntrol 
ederler. Raporlarını yazarlar. Maarif 
müdüriyeti de bu evrak1 Yt:kMete 
cöııderlr. Vekf.lel kabul elllil takdir
de mektep açılma1n temin edJ1mlt o
lur. 

PHİLİPS'ın KONGRESİ 
Meşhur PHİLİPS mUesseşesi bayı .. 

!erinin Kongre:)i evvelki gün Tokat
lıyan otelinde aktedilmtştir. 

TÜRK - PHİLİPS Müdüru Umumi
si Bay STEİGER bu kongreye riyaset 
ediyordu. Mumaileyhin irat ettiği 

kü:;at nutkunda; PHİLİPS'in dünya 
radyo sanayiinde işgal ettiği mühim 
ve müstesna mevkii zikretmıştir. 

Her Yıl Değişen Güzellik 
Telakkıleri Ve Holivud 

:hu Knedlr lloftraUa tşsb ılo!apn M~r l'tbetl İlona Mas.fe7 o:Gabarlt> fll
mlnde büyük blr rol almıştır. Sevimli dansözün muvaffak olacafı şüphesizdir. 

Kadınlar, her on senede bir de- } 
ğişirler, erkekler de değişirler. ( 
Fakat zevk itibarile ... 

çin ata binmeğe, otomobil kort
ları yapmaya, paraşütle atlama
ya mecbur kalınıyacaklar. Sev
dikleri yemekleri bol bol yiye -
cekler, bol bol süt içecekler ... 
Göğüslerinin, kalçalarının. bal
dırlarının dolgunlaşmasına ça -
lışacaklar. 

Erkekler daima yenilik ve ye
ni şeyler görmek isterler. Halbu
ki dünyada yeni hiçbir şey yok
tur. Yalnız eskiler değiştirilir, 

yenil.eştirilir herkes de bunları 
yeni olarak kabul eder. 

Sinema beldesi Heli vutta bir 
aralık hafif, ince ve uzun boylu 
yıldızlar rağbette idi. Bunlar, 
zayıflamak için birçok zahmet
lere katlanıyorlar, yemek yemi
yorlar, hatta fazla, uyku bile u
yumuyorlardı. Bunları taklit ~
den kadınlar da ince birer değ
neğe dönmüşlerdi. 

Anlaşılan bunun modası geçtL 
Şimdi sinema amillerinde, yıldız
ların biraz etlice ve çatlıca olma
larını istiyorlar. 

1940 senesi yıldızlarında, tabir 
mahsus ile ·bal1k etinde• ola
cak demek ... 

Artık yıldızlar, zayıflamak i-

Sevimli yıldız Mae Vest şim
diden yağlı ve kalorisi çok yemek
ler yemiye başlamış. Diğerleri -
nin de kendini taklit edecekleri
ne ne şüphe ... 

Şehir 

Tiyatrosu 
1/10/939 Pazar gün

düz saat 15,30 da 
ROMEO - JÜLYET 

1/10/939 Pıltar .akşamı saat 20,30 da • 
ROMEO-JÜLYET • 1/1-0/939 Pazar gündüz Saat 15130da 
tKt KERRE tKI 

1/10/939 Pazar akşamı saat 20,30 da 
İKİ KERRE İKİ 

PHİLİPS'in Türkiye teşkilAtı de
vairinin şefleri söz almışlar ve idare
lerinin faaliyetleri hakkında beya -
natta bulunmuşlardır. 

Bu mlinasebetle otelin salonların
da açılan (yeni tip radyolar, Ampli
fikasyonlar, Ampullar vesaire) meş
heri ziyaret edilmiş ve müteakiben 
ihzar edilrn mahalde haziruna bir 
yemek ziyafeti verilmiştir. 

,------------------------~ 

Öileden sonra Sinema Projeksiyon 
makineleı·inin tecrübeleri yapılmış ve 
PHİLİPS'in teknisyenleri tarafından 
bu ınakineler üzerindeki en son te -
kemmülAt hakkında izahatta bulun
muşlardır. 

PllİLİPS'in bütün müdiran ve ~er
lerinin akşam yemeğinden sonra Bay 
STEiGER meslek hakkında yeniden 
beyanatta bulurunuş ve Bay Dr. AN
TON PHİLİPS $erefine teatii ettah e
dilmiştir 

Bu 
Hafta SARAY Sinemasında 

D. ANGKOR ibadetgahında geçen esrariyle... Aşk ve macera 
dramlariyle dolu, PETER LORRE'nin en gü7.el filmi ve emsalsiz 

muvaffakiyeti olan: 

Mr. MOTO'nun SON KOZU 
Fransızca sözlü büyük Hint filmini mutlaka görünüz. 
İlaveten: FOKS JURNAL: Harblı ilanındanberi geçen bütün dünya 
havadisleıi, İngiliz Kral ve Kraliçesinin KANADAYI ve NEVYORKI 

Sergisini ziyaretleri. 
Bugün ı ve 2.30 da Tenzilatlı Halk Matineleri. 

1 B U G ON 1 Büyük ve iUlıhi bir aşkın nefis romanı .--M-- E L E K 1 Kaolpleri heyecanla aaAracak muaz:ı:am bir film 

-ı SiNEMASINDA 1 G N A H K R M E L E K 
Fransızca sözlü MARGARET SULLA v AN 
Baş Rollerde: J A M E S S T E W A R T 

Prol(1"ama ilave : FOKS'nu en son dünya ve muharebe havadisleri 
. ... .. & --l•AU 

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika : 451• 

Türkler Misafirlerini 
Ağırlamasını Bilirler 

Harbiumumi sonunda ve mü -
tareke devrinde kısmen devlet 
memuriyeti kısmen de gazetci
lik yapmak suretile İstiklal mu
harebesi sıralarında İstanbulda 
bulunan İsmail Müştak Cumhu
riyetten sonra yine devlet memur
luğunda kalmış, son memuriye
ti olan İstanbul pul müdürlüğün
de iken de saylavlığa seçilmişti. 

Müstak 938 senesinde göz, si
nir ve böbrek hastalığına tutu
larak Fransada tedavi edilmek ü
zere Parise gitmiş, tedavi dev -
resi sırasında 11 İlkteşrin 938 de 
Fransada vefat etmişti. Cenaze
si ailesi tarafmdan İstanbula 
nakledildi .. Ve 23 Teşrinievvel 
Pazar günü merasimle gömüldü. 

Ebedi Şefin bir haf.ta süren 
krizle zayif bünyesi çok sarsıl
~·· Atatürk dairesinde ve ya
taktan çıkmamak üzere mutlak 
bir istirahate başlamıştı ... Hekim
ler bu fevkalade .zafiyet ve kri
zin nekahat devresinde hiçbir su
retle ve hiçbir iş'e meşgul olma
masını sıhhi icaplar halinde ken
disine arzediyorlar, Ebedi -Şef 
bunlara aldırış etmiyor, bir ta
raftan gazeteleri gözden geçir
mek, diğer taraftan da 15 inci 
yıldönümü kutlulanacak olan 
Cumhuriyet şen l ikleri için yapı
lan fevkalade hazırlıklara dair 
alakadarlardan malumat alıyor
du. 

Hekimlerin bu meşgale yüzün
den yaptıkları devamlı maruza
ta Aİatürk şöyle cevap vermişti: 

- Türkün sıhhati, sağlık kay
gusu, misafirlerini ?jiırlamaktan 
sonra gelir! 

Cumhuriyetin 15 inci yılını 
mes'ut bir bayramla idrake ha
zırlanan Türk milletine yabancı 
devletlerden heyetler de gele -
cektL Bu münasebetle Ebed! Şef 
bayram törenine ait bütün terti
batı alakadarların arzettikleri te
ferrüatla tetkik ediyor. bayram 
münasebetile orduya bir de me
saj hazırlıyordu. 

Ankaradaki merasim ve şenlik 
şimdiye kadar görülmemiş bir a
zamet ve ihtişamda olacaktı .. Da
ha ayın 25 inden itibaren tren -
ler Ankaradaki merasime işti -
rak edecek zevatı, misafirleri, 
mektep talebelerini, izci ve diğer 
bazı teşekküllerle kıt'aları An
karaya taşımağa başlamışlardı. 
İstanbulda Cumhuriyet şenlikle
rinin harikulade olması için lü
zumlu her hazırlığı yapCLor, 15 
inci mes'ut yıl dönümü şerefine 
Çamlıcada muazzam bir volkan 
·tezahürü, Şemsipaşada ııııklı ve 
renkli sular fıııkırtacak bir havuz, 
keza Saraybumu parkında, sahi
le yakin bir noktada bu havuzun 
daha büyük bir eşi inşa ediliyor
du. Aynca Topkapı sarayının 
yaz, kış etrafını saran yeşil de -
korla birlikte aydınlatılması için 
etrafına projeksiyon tesisatı yap
tmlıyor, köprünün iki başından 
kaldmlan barakaların yerine de 
her başta iki taı;ı.e olmak üzere 
ışıklı kuleler kuruluyordu. Şeh
rin hemen her semtinde ve her 
köşesinde binlerce tak kurulma
ğa başlamıştı. 

İstanbul valisi her gün bu ha
zırlıkları teftiş ediyor, .şehir mec
lisi azalarının da istirak ettiği bir 
komite .belediyeye ait <Wnanma 
işlerini tedvir ile mesırul bulunu
yordu. 

Atatürk 23 hkteşrin Pazar gü
nü Siroz hastalığının normal 
seyrine tabi olarak kı-izden kur
tulduktan sonra Ciihuriyet bay
ramına kadar huzura -mutad ze
vat hariç- kimseyi kabul etmedi. 
Başvekil 27 Teşrinievvele ka-

1 
dar İstanbu lda kaldı. Her gün 
saraya uğrıyarak ve Ebedi Şef 
tarafından kabul edilen Başve -
kil Atatürke emrettiği hususata 
ait izahatı arzeylıyor, Atatürkün 
merasim protokoluna aıt veraıği • 
direktifler üzerinde bizzat meş • 
gul oluyordu. 

3 Teşrnievvelin müteakip gün· 
lerı mutlak istirahat halinde 
geçiren Ebedi Şef orduya gönde
reeeği mesajı hazırlatmağa emiı

verdi. Hekimlerin tıbbi lüzum -
!ar arzetmesine karşılık, yukarı
da yazdığımız veciz cevabı ve -
ren Atatürk bizzat bu mesajı 

dikte ettirmeği kararlaştırmıştı . 

Umumi katibe dikte ettirdiği ve 
29 İlkteşrin Cumartesi günü An
karada merasim geçişind~ ev
vel Başvekil tarafından okunan 
mesaj aynen şunlari ihtiva edi

yordu: 

c- Zaferleri ve mazisi insan
lık tarihile başlıyan. her zaman 
zaferle beraber medeniyet n.ur -
!arını taşıyan kahraman Türk or
dusu! Memleketini en buhranlı 
felaket 

ve müşkül anlarda zülumdan, 
felaket ve sıkıntılardan ve düş -
man istilasından nasıl korumuş 
ve kurtarmışsan, Cümhurlyetin 
bugünkü feyzili devrinde de as
kerlik tekniğinin bütün modern 
silah ve vasıtalarile mücehhez 
olduğun halde vazifeni ayni bağ
lılıkla yapacağına hiç ~hem 
yoktur!. 

Bugün Cwnhuriyetin 16 inci 

yılını mütemadiyen artan büyük 
bir refah ve kudret içinde idrak 
eden büyük Türk milletinin r,u
zurunda kahraman ordu, san• 
kalbi şükranlarımı beyan ve ifa
de ederken büyük ulusumuzun 
iftihar hislerine de tercüman o
luyorum. 

Türk vatanının ve Türklilk ca
miasının şan ve şerefini dahili 
ve harici her türlü tehlikelerQ. 
kaşı korumaktan ibaret olan va
zifeni her an ifaya hazır ve lma
pe olduğuna benim ve büyük u
lusumuzun tam bir iman ve itl
madımız vardır. Büyük ulusu -
muzun orduya bahşettiği en son 
sistem fabrikalar ve sil!hlarla 
bir kat daha kuvvetlenerek bü
yllk bir feragati nefis ve istlhkarl 
,haya~ ile her türlü vazifeyi ifa
ya müheyya olduğunuza emı -
nim. Bu kanaatle kara, deniz ve 
hava ordularımızın kahraman 
ve tecrübeli komutanlarile SIJ -

bay ve e.ratını selamlar ve tak -
dirlerımi bütün ulus müvacede
sinde beyan ederim! 

Cumhuriyet bayramının 15 in
. ci yıldönümü "hakkınızda kutlu 

olsun!.• 
•KEMAL ATATÜRK• 

Mesajın diktesi iki buçuk sa
at kadar sürmüş, Ebedi Şefin 

zafiyetle mücadele eden bünyesi 
yorulmakla beraber, yorgunluk 
nedir bilm.iyen enerjisi fütur ge
tirmemişti. 

(Arkası var) 

Bütün Paris h:ı.lkıııı koşturan tiyatro p:yesini yaratan 
RAİMU - MARİE BELLE - MİCHEL SİMON 

Bu hafta bütün İstanbul halkını 

SÜMER Sinemasına 

Koşturuyor ve mevzuu biraz açık, nükteli, neş'elı ve ayni zamanda 
hissi, müessir ve son derece zarif 

OLGUN KADIN 
Filmini takdir nazırlarla seyrediyor ve candan alkışlıyor. 
İlaveten Canlı resimler: Bugün saat 1 ve 2,30 da 
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Ya Resulallah ! Daima T~.·:~: e:::ı:_;:_ 
• 1 inci Te,rin Pazar 

Sana itaat Edeceğiz ~~:::E:: :;::m v:em:I::~:::: 
ki 

1 
b 

haberleri. 
Hazen; kabilesınden birço a- ı1 Talib) e kapandığı zaman, o Saal u.u ...... ve moleoroloJI ha-

rı memnuniyetle Islamiyeti ka- d k d ·•- · f ka ,.... a en ıuorıne re a t ederek, borlerl. 
bul ettiler. Evs kabilesi mensup-ları ise, İslamiyeti daha sühulet- 0 elim miıhasara hayattrun bü- Saaı 12.50 Türk müzıtl: (Ankara 
le kavrayarak büyük b'r arzu ile tün mihnet ve meşakkatlerine radyosu küme ses ve saı he:rell). i-
lolam camiasına girdiler büyük bir sabır ve tevekkülle ta- dare eden: Mes'ul Cemil. 

Medı.·ne h"lkı arası'nda da Hak h Saat ıs.so - H.30 Müzik: (Kü•iik " ammül etm~ti... Bu sebeplef'- • 
dinini kabul edenler az değildi. d d 1 orkestra) Ş~I Necip Aşkın. 1 - Cari 

en o ayı da, Resulü Ekremin Robrehl • Va'- potpurisi. • - Rob-
Çünku bunlar, oradaki Yahudi g k 

\'e Nastun ulooıasından işittik- büyük teveccühlerini kazanmak rehl Slols - Vlyıuıada İlkbahar. 3 -

J.eıı sözlerle, bir (ahır zaman pey şerefini iktisap eylemiştL J. Slrauss - Viyana bonbonları. 4 _ 

gamberi) nııı geleeeğine zaten Mus'ap bu on iki zatın refaka- Nlco Doslal - Vl:rana şarkıları pol -
·, ııaat getirmı.:;lerdi ... İşle bu tinde Medineye gitti. Medine is- purlsl. 5 - Panl Llncke - Kaprl (Se-
seber-ıH&n dolayı (Medine) ve lamlarının riyasetini deruhde et- renad). 6 - Borodln - İkinci l<uvar-
havalisi, İslamiyetin ıntişarına lelin nol<lürnosu. 7 - Dellbes - Ko-
kuvvtli bir merkez olmak istida- miş olan (Esat bin Zerare) nin ha- pelya balesinden bebek dansı. 
dını •iistermişti. nesisde misafir edildi. Saal 18.00 Program. 
Nıtek~. az zamanda bunun O sırada Medine şehrindeki Saal 18.05 Menılekel saal a:rarı, a-

bahıı alametleri de zuhur eai. Müslümanların adetleri, kırkı jans ve meleoroloJI haberleri. 
(R·s~ t seniye) nın on ikinci bulmuştu. Fakat kabileler arasın- Saal 18.25 Müzik: (Radyo ca.ı). 
sc.wsinc nıüsadif olan haç mevsi- da da İslamiyete karşı temayül ar- Saal 19.00 Çoeııl< saat.I. 
mındc, (Resulü Ekrem) ile mü- Saal 19.30 Türk müdil (Fasıl he -
lakat !imek içııı Medineden on tıyordu. yeti). Saal 20.30 Konuşma. 
ik zat gelıJi.. Mus'ap, halk ile temasa geçti. Saal 20.45 Türk müzlll. Çalanlar: 

Bu atbr, bır seı:e evvel Resu- Kur'anı K.erimden ayetler oku - V..,Uıe, Reşal Erer. Ruşen Kam, 
ü Ekı nı ile ınıil&kat eden (E- yarak bunlara göre ahkamı İs- Cevdel Kozan. Okuyan: l - Muslafa 

bu p; me) ve arkadaşlarıle, bun lfuniyeyi şerh ve izah etti ... A- Çatlar. a - Dede · Acem aşlran şar-
lar ılt h~k Nl..:rı Medinelilerdi. kıl ve idrak sahibi insanlar, :;.,.~1~::-'!:: ::ır:~•;:::; _b Ya-
Ve ,ıinılesi de, halk arasında şe- Kur'anı Kerimin fesahııt ve be- nar sinem. o - Mlkoıros _Acem kür-
reflı n.cYk l<>ı·e malik olan kim- 111ğatine hayretler içinde kalı - di şarkı - Sevdi gonlüm ey melek sl-
sclerrli. yorlar .. Ayellerin şerh ve izahı ma. d - Mebmel Bey - Acem kürdi 

B t.:r C' ev\·el verilen karar karşısında: sauemais. 2 - Radife Erten. a- Sa-

• ' -<' ) u c (Akabe) mevki- - Evet .. Bunlar, büyük bir ha- lahattln Pınar - Eviç şarkı - Göz yaş-
larınız. b - İshak Varan - Evl9 şar-

ırd Ha.reli Peygamber ile bu- kikattir. Anlaşılıyor ki, İslamiyet kı _ Son ayrılığın malemi. c _ Nlko-
' , \'ıiar Resulü Ekreme, bizzat bizi bütün fenalıklardan kur - ıros _ Ferahnak şarkı _ Bir tıflı yos-
bı ~arını a ·ze~n1ekle müşerref taracaktır. ma eda JM"k. 6 - Halk türküsu - Es-

i ~l İslıimı} etin yüksek ve Diyorlardı. mer bu&"ün ağlamış. 3 - ;o.ıuzalfer 
ı h: k.ı uıılaıı .. a tebeiyet ede - Bu hakikati kabul etmek, her İlkar. a - Rahmi Bey Hüseyni şar

kt - Acem uazende şulısun. b - Bi-
{' ': buı d " s ·ıra (Allabütaaia) akıl ve şuur sahibi insan için, men Şen - Hüseyni şarkı - Bah-

dol' ı:ıaşl' hiçb r mabut tanımı- k b ç •emde lale var. c - Refı'k Fersan pe ta ii idı... unlu.ı. - evvelce • 
J 1 rına. rkat, zına, evlat- Hüseyni türkü Blrka('ı birleşerek • 

de muhtelif miinasebetlerle ar-
ar n oliürıuek g 1 bi cinayetler- d - Faiz Kapancı - Hüseyni Türkü • 
~e \ ba kalarına iftıra etmek zettığimiz veçhile - o tarihte Ara- Aman dallar c•nım datlar. 

bistanın içtimai hal ve vaziyeti, Saat 21.30 Miızlk (Cazband pi.) 
gıbi kabahatlerde bulunmıya - son derecede fecidi. (Cahiliyet Saat 22.00 ~Jcnıiekel saat ayarı ve 
c klarıııa .. Resulü Ekrem tara- devri) denilen o anarşi hayatın- ajans. Saat 21.15 Ajans spor scrvl<;i. 

fınd n cblil\ edilen (Allahın e- da büyiık bir vahşet hüküm sür-
mır'rn) n<> taatleıı kat'iyyen ay- mekte idi. Kat il, sirkat, zina, ev
rılmıyacaklarına ahdederek İs-
!amiyet uğruna canlarını feda -
ya hıı.rn· olduklarına dair taahhüt 
ve l<·mınatta bul11ndular. 

Resulü Ekrem. bu ahit ve temi-

na•tan '"' derecede büyük bir 
menoı un!} et hissetti. Kalblerinin 
biıtı.iıı safiyetlerile İslamiyeti 
kavramış olan bu zatlara bir hay
li du• ,.e senada bulunduktan son-
ra; 

- Her kim ki, bu ahllerine ve-

fa gösterirse, hiç şüphe yok ki, 

Cerabıhakkın cennetine girecek-r 
tir. Ve lıer kim ki, muhalefet e

derse, onun işi Cenabıhakka kal

mı~tır. O, dilerse affeder .. ister-
se azap 
ler. 

Dedi. 

rn ikap ile mücazat ey-

Bu zatların içinde bulunan (A
bad<> bın Samit), Resulü Ekre-
min meseı retinden ve söylediği 
sözlerden o derece mütehassis ol
du ki: 

-Ya Resuliıllah!... Eminol... 

En g niş ve en dar zamanların

da. daıma sana ıtaat edeceğiz, ve 

hiçbıı fedakarlıktan çekinmiye
ceğız. 

Dı . .,, temin etti. Ve bu yemi
ni1 diger arkadaşları da aynen 
tekıaı eyledi. 

Hakikawn bu zatlar, yeminle

rinde Jurdular. Gerek Resulü Ek

rcıne e gerek İsiamıyetin intişa
rı lı iz netıne canla başla çalışa

rak mühim muvaffakıyetıere a
mıl oldular. 

• •• 
Bu zatlar Medineye avdet e 

derlerken, Resulü Ekrem Mus'
ap bın Umeyr) i onların refa
ka iııe verdi. Bu zat, Medinede
ki Miıs.ümanlara, (Kur'anı Ke
rim) ı ve (Ahkamı İslamiye) yi 
öğre tecekti. 

Saha neler :n en güzidelerinden 
olan Mus'ap, çok gençti. O genç 
yaşırd, İslamiyeti kabul ettiği 

için, aılesi efradı kendisine bir 

çok eza ve cefa etmişlerdi. Hal -

bu ki, Mus'ap, Resulü Ekreme ve 

İslam y te o kadar kuvvetle bağ
lanmı. t. ki, bunların hiçbirine e 
hemm·yet vermemiş.. Hazreti 
Peygamber, mü~ıikleriıı suikas
tindeıı korunmak için (Şaabü E-

latlarını diri diri toprağa göm-
mek, vicdanında hiçbir eza ve ız
tırap duymadan başkalarına if
tira etmek, yalan söylemek gibi 
maddi ve manevi cinayetler, (mü
bah) hükmünde idi. 
İnsan idrak ve hassasiyetine 

malik olmıyanlar, bu cinayetle
ri irtikap etmekte hiçbir beis gör 
müyorlar .. bundan dolayı da vic
danlarında hiçbir azap ve ıztırap 
hissetmiyorlardı ... Fakat, şah -
sen fazilet sahibi öyle insani.ar da 
vardı ki; bunlar, muhiti saran bu 
korkunç felaket karşmnda bü -
tün rahat ve huzurlarını kaybe
diyorlar .. İçtimai nızami temin 
edecek çareyi, dört gözle bekli
yorlardı. 

İşle bu çare, zuhur etmişti. İs
lamıyet, bütün bu vahşetle mü
cadele edecek ... ve orada (mede
niyet) in esasını teşkil eyliye -
cekti. Şu itibarla İslamiyet; sade
ce bir (Mabut) değiştirmekle, 

taştan ve ağaçtan mabutları bir 
tarafa etarak (Allah) denilen 
miı;ıı.evi bir mabuda ibadet et -
mekle kalmıyacak .. Ayni zaman
da zulüm ve vahşeti de ortadan 
kaldıracak, insanları huzur ve 

sükiına, refah ve saadete kavuş
·turacaktı. 

Fiil ve iz'an sahibi olan Medi
neliler, bu hakikati büyük bir 
memnuniyetle kabul etmişler .. 
Mus'ap'lan öğrendikleri ayatı ke
rime ile bunların şerh ve izahla
rmı iııceden inceye tahlil ve mü
nakaşalara girişmişlerdi. 

İslam olanların adedi, günden 
güne artıyordu. Ve art ık, büyü
meğe çok müstait bir kütle hali
ni alıyordu. 

Mus'ap, cuma günleri Müslü -
manları topluyor .. Bir kafile ha
linde, şehrin haricine götü~crek 
onlara cemaatla namaz kıldırı -
yordu ... Bu da, görenler üzeri.n
de ayrıca bir tesir husule geti
riyordu. 

(Arkası var) 

Haccacı Zalim 
cJT:ıcc.acı Zalim~ islntii tefrika

mızın nıuha.rriri Kemalettin Şük
rünün rahatsızhfı dolayıslle bu
gün maalesef koyamadık. Sayın 

okuyuC"fılarımızdan özUr dileriz. 

~AGLI" 
Kalaysız Kaplardan 

Zehirlenme 
Kala7sıs bakır kaplarda yemek pi

şirme, veyahut yemek durma netice-
sinde bircok zehirlenme vak'aları o
lur. 

Bundan başka bayat yemeklerden 
dolayı zehirlenme vak'al arına da te
sadllr edll ir. 

Yemeklerle ve mide yolu ile hılsıl 
olan bütün zehirlenme vak'alarında 

ilk yapılacak iş hastanın boğazına 

bir tily veyahut parmak sokarak kus
turmaktır. 

Bundan sonra bol su, yoğurt ve yu
murla akı da lçlrllmelldir. Eter bir 
müshil verlllrse daha iyi olur. 

Fotoğraf tah ı i ileri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

ı kim oldugunULU söyliyelim 
CEVDET OKTAY (Nltde) 

Dlkkalll bir 
lip. BIUıassa in-
ti.zam hassası 

çok kuvvetlldir. 
kavra7ışı çok i
y idir. Kendisin e 
çok 
hoş 

rivenlr. 
sohbettir. 

Arkada~l arı a -
rasında ç. o k 
takdir ister. 

* 

* 

'\'EVZAT ŞEN 
(Karaman) 

,zeki ve dik -
kaili bir tıp. 

Calışkandır. GO 
rü. ü kuvvetli -
dlr. Sürati inti
kal sahibidir, 
İ:ri kalplidir. 
Bilhassa arka -
daşhfına ç ok 
güvenilir. 

(İsmi okunamarm·tır) 

İyi kaıı,u bir 
tip. Kendisine 
fazla ırüveni 

vardlr. A il r 
başhdı.r. ller -
kese iylllk yap
mak ister. Ar -
kadaşhğ-ına. çok 
sadıktır. Dikkat 
ve intizam has
Sa.!<ol cok kuvvet
lidir. 

Babıaliye Yeni Düşen 
Almanya Nasıl Bir Harp, Sulh Ed~biyatı 
Taarruz yapa bilir ? Koca kapısına dönen kaçak ka- ~~:~~n ~~~:~.:~~. Amca 

YAZAN 

1 

n gibi. B"n de senelerden sonra - Üstat.. Ödümu patlattın .. 
dönüp. dolaşıp Babıali caddesine Maşallah deynıe baritona taş çı· 

Emekli General 

Silah ve cephane fabrikalarını 
yedi yıldanberi günün yirmi dört 
saatinde çalıştıran Almanya, iki 
yıldır Hitler ilmihalinin çizdiği 
istikametlerde fetihten fethe koş
tu. Cerman kanaatine göre, Ho
landa gibi ufak bir memleket 
bile cihan nimetlerinden en bü
yük nasıbesini almıştır, koca bir 
millet, bu memleketin sebzesi -
ne de muhtaçtır, ödeme güçlük
leri, Almanyaya verilecek yerde 
bu sebzenin bile yakılmasına se
bep vermektedir. Hazerde vesi
ka usulile geçinen bu millet için 
bu vaziyet artık tahamınülfersa
dır. 

Bütün bunlar tecellilerdir. Va 
yarının ne doğuracağını kestir
mek her zekanın işi değildir. 

Garpte gidilen çıkmazdan na
sıl çıkılacak? 

Almar.lar da, altmış yıldı.r, bir 
inan vardır: Harbi az zamanda 
mes'ut neticeye isal etmek Bü
yük Harp için de Alman ordusu 
bu imanla yetiştirilmek istendi. 
Fakat •Marn. da mütearrızın 

karşısına dikilen Fransız iradesi, 
bitmek bilmiyen emeli nihayet 
baltaladı. 

Harbi kısa bir müddet içinde 
mutlu bir sonunca götürmek! 
Bu~ ammenin samimi temennisi
dir. Fakat Almanya için buna 
kat'i mecburiyet vardır: Alman
ya mahsurdur, kaynakları az za
man sonı-a koruyacaktır, harp i
çin yapılan hazırlıklar devamlı 

bir harbi karşılıyamaz. Ve, son

ra, bir i~aretle ateşlere saldıran 
kuvvetin maneviyatı sarsılmaya 
mahkumdur. Yıpratma harple -
rinin ruh üzerindeki tesirlerini, 
cephe gerisinin menfi rollerini 
bizim gibi yakından görenler çok 
daha iyi tetkik edebilirler. or
dusu cMarn• da dehşetli zayia
ta maruz kaldıktan ve açlık bü
tün şiddetile sarsmaya 'başla -
dıktan sonra Almanya için bir 
kurtuluş yoluna girmek imkan
ları kalmamıştı. O günün Alman
yası ise, bugünkü gibi dar bir 

çerçeve içine sıkışmış ta bulun- ı 
muyordu. 

Şimdi, Alman ordusunun, ha
lin tazyiki altında, biran evvel 
kat'i neticeyi almaya teşebbüs et
mek istiyeoeğine kuvvetle hük
medilebilir. 

Fransa hududu geçilmez, çelik 
bir kale ile tarsin edilmiştir. 

Bir set, ki, cepheye düşen top 
miktarı 5 metrede bir tanedir. 
Muharip zırhlanmıştır. Cephenin 
bir metresine, bir taarruzun çık
tığı anda, bir dakikada d~n 
mermi sayısı en az 3 tür. Kale 
duvarlarına teveccüh eden bir 
ordu, çok defa, bu çelik ve ateş 
yağmuruna maruzdur. Verdunda 
Fransızların zayiatı 260 bin ola
rak tesbit edilmiştir. 

Mütearriz A!manların zayiatı 
gizlenmekle beraber, bunun üs
tünde bulunduğunda şüphe yok
tur. 

Harbi süratle sona erdirmek 
mecburiyetinde bulunan tara -
fın, neye mal olursa olswı, taar
ruza g~eğıne ihtimal verile -
bilir. Mütearriz ordunun bir yar
ma muvaffakıyeti kabul edilse 
bile, bugünkü orduların hareket 
kabiliyeti sayesinde,, bu yarma
ları olduğu yerde bogacağında 

da şüphe edilemez. 
Müttefikler için de vaziyet 

bundan başkası değildir. Esas 
tahkim setleri aralık arazisinde
ki oyı.ak harekatın öldürücü a
teşler karşısında duracağını da 
düşünenlere hak verebiliriz. A
ralık arazi, hayati ehemmiyeti 
haiz olduğu halde, mevzi harbi
nin bütün esaslarına rl.ıyet et
mek şartile, muhafaza edilecek-
tir. 

Kemal Koçer düştüm.. Bugünlerde dillerde do- krırsın!.. 

Almanyanm Garp cephesiDdelr:l kuv
vetlerin başına celen BİTLER 

Sar bu ka'b1ldendfr. 
Başvurulacak yıpratma tedbir

leri: 
a - Çelik kaleler karşısında hü

cum dalgaları ezmek, 
b - Girme, delme veya yarma; 

yerinde mütearrızı imha etmek, 
c - Hava hakimiyetini elde et

mek sayesinde hasmın can da
marlarını koparmak 

d - Ciddi bir abluka ile hasmı 
açlığa mahküm etmek 

e - Harbin devam müddetini 
uzatarak sinir kuvvetini kırmak. 

Bu maddelerden kimlerin mü-
teessir olacağını tetkik ederken 
şu neticeleri elde edebiliriz. 

Almanya harbi süratle hitama 
erdirmiye mecburdur. Ve netice
yi taarruza geçmekle almak isti
yecktir. 

Almanyanın kendi cephesi de
rinliklerinde müttefiklerin ordula 
rını mağlup etmeyi düşünmek 

istemesi ihtimali de vardır. dar 
bir yarma yerinden Alman cep
hesi derinliklerine Fransız ve İn,. 
gilizlerin bir kuvvet sürecekle
rini kabul etmek ne bugünkü va
ziyet, ne henüz yıpranmamış o
lan kuvvetlerin hali müsait de
ğildir, sanıyoruz. 

Hava hakimiyetinın bile imal 
kudretile ve ecnebi yardımlarla 
kahir bir şekle çıkarılmak iste
neceğini düşünenler vardır. 

İkmal imkanları arasında bir 
nisbet bile düşünmek kabil de
ğildir. 

Fransız ordusunun silah itiba
rile tefeV\'Ük ettiği kabul edilebi
lir. Bu ordu harpten mücehhez 
olarak çıktığı bir demde Alman 
ordusunun 32000 topu tahrip edil
mişti. Vakıa Alman ordusunun 
silahları } enidir. Fakat si!ahın 

dun vaziyetini sayı üstünlı.iğü ile 
gidermek te mümkündür. 

Alman ordusunun çelik kale -
!eri, . Liyej . de olduğu gibi de
virecek kudret ve miktarda ağır 
silahlara sahip bulunduğu da 
zannolunamaz. 

Hasmın can damarına hava yo
li!e el atmak kabildir. Fakat bu 
mcdenıyeti insafsızca yıkmak 

için iki taraftan h.ıngfamin ille 
jeslı yapacağını henuz bilmiyo
ruz. İngiliz hava karargahmın 
Fransaya intikali birçok şeyler J 
ifade edebilir İngiltere kendi se-

!aşan harp edebiyatı - sulh ede- Enfiye çeker gibi, baş \e ~e-
biyatı varmış amma ben görme- hadet parmaklarıle buı nunu bo~-
dim!! - hakkında bizim patro - lukta bir iki tartakladıktan .on-
nun genış malümatı olacak ki, ra anlattı: 
daha selam vermeden, mümkün - Epeyce zamand r, gırtlak 

olduğu kadar ciddi olmasına iti- boğUmlarımdaki kiiçuk bir arı-
na ettiği bir eda ile vazifemin zayı gidermek ıçın şün.ullü bır 

birinci numarasını bildirdi: anıeliyei tanzıfıyeye de,·am edı-
- Amca ... Bak, harp edebiya- yorum!. .. Günlerden beri devam 

tı hakkında matbuatta epeyce eden bu rejimin tatbik sahas. da 
dedikodular var .. şöyle bir do- sana tesadüf etti .. Çı.inkü şu ci-
laş .. Buna ve alelümum edebi- heti bilmen lazım gelir ki, Ba-
yata dair bir aıılret yap... bıılli caddsini kaplayan edebiyat 

İ.yi amma, bunu yazan, yahut bulutu arasında ferman dinlete-
bilen kimdir?. Silahlı mı, silfilı- cek esrafili bir sese ıhtiyaç vu .. 
sız mı? Seferi mi, hazeri mi?.. Meğer ki, münfesih hava ile tı-
Bakın şu başıma gelene şimdi.. kana .. 
Adam sen de.. Maksat edebiyat Artık yakalamıştım .. 
değil mi; ister sulhlüsü, ister - üstat dedım .. Bugün, haşa 
harplisi obwı .. .Fakat tokm~ğl huzuru üstadanenizden, başı~ 
ellenmemiş kapı, harcı kazınma- bir mahluk gibi, ben de canket. 
mış yapı kalmamış .. Dertli başı- avına çıktım .. Seneler var ki, 
mı elleriırun arasında suk bir ayrıldı.ğım bu aleme, emekliyen 
limon gibi sıktım, sıktım .. Allah çocuk gibi henuz girdim .. Mese-
sizi inandıı-.ın .. bütün hayatım- la, sizinll pekillıi, bir iki laf ata· 
da böyle sıkıntılı ter döktüğümü biliriz .. 
bilmiyorum.. Rüyada gör•em Ayağımı dün gece 
hayra yormıyacağım bugünü, - Anlayamadım'. .. 
idrak edecegımi bilseydim, ka- Mihverinde fırıl fırıl dönen 
zan dolusu mürekkep harcaya - gözlerini tavana dikti.. Üstad benı 
rak, hiç olmazsa günde bin bir; de sualimi de unutmuştu galiba .. 

Divanece sözlCT mi demektir Ayağımı dün ge<:e 

edebiyat Hasbinallah .. ayağına ne olmuş-
Mısraını yazar - sürusüne be- tu acaba? ... Yanık .. ısırık .. 

reket.. - rahmet gibi yağan yazı- - Üstat, muhterem ayağınızı 
cılar arasına katılmak için kabi- \ arı mı soktu?. Bilirim, meraklı-
liyetimi artırırdım .. Bu düşün - sınız; at yarışlarma teşrif ettiniz 
celerle, babalı araplar gibi ken- de ... 
di kendime söylenerek yola çık- Kim dinlıyor .. kime söylüyor-
tım.. sun!. .. Üstat bir kere coşmuştu .. 

Malum ya; dağ durur, aptal yü- Ayağımı dün geee 
rür .. derler .. Dağ olmadığıma gö- Allah şifalık versin, diyece -

re, etrafınıza bakınıp - cürmü ğim amma, ayağı.na ne olmuştu, 
meşhut korkusu!.. - öyle ise ap- bilmiyorum ki .. 
tal.. diyeceksiniz amma, hiç çe- - Yahu, beni çığlık çığlığa. dün 
kinmeyiniz .. Büyük iili.m.lerimi- gece ayağına ne olduğunu söyle-
zin dediklerine bakılırsa, her - miyerek meraktan çatlatmak ;.. 
keste az çok delilik varmış!.. O çin mi çağırdın?. 
halde deliliğe biraz da aptallık - Ulan ... Tü ... Allah müsta-
karışmasının o kadar zararı ol- hakkını versin ... Yine dilim kay-
maz .. Deliliğin saldırıcı bi.r illet, dı .. Kusura bakma, alışkanlık .. 
aptallığın ekseriya faydalı bir Senin anlıyaeağın, dem.m bir 
haslet oluşuna göre hükmünüzde mısra sanih oldu-... İkinci mısraa 
isabet olmasa da, bana dokunlll' gelince ilham membalan tıkan-
ciheti, binaenaleyh düşünce ve d.L. • 
hükmünüzde acele etseniz de Şaştım... Nizamettin Nazif .. 
mahzuru yok!. .. Maamafilı müs- Şair!. .. Hay Allah iyilik ~sin .. 
!acelen şu ciheti arzedeyim ki, dünya tersine dönüyor, anladık.. 
bizim Babıali caddesine ve has- İnsanlara ne oluyor? .. 
saten matbuat ~eydanına dü- - Aman üstat.. Vüs'ati hayali-
şenlerin, taklak at~larındaki tar- n.izle Mişel Zevakoya bile par -
za göre, ya büsbütün zivanadan mak ısırttığınızı biliyordum am-
çıkm~ zır deliliğe, ya çarktan ma, şiirle mübarek başınızın 
çıkma aptallığa namzetliği mu- hoş olduğunu bilmiyordum.. B• 
hakkaktır!. .. Henüz ilk adımı at- menba ne vakit akmağa başla -
tığıma göre beni ikinci kısma dı? .. 
kaydetmeniz muvafık olur! .. Her üstat, çirkin talibi, istemem ... 
ne ise .. Üç beş satırlık yazı mev- Diyen gelinlik gibi, başını sert 
zuu verecek bir hayır sahibi a- sert, yana, arkaya birkaç kere 
rarken gök gürültüsünü andıran tahrik etti... 
·bir ses yükseldi: 

- Amca ... Amca ... 

Babıali caddesini çın çın öttü
ren bu çığlık bizim meşhur •Ka
ra Davut• ve cDeli Deryalı. mu
haTril'i Nizamettin Nazıfindi .. 
Çift katlı demirci körüğü gibi, 
açılıp Kapanan burun del!kle -
rinden cins bir kiıheylan gıbı so
luyarak, iki elile bir takım işa
retler yapan üstadı selamlayıp 

geçecektim .. Ne münasebet ikin
ci bir çığlık daha ... 

- Ulan, gelsene!!. .. 

Hay Allah iyilığini versin .. Sürçç 
lisan yapmaz amma, Babıali yo
kuşunun - suyundan mı huyun
dan mı - ince kıyım ıstılahlar 

üstadın ezberindedir!! .. Daha ya
kas~ açılmadıklarına hacet bı-

ma.>ından korkmuyor, bu ha.>de 
Fransadan hava taarruzları çıka

bilir 
Ciddi bir ablukaıı n en mües

sir bir çare olacağını Büyük Harp 
te isbat etmiştir. O zaman, bu
gün devrilemiyeceği düşünülen 
kaleler, içinden değilse bile, ar
dından fethed!lmiş olur. 

- Kurt dumanlı havayı sever .. 
Nesırde takaddüm, nazımda te
ehhür, kefeleri bozuk tecaziye 
benzer .. Kantarımı.n topunda en 
küçük bir inhirafa bile taham
mül edemediğim içın, hayal ba
ğımın köşesinde nazma ca biraz 
yer ayırdım. ve .. 

Hayretle açılan ağzımı kapa -
maya vakit kalmadan Dıyojenın 
Oreka .. sına benzer bir gürleme 
ile yerimden sıçradım .. 

- Buldum, ikinci mısraı da bul 
duın. 

Ayağımı dün gece 

Kaptınmştun bir yengece-! .. 
Aklımı büsbütün kaçırmadım 

amma, anlaşılan bende de bıraz 
sakatlık başlam~ olacak ki, mer
divenlerden inerken kendi ken
dime mırıldnıyordum: 
Şalvarınıı sök dik, yine sök dik, yi.. 

ne sök diJı 
Uyduk Deli deryalı ile, bir sala 

bindik!!. 
Bir hızlı nefes aldı, deniz tersin& 

döndüı 

Derhal sızarak çatladı beynimde
ki inbi.k!! •• 

GÖZLÜKLÜ AMCA 



7''-:i,~ 
Gemici Aşkı 

İatrJd7c Ye baa bem:tr mezelik 
atardı. Emler ~ol, tyah sür uoıan 
ve sevimliliii ile ~eY1ahların &Ozüne 
IIJfllıeklr.D &'UI dıum&adı. Bir &'ÜD, 
bir İn&füz boyuna bir t•Yler anlatı -
yordu: 7a1Undan l't~trktn bana: 

- Kuzum ne olur. dedt, beni La 
Dorado lokanlaand~ bekleyin, bir 
l'öntil mest'le5i tçln slu d.a.nııpMsiım. 
inanmamış bir &&vırla ıühi:m!Sedlm, 

bunun öıerbıe ilive etil: 

- Ne za.nııedi7orsıuıuı: ya, kalb 
yerine ta1 mı var ıöi umde1 

Lokantaya &'klip oturdum. Az son
ra Maria nldi bir ıara)' letlkten son
ra: 

- Dutunun dostum, tutuldum. 
YeJcu vapurlannduı ('ah n bir ıe

mklye abayı yalıtım. Gilul bir de

lika.ııb. Uı.u boyla, ceo otnınlu .• 
YlrmJ alh ::raşlarında. ~en yu ta
D1'lık. İlUmb de denb ltlyımıda du
ruyordu. Df'nizde yiıu.n bir A~

rikalı kadmı bana ,. terertk: • iz 

bunun l'ibl ,yuıebUlr m.isiniot1• de -
71Dce hemen cevap '\'trdlm: •Ondan 
daha &'iz<I n daha httlı ymerim!• 
dJye cevap verdim. Bir kablntJ't ••
rip so71111dum ve IODJ'a atladım d.e
nıu.. bir eırımla Amuillalı lıadmı 

•eçüm. Denlıde.o çduaca ııınmam J. 
fin bf:r A. ti ikram etU, SOlll'a 7emek, 
daha sonra lncma .• Sinemadan öktl 
aaJüm. 

- Maria. bo ku~ulı "'!k nnnanı 13'1 
llaşlaDllp bemly ... 

- Dele 10nu• dinleyin! Reppo e 
vakii izinli idi. Bu &'ÜD bu!DtU:ror
du.k. Fakat b11 tath ıamıplpr pe.k u

ZUU siırmedi. BtPPo tekra.r ftlne dön
du. O ı-u.zel sadakat )'eınlııle.rine kar
" bir karlı>OSlal bir ..,ıam bile &'OD• 

lknnedl. 

- Gozden ın.k olunn .• 

- Eve& amma. ben ö7Ie kuUilDJ .. 
bp ta b&r kenara atı.laca.il Jt&f&\Talar

dall d•iilim! timdi bana bir alul ve
rin! lttppo'n1lD Cl"m.iai busun ı-ell-

7or. Reppo da.ima De.ile Slreno ıul
nosuna 1"Jder. Bu aktam . aat aill.b.
de mutlaka oradadır. Bir tabanca a
tıp_ 

- Vaacec can.un .• eter ona bir d rs 
•um.ek lst.iJronan sıu1a &.ehJlkesiz ve 
sade bir te7 llO:JliJ'eJ"lm. Ellaln al -
lıada 1a11a luıkun biri yok mu! Var
.. onu )'anuı& ahııı :tincm•Y• ...-c 7c • 

~ele ıtt. Reppo lklnlLi ıöru.n~e. tfer 
sana bira.ı . evc"ı varsa ntırap çe .. 
lıeeelı; lıendlalle ala1 edebilttek bir 
vaalye!W bu!,._i_u aauı1&<a1ı; bu 
Anlle ondan intikam ala olacalı.

caksın! 

Hui.a bir lah.aa duşllllıllukWn son
ra: 

- Sabih, d di. Ocw.loya bir !ta
ret ederim hemen adlr. Onu taıu::ror 
mmunv2.? Bir ı.Iı.k hi«annın 7a.n.m
ıla • bed. Epeydlr peıimde do
latı>"•r. 

- GOrdun mU1 İşte bi:r mu.k~md. 
Ben de bıı ~ orada lıu19Jlaca -
tun; .,~ senin m.uaalferi7ttbıi aeyre
dttf'iJm_ 

• •• 
Gaalııoda lılr llıl mudavimden b&f· 

b kimse yolı.111. SUW oa ce« llla

ria, ullaauıda llllBW.ı sa.eh &ozlü.11-
ıu zayıfça bir adamla lctri ,-lrdl Her 
lıald mahaoelıttl bıı olanlı.b. Beni 
&'lallft elile ..ıim117arolı lılr masaya 
etvu• 7t•ek.Jert .....,.la4L Seldı -. ... 

~a dofru &'Ulnoya, AlıdeniaM •lr 
aylık ae1aı.at1en senra karaya ayalı. 

baunlann duydufu bir •evine hail 1-
<lnde ~ Nam .Udi. 
i lerind•n biri SUMlalyeslıte yuı ... 

Kolunun bır isareti ile haziru· 
na yo verdı, kendisı ıı.. günah çı
llarlılan mahalle gittı. Fakat JU. 
liseye gelenlerden herr:en hıç kim 
'e sankı dışarıya çıkmak istemı,.,,r ıııbi ·d~ Hatıl\ bazıları orada 
kald.ılac. Bunların arasında ban
ker Dusburi. mıralay a kızı ve 
Dcrek Rıkardo da varci· 

N'ha;et bankPr miralaya dö
n<'rek: 

Bız m burada daha fazla kal
mamıza hak katcn lıızum yok, 
ded b.r. ka ırsa cesedın mua· 
) t.>ne... cp surecek. E\.ct, biz 
h< pımlz doktor Marrabl"ın ılk teş
hısinde ısrar edC'c<·gıni bilivoruz. 
Fakat ... 
Bml~n durdu, soziınun arka 

sını gelirm<'d.. M.ralay soj!uk 
bir tavırla: 

Sız ıstersenız gıdebılırsinız, 
dedı, fakat ben bu mua} nenin 
neticesıni bekli eceğ.m. 

ı DLİf Uıen blrdoablre lıaUıt&. Göslorl 
Harlanın oturduh ma•aya dllıllmlt
tl. Herhalde bu, cüztl Reppo oJaeak
h. Merakımdan pUıyordum. Vtfasıs 
sevsiltnfn kcndisJne verUen deni na
nı kal'fJJ17aeafını öfrenmek l~ln •
bınnlanıyorclam. 

B.eppo bir hamle-de oala.nn 7anıaa 
vardı, lıalireı&mı. bir tavırla mu -
hasebeclnln yakasına yapııpp: 

- Hey ::\farta diye baykud1, bu 1111-

kayı n .. reden buldun? 
Marla lıafa lulmak bkdl; fakat 

Keppo klırar haykırdı: 

- Sô1le, bu kokmuş balıtı n di-
ye Lurayil ceUrdin~ 

Za\·alh moha.sebf't'I korkudan p -
şırm.ışa benziyordu. 1ltppo OD.! yerlD
df'n kaldırın lı:apıra dotru cöturdü, 
ve bir lelıme ile dıµn fırlattı. 

Marta bu s:ıhn~ i aP.ı a('lk wyre
dlJ ordıı. llayrelkn kurlu1-m.ışken 

.R.eppo'nun kuvvetli eli onu bllefin. -
dtn kal'radı \'t otarduf11 yerdtn kal
dırdı. 

Bu minval vzere an. nm Repponan 
clvd.ak.ları. llıun a&um. 7ap U. De
llk:uılı Havva luzlarmdan biç blrlııln 
rcddtmJyttefl u.zun ve ailrekU blr
öpüşle llw 6ptü. Nihayet Yalııtı~ı 

semlri arlı:a.daş,tarilt bcnbf-r otW'd:u
iu ma ayı &""ösiercnk bomuriandı: 

- Haydi &'el :rcmelı Yil'•llm. Sine
madan sonra btm.IUl Jteabaaı Yertr
alıa! 

Harta. memnun "Ye bahtiyar "bir 
halde dostunun 7anına otllnlfken, 
ben de rDek clondurmaauu aPımda e
rite erite d11'üniiyordum. )fattraııın 
ba neileesbıden m.enuımıdam.. Fakat 
7&11unda.kj m.a.aada mu.ha! tbttinln )'e
mesine meydan kalmadan duran ye • 
mefe cözüm U1'lnt't, :ıavalhıun bat•· 
na .-eten bu i,ten ktndtmJ m6'u1 tu
tarak içim ımladı. 

Çeviren: FAİK BEROIEN 

- -
ADLiYE 

Hapse Mahküm Olılu 
Fatihte oturan ve bıribırlerı -

nin kafalarını yaran Canan Ic-
181 ismınde ıkı kom u kadının 

muhakemesine diın aslıye b,rıncı 
cezada bakılmışt r 

10 senedenbcri bıtışık bır ev
de oturan kadın ar b r çamaşır 
yılzunden kavga etmişlt>rdır. Ne
ticede bunlardan Canan 1 ay hap
se M !ılıfım elmu tur. 

SA 
ANKARA 

28 - 9 - 939 

1 terlln 
IH Dolar 
180 f'raıı1ı 

lff Lirel 
101 i~.re Fr. 
100 Florin 
ıoo Ray'jlllark 
IH ~ip 
IH Dnılıml 

lH Lna 
100 Çdı Kroaw 
IOO Pe&eta 
100 Zloli 
100 P•nı-ij 

IH Ley 
lff Dinar 
Ito y .. 

En &4af• .En yukarı 
5.%4 5.%4 

129. 7125 131,3475 
2..9' 2.9Tl5 

29.3$5 29.61?5 
18.9415 89.1115 

%1.9%5 %%.1515 

100 İsv•• Xroo• 31."5 31.37'15 
ıoo Ruble 

E8BA.'I n TAHVİLAT 

Zabıta Romanı : 4 7 
duj(una eminırn. dedi, yeni bir cı· 
nayet da.ha! Hani in anın deli o· 
lacağı gelivoı. Bence hepimiz 
gidelim. Daha doğrusu hayatları 
teh tikede bulunanların burada 
kalmalarına lüzum yok Polisi 
kendı işinde serbest bırakmak her 
halde daha muvafık olur zanne
derım. 

Dusburi bu soze hararetle mu
zaheret etti: 

- Ben de tamamıle sızın fik
rıoizdevim. B,;n de şef!erimden 
mezun·vet ıstiyer k, Kosdon ya
kalanıncaya kadar, bu menhus 
o;ehırden uzaklaşacağım. Bugün
kü ahv:ıl içinde burada kalmak
tan bılvük bir de'iliK o.maz. Be
nı bu karanmda mazur görtirsü
nüz deiiil mi mi. aıayım ~ 

Komiser Brumley'ı'l cesedin 

yanından geldığıni gbrıi.n~ dur-

iKDAM 

• 
Lüleburgazda imar 
faaliyeti devam ediyor 

Zahire ve her ~.._ şit mahsul 
bol ve fiatları iyidir 

Llileblll'&'a• Be ledlye Parkı 
Edirne, (İKDAM Muhabirin - ğin yapmış, fenni mezbahasını 

den) - Lüleburgaz Trakyanın kurum~ eski bir eser olan hıı -
.kalkınma programında en ileri marn mükemmcl bir hale sokul-
yer alan v., ™'r vakit dikkat ve m% ~llıarıru parkını yapmış, 

takdın çeken bir şehirdir. Türist Halkevini en güzel bJ? tarzda 
oteli ve gazınosu ve sineması yapmıştır. 

Cumhuriyet bayramına yetişııril-
miye çalışılıyor. Gelecek yıl için
de Halkevi ile Stad tamamlana
cak ve böylece planlı işleri bit -
miş olacaktır. Yeni yapılan ha
vuzlar park ve bahçeler gibi şeh
rı su lıyecek devamlı hareket.er 
her günün ~!eri arasındadır. 

Arteuyen bolluğuna uğrayan 

şehirde bu hareket te de·:am edı
yor İmar planı bıtmek üzeredir. 
Büyuk fıdan 1ığı selektörleri faa
l (Yet içınded r Zahire ve her çe
şıt mahsul bol ve fiatlarda top· 
rak ofısı pıyasaya nazımdır. 

BabaeskicJe İmar 
Faaliyeti 

,Edirne, (lKDAM MJhabirin -
den) - Trakyanın kalkınma prog 
ramıııda ileri ye~ alan şehirler • 
den bırı de Babaeskıdir. Suyu
nu borular içiııe almış, elektrı -

Vizede Canlı 

İmar Faaliyeti 
Ed..rne (İkdam Muhabirin -

den) - Kenarda kalmış g bi gir 
rimen Vizede hayret uyandıran 
hareketler çoğa.ıyor. Şehrın 

hart:ısı yapılmıştır. Bu sene ı -
mar plfinı eksiltmeye çıkarılmak 
üzrcdır. llalkevı inşaatma hara
rHle devam olunuyor. Beş ders-

ıhancli mektebı ve kaymakam 
«onağı brtmek üzeredır Şehir 

eleklrik proıesl ve .he rleri bıt-

m § olup t>ksillmeye korunak ü-
zeredır. 

Tam tt>skıiıltlı yeni mezbahası, 
buyuk f dan ıgı, selektörü takdi-
re değer iı:r örnektir. 

Uzunköprüde 
Elektrik 

!Uşakta Müthiş 
Bir Fırtına Oldu 

Edirne. (İkdam Muhab:rin -

den) - Uzunköprüde şehir elek

ıriğı bıtmiştir. Bura<la da iki arie

ziyen fışkırmıştır. 60 bin liraya 

yapılan yeni hükürnet konail,ı 

bütün daireleri içine alacaktır. 

Beledıye fidanLğı zengindir. 

Satış kooperaii!i sai':lam ve ge
nış olup bu sene 1500 vagon mal 

vardır. Vagon ihtiyıteı için ted

bir alınmış ve teşebbüste bulu

nulmuştur. Bütün mahsulleri 

bol ve fiatlar da iyidir. Toprak 

Ofisınin rolü mühimdir. 

- Ne oldu? Anlaşıldı mı? 
Komi er ce,·ap vermedi. Çok 

ıhtiyatlı ve resmi bir tavır ta -
kınmıştı. Dogruca Mis Bagye"nin 
daha evvelce o~urduğu kanape -
ye gitti. El çantasını, eldivenle
rim ve toz şişcsıni aldı. Miralay 
tekrar sordu: 

- Bir şey anlaşıldı mı? 
Komiser dogruldu. Haziruna: 
- Artık burada fazla bekleme-

nize hiçbir lüzum yoktur. dedı, 

şimdilik kimsey:_yeni bir malü- ı 
mat veremıyecegız. 

Elindeki eşya ile tekrar cese
din bulunduğu odaya doğru yü
rüdü. Miralay ve diğerleri baka
kaldılar. 
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BİR POLİS HAFİYESİ 
İN.3AN SAYILMAZ 

Mis Bagge'nın ölümü hakkın
daki tahkikatı tehir ettiler. Ri
kardo ile Löprens için olduğu gı· 
bi sadece kat'i ölüm raporunu i· 
lan etııler. 

Polisler, tahkikatı sarih delil-

U~ak. 30 (A.A.) - Bu gece sa
aı 21 de hiç görıllmedik bır fır
tınayı miıtea!Up gök gürleme!~ 
ri ve ~ek çakmaları ıle bi.r
lıkte sağnak halinde yağmaya 

başlayan yağmur sabaha kadar 
devam etmiştir. Uşakın ortasın
dan ge.;en çay ta{!mıştır. Seller 
civar köylerden 11 .küçük hay
van ve ~ığır götürmüştür. Yılan
cı mensucaı fabrikası, alay bah
çesi, yün deposu ile inhisarlar 
deposu, elektnk fabrikası, mah
rukat deposu ve bahçesini sel 
basmış, çay boyunca 24 bahçenin 
de mahsulleri selin getirdiği mil· 
!er altında kalmıştır. Bazı köprü-

!arı da tahkikatı.ıı inkişafına ha
lel verebilirdi. 

Gidlay istintak hakiminin. ya· 
nından çıktıktan sonra, doktor 
Haddon'un muayenehanesine git
ti. Hizmetçi kız yüzüne baktı, 

hır şey söylemeden içeriye, dok
toru.rı hususi salonuna aldı. 

Doktor Haddon yorgun bir hal
cı., salona g<!lerek sordu: 

- Tahkikat ne safhada? 

- Bir cinayet karşısında bu -
lunduğumuz muhakkak! 

- Fakat Mi• Bagge'nin kalb 
hastalığından nerede olsa füc'e
ten ölebileceğıni de hesaba kat
malı. 

Gidlay dedi kı: 

- Onun ölümü biz tam kendi· 
sinin ifadesini alacağımız bir sı
rada vaki oluyor. Hayır, hayır! 
Bu bir cinayettir ve sıze ısbat 

edeceğim. Yalnız Kosdon'un fi
ranndanberi sizin ecza dolabınız

dan baı ilaçlaı.n çalınıp çalın· 

madığım öğrenmek isterim. 
Haddon kulaklarını kabarttı; 
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SA.GA: 
1 - Bir tehirli, ı - Bir htıkum

dar iKID.i - lltr mezhebe mensup, 3 -
Fena niye&. - Bir Ermeni ismi. 4 -
İsmi olmıyan adam. 5 - Gıda. 6 -
Evi olmıya.n - Vaid. 1 - Su - Kadın. 

8 - Cem.i - Evlerde liuJm... 9 - Ma
na.. söz. - Bir nehir - 11 - Ken

dine c•lmlıı. 
YUK.ARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir ,ehirJL 2 - İsim - Tf'es.oçuf. 

3 - Fena - Bir nehir bmJ. 4 - Bo-
7UJ1a Arıtır - Namus mok.ablll :i -

:;onu (i) ı .. 7dı bir millet - Sual i
şareti. 6 - lludilin ümııi - Jo'uthol
da. '1 - Sonunda v olaaydı bir ce
mi mi • Akan. 1 - Tuslu balık •
tan. 9 - Fena - Bir kua mtrktti. 
10 - Baı11nda K olg meşhur bir &e· 

mi - Faal delil. 

=· 
[~·~bı~ ı 

Otobüs Servisi 
Okuycrul;ırımızd n Cihanrlrde OB

man ~ ruri yn:ııyor: 
Kaç ıeredir saat 1ekl~den doku:ıa 

kad<lr bir saat Tepebaşı durafınd.a 

Clhan&ir - J:djmekaın otobusu bek
liyorum .Nihaye-t tramvaya biııme-k 

m burlyeüade k&lı.,.-o.-.... Acaba bu 

otobus ıtr\·I Jerlnln bir saati yok 
mudur! 

l:.ir b na Çöj(\Ü 
Tahtakalede Rızapaşa yokuşw>

da Moiz ısmınde bir kağıtçının 
yaptımakta olduğu 4 katlı bina 
dün sabah ~aaı beıj'.e çökmü§tfu. 
O esnada bına cıva.rında yatmak
ta olan Ahmet, Mustafa, Meh -
met ve Mahir ismindeki amele
ler büyük bir tesadüf eseri ola
rak inhidamdan zararsız kur -
tulmuş'ardır. 

Yapılan tahkikatta çöküntünün 
çinwntosıu harç kullanmak su
retile fazla para tasarrul etmek 
yüzünden ileri geldiği anlaşıl -
mıştır. 

Bu suretle ame:elerin hayatı ;.. 
le oynıyanlar ve kaza hakkında 
hemen müdd iumumilik ve po
lis tarafından takibata geçilmiştir 

ler de harap olmuştur. Sağna
ğın <M>vamı müddetince civara 
yıldırımlar da isabet etmiştir. 

Nüfusça zayiat yoktur. 

nizı anlamalıyım. 

Sivil müfettiş kaşlarını çattı: 
- Belki siz şimdi bana esrarı 

meslekiyeden tutturrnağa kal -
karsınız. Fakat benim sizin yar
dımınıza çok ihtiyacım var. 

- Benim de öyle! 
- Daha iyi ya! O halde daha a-

çık konuşabilirim. Son günlerde 
ecza dolabınızdan bir şişe Pros-

• ya hamızı, daha doğrusu siyanid-
rik hanıızının kaybolduğunun 

farkına vardınız elbette ... Bu şi
şeyi kimin çaldığından şüphelen· 
diğinizi bana söyleyiniz. 

Bir sfiküt fasılası oldu. Dok -
tor bu fasıladan istifade ederek 
piposunu dolduruyordu. 

Gidlay tekrar etti: 
- Bu adamı bana söylemek 

sizin vazifenizdir. 
- Evet, söy lemeğe mecbur ol

dugumu biliyorum. Fakat size 

herhangi bir şahıs ismini zikre
deınıyet-.,ğim. Çünkü muayene -
haneme birçok hastalar geliyor. 

Bunlardan herhangi birinden bit-
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Lik Maçları Bugün 
4 Sahada Yapılıyor 
Fenerbahçe 
Maçını Kim 

-
9:J9-!HO senesınin futbol seza

nu bugünden itibaren istanbulun 
dört stadında birdt>n başlayan lik 
maçları ile açılmış oluyor. Bu se
ne eskı birinci kümede oynayan 
on kluple ikillci kümede oyna -
yan ve } enıden tescilleri ) a -
pılan eokı gayr; federe.Nl.Jl ı!tı

hakile hem adeden ve hem de 
kuvvet ıtibarıle daha ağır basan 
on sel<.ı: ıkinc küme klübü de iki 
grup halınd bugıın bırıbir'erıle 

boy ölçuşecekler. Bugün muhte
lli statlarda yapılacak bırir.~; :..."U
mc maçlarının en muhim.mı Tak· · 
sim stadında oynaııacak Vefa - ! 
Bey koz maçı ile Fener stadında 
yap.lacak Fener bahçe - Gala tasa· 
ray karşılaşma ıdır 

B rınc moç bu seııek. bırınci 
kümt> klupler:nın kuvvetleri hak 
kında fıkir w·rmek bakımından 
oldukça ehemmıyel irıd . 

Zıra gerek Vefa ve gerekse 
Beykoz takımları geçen sezon -
danberı ıstırahate çekılmiş ve 
müsJbaka yapmak ıçın zaman ve 
zemın beklemış bir haldedır. Şu 
halue ıkı taraf ta bır ık, haftada 
yaptıkları derme çatma bır ıki 

antrenmanla bu maçı yapacak -
!ardır. 

Asıl haft:.nın en mühim kar
şılaşması ikJ ezeli rakıp olan Ga
Ja•asarayla - Fener arasında oy
nanacak maçtır. 

Bu ikı takımın da ıa bır haf
ta evve: yaptıkları hususi kupa 
maçında bütiın tahminleri allüst 
eden bır netice ıle herkesı şa

şırtmıştır. 

Normal şekılde bir hafta önce 
Beşikt~ın hıç çalışmamış takı -

mına 2--0 yenılen Galata:;arayın 

Fenerbahçenın g<'Ç'!n seneye na

zaran birkaç yenı as oyuncu ıle 

takviye edHen bu seneki kadro

sunun karşısında tabıa•ı!e mağ

lüp ol. cağını beklerken biliıkis 

sarı kırmızılılar bir hafta evvel
ki m:ıghibiyet acılarını Fener -
'bahçeden maafaiz çıkarnuığa 

gayret ederek • çalıştırılmış ve 
aksak yerleri yeni elemanlarla 
takvıye edilmiş Feneri 4-0 yen
miş ve herkesi yeni bir istıfha
ma sürüklemişti. 

İşte bugün maç bu istifhamı 
halledebilınek için yıldırım gibi 
yetişti. 

Bugün iki tarafın on bireri ken 
di renk ve k!üpleri için yeni bir 
imtihana tabi oluyorlar. Maçın 
hangi taraf lehine biteceğini kes
tirmek kolay olmamakla beraber 
geçen hafta seyrettiğimiz Fener
bahçenin bilhası;a geri müda!aa
sile hücum hattında ferden çok 
yüksek istidatlar olduğu halde 
.kollektif iş göremiyne beceriksiz 
elemanlann bugün iş görüp gö-

Gidlay başını salladı: 

- Ben bu mazereti makbul ad
detıniyorum, d di, belki siz bir 
masumu haksız yere bulaştır -
maltlan çekinıyorsunuz. Fakat 
tekrar ediyorum, sizın vazifeniz 
mümkün olduğu kadar bizi ten
vir etmektir. 

- Pekiıliı ! Bu Pnısy a hamızı
nın meselede ne rol oy.ıuıdığını 

zannetliğinizi bana söyleyiniz, ce
vap vereyim. 

- Tıp noktai nazarından bu 
eczanın en çok kullanıldığı yer
ler nerelerid>r? 

- Harici tedavide mahlül ha
linde kullanırız. Dahili tedavide 

mide sinirlerini düzeltmek için, 

dfapepsıy e karşı istimal ederiz. 

Bazan de öksürüğü dindirmek i· 
çin kullandığımız şurupların ter
kibine girer. 

- Fakat çok şiddetli bir zehir
dir değil mı? 

- Hem de çok müthiş! Taba
bette yüzde iki .rıisbetinden faz
la kullanıldığı nadirdir. Saf ha-

Galatasaray 
Kazanacak? 
• remiyec kleri cayısualdir. Buna 

mukabil Galatasarayın da geçen 
haftaki maçın verdiğı galibiyet 
gururu uğuruna bugün ·enılmc

leri de müır.kün v muhtemeldir. 

Bugünkü 
Maçlar 

TAKSİM STADI: 

Şışlı - y eniy ılı.lız San t il 
Süleymaniye - Ka mpaşa « 13 
Beykoz - Vela > 15 

BE!(IİKTAŞ STADI: 

Demirı:tpor - Eytlp > 11 
Hitôt - İ nbul•poT > 13 
B iktaş - Topkopı • 15 

FENERBAIICE llTADI: 

Alemdar - Kale > 13 
Fenerbabçc - Galatasaray > 15 

SÜLEYl\IANİYE STADI: 

Anadolu - Davutpaşa > 11 
Allınordu ~ Feneryılmaz > ıs 

A. Hisnrı - G. Gençler > 15 

Polis Kursu Açılıyor 
Polis mektebı mezunu salahi· 

yet sıfatını haız olmak üzere şeb· 
rirnızdc bugün1erde b •polis 
kursu> açılacaktır. 

Kurs.an maksat, pous kadro
sunu süratle takvıye et'llektır. 

Ayni suretle dığer bazı şehırlerı
mızde de •Polis kursları• aç'la
caktır. 

Tahliye Edildi 
Pul suıistimalı ıddıasıl tevkıf 

edılmiş olan adlıye teb ıg t mu 
dürü Must, fa hak kır.da muha
kemenin gayrı m vkuf olarak 
devamı kararlaşt nldığından ... u· 

ma•leyh dün tahliye olunmuştur. 

TAKYI va HAVA 

ı BİRİNCİTEŞRL' 1939 
PAZAR 

10 UDCD ay Gun: 274 ı:~ ıuı~ 18 
Dit'ri: 1351 B.umi: 13~5 

Şaban: 11 Hnır: 149 
Gun .. : 5.54 Akşam: 61.50 
Öile: 12.H l'alaı: 19.26 
İkincil: 15.22 im.alı: 14.29 

HAVA VAZİYETi -

Yqilkô7 me&e..-eloji t.al:,·on•n .. 
dan alınan malim.ata cöre hava yur
dun Karadeniz lo)'lla.n. Trak)·a \."t: 

Kocaeli boi&'elul lk, Efenla ,,;mal, 
Ona Aııadolım .. l'•l'JI llwnıların • 
da 11.apah ve ye.ryer yaiı,_h, Akdtnlz 

kıydarında az baJuUu, d.lier ooııe· 

]erde umum.betle buluttu a«mı,, 

riiqi.rlar cenup bôlcelerde l"enabi, 
dlfn lıila'elerdt ..,ki Jstll<amelkn, 
eri& kllrfettff, l'.ce ftıtb:irıde kuv • 
... uı -ı,tır. 

Dön İatanbuJda ha11a kaD&lı ve &• 

llfb &'~mı.ur. ltuZ&'ıir p.rklan sanı -
yede 2 - t metre bızla emılşllr. Saat 
H k lıava ln:rllı.I lOH,7 mlllbardı. 

ııiilı-t eıa 7illlaell U,t, u du. ulı ıı.s 
a&DÜ&'r&t lı.ayjedllnıişlir. 

öldünneğe kafidir. 
- Eğer bu zehir koklanırsa? 
-Koklanırsa mı? Şılphesız 

Prusya haınızının buhara tını kok
lamak pek tehlikeli bir şeydir. 

fakat şimdiye kadar boy le bir 
şey olduğunu işitmedım. 

- O halde ~imdi ~itıniz. Mis 
Bagge bu suretle ölmüştür. 

Haddon kaşlannı çattı: 
- Anlayorum Gidlay, dedi, 

Mis Bagge nasıl olur da Prusya 
hiimızı koklar? 

- Toz şişesini koklamak su -
retile .•. 

- Toz şışeınnı mi? Yanı sız o

nun şişesine hamızdan katıldığı 
fikrinde misiniz? 

- Biz şişeyi tahlil ettırnıek u
zere tıbıli adli laboratuanna gör.
denlik. Kimyagerin verdıği ra
pora göre, bu fı ede kalbınden 
hasta bır ı.ıısanı koklamakla ol

dürmege kıi.fi d rece Prusya hfı
mızı bulundu. Kati:, herhalde 

Mıs Bagge'nin bu toz şışes;ni kok
lamak itiyadınd olduğunu bıli-
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İşler Neden 
Bukadar 
Karışıyor? 

( Baştaratı. 1 inci ~ay!ada) 

Bizim fikrJmizee Lchistau mesele
sinin filen bu kadar çab11k halledil
mesinin başhea sebebi, bir tarafın es
kJdenberi ~ok durgun hareke& etme
si, diğer ta.rafın da bilii.kis çok hare
ketli, çok canh ve ~ok oynak olma-
sıdır. 

Son zamanlarda, bilhassa bizlın 

kalem ve fikir sa.hasında. çok moda. 
olan frenkçe iki meşhur ı.ibir vardır, 
ki bunu biri (Sıatik), ıliğerl (Dina
mik) tir. Bu kelimeleri sık sık kul
lanmaktan pek sevk a.lan münevver
ler kalllemizio, bunların felsefe, hilt
mct ve makine illin ve fenlerlndekl 
karışık ma.nila.rını anlayl)J cınJam.a

dıklarını pek bilmiyoruz.. Fakat bu 
kelimelere halkın aulıyacağı surette 
mana. vermek 13.zım gelirse biz (sta
tik) in (yerinde sayan), (dinamik) in 
de bUikls (7erlıı.de durmayıp sıı;n

yan) tibirlerile eda edilmesine taraf-
tarız. 

İşte kendileri U.nımıza tamamen 
yabancı olan, fakat serbest tercüme 
edilince munis ve şlrin bir şek.il alan 
bu iki kelime bugünkü dünya vazi
yetini izah ve tarife tamamen müsait 
buluıımaktadır. 

Filhakika şu karışık işler çıkalt -
danberl, hatta. daha evvellerden :yani 
Avusturya tşgalindenberi, bir taraf 
bütün mgvaffaklyetlni du.rmayıp 

canlı canlı hareket etmeğe, her gün 

yeni bir mesele ihdas eylemeğe med
yun bulunmakta, diğer tarafın da 

daima durgun, sakin ve iam mıiniisJ
le (yerinde saymak) va-ı;iyetini ihtl -
yar ettlfinden d0Ja71 muvalfaklyet
sizUğe düçv olmaktadır. 

Bir tara! (dinamik) revlşlul harp 
sahasında olsun, sJyaset sahasında 

olsun, durmadan, ,.orulmadan takip 
etmektedir. 

Mesla şu Lehistan işinde, Ameri
kanın (Varoova) sefiri ll<eıı buıün

lerde canını dar kurtarıp Parise il
tica edebilen zatuı beyanatına balu.n. 
Bu zat. sözlerinde hiç mübali.ğa oı ... 
madıiınl mütemadiyen t.emJn ettik
ten sonra., Alnıa.nlarm ilk günden iti

Almanya Harbi Durdurmak İçin 1 

ltalyanın Tavassutunu Bekliyor 
(Baş tarafı 1 inci sayfada 

lıasaınatm tatlUne muvafakat edil. -
mediği takdirde Alman milletinin 
mevcudiyeti için mücadele edeccii 
bildlrilmektedir. Bir taraftan da İ
talyanın tavassutuna güvenllmekte ... 
dir. 

Parls, 30 (A.A.) - Ayan Hariciye 
Encümeni Reisi Beranger, Sovyet .. 
Alman vakhna müteallik fevkalide 
ehemmiyetli vesika.lan Ayan meclisi
ne tevdi etmiştir. Bu vesikaların muh
teviyatı bakın.da ketum davranılmak
tadır. 

Reisicumhur Lebrun bu sabah üç 
çeyrek saat kadar Daladier ile gö
rüşmüştür. • 
Başvekil Daladier, Relsicu:mhurla 

görüştükten sonra General Game11n, 
Georges Vaillemin ve Darlanı kabul 
etmiştir. 

Paris. 30 (A.A.) - Havas: 
Alman - Sovyet «Sulha taarruzu, 

şimdiye kadar Hariciye Nezaretleri 
yolu ne bi~ir resmi teşebbüsü intaç 
etmemiş ise de, Fransn.: etkin bu 
taarruzun mahiyetine lttili kesbey
lemlştlr. 

Petit Parisien gazetesinde, Elle Bo
rls diyor ki: 

1\-loskova görüşmelerinden çıkacafı 
çoktanberl beklenen sulh taarruzu, 
dün, Almanya ve SovyeUer Birliği -
nin müşterek be7annamesl iJe baş -
lamışbr. Stalln, Molotof ve Ribbcn
trop, cidden tebrlke şayandır. Cün
kü, bu ta.aJ"ruz ve bu müşterek be -
~anname cidden bir şaheserdir. ia • 
gilh:terın, Frausızla.rm ve bltaratta -
rm bu vesikanın minbmı anlamalan 
ve hakkında bir karar vermeleri için, 
birkaç satır içinde l&zımgelen her
şey mevcut bolnnmak:tadır. 

Figaro gazetesinde, d.Onnesson di
yor ki: 

Bugünkü ıeraltte sulhten bahset .. 
mek, «Cynfsme:ıt in hudutlarını aş .. 
maktadır. Almanya, işlediği harp fi
linin doturacafı netaylçten resmen 

müteaddit defa haberdar edilmlşttl'. 

Alman1a, bnnlan dlnlememiş, bu fil
li işlemiş, bu harbi istemiştir. Şimdi 

cezasını ,;ekecektir. Gerek diplomatik 
sahada C'erek ideolojik sahasmda her 

1 

şeye hiyanet eden ve bütün sözlerini 
nakzeden adamlarla berbanl'i bir 
sulh imzas1DID ihtimali yoktur. Bu. 
adamların imzalarının herbangl bir 
aablekiruı imzasından fazla bir k17-
metl yoktur. 

Londra, 30 (A.A.) - İngiliz gaze
teleri, son Moskova havadisleri hak
kında müta.leala.r neşretmektedirler. 

Gazeteler. bu haberleri şiddetle ve 
nefret ile karşılamakta ve Fransa ile 
İngiJterenln yapılan sulb telıJ illerlnl 
halla işilmeğe bUe tenezzül etmlye -
cek.lerini kaydetmek&edlrler. 

Bu meyanda AlmaD,Ja ve Sovyet 
Rusyarun müşterek beyannamesini 
telkik eden Tlnıes pzelesl şnnları 

yazmaktadır: 

Bu beyanatta kullanılan enfaz ha
karet ve insa-fsızhklarile insanı hay
rete sevketm.ektedir. 

Alınanların yaptıklan sulh tekllll 
için kollandıkları keli.meler ne olursa 
olsun Alman nazilerl kendllerile ko
nuşmak, kendilerile herha.nei bir me
seleyi karar altına almak için ne :im
kan ne de bir hak bırakmamı~rdır. 
Onlar, sözlerİlle ihanet etmişler ve 
binnetlce herhangi ltlliifı mümkün 
kılaW.lecek ne kadar şerait. varsa 
hepsini sllmlş süpürmüşJerdjr. BU -

terle sulh yapmak lmkinı mevcut 
değildir. 

Londra, 30 (A.A.) - Röyter 
Ajansı bildiriyor: 

Sovyet hükumetinin derhal 
' askeri hareketlere geçmek sure

tile Almanyaya yardım etmek 
vadi ihtimalini tetkik eden Röy
terin askeri rıı.utehassısı bu tak
dirde böyle bir hareketin Besa
rabya istikametinde ola:hileceği
ni kaydediyor. 
Kızılordunun herhangi diğer 

bir hareketine halen imkan bu
lunamaz. Askeri mahfil' er Hin
distarun şimal - batı hududundan 
askeri bir taarruza uğramasını ve 

garp cephesinde bir Rus yardı
mı imkanını imkansız görmekte
dirler. 

baren Lehlstana kar4ı llakal (5000) F • d y 
tayyare Ue hücuın ettlkıerbıl, bn su- r a n s a a e n ı· L eh 
retle Lehlilere bı>.ırdaru:nak tmki.nı-
nı bile bırakına.dıklarmı, aleti.de bir· 

yolda bir otomobil hareket etse, üzeri- R • • h s •ıd • 
nederhaldörtmilralyözlüvebomba- 1 eısıcum uru eçı )ı 
lı Alman taya.resi hiieum elllilnl 8ÖJ'· 
lüyor. :ıanııe.ııerı. harp ııalıasmda blr 
düşmana kaı1• bundan da.ha ziyade 
(dinamik) hücum elmeğe lmlT.ın yok
tur. M. IDllerin. Lclıls!anda :yapllr
dığı bu ııekllde harple, daba • ....,.ı bir 
kaç defa lekrarladıf;ı (Lelı.istanı iki 
üç haftada ortadan ka.ldınrıa) söziln
de kat'a mübaliğa etmedlifnt kabul 
eylemek lizım geJlyor. Siyaset cephe
sine C'elincc, o sahadaki canlı ve son 
derecede fiili oyunları ve hünerleri 
tarif ve lzalıa hip ihtlraç roktur. Bu 
hünerler ve oyunlar her gün gözümü· 
zün önünde Y•PlhP duruyor ve buna 
cihan şaşıp şaşıp kalıyor. 

(Baştara!ı 1 inci sayfada) 
217 numaraları altında usulüne 
uygun olarak intişar eden karar
name ile Reisicumhurun muhte
mel halefi olarak irae ed.Lmiş 
bulunan eski Senato Reisi Vla
dislav Raczievicz Polonya riya
seticumhur vazifesini derulıde 

eylemiştir. Kanunu esasinin 19 
uncu maddesi mlıcibince Vladis
lav Raczievicz, Paristeki Polon
ya büyük elçisi Lukasievicz ile 
Fransadaki Polonya ordusu baş
lcumandanı Sikorski, Albay Koc, 
General Burhardt Lucackive di
ğer şahsiyetler hazır bulunduğu 

halde 30 eylül 1939 tarihinde ye
min etmiştir.• 

dir. Hariciye Nezaretine Zaleski, 
Maliyeye Adam Koc gelmiştir. 

Diğer üç nazırın daha tayinini 
bildirilmektedir ki, bunlardan bi
risi Sosya:ist ikincisi çiftçi köy

lü ve üçüncüsü de milli iş parti
si azasındandır. Bu suretle yeni 
hükfunet bir birlik ve milli mü
dafaa hükumetidir. 

Aınsterdam, 30 (A.A) - Si -
yasi mahafil, Polonya'daki Alman 
Sovyet hududunun tesbitinden 
sonra Almanların Bohemya ve 
Moravya protektorasına mümasil 
bir Polonya protektorası ihdas et
melerine inÜzar etmektedirler. 

V arşova, yeni protektoranın 
merkez; olacaktır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten eonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Beşiktaşta Abbasaga çocuk bahçesinin ihata duvarı ln:ıaatı ile tev~iatına 
ait işler kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 16672 lira 37 
kuruş ve ilk teminatı 1250 lira 43 kuruştur. Şartname 83 kuruş mukabilinde 
fen işleri müdürülğü kaleminden alınabilir. Taliplilerin ihaleden 8 gün evvel 
fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 39 yılına ait 
Ticaret Odası vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 nu
maralı kanuna göre bazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar İstanbul belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. (7751) 

İstanbul P. T. T. Müdürlü~ünden 
İdare ihtiyacı için alınacak 50 adet 10 metrelik çelik mesaha ;ieriti mil

teahhidin taahhüdünü yapmaması hasebile zararı nam ve hesabına yeniden 
pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 4/10/939 Çarşamba saat 15,30 da B. Postahane binası birinci 
katta P. T. T. müdürlüğünde toplanacak ahın satım komisyonunda yapı)a

caktır. 

Muhammen bedeli 300 lira, Muvakkat teminat 22.5 liradır. 

İsteklilerin fenni ve pazarlık şartnamesini görmek ve muvakkat teminaUa
rını yatırmak üzere ç~ma günlerinde mezk:Ur müdürlük idari kalem levzım 
kısmına, pazarlık gün ve saatinde de muvakkat teminat makbuzile birlikte 
komisyona müracaaUarı. c7813, 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 1 r 

Dünün Sözlerile 
Bugünün Sözleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Eskiler yalnız yakıp yıktıkları. za

man değil, yalnız karşılarındakilere 

hükmettikleri zaman değil, m2ğlüp 

oldukları zaman bile konllflJlası:nı 

bUmlfler. Cermen;yaya karşı açtığı 

harpte kumandanı Varusün üç fırka
sile tarumar olduğunu duyan Au
,ınste dişlerini gıcırdatarak: .vare, 
leC'Jones redde!» diye haykırdı - Va
rüs !>ana fırkalarımı la.de et! 

Vaterloda şerefinden başka her 
şeyi kaybeden Napoleone blle: «İnı:-1-
lizler bütün harpleri kaybederler Ca
kai son harbi kaybetmezler» demekle 
iktifa etmiş. 

Bu sözler gilı:el ve asil oldukları i-
9in tarihe ıeçtller. darbı mesel hali
ne celdiler: lnsa.n tekrarlarken 11evk 
d11J'UJ01, 

B..,.-üııkü Avrupa harbi dolayısile 

sö7Jenen sözleri tekrarlayınca da 
tüylerimiz ürperiyor: •Siz kendiniz 
g-ibt bizi de mJ budala eamyorsunuz?:ıt 
«Onların akıllarını başla.rına geUr
meslni biliriz!» c:Blz çıplak ta dö
viişürüz!:ıt 

Anha minha: Var mı bana 
bakan! •• 

Şimdi topu, tüfetl. tankla tayyareyi 
bir tarafa bırakalım, eski medeniyet
lere nazaran bugünkü medeniyet da
ha. mı yükselttlr, diyeceğiz? .. 

SELAMİ İZZET .SEDES 1 

İKDAM 
t.tona ~artları 

Srnelik 
i aylık 

3 aylılı. 

1 • 

DAHİLİ HAf:!Cl 

12DO Kr· 
6~0 Kr. 

300 Kr. 
~uO Kr. 

iL AN 

2300 11.r. 
i'::~ü Kr. 
800 K.r. 

TEK SÜTl'': 
SA~TİMİ 

Riıiııci Sahife 
(kinci Sahife 
Üçün<Ü Sahife 
Dördüncü Sahl!e 
5 - G wcı sahifeler 

400 kıuuı 
%~0 kuruş 

260 kıınış 
100 kur111 

50 kuruı 
1 - 8 inci Salıifeler 3U kııru1 

Gaıetenıl:!lde neşrttJ.rlle

cek bilcümle ticari llfınlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -

raınanzade hanında İlancılık 1 
Kollektlf şirketinden alınll'. 

İNHİSARLAR 

ıı Emniyet Sandığı ilanları 

O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

1\.Iuhammen 

Semti Cinsi kıymeti 
:-:-"-:-- -

tlsküdarda Dabaklar -;;;;;haııesinde Ca- İki katta dört odalı ahşap 
miişerif sokağında eski 24 Mü. Yeni bir evin tamamı 
30 No. lı. 

Kasımpaşada Bii;yilkpiyalepaşa ma- İki katta dört odalı ahşap 
hallesinde Serdengeçti çıkmazı, Sel- bir evin tamamı 
geçti sokağında eski 1 M. yeni 3 No. lı. 
Beyoğlunda eski HUseyinağa ;yeni Şe

hitrnuhtar mahallesinde Altınbakkal 

sokağında eski 19 ;yeni 23 No. lı. 

Dört katta yedi odalı kl
glr bir evin tamamı. 

400 

500 

2500 

1 - Artırma 10 Birinci teşrin 939 tarihine düşen Sah günü saat 14 ten 18 
ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kala
caktır. 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kiymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi yatırmak ıawndır. 

a - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. TaksiUer % 5 faize t.ibidir. 

4 _ Taksitler Qdeninciye kadar gayrimenkul sandJğa birinci derecede ipo

tekli kalır. 
5 - Fazla tafsillı.t almak ve binaların fotoğraflarını görmek için Sandık 

Binalar Servisine müracaat edilmeildir. (7210) 

'I Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
Mudanya Hattı Kış Tarifesi 

İstanbuldan 3 Birinciteşrin 939 Salı sabahı kalkacak postadan itibaren 
Mudanya hattında kl3 tari!esi tatbikine başlanacaktır. Kış tarifesine nazaran 
postalar İstanbuldan Pazar, Pazartesi ve Salı günleri saat 9.50 de Çarşamba, 
Perşembe ve Cuma günleri saat 15.00 de ve Cumartesi günleri saat 13.30 da 
kalkacaklardır. Bu suretle ~amba. Perşembe ve Cuma gUnleri öğle üz.eri 
Mudanyadan geleceklerin aynı gün saat 15.00 de Mudanyaya dönmeleri te-
min edilmiştir. (7924) 

Gayrimenkul Satış llônı 
ı~tantul Eır.niyet Sandığı DirektörlUğün~en: 

Şakirenin 7410 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (290) liraya karşı 
birinci derecede ipotek edip vadesind .! borcunu vermediğllıden hakkında ya
pılan takip üzerine 3202 numaralı ka'lunun 46 mcı maddesinin mıatufu 

40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Beylerbeyinde Burhaniye mahal
lesinin eski Halithey yeni Taşocağı sokağında eski 2 yeni 8 ve yıne aynı ma
halle ve sokakta eski 2 Mü. yeni 10 N 3. lu iki ahşap evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satı):} tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (09) lira pey akc;-esi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin temi
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıt icaresi ve tavjz bed-:?li ve tellal.iye rüswnu borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 6/10/39 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
i~leri servisinde açık bulundurulacaktı.r. Tapu sicil kaydı ve!'air lüzumlu iza
hat ta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlaı', bun
ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay rlınenkul hakkında her §eyi öğrenmiş a.d 
ve itibar olunur. Birinci arttırma 17 /11/39 tarihine müsadil Cı..;._ma günü 
Cnğ3loğlunda k.ailı sandığımızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sa -ıdık alacağını tamamen geçmiş olması 
şarttır, Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şart.ile 2/12/ 
39 tarihine müs:ıdi! Cumartesi ıı,ü ' ü ayn! mahalde ve ayni saatle son art
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok erttıranın üstünde bı
rakılaC2ktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan aIAkadarlar ve irtifak hakı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri 18zımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hakları ta
pu sicillerile sabit olııuyanl:ır satış be:lellnin paylaımasındnn hariç katırlar. 

Daha fazla malümat alınak isteyenlerin 939/1393 dosya numarasile sandığımız 
hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu-ilan olunur. 

* DİKKAT 
E:nniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyen

lere muhamnıinlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını teca\'ÜZ et
memek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek su;rtile kolaylık 

göstermektedir. (7928) 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Bir tarafın muvafaJdyetlerinin sır
rı , -dll'er tarafın da, hadisatın önüne 
geçecek yerde mütemadiyen arka -
sıl!da kalarak sürüklenmesinin sebe
bi busuretJe anlaşılınca bu karışık 
işleı· Jn, bundan sonra olsun biraz dü
zelmesi için nasıl harPket edJlmek 1-
ca.p ettiğJ kendi kendine anlaş11ma.k
tadu·. Meselenin asıl meraklı noktası 
ise, aylardanberl alınan bu derslerin 
nihayet intibahı mucip olup olınıya -
cağı ve ona ıöre hidlsata nfhayet 
hiklm olmak -•lerl bulunup bulun-

Polonya sefar~tinin diğer bir 
resmi tebliğinde de, Leh hükı'.ı -
metinin istifası ve General Si.kors 
kinin Reis'.iğinde yeni kabinenin 
teşekkülü bildirilmektedir. Baş
vekil aynı· zamanda askeri işler 
nezal'etini de deruhte etmekte-

Halihazırda Alman hükı'.ıme -
ti, Çekoslovak Reisi Hacha'nın 
rolüne muadil bir rol oynıyacak 

Polonyalı bir şahsiyeti intihap 
etmek hususunda müşkülata ma
ruz bulµnmaktadır. 

Muğl"'da Modern Otel Cinsi illik dan llfuh. B. 
Lira Kr. 

mıyacakbr. 

EBUZZ1Y AZADE 

~~""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!v!'!!!".,!'!!!"ıd~ı Hariciye Vekili- Türkiye - İngil-
İ n gi l iz mizin Temasları tereMüzakeresi 
1• J (Baş tarafı ı inci sayfada) 1 a yyare eri makta ve bu memleketi sadece 

(B~ tarafı 1 inci sa,y!ada) 

.ı..ondra, 31 (Raayo) - Bugün 
Franudaki İnı'llh isyyare kara.re& ... 
hına meDSDP iki İngiliz kqif tan~ 
resi Sigfr1d battlDID üzerinden ve iJd 
yüz mclre yiikselılikle u""rak haltuı 
bütün !oto.tratwı alımşlardll". Foloi
rafla.rın ftzerinde tôpJarın ve tank 
tuzaklaruun yerJerl vaZJhan görün ... 
mcktcdir. Topları maskclemekle meş
&'111 olan ııskerler, İngiliz tayyarelerl
ni Alman tayyaresi zannederek aleıt 

açmamışlardır. 

Bu fotoğn.flardau müstakbel hare
ketlerde cok istifade edileoei\ şüp -
he-sizdir. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
Parh. 30 (A.A.) - 30 Eylôl akşam 

lebllğl: 

Mozt>l -Moselle- in hemen ıarkm
da düşman topçusu faaıtyette bulun
mwdor ve ta.rafunızdan .mukabele e

dilmi:)tir. Her iki tarafur hava kuv
vetırrl faailyet cösiermlşlerd.lr. 

L<>ndra. 30 (A.A.I - Hava Neııa -
reti bddiriyor: 

İıı,eiiiz hava kuvvetleri Almanya 
üstünde yeni istikşaf uçuşları 73P -

rnış ve bu uo~lar muveffakiyetle te
tevvüç eylem-ittir. 

Garp cephesinde, düşman toı•rak ... 
lan üzerinde çok yükseklerde hava 
muharebclert vukubulmuştur. 

totaliter bir devlet olarak telakki 
etmektedirler. 

İtalya •Balkan b'arış grupunu. 
daima bir vilayeti olarak telakki 
etmiştir ve Sovyet!el' Birliği 

Panslav Blokunun. başına geç -
meyi istihdaf ettiği takdirde İ
talyan nüfuzu büyük bir akamet 
kaydedecektir. 
Şimdilik alaka Rus - Türk 

müzakereleri üzerinde toplanı -
yor. Besarabyanın çok geçmeden 
Savyetle\ Birliği tarafından yu
tulacağı kanaati gösterilmekte 
ve fakat Macaristanm teh!:ikeye 
gireceği zannedilmemektedir. Fa
kat her ne olursa olsun, Balkan
larda Rus nüfı>zunun artması şüp 
he ve endişeler uyandınyor. 

Ayni zamanda, İtalya gib; ka
tolık olan bir memleket Rusya 
bahsinde çok hassastır ve Leh 
yurdunun Sovyetleştirilmek ü
zere olduğu hakkındaki hab<i>rler 
burada derin bir intiba hasıl et-

' miştir. 
GAFENKO MOSKOVAYA 

GİTMİYOR 
Moskova, 30 (A.A.) - Röyter a

jansı bUdlrlyor: 
M~kovadakt Romen mahflUeri. Ko .. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Orgeneral Kazını Orbay'ın ri -
yaseti altında bulunan Türk he
yetinin Büyük Britanya ile Tür
kiye arasında askeri, iktisadi ve 
mali anlaşmaları müzakere et
mek üzere Londraya hareket et
tiğini bildirmektedir. heyet, ö- , 
nümüzdeki haftanın ortasına doğ ı 
ru Londraya muvasalat edecektir. 
Orgeneral K. Orbay, Türkiyeye · 
verilecek silah ve mühimmat 
mesailini ve Tüı·kiye ile İngilte 
re arasında billıhare aktolunan 
mali anlaşmaları müzakere et -
mek üzere birkaç hafta evvel 
Londraya gelmişti. Bu sefer, tah
min olunduğuna göre, Orgene -
ral K. Orbay, bu meselelerin mü
zakeresini daha ileri götürmek 
üzere Londraya gelmektedir. 

manya Hariciye Nazın Gafenkonun 
;yakında Moskovaya muvasalitın& 

intizar edUdiğl hakkında. yabancL 
memleketlerden verilen haberleri 

:ralanlamamaktadular. 
Türk - Sovyet müzakereleri vazi .. 

yeti hakkında hi.13. hiı;bir malümat 
yoktur. 

Burada mevcut nıalWnaıa ıröre Sa
racoilu bu&iiıı Mololofu cörmemJıı

tir. 

Muğb, 30 (A.A.) - Bur-ada hu
susi muhasebe tarafından yap -
tırılınakta olan otelin ikmaline 
çalışılmaktadır. ~aatın on bin 
liralık son kısmı ihale edilmi§tir. 
Otelin açılma merasimi Cumhu
riyet bayramında yapılacaktır. 

1940 Takvimi 
Resimliay matbaasının pek bü

yük bir rağbet Jcazanıruş: Arabi -
Rumi seneleri, hava tebeddülleri
ni, bayramlar~ yıldönümlerini 

gösteren, evkatı şerifeli duvar tak
vimleri satışa çıkmıştır. Her sene 
bu takvimlerin arkasına konan 
h.ikJ.yeler yerinde, bu sene büyük: 

bir sürperiz bulacaksınız. 
RESİMLİAY MATBAASIA 

BAŞVURUNUZ 

Yangın söndürme levazımı 
Yangın söndürme ate ti 
Hortum 
Hortum 

18 kalem 
86 adet 

250 metre 
250 metre 

926 90 
920 20 
197 50 
197 50 

69 52 
69 
14 81 
14 81 

• 
• 
• 

14,30 
15 
15 

ı - Şartname ve müfredat listesi mucibince yukarıda mikdarı razıu yangın söndürme levazımı pazauıkla satın 

alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlaI'l.ı eksiltme saatleri, hi:ıalarında yazılıdU'. 

III - Pazarlık 4/X/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şui>eslndekl Alım Komisyonunda ya-
pılacaktır. 

sözü geçen şubeden parasız alınabilir iV - Şartname ve listeler her gUn 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
yona gelmeleri Hfm olunur. 

olunan gün ve saatlerde % '1,5 güvenme paralaı-ile birlikte mezkıir komis
«7459> 

* I - Şartnamesi mucibince 12/IX/939 tarlblnde kapalı zarfla ihale olwıa-
mıyan 3 adet kaınyonun muhammen bedeli değiştirilerek yeniden pazarlıkla 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) lıradır. 

III - Pazarlık 7 /X/939 Cumarteoi günü saat 10 da Kaba taşta levazım ve 
mubayaat şubesjndeki alım konli.syonunda yapılacakhr. 

IV - Şartnameler ber gün sözil geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pa..:arlık için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 

paralarile birlikte mezk:Cı.r komisyona gelmeleri iıan olunur. (7581) 

ZAYİ Kendime ve kı.zuna ait 
nü!us cüzdanını zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hülanü ol
madığı illo olunur. 

İncirköyUnde 42 No. Kahveci 
Halil AKSON 

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

Son Telgraf Basımevi. 

Glühın 'lkmcıqİ. Gcıvrcıqİ(biıkollıVMakarnası. Scıhrİy«sİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEKERLİLERİ14 VE FAZLA 'İŞ11AMLIK iSTİDi\DI OLAN~RI.~ GIDASID!A · 

TAl41HMI$ ECZAHAME ECZA DEP•' "-RI iuı BUYUK BAK~ALIYELEADE SATILIR. 

UMUMİ DEPO: İNGILİZ KANZU. ECZANESİ BE .·OGLU _ İSTANBUL 
_IZMIR Acentemiz TOrk ~a deposudur 
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Çocuk Bilmecesinde Kazananların f ~iml;ini Yazıyoruz ı M 8 j i n o N 8 5 ı I 
Harp Edecek? Gazetemizin yeni şeklindeki intişa

rından sonra her hafta muntazaman 
hazırladığımız çocuk sayfasını maa
lese:f soo vaziyet dolayısile okuyucu
larımıza veremedik. Çocuk sayfala -
rımızda intişar eden bilmeceleri kü
çük okuyucularımız hallederek bize 
gôrıdermişlerdi. 

Bu üç bilmeceyi doğru olarak hal
ledenlerin isimlerini ve kazandıkları 
hediyeleri aşağıya yazıyoruz: 

1 NUMARALI BİLMECEDE 
KAZANANLAR 

Birinci; Üsküdarda Bağlarba§ında 
Cemal. Bir kol saati kazanmıştır. İ -
kıncı: Adanada Nuri Işık. Bir kutu 
tuvalet sabunu. Üçüncil: İstanbul or
ta oku) Mustafa Nuri Ciltli bir kitap 
kazanmışlardır. 

1 - 10 a. kadar birer ufak albüm 

Kırkağaçta Falih Yaman, Edimede 
lopçu alayında Yenişehlrli İsmail oğ
Ju İbrahim, Hüseyin - Aksaray, Meli
ha Yücel - Yenimaballede Orman 

sokak, Emır Yazar - Fatih Fethiyede, 
N. Bora - Galata Medrese sokak, To
Jtm Erkmen - Taksim Resep paşa 

t<ııldesi. Cıhadiye - Haydarpaşa En
tanıye hastahanesi, Fahrettin Tı.i.r

ki.ız - Üsküdar l inci okul, Haydar 

Oz<:rdem - Kadıköy - Yavuz Türk 
caddesi. 

11 den 20 ye kadar ufak birer 
ha.tu:a defteri 

Jmdat Taşkut: Üsküdar Dayeka 
dın, Mustafa Simitçioglu: Kocamus-

tafapaşa 29, Salih Özdoğan Altındağ 
Anknra, Kudsi: Hocabayram - An

kma, Sevim Sağlık: Ye:jilkoy, Yük
ı;ck Çakın: Ankara Etlik incirlik, 

Tüı·kan Güven: Hayrebolu Ziraat 
Bankası Müdürü kızı, Perihan Gün
aydın: Ankara Uluçanlar 15, Sami 
Tezkan Fındıklı Dereiçi, Nihat Arı
kan: Aksaray İsmail ağa 7. 

21 den 31 e kadar bir düzüne 
kurııun kalem 

Münevevr Uzap: Gedikpaşa Diva
nıiili sokak 4, Hallık Kutay; Kasım
paşa orta okul 189, Rıza Sevike: Sul
tanhamam Çeşme caddesi 44. Mela
hat Erkun Yeşilköy 16, Gülsüm Ka
ya: Erenköy Bağdat caddesi 322. Sa
batay Konak: Geçecipiri mahallesi 
23, İrfan Erses Üski.ldar Çınar cad
desi Cambaz Ali 8, Nureddin Uzer: 
Pazarbaşı mahallesi 89 Üsküdar, Le
man: Üsküdar ~mşipaşa sokak 15, 
Kaya Nebilgen: Işık lisesi 251. 

31 den (0 a kadar birer kutu boya 

Sal!hattin İren: Diyarbakır İskan 
memuru Ali oğlu, Şadi Agun: Fatih 
Gelenbevi caddesi 41, Refik Erişgen: 
Eskişehir Mamure mahallesi 50, Dil
maç: İstanbul Üsküdar Sultan tepesi 
59, İsmail buket: Dondurmacı Meh -

met oğlu - Karaman, Fazıl Öken: Be
yazıt Vezneciler Harikzade sokak 19, ' 
Nizamettin Altınay: Aksaray Koska 
Şair Haşmet sokak 29, Bedia Gerçek: 
Kocamustafapa~a Agaçkakan 34, Av
ni Fatih Haraçcı Muhittin mahallesi 
Hattat sokak 32, Turgut Buren; Be -
~iktaş Köyiçi Altıntaş sokak 20. 

2 Numarah Bilmecede 
Kazananlar 

Birinci - Eyüpte Mustafa Niyazi 
oğlu Orhan. Bir kol saati kazanmıştır. 
İkinci - İzmirde Arü Öz oğlu Hüse-

yin Öz. Bir kutu tuvalet sabunu. 
Üçüncü - Trabzonda Nihal Aydemir. 
Bir ciltli kitap kazanmışlardır. 

1 den 10 a kadar birer küçük elbüm 

Necati Kayaçelebi: Van orta okul 
31Q, Dilmaç: Üsküdar Şükrüpaşa köş
künde, Nuri Gönen Adana telgraf 
memuru şefi Mahir elilc. Ayhan Ö -
zen: Ankara Sıhhi ve İçtimai Mua -
veoet Vekaleti Muhasebe memuru 
Mustafa oğlu, Türkiin: Edirne kız li
sesi, Sezai Öztop: Kumkapı ortaokul 
663. Necati Filiz: Aksaray Davutpaşa 
mahallesi 19, İsmet Şenol: Cihangir 
Akarsu 3, Ragıp: Taksim Narin apar
tıman 1/29, Harika Küçük Ayasofya 
Kadırga caddesi 163. 

11 den 20 ye kadar ufak birer hatıra 
defleri 

Necdet Ökmen: Mardin valisi oğlu, 
Kenan Özçelik: Çatalcada tüfekçi us
tası Adem oğlu. Nermin Akçağlan: 

Bfükesir Ziraat Bankası memurla -
rından Ali kızı Şükrü Oyaz: Konya 
Ereğlisi Osman oğlu, Necla Öztoprak: 
Süleymaniye orta okul, Robert Diri
man: Mersin Hakkak oğlu Cezmi Ti
caret evinde. Ahmet Uçkan: Kabataş 
erkek lisesi. Süheyla Denizer: Yeni
kapı Alboyacılar sokak 72, Mustafa 
Nihat: Eyüp Ayvansaray caddesinde, 
Adnan Lutfi: Ankara Yenişehirde 

Mahmut Lütfi Oğlu. 

21 den 30 a kadar birer düzüne 
kurşun kalem 

Nezahet İzgi: Bursa Zafer maydan 
Çömlekçi sokak 24, Nihat Ankaner: 
Aksaray İsmaiJağa mahalesi, Mer -
yem Bezcioğlu: Beşiktaş Akaretler 
15. Haydarpaşa Akçedağ: Çamaşırcı 

sokak Bey apariıman 2 - 4, Kenan 

Yusunut; Yedikule Hacıpiri caddesi 
1/ 95, Melahat: 'Tophane Karabaş Tu
lumbacı Sıtkı sokak 10/12, Necati 
Yılmaz: Beyazıt IIaticeusta sokağı 15, 
Asım Şar: Baklrköy Kartaltepe Filiz 
sokak 22, Ahmet Ertürk: Sivas öğ -
retmen okulu 70, Feyzi Sancer: Kar
tal İstanbul caddesi 64. 

31 den 40 mcıya kadar birer kutu 

Osman Erol: Unkapanı Hatipçelebi 
caddesi. Semuhl Ur: Sanayi caddesi 
78 Haldun Markalı: Davutpaşa İlyas 
mahalesi Mektep sokağı 15, Ekrem 
Akgüner: Şehremini Küçüksaray mey 
dan caddesi 38, Nuri Fatin: İzmir Ka 
rantina caddesi, Oğuz Yılmaz: Hen
dek Ziraat mücadele mürakıbi Mus
tafa oğlu. Fikret Onal: Sulianahmet 
Karacehennem sokak 35, Haşim Giln
tekin: Harbjye Çemen sokak 167, Şük
ran Eray: Bakırköy Yenimahalle i
kinci sokak 34, Falay: Bakırköy Ce
vizlik mahalleı:;i muhasebeci sokak. 

3 Numarah Bilmecede 
Kazananlar 

Birinci - Kasımpaşada Nuri Yiğit 
kızı Atıfa Yiğit. Bir kol saati kazan
mıştır. İkinci - Edirnekapıda Kemal 
Karabudan. Bir kutu tuvalet sabu
mı. Üçüncü - Taksimde Talimhanede 
Abdülhak caddesinde Yavuz Giiner. 
Bi r ciltli kitap kazanmışlardır. 

1 deıı 10 a kadar birer ufak albüm 

Kostantin: Galata Necatibey cad
desi Demirbağ han 41, Refik: Eskişe
hirde İstasyon caddesi, Nebahat O
kan: Kadıköy Osmanağa mahalı:si 

Ziya bey sokak 18, Necati Aziz: Ka
dırga 9, Türkan Kızılok Kırşehir Or-

marr memuru kızı, Nuri gündüz: Fa
tih Saraçhanebaşı Serezli sokak 4, 
Alaettin Tum: Sultanahmet sanayi 
mektebi arkası, Müzgan Özkan: A -
masya P. T. T. memuru Hüsnü kızı, 
Hayrettin Özgür; Elfızığ - Büyük 
meydanda belediye kantarcısı oğlu, 

Yüksel: Samatya Değirmen yoku~ 
19. 

lldeıı 20 ye kadar ufak birer 
hatıra defteri 

Ali Kestek: Amasya defterdarlık 

muhasebe kaleminde, Fehmi Yıldı

rım: Dörtyol. Ülken Karaman: Park 
civarında aktar Avni elile, Zektli 
Gülcan: Kuzguncuk Arapzade ber -
ber oğlu 7, Hüsnü İsmaile: Beyoğlu 
Talimhane meydanı. Hayri Türk!n: 
Kadıköy Dörtyol. Şadi Agun: Gelen
bevi caddesi 211, Sa!Ahattin Alp: Ma
raş memleket hastanesi karşısında 

10, Cemal Pendaz: Anadolukavak 
Bakkal Hüseyin kardeııler elile 8, Kev 
ser Önül: Fatih Çırçır Fazilet 29. 

21 den 30 a kadar birt-r düzüne 
kurşuıı kalem 

Melahat Tolon: İstanbul Hasköy 
Sütlüce 2, Taşkut: Galata Rıhtım -
boyu Bandıma oteli sahibi elile. Ma
ide Özdem: Topkapı tramvay cadde
si 96 İbrahim Bitgin: İstinye Ermeni 
tepesi 8, Ömer Osman Türek.: Uı,ıak 
İnayköy bakkal Hüseyin oğlu, Tukan 
Menekşe: Sivas Şıra pazarı, Ricale 
Çerci : Sivas Kepenek caddesi 23, Nu
ri Öztan: Beşiktaş Davutefendi çık
mazı 3, Selçuk Günez Belediye Boya
cı Ahmet sokak 18. 

DİKKAT 
1 - Bilmecelerde kazananların 

mükafatları Cumartesi günü öğleden 
sonra idarehanemizden veı·ilir. 

Majino uzun boylu ve iri vücutlü 
jldi. Bugün cephelerde dövtişen Al -
manlar ve Fransızların ağzında he11 
bu isim dolaşıyor. 

Majino, 1877 de Pariste doğdu. Hu
kuk ve ulô.mu siyasiye mektebinde 
tahsilini bitirdikten sonra şürayı dev
lete memur oldu. 

1905 te Andre Majino, Cezayir u
mumi valisinin maiyetinde buhınu -

yordu. 1910 da meb'us, 1913 te har
biye müsteşarı olan ve bilhassa mil-

li müdafaa işlerlle uira.ştı. 2 Aius
tos 19U 1e Dp.merı kabinesinde ha 

idi. Buna rıı.lmen ıönüllö olarak or
duya qttralıı ve 4' üııcii p!)'ade ala
yma utlhalı:: etti. 

Gös1erdifl yararlılı: üZerine onbaP, 
az sonra da çavuş oldu. Verdun önün
de ağır surette yaralandı. 

1922 de harbiye nazırı oldu. Tek 
bir düşüncesi vardı. Fransa. hudut
larını geçilemez bir hale getirmek •.. 

1929 da bu emeline muvaffak ol
du. Meclisten, Majlno hattının inşası 
için muktazl t.ahsisat aldı. 

Majino, bu muazzam eserinin tk -
malhıi · göremedi, '1 Sonkanun 1939 
da öldü. 

Majinonun, Fransaya hediye etti
ii bu hat, İsviçre hududundan baş -

lar, Belçika.ya kadar uzanır, üç yüz 
kilometre kadar· uzunluğu olan bu 

hat yedi kattır. İlk katı yedi metre 
derinliğinde, beton ve çeUk ile yapıl-

mıştır. Diğer ktlarda zabit.an odaları, 
efrat koğuşları, yiyecek ve nıühim -

mat depoları, hastahaneler, elektrik, 
telsiz, telefon ve kalorifer tesisatı 

vardır. 6 ıncı katta, hattın bir ba -
ımdan öbür başına kadar giden bir 
elektrikli şimendifer mevcuttur. Bi -
rlnci katta, nısıf küre şeklindeki 
zırhlı kubbelerin içine ağır toplar 
yerleştirilmiştir. Bu kubbeler müte
harriktir. Her tarafı topa tutabilir. 

Bunlardan başka mitralyözll'ı·e, pi
yade endahtına mahsus m·ı:gallar da 
vardır, majino hattı dört senede ya
pılmış ve 3 milyar frank sarfolun -
mWJtur. 

A.lma.nların, Majino hattının kar-
4tsına yaptıklan ve Slgfrld hattına 

verdikleri hıtfhlı:iınlar, İsviçre hu -
.dndundan ba.ıtJıyarak Belçika ve Hol

landa hudutlanna kadar uzanır. Fa
kat iki katır. Mütehassısların söyle -

diklerine göre Majino battı gibi sa.i
lam değUdir. Buna da sebep ıtek ça
buk yapılmasıdır. Almanlar, Sigfrld 

hattını kiifi görmemişler, bunun on 

beş kilometre gerisine bir başka hat 
daha yapmışlardır. Şimdi de bir ü

çüncüsünü yapmıya teşebbüs t>ttik
leri söy Icnlyor. 

Ma.jino ve Sigfrid hatları arasın • 

daki saha bile mayn tarlasından fark

sızdır. Yer yer tuı.ıaklar, lii.ğı r lar ya

pılmış, dikenli teller gerilmiştir. Yüz

lerce, binlerce bJok havuzlar vardır. 

Askeri mütehassısların söylediği -

ne göre Majinoyu geçmek tçjn, 1 mil
yon, Sigfridi yarmak için de 500.000 
asker feda etmek lazımdu. 


