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HARİCİYE VEKİLİMİZ DON SOVYETLERLE 
TEKRAR MÜZAKERELERE BAŞLA Dl 

BUGÜN 

3 KURUŞ 
2 İNCİ SAYFADA: ~ı. M. Grupo 

(Tefrika) - Karlı Bir Kış 
Sabahı (Edebi Roman) -
Dış Politika: Hamit Nu-
ri - Şehir HaberlerJ. 

3 ÜNCÜ SAYFADA: Musahabe-
ler: Selamı İzzet Sedes ... 
Dafarcık: Osman Cemal -
Görüp Duyduklarım: •• -
Notlar: Şukrti Ahmet -
Ankara ve 
Haberleri. 

t ÜNCÜ SAYFADA: 

Son Dünya 

Atatürk'ün 

Son Günleri - l\.leim 
Kampf (Havl'am): Bit
lerin kitabı - Askerlik: 
Emekli General Kem~l 

KO<"E"r, 

5 L"Cİ SAYFADA: Muhammed 
(Tefrika) Spor: Dünkü 

Spor Hareketlerinin tafsl
ıat ve resimleri. 

6 iNCi SAYFADA: Hlkiy.: Sela
mi İzzet - Alman Ordu
larının Rakiki Kuvveti .. 
1\-lemJekrt Haberleri. 

8 İNCİ SAYFADA: GaTp Ceyhesl· 
nin mufassal haritası .. 
Harp Garp Cephesinde 
Bekleniyor. 

. .... . "' 
İktısadi 
Korunma 
Meselesi 

HükıimeUn, vaziyeti bazıranın tık 

mühim olan icabatını nazarı dJllate 
alarak bir (İkbsadi korunma) kanu
nu çıkarmak: üzere oldufunu l'eçt"n 
l'ÜD bu sütunlarda yaımış ve bundan 
mütevellid memnuniyetlmb:.I 
etmiştik. 

izhar 

Bizim anJadıfımıza l'Öre bu kanu-
nun başlıca hedeflerinden biri, lk.h
sadlyatımızı umanın :ıaruretlerlne 

&'Öre tanzim ederek, harbin uzaması 

halinde, miUeti sıkıntıdan kurtarmak 
ise, diğer bir hederi de bilhassa res
mi daireJerimiıi mümkün mertebe 
tasarrufa mecbur etmektir. 

Dairelerimizde tasarrufu temin me
selesi bizim için ook hayati mesele
lerden biridir. Bu meseleye de adi ve 
tabii ahvalde o kadar ehemmiyet ve
rllmiyebilir. Nitekim şimdiye kadar, 
hü.kümeUn halkı tasarrufa alıştırmak 
iein bir (Ta!'>arrut haftası) usulünü 
icat ve tatbik etmesine rağmen , bil
ha!iSa kendi dairelerinde bir (Tasar
ruf siyaseti) usuJü.nu her zaman fçfn 
kabul etmemiş obnası da. abvaJJ u
mumiyenln tabii cereyanı kar ısında 
böyle şeylerf' ehemmiyet verilmedi
finl gösterir. 

Fakat bl:ı kendi hesabımıza, a.bvali 
idtyede tasarrufa, ahvalf fevkalide
den ziyade riayet edilmesinin, hele 
bizim &"lbi medeni lbllyaçları pek ı;ok 
olan mi11eder lcln, en birinci lktısadi 
kanun oldu.fu kanaatlnde7Jı. 

Ahvali fevkalidede de tasarruf za
ten kendi tendJne olur. Biraz aklı 

başında olan kimse tasavvur edUe
mez, ki miqkül bir vaıtyete düşünce 
derhal kendini toplamayı, :masrafla
rını kısmayı, idaresini tanı.im etmeyi 
dü...tünmesin, :\larilet zaruret kapıya. 
l'elmeden, muzayaka pencereden ba· 
.şını uzatmadan evvel tedbirli. hesap
lı da\."Tanıp da dar cünlerde l'eçmişf' 
ttt'<Süfle vakit kaybetmrmektedir. 

Fakat ferdJer l('in pek tabii olan 
bu ihtiyat ve tedbir yolundan hükü
metıer ıa1iba cokluk ho~lanmıyor. 
Bu da ihtimal ki, büytik kücük hü
kômet adamlarının ~arfettlkteri pa
ranın, belki dt" şahıslarına ait olma
ma ından ileri gtlh··or. ~ahsa alt .ot-
mıy<;ın. yani . ' \ . 

.... :ıtı ... ,.,~. _,i . -

mt·nfaat vt>ya mazarratı 
( '\rka!:ıı 7 inci sayfada) 
EBUZZİY AZADE 

Velid 

1 

M. Hitler, Sulh Teklifini Saraçoğlu Müzakerelere 
Rayştağ' da İlan Edecek 18 de Kremlinde Başladı 

Ciano Berlinde Merasimle Karşılandı 
• 
lngiltere -Fransa Harbe Devam 
Etmek Kararını Muhafaza Ediyor 

Kont CİANO 

Sovyet Rusyanın 

Letonyada da 
imtiyazı Olacak 

Estonya Hariciye 
Nazırına Yapılan 

Merasim 
Londra, 1 (A.A.) - Stokholm'den 

buraya «elen ve biriblrlnl teyit eden 
haberlere nazaran Almanya Sovye& 
nütuz mıntakalarının Letonyaya da 
teşmiline muvafakat etmiştir. Ancak 
bldayetıerde Ruslaruı bir nüfuzu Es· 
tonyadaki kadar bariz bir .şekilde oJ
mıyacakhr. 

Rusya, hudutlarının şimdi daha. 
ıarbe doğru ilerlt.>mrslni ileri süre -
rek yeni ilhak olunan topraklar için 
ihracat limanı bulmak tikrih• Leton
yanın Llbau ve Vindau limanlarında 
bazı imtiyaz hakkları istiyecf'ktir. 

ESTONY A - SOVl<ET :\il AllEDESİ 
l'tloskova, 1 (A.A.) - Setlıer, mü

tekabil yardım muahedesini imza et
tiktt"n sonra tayyare ill' hart>ke-t et _ 
mlştir. Bu muahede, Sov\'el Rusya -
nın Ct"~el ve Dago adalarını ve Fin -
Jandiva kOrfeı-inin anahtarı mesabe
$inde olan Umanı işgal edereğtnden 

nahk bulunmakta.dır. 
Setler )Joskovada \"on Ribbentropa 

(Arkc:u.ı 3 üncu sayfac.lo) 

Bertin, 1 (A.A.) - İtalya Hariciye nazı..rı Kont Clano bug-ün öileden son
ra Berline gelmiş ve İstasyonda Hariciye Nazırı Von Rtbbcntrop ve diier AJ. 
man ricali tarafından karşılanmıştır. İsia!;yonda Yugoslvya ve Slovakya orta 
elçileri de bulunuyordu. 

Ualk Kont Ciano'yu haraı·etle alkışlamıştır. 

CİANONUN BERLİNİ ZİYAJIETİNİN MANASI 

İtalya Haririyc Nazırı Kont Ciano'nun Berlln'i ziyareti hakmda yarı res
mi kaynaklardan bildiriliyor ki iki mihver devleti lla.rlclye Nazırla.rınln en
ternasyonal vaziyet yeni bir hareket münaka asını lüzumlu luldı.kça buluş

maları bir teamüldür. Son haftalar içinde hidis olan yeni vekayl iM' m:ıUJm
dur. 

İNGİLTERE KARARINI TEKRAJI EDİYOR 

Londra. l (A.A.) - R~ute.r tf"blii ediyor: 
Btiyük Britanyada umumi intiba şudur ki, bu hafta birçok cihttlerden 

kat'i bir mahiyet arzedecektlr. Londranın umumi kanaati, buxünkü vaziyetin 
esash iki imlli tazammun eylediği yolundadır: 

1 - Avrupa işlerinin ciditinde Bitler yuksek mevkllnt kaybetmL,ür. 

2 - Fransa ve İn&'iUerenin Hftlerle sulh yapmamak hususundaki izimleri 
Alman - Rus paktile müteessir olmamışhr. 

Büyük Britanyada Bitle.re hesaplarında aldanmış olan bir adam nazarUe 
bakılmaktadır. Müşavirlerinin ve bilhassa Von Rlbbentrlp'un tecavüze karşı 
İnl'ilterenln harekete &'e~miyeceklerine dair ~yledi.klerine kanmışbr. Bitler, 
şimdi önlemefe ~alıştığı &'arp harbini çıkarmakla aldanmıştır. İspanyanın, 
İtalyanın ve Japonyanın sempatisini kaybetmekle ve bilhassa Almanyanın 

' Türkiyeyi lif al edeceiinl iı.mit etmekle hataya düşmüştür. Keza «Mein 
Kampta &araftarlarırun bir çofunun teveccillıünü uy• etmekle hata etmiş
tir. 

Bütün bu sebepler dolayısile Rayttacın önümüzdeki toplantısı ~undan bir 
kaç ay evvel toplantılara nlsbetle İn&'llterede o kadar alıika uyandıramaz. Fil
hakika Bitler'in bütün patırdıları gürültüleri ve vafdleri lı:endlslnln kredisi 
dü müş bir siyasetçi ve prkta Stalin'in ve carpte de Fransız - İnrlliz ordu
Jarımn esiri haline ıelmiş bir adam oldutu vaziyetini defl.ştlremez. 

Binaenaleyh HUler'in Rayştacda İn.riltere ve Fransayı sulha yanaşhrmak 
için yapacafı &'ürültüler şimdiden akim kalım.fa mahkümdur. Keza, Londra 
gazeteleri diplomatik muhabirlerlnln ~annettiğl l'lbJ Bitler İtalya Hariciye 
Nazırının Berlin'i ziyareti, esnasında İtalyanın bu hususta tavassuttta bulun
masına Kont Clano'yu ikna etse bile &ulh teşebbüsünde muvaffak olmak ihU-
malleri yoktur. (Arkası 7 inci sayfada) 

GARP CEPHESİNDE 

Fransız Orduları 
Faaliyetini Artırdı 
İngiliz Tayyareleri Almanya 

Keşifler. Yapıyorlar Üzerinde 
Paris, 1 (A.A.) - Havas tebliğ- e

diyor: 

Fransız orduların kumandantıfı, 

hareki.t teşebbüsıinü muhafaza ede -
rek ve ihtiyatlı hareket etmek ta.bi
yesine ~adık kalarak SitgfrJrd mev

zilerine karsı muhteıif noktalardan 
mahalli küçuk taarruzlardan bulun
mağa devam edi~·or. Bu ta.aruzlar 

düşmanı daimi sıkıntı içinde tutmak
tadır. Bütün harekat muvalfakiyet
le neticelenmektedir. Bu harekit bü
yük itinalarla ha:ıırlanmaktad.ır. 

Dün Sarrelouis'in cenubu garbi 
mıntakasında yapılan harekat Fran
Mz mevzilerinin esaslı surt>tle ıslah e
dilme!;İni ve mühim tara sut mahal-

(Arkası 7 iıı<·i sayfada) 

merika Ambargoyu, 
1 Bitaraflığı Kaldırıyor 

I.undr:.ı, (llu~usi} - İyi ha1lt'r a- ı ları r<ıialmaJıı:ta olduğundan Ruzvel • 
lan mahfillerde beyan o1undutnna tin tekliflerinin kabul edilme!ii lhti -
glırt .o\m rik:ıdı. hitaralhi'ının tadili mali kuvvrtlcnıolştir. 
ve ambargonun kaldırılması taraftar- Amerikanın kararı beklrni)or. 

Gafenko Moskovaya Gitmiyor 
Havas'ın Verdiği Bir Habere Göre Almanya 
Ve Sovyetler Polonya Devlet Adamlarının 

• 
Romanyayı Terketmelerini istemiyorlar 

Moskova : 1 (A.A.) -
Türkiye Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ile 
S ov yet zimamdarları 
arasında müzakerelere 
tekrar bugün saat 18 de 
Kr~mlin' de başlanmıştır. 

GAFENKOMOSKOVAYA 
GİTMİYECEK 

Bukr ş, 1 (A.A.) - Resmi mah
fil.er. ün ak§a!n bazı yaban~ı 
radyolann Hancıye. azorı Gafen
konun Moı;kovayı ziyaret edece
ği hakkında verdiği haberleri kati 
surette yalanlamaktadır. 
ROMANY ANIN YENİ ELÇİSİ 

MOSKOVAYA VARDI 1 
Romanyanın yeni Moskova el- l. 

çısı Davıdesco Moskovaya var • 
mıştır. 

ROMANYA ÜZERİNDE 
TAZYİK 

Moskova, 1 (A.A.) Havas A
jansından: 

İyi malıimat almakta olan ma
hafilde Sovyet Rusya ile Alman· 
yanın kendi topraklarına iltica 
etmiş olan Polonya hükıimeti 

Erkanının Romanyayı terketme
lerine mimi olmak için Roman • 

IZMİR 
SEYLABI 
Ödemişte Zarar 

Fazladır 
İzır r, 1 (A.A.) - Son alınan 

malumata göre, Ödemişin Birgi 
nahiyesınde SeyJap neticesi 
44 ev yıkılmış, bir han iki bü -
yük bina tamamen, 4 ev ve bir ca
mi kısmen harap olmuştur. Üç bu 
çuk kilometrelik bir sahadaki seb
ze ve meyva bahçeleri büyük 
zarar görmüşleıdik. Zarar ye -
kunu 200 bin lira tahmin edili • 
yor. Açıkta kalanlar başka evlere 

(Arkası 7 inci sayfada) 

, ' 
1 M<eftll'i'l !Kam~f ! 

"KAVGAM,, , 
1 

Hitlerin Meşhur Kita- ı. 

bını Tefrika Ediyoruz '. 
Alınan devlet rf'io;inin plin ve 

1 

fdr-all~rini ifşa eden bu mt•şhur r 

kitabı tefrika ediyoruz. Dün ('ıkan 
ilk kısmın hulasa ile birlikte bu 

rri dOrdun<"ü s.a)famıLda bula-
raksınız. llutlaka takip ediniz. J " - - _.,,. 

HarJcfye Vekillm.iz Şükrü Saracoflu An.kara prmda Kumanya Hariclyt. 

Nazırı Gafen.ko ile •Orü ü ·or 

ya üwrinde ayni zamanda tazyik 
yapm~kta oldukları söylenmek
tedir. 

Sovyet hükumetinin Romanya
milletıne karşı hissiyatının dos -
tane olduğuna dair Romanyaya 

. teminat vermesine yalnız harp 
.ınalzemesinın ve Polonyalı as -
ker ve zabitlerin değil Polon -

ya hükumeti erkanının da Ro -
manyada mevkuf tutulmasını i -
temiş olduğu rivayet edilmekte
dir 

Moskova, 1 (A.A.) - Sanıldı

ğına göre, Dr. Schnurre, kalaba
lık bir Alman ekonomik hey'eti
nin başında olarak pek yakında 
buraya gelecektir. 

Lik Maçlarının ilk Haftası 
.. ,,, . .. ,,, ,,, ,,,,,. ,,, • 

Dün F enerbahçe G. 
Sarayı 1-0 Yendi 
Beşiktaş 12 Sayı İle Hafta
nın Gol Rekorunu Kırdı 

( Yazısı 5 inci Sayfada ) 

Görecek 
İstanbul belediyesi tahakkukunu 

temenni etti~lmlz ideal bl...r ba!;;arıya 

doiru gidiyor: Temizlik işlerini, itfa
iye clbi, meslek haline &'etirrcek. 

Suyu ancak bardakta g-ören, temiz-
Uk mtfhumuna bigıi.ne. ersl.z yurt-
suz, sefil l'C peri. an bir takım insan
lara sokakları üpürtmekl(" bir şeh
rin temizliilne riayet rdihnlş olmaz. 

Supurce bir dt>rs mt>,·zuudur. Te
mizlllin .·artları 'ardır. Tf'mi:ıllk a
mcl~ıne ders vrrmC'k. ten1lzlik için 

lazım g('Jt·n p.rllaıı ofretmek, bigı\
nesi oldukl:J"ı temizlik mefhnmunu a
şılamak. bunun için de onlara yata
cak trmi:ı bir oda, yıka» eak bol su, 
oturup dinlenecek rahat bir yer rös
termek zarurjdir. 

LEii 
Göz ister 

Gazett>lerde temizlik i lf'rinin me~· 
lek hallnl' ı-etirilmek istf'ndiilni oku
duiurnuz zaman, sa~·ın Dr. Lôtfi Kır
dann. koğu ıu, :ıı f'mekhıınell, drrs. 
haneli. du lu bir temizlik bina ı lap
mak istedfiJne hukmeUik. ~iha,·ct 

takip !lkrl n boka tahsisat Uc b 
rılacak olan bu i hı kU\'\'edcn fii1e 
cıkaeafına şıiphe etmiyoruz. Beledi} e 
Reisimiz kı a zamandaki ltraatl1e 
bize takip fikrine sahlp bir tn n ol
dutunu lsbat etti: geldiği gtindenbf'rl 
de rhrin pisllilni tekrarlad.ıiın go
re, bu isi yoluna ku} a<'ak parayı da 
elbette bula<'aktır. A ıl takdire a, .. 

yan olan cih("t trnd:ıJik 1 ini kokün-

(Arka ı 7 inci saıfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 
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KOÇER GENERAL KEMAL 
= 

Gümrüklerde Birçok 
Fena Adamlar Vardı 

Ancak şubelerile seçime yar
dım edebilirdi. İki arkadaş ~e
lediye dairesine uğradılar ve lıiz
mete davet edildiği sırada her 
ümidin sönmüş oldu.ğunu söyli
yecek kadar zaaf eseri gösteren 
birisini:ı namzet listesinin başın
da gösterilmesinden efklirı umu
miyenin muztarip olacağı.rıı söy
lediler. Bu ad, liıtfen listeden 
çıkarılmIJjtı. 

SARAÇHANE SUBAY VE 
l\1El\1URLARININ HİMMETİ 

Saraçhanemizin deniz tanıfı 

şiddetli bir kontrol altında idi. 
Ancak biricik bir yol Sirkeciye 
çıkarır, bu yol üzerindeki kara
kolhane renkli ve beyaz bir kıt'a 
tarafından meşguldür, süngülü 
bir nöbetçi daima geçenlerin tet
kikile meşguldür, lüzumunda in
san \'e vasıtaların muayenesi için 
de bir çavuş kumandasında bir 
takım ıntizar vaziyetindedir. A
rabalar, bu kapıdan girer ve çı
kar. 

Saraçhane ambar müdürü bin
başı (Emekli yarbay İsmail Hak
kı, muavini Tahsin, bütün me
sulıyeti Üzerleri.ne alarak mevcut
larını vermekten hiç çekinme -
mişlerdi. Sanayi bölüğü başça
vuşu Cemil, mesainin devamı 

müddetince, arkadaşlarla birlik
te ambarlarda hazırlama işlerin
de ça lIJjanlardandı. 

Gruptan Saraçhaneye memur 
edilenler yüzbaşı Abdülvahap, 
Bilal. kayyum Ahmet, Emekli 
mülıizım Ahmet Fuat, burada 
yıllarca ve geceli gündüzlü me
$ai ;.arfctmi~lcrdi. 

Eşya ve malzeme çok yer tut
mamak için sandıklardan çıka -
rılmış, ambarlarda çok munta
zam surette yerleştirilmişti. San
dık tedarikinde büyük güçlükle
re maruz kalınıyordu. Kereste 
de çok pahalı idi. Veznecilerdeki 
inşaat ambarında çok miktarda 
malzeme vardı. Binbaşı (emekli 
yarbay) Zeki, binbaşı (emekli 
yarbay) Bekir ve bu ambarın mü

dürü Y.ardımlannı esirgememiş
lerdi. .Sandıkları Saraçhane am
barına sokmak bile dikkati cel
bederdı. Bir vapur, nihayet iki 
gün .çinde yüklenmeli ıdi. Vapu

run ço • beklemesi. hem dikkati 
celbeder, hem de masrafı mucip 
olurdu. Yükleme iskelesi de Sir
kecidir \'e burası birçok düşman 
vapurlan tayfasının uğrağıdır. 

Gı.cmru.: ambarları. dan istüade 
et mck te daima mümkün değil
dir. Gümrükte birçok fena adam
ların burun soktuğu yerdir. Va
kıa va'<ıt vakit bazı ambarları 

hamiyetli zatlar emrimize ter -
kettiler. 

Civardaki ardiyelerden hemen 
hiçbiri yardıma yanaşmamıştı. 

Mavnalarda uzun müddet eşya
yı muhafaza etmek te masraflı 
ve tehlikeli idi. Bütün zıtları te
lif edebilmek için· çok düşünmek 
ve ihtiyalilı davranmak icap edi
yordu. 

İş, başlamalı ve çabuk bitmeli 
idi. Ambar içinde de mesaiyi çak 
tırmamak zaruri idi. Casus, her 
köşeye de çıkası gözlerini tevcih 
edebilirdi. Ve bu kirli işi kolay
laştıranlardan da sakınmak la -
zırndı. Hürriyet ve İtilaf eleman
larından birçoğu yardımları sek
tele uğratmak için var kuvvetle
rile didiniyordu. Düşman için iş
gal ettiği muhitte mani tedbir 
almak bir borç sayılabilirdi. Fa
kat bu toprakta yaşarnl!j, müba
rek Türk bayrağının gölgesine s.
ğınrnış mah!Ukları herhangi yu<t
sever effedebilirdi! 

Bir defa bir arkadaş, on bin ka
dar tüfeğı ucuz bır fiatla bıze 

verecek bir satıcı grupu buldu -
ğunu haber verdi. Arkad&lj işin 

kolaylıkla oluvereceğine ikna ct
nıişlerdi. Bu işe adeta bir h~k•
kat rengi de verdiler. Yalnız, Be
yazıdın sıra kahvelerinin birin
de buluşmak, fiatı ve teslım şart

larını kararleştırmak ki!i ıdi. 

Bir zümre para kazanmak yolu
nu bu işlerde bulmuştu. Her mem 
lekette de kozmopolitler vardır. 
Bu fasile, saadetini teTf'.in etmek 
için her tarafa da yardım edebi
ıınu. Zarar yok; bu menf<n<t dü~

künleri kazansınlar, yeter ki biz 
muvaffak olalım. 

Hakkı He Beyazıda kadar git
tik, mutavassıta satıcıları bir ke
re uzaktan göstermelerini söyle
dim. Kimi gösterse beğenirsiniz? 
Mahut Fettahı! Bu acmi casus, 
belki de bize birkaç silah !a ~os
terecekti ve suç üstü yd'. ,at" -

caktı. Bu simsara çok dikkatrı dav 
ranmasını ve herkese inanma
masını ıhlar ederek ayrıldım. Bu 
Fettah da, grupun faal ve yük
sek hamiyetli üyelerini yetişti

ren mühendishaneden neşet et
miştir. Fakat kirli hissiyat \'e ih
tirasat, bu herifi memlekete iha

net etmiye kadar küçültmüştür. 

Sebebinı anlamak için büyük bir 

psikolog olmaya da lüzum yok

tur. Bu sefilin ruhunu bozan, 

kanıdır. ben onun hem~erilerin

nen de bu memlekete yıir ola.nı 

görmedım. 

(Arkası var) 

E O E B 1 R O M A N : 32 

rlı Bir Kış Sabahı 
Selamı izzet - ["lefharet Ersin 

Şadı çenelerin kısarak Galibe 
bak•ı. 

- Amca yolu şaşırmış, tarla 
tarla aoıa lık; üç saattir yollar
da) z. 

Vaziyet.n nezaketini kavramı
yan Pakize acındı: 

- Vah zavallı Şadi Bey kim
bilır ne yoruldunuz? 

Galibin hiddeti birdenbire ya

tıştı ge. e kızardı amma, bu se

fer öfkeden değil, mahcubiyet -

ten kızırdı, söyliyecek söz bula

mıyordu. 

Yusuf Amca buraların kurdu 

idi. E.asen Cevizlikten bu köş

kıi'l yolunu bulmak için bura
ları bilmeğe de hacet yoktu, yol 

dosdoğru gidiyordu. Amcanın iç-

ki duran dolabın yolunu şaşır -

ması nekadar imkansızsa, bu köş

kün yo'unu kaybetmesi de o ka

dar imkansızdı. 

İlahi amca, sevimsiz bir mü 

rabahacıya oyun oynamak için 

tam kendisinden para koparma

ğa baktığı zamanı mı bulmuştu? 

Filvaki •şeytan azapta gerek> 

derler. Şadınin at üstunde ana
sından emdiği sütü burnundan 

getirmek hoş bir şeydi; ancak so

nunda kimin kime oyun edeceği 
belli değildi. 

Bu aralık ihtiyar kahya ile be

raber amca da geldi. Her zaman

ki gibi neşeliydi. Elin! evveıa 

Pakizeye sonra Galibe uzattı: 

Maarif 
Mü/ ettişleri 
Artırılıyor 

Şimdiki Kadro ihti
yaca Kafi Gelmiyor 

İstanbul Maarif müdürlüğü ilk 

!eirisat kadrosundaki müfett~ 

!erin vazife:eıi son senelerde şü
mullendirilmiştir. Müfettiş azlığı 

nazarı itibare alınarak akalliyet 
ve ecnehi mekteplerin teftişleri 
de resmi mektep müfettişlerine 

bırakılmıştır. İstanbul ilk tedri

sat müfettiş kadrosu resmi mek
teplerin ihtiyacını karşılıyacak 

kadardır. Adedi yüze varan ec
nebi ve ekalliyet mekteplerinin 
teftişleri de bu müfettişlere ve

rilince, teftiş işleri aksamağa baş
lamış, bir kısım mekteplere mü
fettiş uğrayamaz olmuştur. 

Bunun üzerine maarif müfet
tişlerinin arttırılmasına karar 
verilmiştir. 

---<>000<>---

B ELE Dl YE 

70 Metrelik Cadde 
Taksim kışlası ile Ayaspaşa a

rasında 70 metrelik bir cadde a
çılmak üzere burada yapılacak 

;stimliiloi yazmıştık. 

Bu binaların yıktırılması işi bu
gün ihitle edilecektir. 

--<>Oo-

MAARIF 

Resim Ve Heykel Sergisi 
Maarif Vekaleti tarabndan Cum 

huriyel bayramında Ankarada 
cDevlet !:_es.ım \'e heykel sergisi> 
açılacaktır. Bu sergiye birçok se
natkarlar iştirak edecektir. 

Eserler 15 teşrinievvele kadar 
An.karaya gönderilnıiş olacaktır. 

Muatnmt&rin Kıdem Zammı 
Bu sene müddetini dolduran ve 1 

iyi sicil alan orta tedrisat muaı
!imlerinın hepsi kıdem zammı a
lamanuşl ardır. Kanunen zam al

maları lıizım gelirken, bütçe kad
rosu dolayısile terfileri gelecek 1 
yıla kalan muallimerin sayısı 

250 den fazladır. Vekaletin her 
maaş derecesi hakkında bir kadro 
tespıt etmesi, müddetini doldu -
ran her muallimın otomatik şe
kildt tcrfiını menetmektedır. 

Zam almak için önündeki dere -
celerde, beş altı yıldır münhal 
vukounu beklyen muallimler 

vardır. 

DEN iz 
lstanbu 1 Mudanya Hattı 
İstanbul - Mudanya hattında 

yeni tarifelerın tatbikine yanman 
itibaren başlanacaktır. Ha -
zırlanan yeni tarifeler tekrar tet
kik edılerek tadil olunmuştur. 

- Günaydın kızım, günaydın 

oğlum; işte burada da biribiri -
mize kavu~tuk 1 •• Dedi. 

Amca işin alayında idi. Fakat 
Galibin el sıkışından ve takın -
dığı çatık surattan durumun teh
likesini kavradı ve derhal Paki
zeye döndü ve sordu: 

- Nasıl beğendiniz mi bura
sını• ... Yerleşme~e karar verdi
niz mi? 

Pakiz~ ı;ekingisiz: 

- Evet, dedi, çok beğendim, 

alıyorum ve hatta bu işi bugün 
bitirmek istiyorum. 

- Oh oh. çok sevindim; Allah 
hayırlı etsin. 

- Teşekkür ederım. 

Galip sordu: 

- Hemen peymi vermek isti-
yorsunuz? 

- Evet kahyaya veririm. 

- Alabilir mısiniz? 
İhtiyar başını eğdi; 
- Tabii alırım efendim ... Mal 

sahıbi bana ve-kale! verdi, içeri 
teşrif ediniz, size ,·ekıi!etnameyi 
göstereyim. Size aldığım paraya 

Henüz Doğru Okuyup Şişhanede 
Y T 1 b ı Yapılacak 
azamıyan a e e er Yeşil Saha 

Maarif Vekaleti, Bu Sene Türkçe Prost Gelince Planda 

Dersine Fazla Ehemmiyet Veriyor Değişiklik Yapılacak 
1 

Şişhcne karakolu civarında ma-
Son .>enelerde, mekteplerde ço- Sene sonunda, terfi sınıf eder- Jiye binası yapılacak bir de ye-

cukların türkçe ve edehiyattan ken, türkçe ders'.erinin mevkii şiilik vücude getirileceğini yaz-
zayıf yetiştikleri yolunda bazı şi- ve rolü bütün derslerden daha mıştık. Yeşillik haline konması 
!<ayetler oluyoı-du. Mektep.erin çok nazarı dikkate alınacaktır. kararlaşan saha 0 civarın en mer-
gayesi, nihayet her şeyden evvel, Meselıi, bir ta:ebe, üç dersten mu- kezi yeri olmakla beraber Hali
düzgün ve doğnı okur yazar va- vaffak olamadığı takdirde ikma!ı. ce de hakimdir. İstanbul beledi-
tandaş yetiştirmek olduğuna gö- kalacaktır. ~'akat, bu üç dersten yesi büyük ehemmiyetini nazarı 
re, Maarif Vekaleti, bu bahis ü- biri, eğeı·, türkçe ise, 0 talebe, itibare alarak yeşilliği Haliç sırt-
zcrinde bir müddettenberi tet- ikmale değil, doğrudan doğruya larına, havuzların başına kadar 
lrikler yapmakta idi. Hakikaten, sınıfta kalacaktır. imtidada karar vermiştir. Hal-
tetkiklerin neticesinde, bu şika- Bundan sonra, kendi özdili ile buki şehircilik mütehassısı Prost, 
yetlerın muhik olduğu görülmüş.. k b 1 ş;•haneden baş'amak üzere ha-o uyup yazmasını i e doğru dü- .,. 
tür. Maalesef, mese.a orta mek- l k d · t·d t d · · rüst beceremiyen çocuk:arın bir vuz ara a arım ı a e en yırmı 
teplerin ilerlemiş sınıflarına gel- yukarı sınıfa geçmesine kat'iyyen beşer metre genişliğindeki iki 
meler.ine rağmen bir kısım çocuk I 1 b sahadan .-.irmektedir 

müsaade ve müsamaha edilm.iye- yo u u .,-~ · 
ların, doğru dürüst ifadei meram p hr' · !dikte 

1 
cektir. Vekalet, yeni yaptığı im- rost, şe ım.ıze ge n son-

edemedikleri, düzgün, yanl:şsız ra planda tadilat yapması, bu sa-
b . d kl t ·· 1 tihan talimatnamesinde, bu hu-
ır yazı yazama ı arı eessur e hanın havuzlara kadar yeşillen-
.. ··1 ·· t·· V k.l t b susa dair kat'i kayıtlar koymuş goru muş ur. e a e ' u sene- dirilmesi temin edilecektir. 

den itibaren mekteplerde türk- bulunmaktadır. 
çe ve edebiyat dersine daha zi
yade eheı_nnıiyet vermiş, yeni ba
zı tedbirler alml!jtır. 

Petrol Fiatları 
Kumpanyalar İstanbulda 
Fiatların Artmasını lstiyor 

Petrol kumpanyaları direktör
lerinin,Ankaraya gittiğinden bah
setmiştik, henüz bu heyet Anka
radan şehrimize dönmemiştir. A
alınan haberlere göre İk.tısat Ve
kaleti sanayi tetkik heyeti reisi 
Şevket Süreyya, petrol heyetinin 
dileklerini dinlemektedir. Heyet 
dünya petrol fiatlannın yükseli
şini gözönünde tutarak, burada 
da. fiatlann a.rtnı.uını arzu et -
mektedirler. 

8. Çekmece Köprüsü 
Vali ve Belediye Reisi Uıtfi 

Kırdar ile Trakya Urmım Müfet
tişi General Karun Dirik dün 
Küçükçekmece ve Büyükçekme
cede bazı tetkiklerde bulunmuş
lardır. 

Çok eski bir vaziyette bulu -
nan Büyükçekmece köprüsünün 
modern bir şekilde vapılması ka
rarlaşt: rı lmıştır 

l avukçuluk istasyonları 
İstaııbu vilayetinin muhtelif 

kaza ve köylerinde son sistem 
•tavukçuluk istasyonları• açıl -
ması karar'aştınlrnIJj!ır. Diğer 

taraftan tercihan bu istasyonla -
rın bulunduğu köylere modern 
ctohum temizleme makineleri. 

, de alınacak ve bu suretle bir yan 
dan köylünün tohumları temiz
lenirke.1; dığer taraftan mak.ne 
ar1ıkları vasıtasile tavuk'.ar da 
çok ucuz bir surette doyurulmuş 
olacaklardır, 

karşılık .senet te veririm. Amca 
ile siz de şahit olursunuz . 

Hep beraber köşke döndiıler. 
Antrenin karşısındaki şömineli 

büyük odaya girdiler. 
İhlıyar. tapu senetlerini, veka

letnameyi, ~enet yazılmak üzere 
hazırlanmış pulları ve daha bir 
alay kağıdı tomar halınde ma
sanın üstüne koydu. 

Ga .p ıapu senetleri,,i, \'ekiılcl· 
narr.ey, inceledL Hi;b!r pürüz 
yok u. Galip taahhütnameyi yaz
dı. Pakize el; hafü tilriyrek pu -
lun üzrine imzasını atlı. Sonra 
kahya sordu. 

- Kaç para aldığımı yazayım? 
- Ne kadar istiyo,rsunuz? 
- Beş bin lira kadar verseniz 

iyi olur, çünkü hayli vergi borç
lartmız \'ar. 

Pakizenin fena halde canı sı

kıldı. Eğer parasını çalmamış ol
salardı bu peyi derhal verecek
ti. Halbuk1 hırsızlara kurban ol
muştu. 

Asabileşti, fakat belli etme -
meğe çalışarak: 

- Öyleyse bu iş bugünlük kal-

Yeni karar, mekteplerdeki türk 
çe ve edebiyat hocalarını mem
nun etmiştir. 

Talebe Kaydı 
lise Ve Orta Okullara 

Talebe Alınıyor 
Mekteprere kayıt ve kabul mu

amelesi ha:a devam ediyor. Çün
kü, birçok talebeler henüz yer bu
lamaIDIJjlardır. Taksim orta oku

lu lise haline getirüniş ve bura

da ikinci devrenin birinci sınıfı 

açılmıştır. Fakat, bir sınıf açıl

ması, vukubulan fazla müracaat 

karşısında ihtiyacı giderememiş 

ve bu sınıfa bir 9ube ilcvesi ka

rarlaştırılmıştır. Şimdilik bu li

senin ikinci devresinin yalnız bir 

sınıfı açılmış bulunmaktadır. Her 

yıl bir üstün sınıf açılarak lise 

tamamlanacaktr. 

---00000---

Kazım Dirik Şehrimizde 
Trakya Umum Müfettişi Gene

ral Kazım Diril< şehrimize gel

miştir. General dün Silivri hay

van sergisinin resmiküşadına Va

h ve Belediye Reisi Lütfi Kır -

darla bir~ikte gelmiş bilahare 

yine beraber İstanbula dönmüş

tür. 

Umum Müfettiş Trakyadaki 

büyük kalkınmayı mahallinde 

görmek üzere Valı ve Belediye 

Rei imizle şehir meclbi azalarını 

ve İstanbul gazetecilerini Edir -

neye davet etmişt.ir. ~u tetkik se- j 
yahati yakında bır gun yapıla - \ 

caktır. 

sın dedi, yanımda o kadar para 
yok. Yanıma çekte almadım. İs
tanbula gidip gelir, pey veririm. 

Şadi bu fırsatı kaçırmadı: 

- Buna hacet yok hanımefen
di dedi, benim yanımda istedi

ğiniz kadar para var. Beş bin de 
verebilirim on bin de ... 

Duraladılar. Pakize hayretle 

Şadinın yüzüne baktı. Şadı de
vam etti: 

- Ufak bir hizmetinizde bulun
mak benim için şereftir. Bu şe

refi benden esirgemeyiniz hanı
mefendi. 

İşi bir an evvel halletmek is

tiyen Pakizeye teklif mülayim 

göründü: 

- Teşekkür ederim dedi, beş 
bin lira Yeriniz. 

Şadi derhal portföye el attı, ye
leğinin iç cebinden şişkin bir 

cüzdan çıkardı, içinden beş tane 
binlik aldı, Pakizeye uzattı: 

- Buyurunuz. Bunu hayırlı 

MÜTEFERRiK ---------
istantulun Kurtuluş Cunu 

6 te~rınıevvelde kullanacak o
lan İstanbu!un kurtuluş bayramı 
programı Vilayet ve parti tarafın
dan Eeçilecek bir komisyon tara
fından tesbit edilecektir. 

Bu yıl merasimin daha parlak 
bir şekilde yapılmasına çalışıla -
caktır. 

Bisikletli Müvezzi Teşkilat 
Şehir dahilinde mektupların 

daima çabuk olarak, tevzi olun
ması içın posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü cbisi.klet
li müvezzi• teşkilatı vücııde ge
tirmektedir. 

İlk partide müvezziler için 70 
bisiklet alınmış ve muhtelif mer
kezlere tevzi olunmuştur. 

Silivri Hayvan Sergisi 
İstanbul vilıiyeti tarafından 

tertip olunan hayvan sergilerin
den bu seneye ait olanlannın so
nuncusu dün Silivride açılmıştır. 

Resmi küşada Vali ve Beledi
ye Reisi Lulfi Kırdar, Trakya 
umum müfettişi General Kazım 
Dirik, belediye reis muavini Ri
fat, umumi meclis zabıt ve mua

melat müdürü Zühtü ,.e şehir 

meclisi iıza:arı ile gazeteciler iş
tirak etmişlerdir. 

Telsiz Teşkilatı 
Posta ,clgraf ve telefon. mü -

dürlüğü, İstanbul telsiz tesisat 
ve teşkilatını gen şletmeğe ka 
rar vermiştır. 

Bu cümleden olarak Yeşılköy 
civarındaki büyük •alıcı telsiz 
istasyonu. nıı yeni makineler ve 
binalar ilavesi için ka!abalık bir 
amele ve işçi kafilesi ile faaliyete 
geçilmiştir. 

iş görmektir. Herhalde mali iş
lerinizi, hatta şimdi aldığınız a
razinin idaresini de bize bırakır
sınız ümit ederim. 

Pakize uzatılan parayı alır -
ken: 

- Hay hay dedi, herhalde öy
le olacağa benziyor. 

Yusuf ıt.mca okkalı bir küfür 
savurmamak için kendini güç zap 
tediyordu. Fakat kendi kendine 
sövüyordu: 

cHay aksi şeytan!... Hay la-
' net olası şeytan!... Hay kafir 

şeytan! ... Herifi elimle yemliğe 
getirmişim!. ..• 

Amca oynadığı oyunu ken -
dine oynamıştı. Şadiyi kafese 

koymak isterken kendisi kapana 
yakalanmıştı. Buna emindi. Hın

zır mürabahacı nihayet emeline 
nail olmuş, Pakizeye ilk cemile
karlığı göstermişti. 

Bunun sonu ne olacaktı!. 

Amca bunu kestiremiyor, yal~ 
nız içinden: •Hay Allah belası-

bir fal telakki ediyorum hanıme- [ nı versin!. .. • diyip duruyordu. 
fendi. Temennim sizinle beraber (Arkası var) 

Harp Yapan Devlet· 
lerin İç Durumları 
Harbi, bir dram ve:ra bir facia ha· 

lintk dahi tavsif edeblllrlıı. Dramla
rıa ve1a faclalaruı oynandliı sahne
lerin mııhieşem, cuibell, heybeUl 
dekorları, seyredenleri içinde ve ar
kasındaki -.aıı, satlanllıiını, mıı

lr:aveme& kablUTettnf düşUnmete ve 
hesaplamata sevkeyleme:ı. Alelümum 
bütün o;runlarda se7ircilerin vazı -
:rçllerl ba tarzdadır. Güreş yapan 
pdılivanJann, J'&rqa ı;ıDnbıı at -
!arın, ibtündeki blnicllerln dahili 
büııyelerinl, hastalıklarını, hayatlan
nm, uvlyeUerinln zayıf ve çürük kı
&unlarmı se7hcllerden bir klSDll bir 
an lcla belki de fikrinden l'eı>lrlr, fa
kat hesaplamaz, fazla düşünmez, ki
min yenecetlni, hangi atın birinci 
celeceğlui alik:ı. ve .heyecanla t.aklbe 
koyulur. 
Dramı veya faciayı oyıuyanqr, 

pehlivanlar, yarış atlan m.erlerinde 
bulunanlar dahi, bu anda ve umanda 
kendi iç bil.ııyelerlnl, dıırıımlarını he
saplamular. Yenmek, hlrlncl sel -
mekten başka bir şe7 düşünemezler. 

Garp cepheslndeld bİl3'iik harbi 
sevk ve idare eden Erki.nıh~blye he
J'elleri, k......,daD.larla birlikle çar -
ptpn askerler da,bl bu vaziyettedir
ler. Fakat, cephelerdeki muva!fakl • 
yetin müsbet ve,-a menfi neticesi. 
zafer veya mağUlbb'el, daha zl:racle 
fç. bÜ117enln, harp yapan milletin da

hili vazlJ'etlnln klffTIOtl, melaneti, 
saflamlıi't veya çiirökliifli ile ölçü • 
lür. 

MııkaJ'eselerimlzl yapaıken, mu • 
hakemelerfmlze Pre neticeler elda 
etmefe, bül<iimlerlmlzl vermeie ça
l~rrken, harp yapan devletlerin ve 
mlllellerln lo bÜDJ'elerlıtl, dahili du
n.mlannı daima ölçü olarak kullan .. 
mamız Iizımdn. 

Harbin başlamasındanberl bir ay 
&'eı:tltl, 35 mUyonlak Polonya milleti 
nıallüp ve muınnahll oıd•tu. taksim 
bile edildlil halde, İnaillere tayyare
leri, nazl AI.manya halkma attıtı mll· 
yonlarca beyannamenin sa715ına, ye .. 
ni milyonları ili.ve eimek faaliyeti 
ile mewwI balun•yor. 
Alınan mU!etıoe defU, Almanya -

dald ba&'iinlrii rejime, lıltlerlzme kar

ıı harp yapıldlfım beyan eden Nazır 
Mbler Alltonyo Eden ve arlwlaşları. 
Alman mllletlnl bll&'iinkil idare erki
m ve Rltlerb:• aleJ'hlne isyana, th .. 
tnille tqyll< ederek, ba ınrrelle harp 
cepbestn.ı. bes••ma.a•ı temiD De sa .. 
fere b-k pJ'eıılal lakip edl-

10.rlar. 
Almanyada erzak u, lpUdal mad· 

de staldarı ıuwı siiretıek harp için 
irili deifl, -i bblaka deY&llt e -
decek:. sonuna katlar mukavemet 
keyfiyeti meçhul "" kara kilfelltt 
de ... 
Başka türlü dalıllli lelıllkelerln, İn

rlllere ve Fransacla dahi bııl.,..,..,
fını iddia eylemek basit ve yersiz 
düşüncedir. 

Biz kimsenin ne müdaftlyiı:, ne de 
hasmı, yalnısca, vubetl cöriiııd.Qii 

gibi lelklke, r.Dlatmaia çal-kta -,. .... 
HAMİT NUILİ DLMA~ 

Cumhuriyet Bayrsmı 
Cumhuriyet bayramı hazırlık

laıına başlanmıştır. Bu münase -
betle Halk Partisi İstanbul vila
yet merkezınde şenlikleri orga
nize edecek bir komite teşkil e
dilmiştir. Komisyon yakında fa
aliyete geçecektir. 

SORUYORUZ! 

1939 Kitabı Nedir? 
Bir veli inuasile aldJimın; mek

tuııta deıılliy'or ld: 

•- Çoeaium 3 üncü sındtadır4 
ötrelmen Bayan, okııma kllabı 
almıs. 939 baskısı olsun, demlt. 
Ben de Beştırtaşta aradım 939 baS

kısı kitap yok. Ondan sonra An· 
kara caddesine celdlm. 939 baskı· 
sı kitap istiyorum.. diye kime 90<

cllllll5&, yok eevablDl aldım. Nlba· 
yet bir baJ'lr sahibi ltllapeı: 

- Boşuna aramaymrz 939 bas
kısı kitap yoktur.. dedi. 

Çocup bıınn söyledim. 938 bas

kısı lıltabmı '"erdim. Öfrelınen 
J'İne befenmemlş, 

- Hayli' (939) baskrsı olacak. 
Bu yanh!J, demiş. 

Ben de şaşırdım. 939 baskısı 

var mı. yok tnU!» 

Oklll'ııeıımuzun 939 baslwıl hl
l<iyesl laakında bir çok mektuplar 
alcluıı.. Öfrendiilmbe söre 93& 71-

lmtla basılan b11 kllapl&r bir l<&O 

yıl daha mel<leplerde olı.alıılacalt
lır. Maarif ldart!li mekleplere ki
tapları tamim ederkea 938 ...-e7a 
939 diye mi tembllıal yapQ'or. 

Yoksa kllabı mı tamim e.ıı,,-. 
Bütün kitaplar Vekillella ve lek 
kitap oldııfuıuı röre ba kar~ı
fm önüne reçllfp l'r<'Umrdlflni 

Soruyoruz 1 



Almanya 4 Danimar- Amerika 
k V Z · Komünist a apurunu aptettı Partisi 

Bu Hadise Danimarkada 
Heyecan Uyandırdı 

Amsterdam, 1 (A.A.) - Dört 
Danimarka gemisinin Almanlar 
tarafından zaptedilınesi, Dani -
markada heyecan uyandumış -
tır. 

Bu gemiler, Rota, Diana, Mar
geretave Leynaez adında.ki ge
milerdir: Bu gemiler gıda mad
deleri nakletmekte oldukların -
dan ke:ıdilerine kaçakçılık yap-

makta oldukları bakılmasına im-

• kan boktu. Almanların i* mad

delerini doğrudan doğruya düş

man memleketleri otorite-rlerine 

gönderılır~dikçe kaçak telakki 

etmiyeceklerini söy !emiş olduk

ları hatulatılmaktadır. Dört Da
nimarka gemisi işte böyle bir va
ziyette bulunuyordu. 

Türkiye Serbest 
Güreş Birincilikleri 
Ankaralılar 4 Kupa Ka
zanarak Birinciliği Aldılar 
Ankara, 1 (İKDAM Muhabi

rınden) - Türkiye serbest gü
reş birinciliğinin son bünü bugün 

19 Mayıs stadında yapıldı. Ha -
va güneşli ve güzeldi. Müsaba
kaları binlerce seyirci takip etti. 

Türk.iye güreş birinciliğinin bu 
seneki neticesi şudur: 

56 Kilo 

1 - Ahmet Çakır (İstanbul) 
2 - Mehmet Karga (Samsun) 
3 - Halis Palamur (Ankara) 
61 kilo 

1 - Suat Savaş (Ankara) 
2 - Hasan Tavu (Konya) 
3 - Zeka Alaltın (.Samsun) 

66 Kilo 

1 - Yaşar Doğu (Ankara) 
2 - Servet Meriç (İstanbul) 
3 - Nurettin (Edirne) 

72 Kilo 

1 - Yaşar Atik (Ankara) 
2 - Şaban (Samsun) 

Alman-Rumen 
Ticari münasebetler 

T esbit Edildi 
Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. -

1935 Alman - Romen ekonomik 
anlaşası hükümlerine göre, Bük
reşıe !apılmakta olan senelik gb
riişmeler nihayete ermiştir. Mu
allakta bulunan bütün meseleler 
dostane bir surette halledilmiş 

ve l teşrinievvel 1939 dan 30 Ey 
hl 194-0 a kadar olan müddet 
zarfındaki ticaret mübadeleleri 
tesbit olunmuştur. 

İstikraz Aktedecek 
Belediyeler 

Ankara, 1 (İKDAM Muhabi
rınden) - Tokat Belediyesi iç

me suyu tesısatı ıçin 28770 lira
lık, Uzunköprü belediyesi de e

lektrik tesisatının ikmali ıçın 

12.000 liralık istikrazı aktetmek 

üzere Dahiliye Vekaletine müra

caat etmişlerdir. Müracaatları 

teıkık edilmektedir. 
--00000---

Adliye Tayin 
Kararnamesi 

Aı kara, ı (İKDAM luhabi
denj _ Adliye Vekaletı , hakim 
ve nııilldeiumumiler arasında ba
zı dcg şıklikler yapmaga karar 
vu nıı§ ır. Vekii.et bu husustaki 

kararname projesinin hazırlığı

na ba amış bulunaktadır. 

--001>--

Muğla Mebuslat ı 
Muğ:-ı, 1 (A.A.) - Halka! te

masta bulunmak ve tetkikat yap

mak uzere vilayetimiz mebusla
rı buraya gelmişllrdir. Mebusla

rımız yarından itibaren vilayeti
miz kazalarını gezeceklerdir. 

3 - Cemil (Kastamonu) 
79 kilo 

1 - Vahit (Ankara) 
2 - Ahmet Mersin (Konya) 

87 Kilo 

1 - Mustafa Çakmak (İst.) 
2 - M. Ali (Çorum) 
3 - Mustafa Küçük (Edirne) 

Ağır 

1 - Mehmet Çoban (İst.) 
2 - Hanefi (Konya) 
3 - Jfayatj (Edirne) 

Talum itibarile Ankara 4 birin
cilikle birinci İstanbul ikinci, 
Konya ıiçüncü oldular. 

Derece alan güreşçilere mera
simle kupa ve madalyalar veril

di. Bu seneki gıireşlerde eİı gü -
zel güreş yapan 4 güreşçiye mü

kafat verildi. Bunlar Mustafa 
Çakmak (İstanbul), Celal Atik 

(Ankara), Yaşar Doğu (Ankara), 
Suat Savaş (Anl<ara) dır. 

Uzakşarkta 
Çin - Japon Harbi 

Devam Ediyor 
Çunlung, 1 (A.A.) - Central 

Nevs Ajansının bildirdiğine ~ 

re, Huoon eyaletinin şimali.ııde

ki muhasernat, 65 kilometrelik 

bir cephe üzerinde vukua gel -

mektedir. Burada yapılan muha

rebeler, Hankov muhareblsinden 

sonra Nançang iivarında vukua 

gelen çarpışmalardan daha şid
detli ve kanlı olmaktadır. Japon

ların mühim zayiat verdiği t~y
yüt etmektedir. 

Çanga şehri, üç gündenberi 

durmadan bombardıman edj] -

mektldir. Şehre 200 den fazla 

bomba düşmüştür. Şehirdeki ha

sar çok büyüktür. Ayrıca bin -

!ere! klübe de ateş almış bulun
maktadır. 

Londra Ticaret 
Ateşemiz Geldi 

Londra Ticaret ateşemiz Ce

ıaı, dün sabahki semplon lkspre

sile şehrımize gelmiş ve akşam 

Ankaraya hareket etmiştir. Celal, 
Vckiikt taraf.ndan davet edil
miştır. 

12 kişilik bir yahudi muhacir 

kafılesi de ayni trenle gelmiştir. 

Buradan Filistine gideceklerdir. 

Pariste bulunan ticaret müste

şarı Haıit Nazmi de bugün şehri

mize dönecektir. Fransada tahsil

de bulunan tallbemizden beş ki

şilik bir grup ta dünl<ü trenle 

memlekete dönmüşlerdir. Semp

lon ekspresi dün, dört saat geç 

.e:elm.iştir. 

Bridges, Komünizm 
Ve Nazizm'in Ameri
kadan Çıkarılmasını 

İstiyor 
Vaşington, 1 (A.A.) - Cumhu

riyetçi Partiden Reisicumhur nam 
zedi ayan azasından Bridges, rad
yoda bir nutuk söylemiştir: 

İnfiratçılığın en mararetli ta -
raftarJarından biri olarak tanı -

nan Bridges, bu nutkunda Reisi
cummur Roozeveltin bitaraflık 

hakkındaki düşüncesine çok yak

laşmış bri vaziyette oldutunu gös

terırıiş ve ezcümle demiştir ki: 

Hitler hakkında, Stalin haklun 
da ve bunların temsil ettikleri 

fikirler hakkında nefret duyu -
yoruz. Biz, demokrat bir rejim

de yaşıyan hür bir milletiz. Biz, 
Nazizmin fe Komünizmin yayıl

masını görnnek isteıney!z. Biz 
!er, bu sistemlerin memleketleri

mizde yayılmasına mani olmata 
azmetmiş bulunuyoruz. 

r . ~ 

.il I rl andalı 
Tethişçiler 

Faaliyette 
Amsterdam, 1 (A.A.) - Dai

ly Herald gazetesinin yazdı -
ğma göıe, ir;anda Cumhuriyet
çileri İngiltereye karşı olan 
mücadelelerine yeni bir şekil
de tekrar başlamışlardır. 

Bunlar pasif ahva korunma 
teşkilatlarının ilanl arını y ırt -
makta ve mahzenlerin ve sı

ğınakların tenvir için mevcut 

elektrik tlllerini keserek bü- l 
yük . Britanyada pasif müda- \ 

faa tertibatının işkal eylemek-~ 
tedir. ~ 

~ 

Sovyeflerin Letonya
da imtiyazı Olacak 

(Baştara[J I inci sayfada) 

yapılan ihllram mera.siminin a7DJ 

merasimle kartılanınıştlJ'ö Se1Jer, dün 

akşam yemej-lnl «Stalln> Molotof "e 

Voroşof ile ye-miş:tir. Yemekten son

ra EeUer operada bl.r temsilde hazır 
bulunmuştur. 

SOVJ'et raıeteleri, SoVJ'et kıtaat.mm 
Estonyad.a bir üssü bahri ile bir Qy-

7are me7cbnını fKaJ etmelerinin sal

hun yeniden takviyesi demek oldu 

iunu beyan etmektedirler. 

NOTLAR 
FllANSADA KURULAN 

POLONYA HÜKtlMETİ 

Yeni yetişen çocuklarımu.ı lıer 

nevi propaı-anda tesirinden koru
mamız lismıdır. Çocuk, mektepte, 
kitapta, kendi klisik ve te.rbiyevi 
hayah içinde doğTu, iyi, l'Ür.el, ide
al, mukaddes olarak tanıdıtı kıy· 
metleri, hayatta, tamamen ten, 
aksi bir halde l'Öriirse, mektebe 
karşı, içinde bir ltimadsızlJk uya· 
nır. 

DUnki.1 razetelerde, bizim ajan
ım verdJfi bir havadis vardı: 

Fransada yenJ Polonya hü.kümeti 
kurulmuş, yeni Reisicumhur se~il
miş! 

Çocuk, bu h&disenln mini ve 
mahiyetini asla tahlil edemez. 
Çünku, o, mektepte. okudutu 
ders1erde öfrenrniştir ki, mu-. 
ayyen bir tarif olan bülliımet, 
yabancı bir devlclin toprakları i

çinde" kurulama.,;. Bir hükümeiin. 
Wşe-kkulu i~lo muayyen şartlar ıa
zımdır. Re-islcuuıhur intihabı için 
yinr muayyen şartlar Ji.zımdır. 

Fransada te ekkul ettiği habe-r 
verilen yeni Po1onya hUkUmetini, 
celin de, çoeufa iuh edin ... ~iha
yet, bu havadis, muayyen maksat
larla, soyunun uyu fehvaAınca, a
janstan ajansa tavsiyelerle celmiy, 

- ""- •• ,._ T ·-

' ihtisas! 
Bizim ki ve candan dost Sadri 

Ethem, evvelsi gün (Froyd) da dair 
yaznu:ı olduğu bir yazıda bir müna -
sebet cetlrerek Göte'nin (ihtisas bu
dalası) dedi.fi tipJerden de bahsedi
yor ve bunların~ yalnız bh şubede 
fe,·k.ali.de muvaffak olan tipler oldu
tunu aöyhi:ror, sonra da bu tiplere 
misal olarak mqh11r (Aleksi Karel) 1 

rösteriyor. 
Halbuki ben bunun aksini zanne -

diyorum. Alekııl Karel, bllikis, yal -

wz bir ıÜbedeki fevk.alide lbtlsann, 
levkalide aleyhinde olsa rerell! Çün

kü kitabında, yanı (Bllinmiyen A -
dam) diye oltadaiumm ltll&bında 

kendisi böyle söylüyor. Meseli be -
klmUk işlerini ele alıp dJyor ki: 

..Sucün f~ ve tıp, harlkul&de iler
lemlşür. Öyle iti tıbbın htr tubeslne 
mensup mütebaaısların kendi işle -
rine att bllmedllıleri pek kalmamış 

slbidlr, Faka\ bektmllkte ıube ve ih
tisastan ziyade umumi &'Örİif, duyut 
anlayq ve bll&'J liz.ı.mdır. Çünkü in
san bir küldür, insan vücodünü teş
kU eden makineler, hep blrlblrlne 
batlı, blrlblrlni işleten, birlblrlnden 
llat'lyyen ayrı rayrı olm.ısan ve işle
rinden birisi hafllçe bozulunca, yıp
ranınca hepsi birden az çok mute -
essiz olan bir heyeU mecmuadır. Böy
le oJdufu halde iJJsa.nın hastalıfı, 

satlıtı, çürültlötü, satlamhtı ve ha
yatı ile ali.kah olan heklmlerin de 
ayn ayn mütehassıs olarak yalnız 

&"özle, yalnız kulak ve burunla, 7al
nıs mide ile, yalnız kalple, yalıuz ci
ierle yalnız sinirle meşrul olması ne 
demektir? 

Bekim dedfiln J"alnıw. bir veya Ud 
izayı defU, hepsi birden biribirlne sım

sıkı balh vr blribtrinden ayrı •ayrı 
ol.mıyan küllü., yani insanın tamını 

bllmelldir ki onan tedavisi daha esas-
, h olsun .•.• 

İııte, bu . özler de göstf'riyor ki 
«Aleksi Karel• bir şubede fevkalide 
mu\.·affak olan bir lhtlsa~ı detll, 
bilakis ihUsaS('ıhfın aleyhtarıdır. Fa
kat bu fikir dotru mudur, yanlq mı

dır? Artık onu bizim asri ı~okman 

llekimimb Doktor Hafız Cemallr, 
Ruh doktorlarumzdan hzt"ttin Şada
na sormalı! 

OS~fAN CDtAL KAYGILI .................... ~ 
:i ANKARA HABERLERİ ı 
!: ........................ : 
1 Kaymakamlar 

Arasında 

Yeni Tayinler 
Ankara, 1 (İKDAM Muhabi -

rinden) - Kaymakamlar arasın
da yeni tayinler yapılmıştır. Bun
ları bildiriyorum: 

Safranbolu kaymakamlıvına 

Bafra Kaymakamı Sadı Cidal, 
Gerede Kaymakamlığına Saf -
ranbolu Kaymakamı İhsan Kaya, 
Mudanya Kaymakamlıgına Ge
rede Kaymakamı Ramiz Batuk, 
Kızıltepe Kaymakamlığına Isla
hiye Kaymakamı Bekir Slıkı Tu-

gal, Hayrabolu Kaymakamlığı
na Kızıltepe Kaymakamı Kam
ran Tuğman, Ahlat Kaymakam

lığına Haran Kaym~kamı .Sadık 
Tuncel, Refahiye Kaymakamlı
ğına eski Seferihisar Kaymaka
mı Cevdet Çunka Ye Islahiye Kay 
makamlığına mülkiye mezunu 
Sadri Aıtuç tayin olunmuşlardır. 

mua1yen bir davanın kuanması i
çin kol1anılan bir silihbr. 

Henüz klislll: bilclleri ha:unei
memiş mektep ~ocufunun kafası
nı, bôyle, zamanın ve Politik lcap
ların yrni buluşları He- altüst eı

meie hakımız yoktur.. Fransada 

yeni bir Polonya hukümeü kurul
du, clemiyelim; batı Polonya mil· 
liyetperverJeri Fransada lstikliJ i

çin çahşmaia başladıJar, diyelim. 
O zaman, çocutun kafasındaki bir 
stiru istifham işaretlerlnln harap e
dici t.eslrJeri yerine, rUr dl.matı.ar
da, takdir e-dicl he-ye.canlar u3·an
dırmış oluruz. 

TİYATRODA TASARRUFA 

AKLIMIZ ERMİYOR 

Şehir Tiyatrosunda Romeo - Jü.1-
yet piye ini seyre-deni er, ahnenln 
dekor :r.ayıflığını ve fakirliilnl rO

rünce, Şeki pire acımışlar .• ~ekls
pirin biıtün e-se-rleri, buıitn, dün
yanın her tarafında, ancak bol 
masraf \'e zencin de-korlarla oyna
nabiliyor. Belediye bütçesbıp.e Uç 
kuruş tasarruf edt"ceflı, diye, dün· 
y& kl.isiklerlni halka fena tanıt

mı:rahm. Beledl1e, mutlaka tasar
ruf ihtiyacında ise, tavsiyemiı şu

dur: Th•atroyu kapasın! 

SÜKRÜ AljMET 

- ------

~e~isioUz~ı ~us~h~~eı~_r . . .. '" 

Hayata, lztıraba, 
San'ata Dair ... 

YAZAN: Selami İzzet S EDE S 
İlmın ve fennin ortaya koydu

ğu hakikatlere göz yumanlar, bu 
halukatlere dudak bükenler, ıa
kayit kalanlar pek çoktur. Çok
luk beşerin dimağında felsefe boş 
laf, içtimaiyat kuru söı, mantık 
masal, edebiyat farfara, fizik ile 
şimi şaşılacak birer hokkabaz -
lıktır. Ancak güzel mefhumu in
sana dudak büktüremem.iş, in -
san güzelın akademice tarifine 
girişmeğe lüzum hissetmeden 
güzelın karşısında hayran kal -
m.ıJjtır. 

Herkesin gönlünde hır aslan 
yattığı gibı, bu herkesın gQnlun
de yatan aslanın yanında da bir 
san'a!kar uyuhlar. Mesele gönü1-
de yatan aslun ı ayaklanaırmak, 

san 'atkiırlan uyandırmaktır; bu
nu hılkaı yapar. 

Deha hilkatın malı. san'atkiır 

hilkatın yarattığıdır. •Bana da
yanacak bir nokta verinız dün
yayı yerınden oynatır.ılı. diyen 
alim hilkatın malı, asırlar boyun-. 
ca bir kadın gülümseyışini Jo
kond'uıı duda~arında yaşatan 

ressam hilkatin malıdır. ·Buha
rı keşfeden de insan, radyo mev
celerinı bir türlü zıhnınp sığdı
ramıyan da insan• diycceksin ı z. 

Tamam, güzel bir kadının kar~ı
sında burnunu çekıp, ağzın. §a
purdatarak. ·Lokmaı . hekimın 

ye dediği> dıyen de, in"and r, 
•sana çırk.ın dedilcı dl.ışJnanı ol· 
dum güzelin , diyen de; ikisı i< 
hilkatin ma:ıdır. Hilkat bırın.n 

gönlünde ,yatmakta oları as.aııa 

boyuna ninnı siiyler, ötekinın gon-ı 
!ünde uyuklayan san'atki'ırı U)an
dırır. 

Eskiler hılkatı inkara mec·bur • 
kalınca ad.n ı trlek . koymu~ 
!ar .felek kinııııe kavun yedırir 
kimine !:elek.• hılkaı kimim ya
rattığı gıbı bırakır. kımını res
sam, musikişinas, şair, mimar 
yapar. 

Yara:. dıkları gibi kalanlar ü
zü lmesinler sanatkarın ıntiba

larında onların da aksı sadaıarı 
vardır: mustaıip bir aksisada. 
Beşerin en mukadde, duygusu 

ıstırap olduğu içın san'atkiırın e
serinde de heı şeyden öne<' ıstı

rap aranır 
Dünyaya gözümüzu açar aç

maz ağlanıyor muyuz? Hilkat 
her şey~ kadirdir, yalnız ıstıra

bı önJıyemez, zevk verir, saadet 
\'erır. si.ıkün ve huzur verir, fa
kat ıztırcıp vermemezlik edemez. 
Bunun içın herhangi hır san'at 
eseri önünde ilk sual şudur: ·A
caba san'atkarın duyduğu ıstırap 
neydi?. 

Yeryüzünde san'atı besliyen uç 
sevgi vardır: Allah se\'giSı. vatan 
sevgisi. sevgilinin sevgisi; ve bu 
üç sevgi de ıstıraptır. Sevgilinın 
yüzünde göz izi görür muztarip 
olursun, vatanda düşman gözü 
var dersin muztarip olursun, 
Tanrı cennetini kapayacak diye 
ürperir ıstırap çekersin. 

Bu da hilkatin bir h'.ıtfudur. 

Iztırap olmasaydı hayatın zevkı 

kalmazdı, azap çekmiyen neşenin 
tadını duyabilir mi? 

ler, yalnız ağlayana •akıllı de
ml!llikleri gibı. 
Eğer hayat yalnız gülmekten 

ibaret o~aydı yeryüzünde mizah 
edebıyatından başka bir şey ya
ratılmazdl, edebiyatın şaheserle

ri de mizahi değildir. 

Beşer kudretim ıstıraba gö -
ğüs germesıni bilmesınden alır. 

Istıraba göğüs gererken gülüm
semek lilzımdır. Ancak: 

Güleriz ağlanacak halimize ..• 
Mısraı kulaklarınuzda küpe ol

malıdır. Şunu kabul edelim ki, 
bizj kahkaha ile güldüren görü
lerde bile gözyaşı döktürecek bir 
taraf vardır. Sokakta ayağı sür
çüp yuvarlanan bir adama sa
dece güıilnür mü? 

Ölum döşeğinde yatan biri -
nin ölümden bahsetmesinı gül
mekle karşılarız. Fakat sahıden 
güler miyız? .. O güluş:e ne de-
1 u ı tıır ıstıraı.ı vardır. 

Bir l'Dn dedi ısıırap içinde 
Beu Olme:ie relmlşlm bu Hlnd'e, 
Ölmek de-dl. kahkahayla &Uldııun, 
Duydum ki fakat, içimden Oldum! 

Gulmen;.n verdıgı bu ıstırap -
tan guzel, bu ıstıraptan lahutı, 

bu ıstıraptan daha ölmez hayatta 
n~ vardır? 

• •• 
Diderot diyor ki: •insan sev-

dıginı kaybettığı anda mersiye 
yazarrıaZ• 

Doğru, insan aglarken kalem 
tul<ımaz, fır~·a, nim gözyaşları le 
beraber işli yemez, fakat sonra? 
Acı insana yavaş ya\·aş sıner, 

ınsanır kaybetugını sonra son
rJ gOr~s1 gt.: ı r ve o zaman ıst ırap 

insanı yıikselt ı r, beşerin fevkine 
çıkarır 

oı kabre biraz daha iner.em 
Nezdimde butun cihan kahr piç! 

Shakespeare, Goethe, Racine, 
Sınan. Rod.n, Becthoven ıstıra

bın destanını ·azan, ı~tırabın a
bJdeıerinı dıken dehalardır. 

Ra1 .n'in •mütefekkir» i dün
yayı anlamanın. ka,ramanm ıs
tırabını çekmekten dogar bir a
bıdedir. BeethoYen, dunyayı du
yamamaktan mutevellit bir ıstıra 
bın nağmelerini yaratmıştır. Sü-
1 ymamyeyP bakını.z, büyük bir 
devrııı ıhtişamı ortasında, yıkıl

maz temel kurma ıstırabının şahe 
ser örnegını görürsünüz. Granit 
kü'.çelerine : •her şey yıkılır ben 
dururum!• dedirtebilmenin ısıtra 
hını tasavvur edebilir misıniz!.. 

İşte böyle ıstır~pların verdiği 
zevk uçsuz bucaksızdır. 

* Hayvanlann birçoğu nasıl bi-
ribirlerile anlaştıkları için sürü 
halinde yaşarlarsa, insanlar da 
biribirlerile anlaşamadıkları için 
biribirlerinden aynlamazlar. Bu
run buruna koklaşan köpeklıer, 

omuz omuza veren kediler biri 
bır !erinden çekinmezler, çünkü 
biribır!erinin içinden geçeni bilir 
!er. Halbuki insanı. .. Maupassant: 
·İnsan ne yapsa. ne dese daima 
yalnızdır• demiş; Schubert ayni 
ıstırap ile yanmış: •hıç kimse 
kimsenin derdini, sevincin; anla
yamaz, diye içini dökmüş. 
Anlaşmak neye yarar? Düşü-

,_ - - . 

·~~ r . ,.- . . 
Derdimi 
Makam 

Söyliyecek 
Arıyorum 

Geceyansına tok yaklaşmq bir sa
atte KarakOydt"n Tophaneye doiru 
CidiJıordum. 

Burası, dü.nyanın her Hman ıeh· 

rinde tesadüf edilen caddelerden bi
rhllr. Saida ve solda ıratanmq mey
haneler, birahaneler.. Gazeteirrin 
polis haberleri arasında ismi sik sık 

tesadat edUen bu caddede herl"ÜDkÜ 
slbl yine böyök bir nq'e !aşıyordu. 

Meyhane kapıları açılmış.. Kırık 

saüa.r, kadınlar ve erkeklerden mu -
rekkep şarkıcılar. Safa sola baka ba
lla ilerlerken açık bir meyhane ka· 
pınndan içeriye sinıim l&luldı. 

Bıncahıol', masalaırn arasında yer 
almJf ihtiyar, boyalı blr kadınla ya· 
JU.Dd& nihayet 12 7aşlannda tahmin 
edilecek bir lın çocolt ... 

İhtiyar kadın elindeki kırık udu 
i1e n-Pne.lerinl ararken kü<'ük lu1: da 
ulalı ellerinin bvrıyamadıfı def ile 
tempo tuıbnaj'a tahşı'yor ve prkıya 
iştirak ediyordu. Sarı benl&Ji, cılız 

llızm sesi bu ya7raraya yetişemt-diii 
i('İD bıit.ü.n kuvvetini sarfNiyordu. 

ız yaş;ındaki bir kız .. Bir n:ıeyha
ne .. Şarkıcı ... 

Kafamda balledemt-diii:m bu mu· 
a.mmadan ka('ar l'ibi adımJan sıklat;
tırdım. Fakat birka-: adını ilt-ridt ki 
meyhanede. yine ayni manzara .. Da
ha kuçük: bir lr.n.. Yine ayni roldt" ... 
Elde def .. Şarkıya yardımc·ıhk t-di -
7or. 

SarbOf Cos.ICT, salyalı a&'IZlar kar
§ISlDda bu cılız yavru1·a bakakaldım. 

'\'azJf~lnl bitirdi. Elindeki def ile 
sarhoşlar arasında para toplamaia 
batladı. Meyhane ve sarhoş.. mt"f -
ı.umıan arasında 7uvarl.anan kelime· 
Jui dinliyerek parayı topladı. ')'ine 

vazifesine başladı. 
'l'int: tempo .. Yin• şarkı .. 
Bu haile karşı ında diUm tutul -

mil! tu. 
Bunlarl kontrol edt"n makamı bil· 

miş olsaydım erte-si run de-rhal ci
dip dtrdlmi sôyliyeet-ktim. 

ZEKİ l EMAL 

Burdurda Bir Kaza 
Burdur, (İKDAM Muhat nn -

den) - Şehrimizde bırkaç gun 
evvel ölumle neticele11Cr b.r ka
za olmuştur. Zafer mahall ınden 

Malik oğlu Ali \'e kardeşı. Bu ç 
mahallesinde bir yapı ışı de cn
lışmaktalarken üst üste istıf ct
tikieri kerpiçler birdcnbıre vı

kılmı ve her ikisi de altı d ka. 
mısTardır. Çökuntunun taZ) kı ve 
başına rastlayan çivih ağacın •e
siriyle Ali derhal ölmıiş etraf .. n 
yetişenler tarafından kurtar a 
kardeşi de iki ayağı Jurık olarak 
hastahaneye kaldırılmıştır 

nen, hisseden bir müfekkirenın 
karşısında ayni suretle hısseden, 
düşıinen bir müfekkırerun an
laşmallarına imkan var mldır? 

•İki .,,1 bir baş içindir• sozü, in
sanlar biribirlerine kucak açtık 
sandıkları halde biribirlerinden 
uzak düştükleri için darbımesel 
olmuştur. 

Beraber olmak arzusu, hep bu 
ayrılık ıstırabından doğmamış 

mıdır? 

Bir yanda ·~tik dertlim, &'Ole bir yan· 
da aolsak 

Hep beraber yaşasak, bera~r toprak 
olsak ... 

Bu ıstırabı herkes çekmı .ır fa
kat bu emele erişen kaç kış. var
dır? Hayat anlaşmamazl.k' r. Bu
nun için güzeldir; bunun ıç P ıs

tıraptır. Ve hu ıstırabı terennum 
etmek te. edebilmek te en biı~ uk 
zevktir. 
Sana senden rellr bir i~e ancak bid 

lazımq, 

Cmldln hes, zaferden lıı:im e:den imdad 
litımsa ... Şark resim Akademisinin te

melinı atan Hamdi Beyin bir tab
losuna bakıyorum. Çatık kaşlı, 

tığ bıyıklı bir delikanlı bir kılı

cı göulen geçiriyor. Onun kadın 
duruşlu halinde: •bu koca pala

yı nasıl kullanırlarmış!• dıyen 

öyle müstehzı, öyle lakayt hır 

eda var ki, ressamın eskı devır -

!ere hasret çe!cltiğj anlı.tiılıyor. 

Bu hasretin ıstırabı büyiiktür. 
Hamdi Beyin bir silahçı mağa -
zasını gösteren tablosu Osmanlı 
İmparatorluğunun inkıı azı sıra
larında yapılmıştır. 

SiLiVRi HAYVAN SERGiSi 

Avninin modern •arkadaşlar• 
tablosunda hızın ve gücün kuv
vetı var. San'atkar insan yorgun
luğunun, insan şefkatinin,insanlık 
duygularının bütün ıstıraplarını 
kalbinde yaşatmıştır. 

Ya neş'e diyorsunuz, hayat yal 
nız ıstırap mıdır? Evve!A söyle
dim ya, neş'enin kaynağı ıstı

raptır. Yalnız gülene .deli> der-

Silivri hayvan panayın dün a('ıldı. Tafıdlilıtd a7nCa vt-rdiiimlz 

f _ panayıra ait blr resmi -yukarı a 11.oyuyoru.z. 
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''KAVGAM '' 
1 

Yaza.:rı.: 
Alman Devlet Reisi: ADOLF HiTLER 1 

Tefrika: 2 ------....ı. 

Habsburg Düşmanı, 
Ve İhtilalci İdim 

Dt:-.1 ÇIKAN KIS:nıN HULASASI 1 
(Kitler. Almanya ile Avusturya 

hududu W:erinde bir kasabada dof

dutu nu anlattıktan sonra, daha ı 
çocuk yaşta Fransulara k&f'1ı kin 
beslediiinl ve mektep sıralarında 

lk•n kavracı bir lablatle oldufunu 
söyh.i.yor. 

llitlerin babası, onu bir Avus ... 
turyalı memur yapmak istiyor. Fa
kat. Bitler asker olmak anusunda· 
dır. 

:\tekt.epte ike nbirçok ,.dersleri [h .. 

mal ediyor. Yalnız resme. cilzel 
san·atlara, tarihe karşı zaaf duydu
.tunu söylüyor. Tiyatro seyretmesi
ni ('Ok seviyor.) 

Mesela Lohengrin'i ·ilk işitti

ğım zaman, kendimden geçer -
dil!' Vagner'i o zamandanberi 
severdım. Bu küçük şehrin tiyat
rosundaki temsilin fukaralığına 
rağmen, duyduğum heyecan çok 
zengindi. 

iKiNCi FASIL 
GENÇLİK SENE:LERİ - VİYA· 
NADA GEÇİRDİ(ii FUKARA· 
LIK - BİTLER VE SOSYA· 
LİZ:\1 - YAHUDİLERE NASIL 

DÜŞ~lAN OLDU? 

Babam öldüğü zaman, on üç 
yaşında idim. Annem de bir sene 
sonra öldü. Ben kendimi gayet 
fena bir Avusturyalı, fakat iyi 
bir Alman sayıyordum. Buna 
ragmen Viyanada oturmağa 

mecbur kaldı.m. 

Viyanaya geldiğim zaman, ilk 
ı~ uıaraK LTüzeı l:)an'atler Aka -
demisine girmek teşebbüsünde 
bulundum. Muvaffak olamadım, 
Gösterdiğim resimlerde, bir res
sam eseri olmaktan ziyade, b'r 
mimar istidadı gördüler. Doğru
sunu söylemek lazım geıirse, iıe· 
ni tablolardan ziyade hilhassa n,i. 
mari tarzları .güzeı :ı:r.alar meş
gul ederdi. 

Güzel San'atler rıamami şube
sine gJrmek istedim, fakat tahsili
mi müsait görmedikleri için a'.· 
madılar. Sonra son cierrce maddi 
ihtiyaç içinde bulunuyordum. 
Oturduğum pansiyon ihtiyacı

ma kafi gelmiyordu. Hayatımı 

kazanmak için çalışmak mecbu
riyetindeydim. Tuna kıyısının bu 
muazzam ve kalabalığı başdön
dürücü şehPindt beş sene kendim 
çalışıp hayatımı kendim kazan • 
dım. Bu beş sene içinde çok sefa
let ve mahrumiyet çektiğimi söy
lemiye lüzum yoktur. 

Fakat bu beş senelik hayatın 
bana öğrettiği şey !er büyüktür. 
Peygamber Yakup Hazretleri de 
bir zamanlar, Melaike ile müca
dele etmiş. Mükafat olarak ta za
ferler vadeden İsrail kendisine 
gönderilmiş. Tarihin bu sahifesi 

1• ' ma umdur. 

Ben Viyanada hayatımı kazan
dığım bu beş sene içinde son de
rece sertleştim ve doğrusunu söy
lemek lazım gelirse daha ziyade 
•ert olmak istiyordum. 

Ana şefkatinden mahrum bil • 
yümtiştüm, yoksulluk bana bir 
iıvey ana terbyesi verdi ve beni 
yanından ayırmadı. Ben her şe
yi bu yoksulluk içinde öğrendim. 
Arada sırada Operaya giderdim, 
mimari ders alırdım, fakat asıl 

zevkim okumaktı. Mütemadiyen 
okudum, esaslı okudum, okuduk
larımı hazmettim ve faydasını 
da gördüm. 

Viyanada senelerce yalnız kitap 
!ardan !:>ilgi öğrenmedim. Fakir
dim, fakirlerle düşüp kalkıyor -
dum \'e bu sırada da zenginlerin 
doymak bilmiyen işlihalarına şa
hit oluyordum. Öyle sefil, öyle 
yoksu 1, öyle çaresiz aileler gör· 
düm ki, manen ve maddeten düş-

kün ol.an bu ailelerin küçük bur
jualar, bilhassa vilayetlerdekiler 
mevcudiyetlerinden bile haber • 
dar değillerdir. Yardım teşkila
tı, yardım cemiyetleri de gülünç 
birer müesseseden başka bir şey 
değildi. Ben kendim hayatımı 

kazanmak için didinirken, içtimai 
muavenetin faydasız olduğu ka
dar gülünç olduğunu da öğren -
dim. Her şeyden önce sosyetenin 
derin, uzvl çibanlarını tedavi et
mek gerektir. Ekonomik bünye
nin sakatılklarını düzeltmek la
zımdır. Kafi gelmiyen kültürü 
beslemeyi düşünmelidir. Asıl te
reddinin belli başlı sebepleri bun
lardır. 

Viyanaya ayak bestığım zaman 
Avustur:ı:a hükumetinin muhali
fi, Habsburgların düşmanıydım. 
İhtilalci ve sosyalisttim. O zaman 
Avusturyada da Almanyada ol· 
duğu gibi, sosyalist partisi vardı. 
Programlarının bazı maddeleri 
hoşuma gitmiyor da değildi. Par
tinin reisi Viktor Adier gizli rey
le intihabat istiyordu. 

Ben düşünüyordum: 

- İyi iş bu, bu müessese esa
sen nefret edilen Habsburgların 
rejimini daha çabuk yuvarlıya -
cak. 

Tuna monarşisi sncak Slavlaş
mak şartile baka bulabilirdi. Fil
vaki Cermenllıin sayısı azdı fa
kat kemmiyet bakı.mından çok 
.ıüo-tün.d.ü., Sl&vlard.a. h&ki.ın. rolü 

oynıyacak vasıflan yoktu. On • 
itarın nüfuzu arttıkça Avusturya 
hüklımeti için beklenen saat yak
laşıyordu. Habsburgların düşme
leri, Avusturya Almanları için 
hürriyete ve anavatanlarma ka
vuşmak demekti. 

Sosyalistlerin bu maksatlarına 
ulaşacaklarını bildiğim için par
tiye karşı sempatim vardı. Onla
rın amelelerin terfihi hakkında 
söyledikleri nutukta, yaptıkları 

propagandalara bayılıyordum. 

Fakat büyük bir kabahatleri 
vardı. Schönererin idare ettiği 

Milli Alman Partisile mücadele 
ediyorlardı. Bunun sebeplerini a
raştırdım ve Marksizmi tetkike 
başladım. O zamana kadar ne de
mek olduğunu bilmediğim Mark
sizm lieni ürküttü. İçtimai iffet 
ve insanlık sevgisi maskesi altın
da ortalığı nasıl bir veba yayıl
mak istendiğini anladım. Kat'l 
kararımı verdim: 

- Yer yüzünü Mars.izm'den kur 
tarmak lazımdı, yoksa yeryüzün
de insanlık kalmıyacaktı. 

Sosyalist Partisi azalarile işba
şında tanıştım. Onlar da amele 
ve rençberdi, fakat elbiseleıi da
ha temizdi, dilleri daha düzgün
dü, evza ve etvarları daha kibar
dı. 

Öğle zamanı kimi küçük aşçı 
dükkanlarına gidiyor, kimi de 
evden yemek getirtiyorlardı. Ye
meklerini karıları getiriyordu. 
Hafta sonlarında da bu gibilerin 
sayısı çoğalıyordu 

Ben bir köşlde bir lokma ek -
mekle biraz süt içiyordum. 

Bir gün bana bir sendikaya ya
zılmamı söylediler, hatta söyle
diler değil, adeta emrettiler. 

Derhal reddettim 
- Ben bu gibi müesseseler bil

mem ve kimsenin keyfime karış
masını istemem! 

Bir müddet yola gelmemi, yu
muşamamı bekleyip beni rahat 
bıraktılar. Halbuki ben yemek 
zamanları dinlediğim muhavere
ler neticesi partiden bütün bü
tün soğuyordum. 

(Arkası var) 

Akşam Kız Sanat 
Mektepleri 

MAHMURE LÜTFİ (İstanbul) 

- Kız san'at. mektebi akşam kurs
larına devam etmek istiyorum. Ne 
('lbl şart vardır! 

- En az ilk mektep mezunu olmak 
icap eder. Haftada muayyen günler
de terzilik, şapkacılık vesaire cibi 
kurslar vardır. Buna devam edersi
niz. 

AHMET TURGUT (İstanbul) 

- Türkiyede en rüzel resim ya w 

pan san•atki.r kimdir? 

- Resmln birçok şubesi vardır. 

Sormak tstedJitnil hang-i kısımdır. 

Balk. dlll ile soralım: insan resmi ya
panı mı? Çiçek, deniz, cami resmi yaw 
panı mı? Banl'lslni istiyorsunuz? 
Memleketimizde .-ünden &'üne artan 
san'atki.rlar vardır. 

- En l'ÜZel sesli san'atki.r kimdir! 
İstanbulda mıdırlar? 

- Kadın ve erkek olarak bunu a· 
yırmak lıi.:ııuıdır. Kadın san'atkirlar 
arasında alaturka. okuyucular vardır. 
Bunları söylemefe blJe lüzum yok. 
Her tarafta pliklarını duydufunu.a. 
bahçelerde dinlediğiniz hakikaten 
milhl.m san'atkirlardır. Erkek san'at· 
kirlardan da 1'Iü.nir Nureddin vardır. 
Alafrancada kadın olarak opera san· 
atkirı otan Semiha vardır. Bu Bayan 
evvelce biraz Şehir Tiyatrosunda ça ... 
lışmıştı. Almanyada tahsil etti. Va • 
ziyet dolayısile L.tanbul l'Clmiştir 
amma nerede oldufunu bilmiyoruz. 

YUSUF ZİYA (Ankar& • Yenişehir) 

FranstZca öfrenmek istiyorum. En 

kolay şekilde nasıl ötrenebllirim? 
- Yabancı dil öjTenme-k için bir 

çok metodlar vardır. 1:aln1~ başına 

öğrenmek için bu metod ki .. 
taplarmdan birisini tedarik edersinb:. 
Maamafi bir muallim bularak hiç ol
mazsa haftada bir derli almanız çok 
yerinde bir hareket olur. 

KEMAL tlNVER (İzmir) 

- İstanbul tramvayları belediye 
idaresine l'eçmlş eski şirket ne oldu? 

- Şirket tasfiye edilmiştir. l\laa -
mafl henüz tasfiye muamelesi tamam
lanmııı deflldlr. 

ŞEVKİ AYDEM (İstanbul) 

- Ziraat bankasından köylülere 
var veriliyormuş. Muamelesi nedir? 

- Banka. köylülere tarlası ve bir 
de köy ihUyar heyetlnin kefaleti al
tında para ikraz eder. Fakat bu ik -
raz müddeti bir yıldır. Maamafi tem
dit lmki.nı vardır. 

1 
Garip Hayvanfar 

Kangurolar 
Nasıl, Nerede 
Yaşarlar? .. 

1 

A"usturalyanın Garip 
Hayvanının Hususiyeti 

Dünyanın en garıp hayvanle
rından bir Avusturalyada yaşı

yan Kangurodur. Bazı kitaplar
da ve mecmualarda resı.mlerini 

gördüğünüz Kanguro bizim ke
çilere benter. Fakat kulakları da
ha uzun yüzü de daha geniştir, 

Kanguronun dört ayağı vardır. 
Fakat ik.i ön ayaklarını tıpkı in- ' 
sanlar gibi el yerine kullanır. Ar· 
ka ayakları üstüne oturur. 

Kanguroların en zıyade garip 
olan yeri karnıdır. Ve çocukları
nı büyütmesidir. Bu güzel yüzlü 
hayvanın çocukları için güzel bir 
yuva vardır. Bu da karnındadır. 
Yavru kırda gezerken bir şey
den korktu değil mi? hemen ko· 
şarak gelir ve annesinin karnın
daki torbaya girerek başını sak
lar. 

Birçok alimler Kanguronun 
nasıl yaşadığını ve yavrularını 

nasıl torbasına koyduğunu me • 
rak etmişler nihayet öğrenmiş -
!erdir. Bu alimlere göre her Kan 
guronun torbası yoktur. Hele er
keklerin hiç torbası yoktur. Dişi 
Kanguro yavrusunu doğurduk -
tan sonra yavaş yavaş torbası bü
yümeğe başlar. Nihayet yavrusu 
büyüdükçe torbası da büyür. Fa
kat bu yavruların taşınması da 
aylarca sürmez. Çünkü küçük 
Kangurolar öyle kolay kolay 
ele avuca sığmaz. 

Kangurolar doğduğu zaman 
bir metro kadar yürüyebilir. On
dan sonra günler geçtikçe atla -
ması da artar. Kanguro yavrula
~ını yalnız bir ay karnında taşır. 
!kinci ay olunca yavrular da bü
yür. İstedikleri yerlerde annele
rinden ızinsiz gezebilirler. 

İKDAl\f 

Askerlik 
Motörlü Kıt'alar 
Nasıl Harp Eder? 

İngilterede Binlerce Veni 
Fabrikası Derhal Faaliyete Geçti 

YAZAN 

l'~~-E_m_e_k_l_i _G_e_n_e_ra_l~K_e_m_a_l_K_o_ç_e_r~~' 

Silôh 

İnıilt.ere ordusunun tay7are1ere ka qı kuUandıiı projektörlerden biri 

Motör muharibi uçuran, ağır 

silaha hareket kabiLyeti veren 

ve doğrudan doğruya ateş maki· 
nesinin saldırışını temin eden 
bri kuvv~ttir. • 

Motör; a leş siklet merkezini 
yalnız cephenin kat'i netice yer
J.eıinde değil, Hinterlandın haya
ti kıymeti haiz bölgelerinde de 
teşkile yarayan bir vasıtadır. 

910 da Hanverde vazife al

dığım günün arifesinde, tayya
relerin ilk._ UÇ-Uflal'•nı. benimle b.-

raber temaşa eden yüz binlerle 
insanlar içinde bir gün bu vası-, 
tanın semalardan binlerce ton 

çelik yağdıracağını, bilmiyorum, 
kaçı tahmin edebilmişti 

İlk tayyareci kahraman Salim, 
düşe kalka, Kahireye uçmakla 
bütün medeniyet dünyasına sür

prizler yapmıştı. Balkan muha
rebelerimizde, kısa mesafelerde • 
mahdut uçakların semalarda do- 1 
!aştığı hayretle görülüyordu. Tek

nikten azami imkan dahilinde 
kuvvet a' an büyük harbe işti

rak edenler çok geçmeden, filo
ların çelik ve ateş yağmurları 

yarattığına şahit oldular. 

Muharip, ölçüsü değişmıyen 

adımile artık rolünü başaramıya
cak bir duruma girmşti; uçmalı, 

zırhlanmalı, kaleleri devirmeli, 
yer altından yürümeli. atıeşler -
den korunarak hedefine varma
lı idi. Dakikada bin mermi atan 

siliıh önünde ilerlemek artık mu
hal idi. 

Muharip, gizlenmişti; fakat öl
dürücü ateş'cr saçıyordu. Terak

kiye, her millet idrakıne ve tek
nik kabiliyetine göre adım uy -

duruyordu. Dört harp yılında, 

bir asra sığmayan tekemmülat 
görüldü. Siperinden çıkarmak 

imkansız olunca muharibi gaza 

boğmak asrın medeniyetine ya -

kıştı. Orta çağlarda bile hedef, 

ancak muharipleri, motör sür'a

tine ve kuvvetine dayananlar, 
çocuk ve kadın da ayırmadan, 

bir şehrin bütün sakinlerini vak
maktan çekinmediler: 
Veyi zayıflara! 

Zulümden, ateşten, hatta bu 
nevi medeniyetten uzaklaşmak 
istiyen kadın, çocuk ve hasta -
tar üzerine motörün harekete 

koyduğu vasıtalardan ateşler 

tevcih edildi. 

Şerefini ve namusunu koru -
yan insanları cezalandırmak is
tiyen mutaarrız, koca bir şehrin 
bütün ·zihayatlarını ademe sil -
rükledi. 

Bu da medeniyeti 

Harp, artık Avrupanın garbi

ne intikal etmiştir. Medeniyetin 
kemal ziıvesine ulaştıklarını id

dia ede:ı üç muharip millet, şim
dilik yekdiğerine karşı gaz kullan
madı. Fakat, düşman veya bita

raf bandıralı vapurlardan birço
ğunun masum yolcularına acı

mıyan medeniltr gördük. Bu ma
rifet te denizlere bürünen motör
lü bir medeniyet vasıtasıdır. 

Eğer, milletlerarası kanunlar, 
insanlığın vazettiği düsturlar, 

harp yüzünden, bir nakışı her ab 
olacaksa, yarın bin yıllık mede
niyet abidelerinin yıkıldığını, bü
tün bigünahların da yakıldığını 

görerek, ilk çağlarda gelip geçen
lere rahmet okuyanlar olacak
tır. 

Medeniyetin bütün vasıta ve 
elemanları, silahını aoğrudan 

doğruya muztarip beşeriyete çe

virenlere karşı hatta mukabelei 
bilmisil yapmakla da olsa, bir 
ders vermek çaresini aramalıdır
lar. Yirmi yıllık denemelerle sa

bittir, motörün haiz olduğu sürat
le kat'i neticeye koşmak topye -

kün bir harp yapmak istiyenler 
olacaktır. Çemberlayn, bir nut
kunda: ·Dün surezar gördüğünüz 

yerlerde şimdi bir düzine tayya
re fabrikası kurulmuştur .. de -
mişti. Bir Alman mecmuasında 

okudum: İngılterede binlerce si
lah ve cephane fabrikası kurul

muştur. Fransızlar ordu hesabına 
çalışabilecek her san'at müesse

sesini devletleştirmek.le silahın 

icra kabiliyetini yükseltmek is • 
temışlerdir. 918 de on altı gün 

yaptığı ateşle bir taarruz hazır
lamak kudretini isbat eden Fran
sız sanayi ve menabiinin yarınki 
harpteki başarılarının derecesini 

şimdiden tayin etmek mümkün 
değildir. Zırhlı vasıtalar muci • 

dinin bırçok istiha!eler geçiren 
bu vasıtaya ne gibi bir vazife ter
tip edeceğini de bugün tahmin 

edemiyoruz. Kat'iyyetle bildiği

miz şudur: Yalnız Almanyada 

değil, bütün dünyanın da kay • 

naklarından kuvvet alan İngilte· 

re ve Fransada her şey harp için

dir. Bir tarafta her istediğini a

nında edin.en memleketler; öte

de yedek ve ham maddeleri bir 

gün tüketmiye mahkum bir mil

let .. Bu milletin geçireceği ve ha

zırlıyacağı motörlerin yıldırım 

süratıle gayeye eletebıleceğini 

kabul etmesi, düşmanını zaif gör

mesi demektir. Böyle düşünce-
lerin sonu hüsrandır. 

ATATÜRK'ÜN 
=:SON GÜNLERi 

"-1 Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 46 l•.6 
Atatürk, T opçumuza 
Takdirlerini Bildirdi 

25 İlkteşrin Salı günü Ebedi 
Şef bu mesajı yazdırmağa başla
dığı sırada oldukça beşuş bir 
çehre ile etrafa iltifat ve tebes
süm ibzal ediyor, gerek berbere 
ve gerekse mesajı dikte eden u
mumi katibe hususi teveccühler 
Jösteriyordu. 

Ayn! günde topçu atış mek -
tebinde ecnebi mütehassısların 

da iştirakile bir topçu ateş tatbi
katı yapıldı. 

Türk topçusunun modern va
sıtalar la techizindeıı sonra yani 
Cumhuriyet topçucu olduktan 
sonra teslim edildiği en modern 
atış vasıtalarile yapılan atışlar 

iftiharla göğüs kabartacak fev
kalade neticeler veriyordu. 

Ebedi Şef Atatürk Türk top -
çusunun bu harikulade kabili
yetini iyice tetkik etmiş. müte
addit defalar tatbikatlarda biz
zat bulunmak suretile Türk topçu
suna şeref \'ermiş, takdir !erini 
bildirmişti. Hele dost İran Şa
hinşahı Majeste Rıza Şah Pehle
vinin memleketimizi ziyareti sıra 
sında yapılan büyük atış tatbi
katında dost hükümdar Türk 
tipçusunun kudret ve fevkalade
liğini görmek fırsatını bulmuş, 

takdirlerini büyük bir hayran
lıkla ibzal etmişti. 
Rahatsızlıklarından bir yıl ev

vel Ebedi Şef yine ayni mahal
de yapılan büyük atış tatbika -
tında bulwımuş, muhtelif hedef
lere muhtelif mermilerle ve muh
telif atış sisteınlerile yapılan ateş 
terin iyi neticeler verdiğini tet
kik ederek Türk topçusunun mu
asır Avrupa topçularına üstün 
bir vaziyette bulunduğunu söy
lemek >uretile en büyük takdiri. 
yapmıştı. 

İşte, 25 Teşrinievvelde yapılan 
Metristeki atışlarda Türk ordu
sunun mükemmel yetişmesinden 
ıbir örnek teşkil ediyordu. 

Ertesi günü İstanbul gazetele

ırinin birinci sayfalarında bu 
tatbikata ait resimlerle Türk 
topçusunun vazifesindeki meha
reti tebarüz ettiren uzun yazı -
!ar inti§ar etmişti. 

Ebedi Şef mesajı yazdıktan 

sonra üç saat süren bu fikir yor
gunluğu ile istirahat lüzumunu 
hissetmiş, ve müteakip günler -
de de istirahate devam etmişti .. 

Hekimler hey'eti Ebedi Şefin 
atlattığı biF haftalık zorlu krizin 
geçmesinden mütevellit bir se
vinçle yine tedaviye devam edi
yorlardı. 

Siroz, normal seyrine avdet 
ettikten sonra hekimlerin endi
şesi bıraz silinmiş, fakat Atatür
kün devamlı surette şikayet et· 
tiği su meselesi yeniden ortaya 
çıkmıştı. 

Ebedi Şef suyun her ne suret
le olursa olsun alınmasını isti
yor, tıbbın bu husustaki düşün
ce ve sistemlerini de Avrupadan 
getirtilen fransızca bir eserde 
şahsen tetkik edecek fırsat ve za
man buluyorlardı. 

Maamafih bu ısrar, suyun a
lındığı tarihe kadar . ki bu ha • 
diselerden az sonradır - Teşrini

evvelin son günlerinde hekimle
ri icbar edecek derecede olmu -
yordu. 

Atatürkıin meşgalesi çok faz
laydı. Bütün rica ve tıbbi maru
zata rağmen Atatürk yine kriz 
halinde bulunmadıkçıı gündelik 
meşguliyetlerine devam ediyor

du. 

Gazetelerı gözden geçiriyor, 
h8.diseleri tetkik, şerh ve izah e
dıyor, maruzatı dinliyor, direk. 
tifler veriyor, istirahate tahsis 
edilen günlerini böyle programlı 
bir mesaı çerçevesinde imrar e
diyordu. 

20 İlkteşrin Cumhuriyet bayra-

1 
mı şenliklerinde ordu için bizzat 
dikte ettirdiği nutukla iş bitmiş 
olmuyordu .. Bir mesele daha 
vardı. 

Teşrinisaninin birinci salı gü
nü meclis tatil devresini ikmal 
ve itmam ederek yıllık içtima 
devresine girecekti. 

Cumhuriyetle teamül olan şek
le göre Cümhurreisi Meclisin bu 
açılma gününde yıllık tarihi nut
kunu meclis kürsüsünden millet 
vekillerine irad eder, bunda ge
çen yıl bıışarılanlarla yeni yılda 
yaj)'lacak işlerin direktiflerini ve
rirdi. 

Atatürk Cumhur Reisliğini 

yaptığı 15 yılın 14 ünde bizzat 
bu nutku meclis kürsüsünden . 
irat etmış, hiçbir suretle bu tea
mül geri bırakılmamıştı. 

Fakat bu sene, Cumhuriyetin 
15 nci yılında rahatsız bulunan 
Ebedi Şef sıhhi vaziyeti dolayısi
le mutat yıllık nutkunu bizzat 
irat edemiyecekti. 

Atatürk bunu daha İlkteşrinin 
başında, Eylfı! nihayetlerinde dü
şünmüş, bu maksatla İlkteşrin a
yının iptidasında Ankaraya dön
mek arzusunu izhar etmiş, fakat 
Eylü.!ün son günlerinde hekim
leri endişeye sevkeden rahatsız
lığın artması ve bazı beklenmi
yen arazın ortaya çıkışı Atatür
kün Ankaraya avdetine imkan 
bırakmamış, hekimler, Ebed! Şe
fin bir tren seyahatine tahammül 
için lazım olan vücut kuvvetine 
şimdilik malik bulunmadığını 

ileri sürerek gösterdikler; tıbbt 
slbeplerle Atatürkü bu arzusun
dan sarfınazar ettirmeğe muvaf
fak olmuşlardı. 

İşte, Ebed! Şefin Teşrinievvel 
iptidalarında Ankaraya dönmek 
arzusunu izhar edişi, - sonradan 
anlaşıldığına göre - zafiyetin a
zalmasile meclisin açılmasında 

mutat yıllık nutkunu irat etmek 
sebebile vaki oluyordu .. 

Halbuki 16 Teşrinievvelde baş
layıp tam bir hafta sürdükten 
sonra 23 Teşrinievvelde nihayet 
bulan asabi ve hazmı arazla mü
terafik son kriz artık bu imkıln 
ümidini de ortadan kaldırmış 
oluyordu. 

Şu halde Ebedi Şef, Cumhuri
yet Bayramında orduya Başve
kil vedaatile gönderdiği mesaj 
gibi yıllık nutkunu da ayni şe
kilde meclise iblağ etmek vazi
yetinde bulunuyordu. 

25 İlkteşrinden sonra mütea
kip istirahat günlerinde de E
bedi Şef uzun şüren bu yıllık 

nutku da bizzat tetkik ederek ha
zırlattı. .. 28 Teşrinievvel cuma 
günü Ankarada, Etimes'utta te
sis edilen büyük radyo merkezi
nin açılma töreni yapılacaktı. 

Başvekil bu töreni açmakla mu
vazzaftı. Binaenaleyh Başvekil 

bir akşam evvel yani 27 İlkteşrin 
perşembe günü akşamı saraya uğ

rayarak Ebedi Şef tarafından hu
zura kabul edildi .. Atatürk ge

rek orduya mesajını gerekse mec
lisin açılış zamanında irat edece

ğ yıllık nutku Başvekile tevdi 
etti. Diğer mevzular etrafında da 
izahat aldıktan ve lüzumlu di
rektıfllrı verdikten sonra Başve
kil 27 İlkteşrin akşamı hareket 
eden Ankara ekspresine takılan 
hususi br vagonla İslanbuldan 
ayrıldı. 

CUMHURİYETİN 15 İNCİ 

YILDÖNÜMÜ ŞENLİKLERİ 

Cümhuriyetin 15 incı yıldö -
nümü şenlikleri, 16 yaşındaki 

Cumhuriyetmızin tarihinde bir

kaç bakımdan fevkaladelik arze
der. Bunların başında 15 yıllık 

Cumhuriyet idaresinin feyizli ve 
mes'ut bir devir idrak ettirerek. 

(Arkası var) 
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Esid Islamiyeti Çok -
2 1 inci Teşrin Pazartesi 

Çabuk Benimsemişti Saat 12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

Saat 12,30 Ajans ve meteoroloji ha ... 
berlerL 

Fakat, halkın cehaletinden is -
tifade eden ve İslamiyetin geti
receği feyiz ve medeniyetten ür
ken bazı kimseler de vardı Bun
lar, bir takım ("§raf) ve (kabile 
reisleri) idi ki, Ancak halkın ba
tıl itikatlarından ve an'a.nelere 
göre kendilerine bağlanmu; ol -
malarından istifade ederek geçi
niyorlardı. ... Halbuki İslamiyet 
her şeyden evvel (Hürriyet) i 
emrediyordu. Halk arasında, sı

nıf farkları gözetmiyordu. Na -
maz kılarken t"§kil edilen (saf) 
!ar arasında, bir kabile reisi ile 
adi bir deveci omuz omuza dur
maktan çekinmiyor .. her Müslü
man herhangi sınıftan olursa ol
sun diğer bir Müslümana, (Kar
deş) diyordu. 

Buna ilk itiraz eden, (Esat bin 
Zeı are) nin teyzezadesi (Saadibni 
Maaz) oldu. 

Bu adam, bir kabile reisi idi. 
İsliımyetin temin edeceği hürri
yet ve müsavat, işine gelmedi. 
Akrabasından (Esid) i çağırarak: 

- Git, Esada söyle. Mekkeden 
alıp getirdiği yabancı adam, ar
tık çok oluyor. Muhitimizin usul 
ve an'anelerini altüst eden bir 
takım telkinlerle kalkı baştan 

çıkarıyor ... Esat, bu adamı derhal 
başından defetsin. Yoksa, kendi
sini mahvederim. 

Dedi ... Aşağı yukarı, Esid de 
ayni fikirde idi. Buna binaen, 
derhal kılıcını boynuna takıp e
line de bir harbe alarak Esat bin 
Zerareyi aramaya gitti. 

O sırada Esat ile Mus'ap, bir 
caddede durmuşlar, halk ile ko
nuşuyorlardı. Civardaki kabile
lerden şehre gelmiş olan bazı be
devilere, telkinlerde bulunuyor
lardı. 

Esıd'in gelişi, evvela Esadın 

nazarı dikkatini celbetti. Onu 
Mus'ab'a göstererek: 

- Bak ... Şu gelen adamı gör
dün mü'!... Bu, Mednenirı en mü
him şahsiyetlerindln biridir. E
ğ<ff bu Müslüman olsa, pek çok 
kimseler de onu takip ederek İs
lamiyeti kabul ede der... Fakat 
bilahlanmış olarak b,;ze dcğ,.u ge
lişine bakılırsa, iyi bir mai<.s ula 
gelmiyor. 

Dedi. 
Mus'ap: 
- Allaha tevekkül olalım. Biz 

onu, müliıyimetle karşılıyalım. 
Diye, cevap verdi. Ve sükune

tin, muhafaza etti: 
Esid, bunların yanına geldi. 

Hiddetli bir tavurla selam verdi. 
Sonra, müstehzi ve tehditkar bir 
eda ile: 

- Ne o? .. Gene saf ve basit a
kıllı bedevileri yakalamışsınız. 
Şimdı de, bunları mı kandın -
yorsunuz? .. Niçin benim evime 
gelip te hır şey söylemi ye cesa
ret edemı.vorsunuz?. 

Dedi· 
Vaziyet, son derece nazikti. Bir 

tek söz ve yahut bir tek hare _ 
ketle orada bu iki mühim şahsi
yetin kanları dökülebilirdi ... Fa
kat Es~d. takip ettiği yüksek ga
yeyi haleldar etmemek için, bü
tün metanetini toplayarak sü _ 
klın ve itidalini kaybetmedi. Ga
yet mülayim bir tavurla: 

_ Ya eba Yahya! ... Sen, Me
dinenın mümtaz bir şahsiyeti -
sin. Herkes bilir ki, yüksek bir 
ilme ve parlak bir zekaya malik
sin ... Gel, şuraya otur. Maksadı
mızı sor .. Öğren .. Ondan sonra 
hüı.üm ver .. 

Diye mukabele gösterdi. 
Esadın bu sözleri, Esidi biraz 

yumuşattı. Derhal harbesini ye
re sapladı. Sırtından maşlahını 

çıkararak yer~ yaydı. Üzerine o
tururken: 

- Pckiıla .. Oturalım, konuşa
lım. 

Diye, mırıldandı. 
Esad le Mus'ap ta maşlahları

nı yaydılar. Gc'Çip oturdular ... A
radan kısa bir sükun devresi geç
ti. Sonra, Mus'ab'in muhrik ve 

1 müessir sesi bir besmelei şerife 
ik yavaş yavaş yükseldi. Ve bes-

• meleyi, Kur'anı Kerinrin muhte
lif ayetleri takip etti. 

Esid, bütün bunları büyük bir 
dikkatle dinledi. Ve dinledikçe, 

• o ayetlerin fesahat ve belagati 
karşısında, vecde geldi. Büyük 
bir heyecan ile Esadın ellerine 
sarılarak: 

- Söyle., Müslüman olmak i
çin, ne yapmak lazımdır? ... 

Dedi. 
Esidin böyle birdenbire değiş

mesi ve İslamiyete iştiyak arzet
mesi, Esat ile M(ıs'ab'ı son derece 
sevindirdi ... Esad, büyük bir me
serretle Esid'in sırtını okşaya -
rak: 

- Gördün mü? ... Demek biz, 
çok hayırlı bir iş için uğraşıyor 
muşuz. İşte şillıdi, sen de bize iş
trak edeceksin ... Müsliiman ol
mak için, büyük külfetlere hacet 

1

. 
yok. Evvela, bütün vücudünü, te
mizce yıkıyacaksın. Sonra, pak 
bir libas gixeceksin. Ondan sonra 
da, Allahın birliğine ve (Muham
med) in risaletine iman ederek 
şehadet getireceksin. 

Diye, cevap verdi. 
Esid tekrar sordu: 
- Bu kadar mı? .. 
- Evet.. Bu kadar. 
- Öyle ise, kalkın .. Evime gi-

delim. 
Dedi. Ve onları aldı, evine git

ti. Derhal bir sofra kurdurarak 
onları yemeğe davet etti. Ve on
lar, bu yemeğ yiyinceye kadar 
kendisi de yıkanıp temiz bir el
bise giyerek geldi: 

- İşte, istediğiniz gibi pak ve 
tabir oldum. Şimdi bana, yapıl
ması lazımgelen şeyleri öğreti.

niz. 
Dedi. 
Mus'ap, evvela tekbir ve şeha

det getirterek Esid'e kelime be 
kelime tekrar ettirdi. Sonra da, 
.iki rek'at namaz kıldırarak iba-

Saat 12.50 Tiirk mll2iğl: (P). 
Saat 13.30 - 14.00 Mu<lk: (Karışık 

proıram - Pi.). 
Saat 18.00 Pro«ram. 
Saat 18.05 l\olemleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 18.25 MU.lk: (Radyo cazı). 

Saat 19.00 Konuşma: (Çocuk terbi
yesi bakkııida). 

Saat 19.15 Tiirk müdil: Çalan -
lar: Vecilıe, Ruşen Kam, Cevdet Ko
zan. Okuyan: 1 - Sadl Hoşses. a -
Osman Bey - Rıcazlhümayun peşre

vi, b - Blmen Şen - Hicazıhümayun 

şarka - Hastayım derdi deruna, c -
Saıaııatıın Pınar .. Hicaz şarkı .. Leyli. 
gibi bıçlursa, d - Zeki Arif • Şel•ra
ban şarkı .. Kız vücudüu &ül kokan. 
e - • • • • • .. Şeteraban türkü 
Oduncular dağ-dan odun. indirir. 2 -
l\Iefharet Sain-ak. a .. Vecihe - Ka -
nun taksimi. b .. Şemsettin 2.iya "' 
Hüseyni şarkı .. Yaslanıp yatmıı;; fi
raşt nazına. c .. Ahn1ct Rasim - Hicaz 
şarka .. Can hastasıyım. d - Endoron
lu Yusuf .. Hicaz şarkı - Atf.si a..o;kma 
raptetUn. e .. • • • • .. Şehnaz şar
kı - Ben periş.a.nım. f .. Nikolakfnfn • 
Hicaz sazsemaisl. 

Saat 21.15 Konuo;:ma: (Doktorun 
saaU). 

Saat 20.30 Türk 1nüıiğl: (Fao;;ll he
yell). 

Saat 21.15 l\lözik: (Küciık orkes -
tra) ~er: Necip Askın. l - Siede .. 
Nablra (İntermezzo). 2 - .J. Strauss 
Hazine Valsi. 3 - J. Straus..ç; - Güzel 
İlkbahar - Vals. 4 - Paut Llncke -
Olur - Olur - Olur (Şen parca). 5 -

Ziehrer - E klya operetinden potpuri. 

6 - Schubert - Mars. 
Saat 22.00 Ajans, ziraat, 

tahvilat, kambiyo • nukut 
(flat). 

esham 
borsası 

Saal 22.20 MU.lk: (Küçük orkestra 
Yukarikf pl'O&'ramın devamı). Saat 
22,35 MU.lk: (Pi). 

Saat 23.25 - 23.30 Yarınki pro&'f'am 
ve kapanı$. 

Parti Ocak Kongresi 
C. H. P. Fatih Sarıgüzel semt 

ocağından: 

5/10/939 perşembe günü saat 
20,30 da Fatih Sofular caddesi 
üzerindeki ocak binasında yapı
lacak kongreye bütün oca~ aza
larının iştiraki lüzumu bildiıilir . 

detin şeklini öğretti ... Artık, Me- l•••••••••••••ı 

ts~:~a.~~a:~:~: ~:!~~:'.de, Fotoğraf tahlilleri I" 
Esid, içinde derin bir sevinç 

ve ruhunda büyük bir hafiflik 

hissediyordu: Bize f otog~ raf ınızı gönderiniz 
- Çok şükür, büyük bir ha-

kikat öğrendim. Gözlerimin ö- kim OldUQURUi.U SÖyliyelim 
nünden, adeta siyah bir perde YUSUF AKGÜLLE (Aksaray) 
kalktı... Şimdi, kabilemin hal- Dikkatli bir 
kından birçokları bana imtisal tip. Bl1hassa in-
edeceklerdir. Ve bunları, hiç kim- !izama fazla e-
se menedemiyecektir. hemmiyet verir. 

Diye söyleniyordu. lllerasltnl sever. 
Esad ile Mus'ap, büyük bir Arkadaşları a -

memnuniyetle çıkıp gittikten 
sonra, Esid de doğruca Saadibni 
Muazın evine gittı ... Son derece 
de zeki ve hassas bir adam olan 
Saad, Esidi görür görmez, şaşı

rarak: 

- Senin halinde büyük bir ta
havvül var. Buradan çıkıp gitt
ğin gibi değilsin. 

Dedi ... Esid, içinden taşan bir 
meserretle cevap verdi: 

- Azimüşşan olan Allahın ü
zerine yemin ederim ki, iyi keş
fettin. Şu anda ben, artık eski E
sid değilim. 

Saad, bu cevabı alır almaz ye
rinden fırladı. Büyük bir öfke 
ile Esidin yakasına sarılarak: 

- Yoksa, sende mi onlara uy
dın ? .. 

Diye, bağırdı. 

Esid, sükunetini mıhafaza et
ti: 

(Arkası var) 

~ ...................... : 
f HACCACI f 
i ZALİM 1 
ı ı 
ı Arkadaşımız Kemalettin ŞUkrü ... ı 
ı nün rahatsazhğı devam ediyor. ı 

ı «llaccacı Zalim.• isimli tarihi tef .. ı 

ı rikamızı, maalesef, burün de ko .. ı 
yamadık. Okuyuculamnadan Ö· 

ı zür dileriz. ı : ........................ : 

iyidir. Hoşsohbettir. 

• 

rasında daima 

takdir kazan .. 

mak ister. gen
dlsine fazla e .. 

hemmiyet verir. 
Arkadaşlıkt çok 

İsmi okunamamıştır) 
Zeki bir tıp. 

Kavrayışı kuv
vetlidir. Man -
tıkı kuvvetli-
dlr. Karşısında
kini çok kola:r
lık..la ikna ede
bilecek hassaya 
maliktir. İnttı.a
ma ehemmiyet 
verir. Kararla
rında kat'idlr. 

* MEHMET İNALTIN (SUJ1KUl'IU) 

* 

Kat'i kararlı 

blr g'enç. Ken
disine ııek çok 
süvenir. Karar
larında çabuk 
ve kat'idlr. Ma
amafl cok iyi 
kalplidir. İyi 

bir aile erkefl
dlr. Arkodaşlıit 
da çok kuvvet
lidir, samimi ve 
sadıktır. 

İstanbul 8108 - Resminin neşre-
dilmesini istem.iyen cenç 

Ciddi tavırlı bir cenç. Ene.rjlktlr. 
Başladıiı her işl sonuna kadar ayni 
ciddiyetle takip edeblllr. Arkadaş .. 
ları arasında takdiri çok ister. 

IKDAJ\I Sayfa - 5 

lb.ük MaçD<§lırnnoo=n 
...... -- .... 

"' ' • ............ ........ .. ...... ·...-,~~-

enerbahçe Galatasarayı 
1- O Mağlüp Etti 

• 

Fenerin Galibiyet Golü 
İtiraza Sebeb Oldu 

Dün Vefalılar Beykozu 
3 - 2 Mağlup Ettiler 

Münakaşa İdarecilerin Ve Polisin Müda Şişli Y eniyıldızla Kasımpaşa Süleymaniye 
halçsi ile Halledilebildi ile Berabere Kaldı 

Galatasaray - Frnt"rbahçe llk maç-
larının ilk müsabakasını dün Kadı
köy stadında yaptılar. 

Saat 15 te Şazi Tezcauın hakemıtfi 
altında tak.mlar tU ş~kilde dizildiler: 

Gal<".tasaray: Osman - Faruk, Sa
lim - Eşfak, Enver, Celıi.I .. Sü1ey ... 
mau, SalihatUn, Cemil, BudurJ, Sa-
raf im. 

Fenerbalıçe: ('ihat - Leblp, Orhan 
Reşat, Ali Rıza, Fikret - Küçük Fik
ret, Ba!sri, l'aşar, Esat, Rebll, 

OYIJN BAŞLIYOR: 
Gal:ıtasarayın merkezden yaptığı 

ilk akın Fenerli müdafiler tarafın -
dan çevrildi. Dakikalar ilerledikçe 
her iki tarafın asabi ve sert oyna -
dıkları l'Oruliıyordu. 

İlk on beş dakika karşılıklı hü -
cumlarla C"eçtl. 

Bundan sonra Fenerliler iki· iç o
yuncularını Keride oynatarak Gala
tas;.ı.ray hlicumlarına mukabeleye ça
hşıyordu. Ve devrenin ortalarına. doi
ru enerliler de açılmata ve rakJp 
kaleyi tazyike başladılar. 

Birinci devre her iki tarafın ne ... 

ticesiz hıicumları arasında l'Olsilz o:
larak nihayet buldu. Bu devrede de 
Galatasaray 
daha müe:)Sir 
yaph. 

Fenerbahçeye nazaran 
ve tebltkeU akınlar 

İKİNCi DE\'RE 
İkinci devreye iki takım da büyük 

bir enerji ile başladtlar. İlk dakika .. 
tar yine Galatasarayın üstünlütü. ile 
devam ediyordu. 

FENERBAHCENİN GOLÜ 
25 incı dakikada Basri vasıtaslle 

merkezden yapılan bir Fener hücu
munda Basriyi favl ile durdurdular. 
Galatasaray aleyhine verilen bir ser .. 
best vuruşu Esat sıkı bi.r şütıe Gala .. 
tasaray kale!.ine attı. Osman topu 
bloke edemiyerek çeldl Top bu es
nada Galatasaray kalesi önünde fır
sat kolhyan Reblinin ayafına l'ectL 
O da uzaktan athtı bir fütle takı ... 
mının galibiyet sayısını yaptı. 

GALATASAJIAYIN İTİRAZI 
Hakemin verdlit &'Ol kararına Ga

latasara~:ın on bir oyuncusu birden 
golden evvel hakemin bir düdük çal
dığını ve bu dıidük dolayıslJe müda
faadan muattal bırakıldıklarını iddia 
ederek itiraz ettiler. l\.lünakaşe bil -
yudü. Blr arahk zabıtanın ve fütbol 
ajanının . ahaya &'irmesine blle lü:ıum 
hasıl oldu. Hakem &'Ol kararında. ıs .. 
rar edince Galatasaraylılar tekrar o
yuna devamı kabul ettiler. 

GALATASARAYIN MÜTEMADİ 
HÜCUMU 

Yeniden başhyan oyunla beraber 
Galatasarayın bütün takımı rakip ka
leye yüklendiler ve bir çok itirazlara 
yol açacak olan bu gohın acısını çı

karnıak tt;"in çalıştılar. 

Fakat Fenerin daha çok mudafaada 
çalı~ması bu g-ayrrllerlni boşa çı 

kardı "'' bu ~u ·etle oyun da 1 - O 
Fenerin l'alibiyetlle bitti. 

A. AKIN 

Kale 7: - Alemdar 4: 
Fenerbahçe stadında büyük. nıaçtan 

evvel oynanan ikln<'i kiimeye mensup 
Kale - Alemdar taklDlları maçı da
ha fazla Kalenin hii.klnılyetl altında 

gefere.k '1 .. 4 ı-alebelerlle bftU. 

..ı:mmmm=ıNet:lceler §ili~~& 

Birinci KUme ikinci KUme 

Fener 1 - G. Saray: O 1 Şişli 2 - Yeni Yıldız: 2 
Süleymaniye 1- K. Paşa: ı 11 A. Hisar 4. G. Spor : 3 
Vefa 3 - Beykoz : 2 · Anadolu 1- Davutpaşa: 1 
lst. Spor 5 - HilAI 1 1 F. Yılmaz 4. A. Ordu: O 
Beşiktaş 12. Topkapı: O Kale 7 - Alemdar: 4 

=r'.l#iil-

Qalalasar&J' kaleolsl Olma il bir Poııor hllo11JDaııu lı:oılror 

Taksim stadında dım sabah OJ'na
nan Şişli - Yenlyıldız arasında mıite

kabll ı-ollerle bu maçı 2 .. 2 beraber
likle bilirdiler. 
SÜLEYMANİYE 1 - K. PAŞA 1 
İkinci maçı Süleymani1e Ue Ka • 

sımpaşahlar ,-aptılar. İlk devred 
daha iyi oynıyan Ka ımpaşalılar ili 
.-oııerlni yaptılar ve devre 1 - O Ka 
sımpaşanın lehine bllmlşllr, 

İkinci devrede SüJeymanlyenln de 
yaptıiı bir rolle 1 - 1 beraberlikle 
neticelendi. 

Gunün ıiçuncu ve mühim karşılaı .. 
ması birinci kümenin kuveUI klilp
lerinden olan Vefa ile BeTko:ı arao;;ın .. 
da yapıldı. 

dokuzuncu dakikada ahap &'e
Nlbayet 9 uncu dakikada Şahap ce -
rlden aldıtı topu ~urerek Vefa kale
sinin önüne g-eldl. Ve sıka bir tUUe 
takımının ilk ,-olunü yaptı, 

30 uncu dakikada Şahabın avut 
çiqi.stne kadar 1"ötü.rerek g-erf7e or -
laladıiı lopu Kizım yellşerek kafa 
ile ikinci defa olarak Vefa kalesine 
soktu. Üstüste lki coı yemek Vefalıla
rı çahşmafa sevketU ve oyun üzerin
de hakim vaziyete &'<ı:liler. Ve ti 
üncü dakikada NMlp kornerder Ve .. 
fanın birinci ı-olü.nil yaptı. Devre de 
ı - 1 Beykoz lehbıe kapandı. 

İkincl devreye Yqll .. Beyazlılar 
çok canb başladılar ve derhal BeJ'kol 
kalesini sardılar. Üolüstı. J'aptıkları 
akınlann blrl!lnde Beyko:ı müdafii 
topu elle tuttu verilen penalbdu be• 
raberlill temlıı etiller. 

32 lnol dakikada Vefab Mehmet 
mlidafllerln ilerde olmasından bıtı • 
fade ederek Fakıladılt lopu &tire • 
rek ı-altbiyet l'01Unü ,-apb Ve bu Y&• 

IİJ'el deflşmeden S - t Vefanuı p
llblyetlle nlhaJ'el buldu. 

---~------~--·-------- ---- -

ı:llinkü maçta Jo~ene rbah9e müdafaası bir Galatasarar bil cumunu uzaklatUrıyor. 

Şeref Stadında : 

Demirspor O 
Eyüb 4 

eref stadında ı-ünün ilk maçtnı 

Demirspor .. Eyüp takımları yaptı -
lar. Baştan nihayete kadar EyUbü.n 
hikimlyeti altında oynanan bu maç 
4 - O Eyübü.n calebesUe bitti. 
İSTANBULSPOR 5 - HİLAL 1 
İkinci maçı stanbulspor He HUıi.l 

yapmıştır. 

Oyun ba.şladıiı zaman slanbuls1>0r ... 
lular derhal hıiklmlyeti alarak birin
ci devreyi 1 - 8 bJtlrdllcr. 

İkinci devrede dört g-ol daha. yapan 
istanbulsp0r Hili1in bir coluna mu
kabil maçlan 5 - 1 calip çıktı. 

BE İKTAŞ U - TOPKAPI O 

İkinci Küme Maçları 

Anadoluhisar 4 
Gala taspor 3 

Dün Uk maflarına Suleymaniye 
stadında da de,·am edilmiştir. Ana
dolulıtcıar Ue Galatasp0r arasında oy
nanan maç cok sıkı cereyan etmlf ve 
daha üstün olan Anadoluhisarhlar o· 
yunu 4 .. 3 kazanmışlardır. 
ANADOLU: 1 - DAVUTPAŞA: 1 

Anadolu .. Davu,paşa takımları 1-1 
berabere kalmışlardır. 
ALTIXORDU O - FENER1'1L~IAZ 4 

Fenerydmaz Ustun bir oyunla ra .. 
kibini 4 - 8 yenmişti. 

Esat ve Fikret Galatasaray müdafaasını ce9ml7e calq17or Oyunun başmdan sonuna luda.r 

Beı,iktaş hi.klmiyetl altında. rece• 
mat Hakkının yaphiı yedi colle be· 
raber 12 .. 8 Beşiktaş lelline bittL 
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MVJl'A-..A 
llADA- 1 

~ • ,,. FRANSIZLARIN İFŞAAT! 

UMIT Hakiki Kuvveti 
Y ctzan : Selami lzzl't S E O ES 

_ ... u •ır 6iıce cıı.ı kirdi. llıuJa 
~ san -•anam dlpl•rine ler 
taaderl ehoautt.; ..a ılatlaiıam lil
lü mu. alt dudaimm ~ene arahiı 

nemli itil. 
- Buyurunuı. 

YUzüme P,lrma41L GeslerinJ 7erdea 
ka1dıramıyorcta. BJr a.ıf mtıl. A

~ıp olludum, SODl'a :ıl]'are&.çiJ"e bU.
tmı. 

Renkli cila• •cnl•rimde ufaldık•• 
.. aldı. İlıceWJ, •ır tül lıallnd• ..UU.... 

Diişecek sandlm ve oturttum: 

- Biraa ilhll..ınia. 
oıanııı. Alt olKafmı illtleri ..,..._ 

na al:mq sıkQor••· 
- Kaç yaşmdasıaa? 
Söyledi mi, alladı mı pek le far-

lı•demedlm: 

- On sekh! dedl 
- Ben sJze ne iş bulabilirim?. 
Dıııtarut• bir kona p.ldı, bir o&o

••bil Hmurdadt. •f'llttrelenle illi 
alivereln kanat eırıııb. Bir saiıı~ı ba7-
k.udı, sonra yine ..-bJlll eikhi. 

aoldi gil•e bir yandan d•daimı 
_,,-1ıeıo Dlr :ruıilaa ıla e!Julai ufuş
tvuyer: 

- ç.,ı_..ı. -•wiy•tlnil•ylm. 
A7akta ti1D'llJ'onm. K.uıJa ••PD 

sarı ~ diplutailelıi ter tand•
ri J'&Yaf P'ftf ltefuu7or, sibıüJüyer, 
ı,pn••t•rUa lQ"OU • eeııeıtia wcu.m
dan damlıyor_.. Cii:mlestai aa bald•, 

- ..t.-ıjille nııı. •Jile. iıa ... 
etti: 

- llllseıtb aanJ pl-ia •ttl>ur 
olduiumu ..• 

Bir an - cözluiııl lıaldmb. 
Atllı 1ı .. Wıe •mel riıderd• lıeyu ı.u 
elem sndla. Şlild•Ui •tr lbtly .. m, 
kara aaruretill HMıDı cirdm. 

-lllr ;ıa.;;n.,.ı.._ 

Elimden ae seJirdi? - Ba .. seki:ı 
yqnulal<I lıua ne it Jnılal>illrdiıll? 

Kbııe yıılvanoıam li>Jmdı!. 

Ienlıli sölce sizlerlmln iniiııile ol
yaluı biiriiaiiJordw. Ka11>lm.ie •ır sm 
..... b)"•rol•. 

- Dii'1im•:r""-
- Benim l>etlly•e<lı ·nlıtı. :rolı 

lıL 

- Kı:rll: sekh. saat bhl ve.rinia ba .. --Sbaha bii.riinea renkli •il«r-, reı-
•iii l'lb.i, bp öıaiindt-, cftlui 7er•e. 
lllrl:r•r<lı aitU ... 

• •• 
Bava öyl• gü,.I ki •• , Güneş yer • 

,.-ü:ı.1i.nde deri 7okauş 1"1bi parıhlı-

7or. Gün a:rdmhll, ıökyü.zü aydınlık, 
hldınmlardan 1Ştk f1$kırıyor .. Marma
ra.nıu rüı.clrı masamın üs&ündekl 11.i.
f!Uan ek,uyor. 

- Düşünme roc•ium, bir iş bul
mafa rayret ede(eğlm. Nazım l'tfen

kı'e HDİD ~ 7alvar:acainn ..• 

- Amma ·- usıl P1-ia 
mıtt•ar elcfaima• ... 

- llili:r ...... --tmn. anı.,. ....... 
- A•byuauamn.. 
AAlı:r• ... , falıat ilalı& faala ula

....ak kt. SOIWıQ.,._. Ya.l.nıs dl
yenm ki: 

- DakW. •iUJıN a-.su! 
Aplı 1ı..- ....,.ı sizler -ili 

billı• -.;rer: 

- Bayır_ - • ._ .. --... ,-e .......... 
- ıı... u aab:r....._ Kırlı 9t -

lh saat tlalla Wa Yıtr INoa.... 

• •• 
:aüa 7ai9•rhL Giinq •üıQ&J'a 7ii
-ıi .. __ JtutJI cila• ... mai-

- CiiıMl• kınuaalar p,..ft.. lloya-

- klı<*. ... ,. ... •lr - ....... 
aiıaH. llir»e Yiie-..i elpwı1apeeia .. ,, .. ., 

Haddon başını kaldırdı: 1 
- Evet, dedi, bunu zaten her

kes bilir. Mis Bagge'nin toz şişe- 1 
sinde bizim bildiğimiz amonyak 
vardı. Koklayınca kalbini biraz 
kuvvetlendirirdi. Mis bu şişeyi 

her 'aman elinin altında bulun
dururdu. Hatta bir şişeyi de da
imi suretle kilisede bıraktığını 

zannediyorum. Demek kı, cina
yeti yapımlar, bu işi kilısede ter
tip etmişler. 

Gidlay ilave etti: 

- Hem de hiçbır zaman kilit
le kapatılmayan bir kilisede ... 

- Allah, Allah! Bu ne şeytan! 
bir ... manfct! 

- O halde şimdi •Öyleyiniz dok
tor, bu şişenin çalındığı gün bu
raya muayeneye kim gelmişti? 

Haddon cevap vermeden, zih 

ı 

- İf ııruaeafma kendin• bir lıeea 
a1'1LS&Da •••• 

8elpıı ;ranıılılar la~IL Saç
lar i.deta ürperdi. Baş ti öt.eyana 
eevrildJ. 

- Niye fiaadın!- Ne var bunM 
klzaracall!- Yantll:Jaa 7ek mu?-
- ... 
- Neye eevav vermlyonvo? .• A-

yıp au sorduivnıı? 

- Ba:yar • 

- Ö7Je.7seeevap Yer • 

- Var, SÖx1uyüm. 

Derin bir ndes aldım. &enk.li söl-
1'< sand.ılmı lıadar klmaeslz ddUdl. 

- Nalen eYlenmiyon11J1uı? 

- Daha mektepte ... 

li'aaaklar cene kn:aruor, kmla ka
ran sarı sa, diplerinden rene ter bo
şan.ı7or Ye anlatıyor; 

- Gelecek sene mektebini bitire

cek. o da ffe ıir«•k. Ben de ealışa
catım. Çok, amma pek çok ('alışaca

iı:ı. Gtteyl ıünd1itt ka&M"airı. KQ -

~uk bir ev yapaC"aiız. Evi.mial döte· 
yeeeib.... 

o SIİD bu 6İİUI hıilya il• yarumdan 
aynlan ren•li C'Ölgerıin arltasnı4an 

lıakıo. lıalı.ıo. da: timli HD ile SÜ· 
••lain! •• d•dlm. 

Çocuk Bakımı 
Ailenin en l>iiyölı •q'osi çeeutur. 

Çeeu.t-mm:•n iyi, sıllba&li, Pr•iis 
olmasmı lsterb:. Bu aaksatıa •er 
llUlö f..takirlıiı yapar ... 

Fakat .hüsnü niyetimise raime• yi
ne bU.ls.blikten fOCUia.muq bakma
yı bilemeyiz. Bunun kbebi dlllmi.ule 

tam ve mülelıimil bir eoculı balıımı 
kitabı olmamasından iter.iye Keliyor. 

Cocuk doktoru Ali Şükrü Şavlı'am bir 
.-önlükten on dört yaşına kadar "'

•ulılarm balunu için neşnlllii bir 
kitabı okudum. 

(Çocuk l>almm) lsmind•ki ı.. ki
tapla ailelerin en büYü.k noksanı ta -
mamJanmış olayor. 

Mütehassıs doktorun roc:uk bakunı 
lıllabmdan aldıjım bir pareayı ;rarm 
bu sütunda ne,:redtcejim. 

B() ~ .§ A 
ANKARA 

28·9·939 

1 Skrliıo 

IH Delar 
llt Fraalı 

Ito Llrd 
iM t....ıtre Fr. 
Ito Floria 

IH Kayı-arlı 

IH llelca 
lto Dnılıml 

IH Len 
IH Çd: llr ... 
IH PeHla 
IH Zloli 

IH F•..P 
lH Ley 
IH Dia&r 

lH ı-.. 

5.24 
)29.71%5 

%.H 

29.US 
Cl.9475 

2I.n5 

IOG t....« ••••• U.H5 
ıtt ... ı.ıe 

5.Z4 
13t,S475 

%.9775 

29.U75 
19.N75 

22.1575 

Sl.37'15 

ESBAll n TAHVİLAT 
Maamele .--..,. • 

Zabıta Romanı 48 
nini toplar gibi göründü: 

- Pekala söyleyeyim, dedi, za
ten siz de nasıl olsa, akibel bunu 
öğrenecektiniz. Şişeyi dolaptan 
alan miralay Detmardır. 

- Ya! Acaba daha başkaJdm
seler de olamaz mı? 

- Burada bir müddet o yal
nı:ı: kalmıştı, sonra çıktı, gitti, 
hır daha görmedik. 

- Hır•ızlığın ne vakit farkına 
vardınız? 

- Bana da Mis Bagge haber 
verdi. Miralay Detmar'ı çalmak
la iıtiham eden de odur. Fakat 
ben buna inanmamıştım. 

Gidlay başını salladı: 

- Evet, inanmak istemiyorsu
nuz. Çünkü miralayın kızına kar
şı dostluğunuz ve ... Kalbi hisle
riniz v.:ır. 

5 Bin Generale Muhtaç Olan 
Orduda Yalnız 3 Bini Mevcut 
Alman.larm «Yıldırım harbi• nin 

blöften başka •ır .. ,. oldufu Polonya 
hattkitında me1dana çıkb. Eie.r 
il uslar, vaktinde Polonya hudutları -
nı 1"eçmese7diJer, Almanlar belkl 

\!Jndi kendi lıuduUuı i<<rl5in• sWiil
•iiıf olacaktı. 

İtte bunun i(!inclir ki prp eepbe -

sinde harekete ıeçmekte tereddüt 
l'österlyor. Allllan - Fraıısu. ordulan 
arasındaki fark ne! ... Ban• maka -
yese etmek faydadan hali olmasa «e
rek .. 

A) l!ltl dm 1913 - 14 Alman sınıf
ları kiti derecede talim ve terbiye 
l'Örmemiştir. 

B> Talim cören ilk sınıflar, sayı 1-
llbaril• pek azdır: 

Sınıf 1935 465,000 Nefer. 

• 1936 
• 1937 
• 193& 
• I939 

351,0GO » 
3H,OOO » 
SZ5,HO » 
485,000 • 

Ba: rakamlar bir Alman askeri mec-

muasında yuılmtştır. ı 
C) A1-aı17anıo. iki sene tali• ıir

mq 1,500,008 du !ula asker eılıa -
abllmesi ihtimali azdll'. 

D) Zabit, lıil~lıll lıMlron da 
boşlur. Bunu doldurabllın•k için da
ha birkaç sene ister. 128 fniıa piya
deyi, 11 fırkayı suvarlyi silih altana 
alabllm•k için 151.HO llıllyal .. bit ve 
HO,HO k~uaablte llıU1aç vardır. 

E) Yüksek sab1t kadron. da lamam 
def:lldir lff fırkalık bir ordunan 
5,101 Generale ve Erkillıltıarp ubi -
tine ihtiyacı vartlır. Almanyada mev
cut General ve Erkinıharp zabitleri -
alo ;r•kiinu 3,851 dlr. 

F) Alman •lmeadilerluinin va:ıi .. 
7eü ~k boznktUI". V•l'on1arm blrço
fu., ~un z.amandanberi tamir &örme
di.il için işe 1arama2 bir bale celmbı· 
tir. 

G) Almanya .kabe: s-irlnce sanayü 
için 25 milyon ameleye muhtaçtır. 

(Kendi tahmiııJe.rlne ıöre 1 nefer i~in 
8 - lZ amele). Halbuki bu kadar a -
meles.J 1oktur. İhtiya,elarını başka 
meıaJekeUerden. tetlarill için mali va
sıtalardan dabi ma»~ur~ 

H) bu şerait dahilinde Alma.nyanın 
prk cephesinde başa.ramadı.fı • "l:ıl
dınm harbi• nJ ıarp cepb~inde ba

prabUmesi lmkiın 7eklar. Şu halde 
uzan bir harbi cöu: aJması li.zımdır. 

YİTECEK MESELESİ 

SiJih alt.na alınan askerleri•in 
hak.ile dOvilşmelerini temin için ka

rınlarını doyurmak şarttır. llöllbalr.I 
Alıllan7anın buna iküdan yoktur. Ve 
askerlerin vasiyeli pek fe<iclir. Al .. 

man ka7naJdarm.dan alınan ltaberıe: 
re cöre: 

A) 1933 seıısiııdenlıeri mahsul aaal
maktadır • 

il) Zürram mali •»beti besaktur. 
üe H.neduıberi ki.r deiil, sarar e.& -
mifle.nlir. 

Avustur:taıun. Çeke SlovU,.a•ıa 

u.aJJı vas.l;reü düe.Jıettıı 7enle bu
l>iilün lı.ihılqtirmlştir • 

D) Alman Ziraatçiluinin, sulh aa· 
aa.mnda iM.et\ ameleye ihti7açla•ı 
nrd.ı. Şimdi h lbtly~ •lr k~ misli 
ar1.-Jtb.l'. Fa.il.at~ ••ele tedariki l'al'
rl lıa~U.lir. 

E) il• .. ıı.pl• malıııuJ ııtUlı« a -
aalmalıladır. 

G) Elıll .. tarlalar, 1933 lenl>eri bu 

seae a:aalmak&atir. Yalnıa h sene i-

Haddon ayağa kalkarak pen -
cereye gitti. Arkasını sivil mü -
fettişe çevirerek durdu, düşün -
dü. Birdenbire geriye dönerek: 

- Hala da inanmıyorum, de 
di, belki Mis Bagge ... 

- İntihar mı etti, diyeceksi
niz? 

- Hayır, hayır! Siz de Misin 
belki de Kosdon'un şeriki cür -
mü olması ihtimalinden bahset
miştiniz. Eğer bu adamın zehire 
ihtiyacı var idise,, ona bu zehiri 
Mis Bagge"den daha kolay kim 
temi.ıı edebilirdi? Hatta bilmiye
rek, kendisinin ortadan kaldırıl
ması için bili ... 

Gidlay yavaşça başını eğdi: 

- Evet bu izah insana biraz 
makul görünüyor. Onun için, bu 
noktayı nazarı itibare alacağım. 
Detmar ai!esi iı..:erinden bu suret
le bütün şüpheleri de kaldırmış 
oluyorsunuz. Fakat bir kere de 
miralayı isticvap etmek mecbu
riyetindeyim. 

Haddon hafıfçe omuzlarını silk
ti. 

- Buna lüzum var mı, yok mu, 

• 

Alıaan piyadeleri tel irS"ii.lerJ kesiyor 

çlnde 1 milyon dönümliik yer e•n -
••-ı.tlr. 

F Bunun 'aşlı~ sebebi C'ldasn:hk
tır. 

H) yiyecek s&okla.rı da kili dere
cede deflldir. Son zamanlarda teda

rik olunan, depo ediJen yiyecek mad
deleri dal>a •lınwd•n tulıuımiye baf
Jamıştır. 

IC) Yiyecek maddelerin bii:tuk bil' 
kısmını hariçten tedarike •eebW' o

la.Jl Alwanlar, ablaka lııa.şla7mca l't

dalanıu azamj derecede azaltmak 
aa:burf:retinde kaim.q;larcbr. 

ALMAN SANAYİİ 

Almanya, sanayi bakımından eelr: 
karakt.e.risUk bir mao:ıara arzcder: 

A) H~ fÜpbn:b Alman 1J&DayiJ, 
dünyanın en tekemmül etmif sana -

1linden biridir. 
B) Harp vukuunda bı.itün fahri -

kalar harp sanayii yapacak haJe çev
rilebilir. 

C) Fakat, son senelerde Alman sa
nayii son randımanını vermek şar 
ttlc rah1ıyor . 

D) Amelenin açlıktan ve yorl'un 
lulı:tan çalışma kablllyetırri giıuden 

c1ine ualıyor, 

E) Makineler ~liye işliye aşmıyor, 
ltozuloyor, yerlerine yenilerini koy -
mail kabil olmuyor. 

(F Alman sanayii de mali buhrllll
dan mü küJat içinde bulunuyor. 

G) Amele.nin mühimmat fabrika -
Jannda çalışmaları yüsbnden küçült 

saa•at ve ti aret erbabı mahvolmuş
tur. 

JI) X&fi d.ettced.e müheadis ve mU
klı&ssast da yok. Alman sanayilnin 

5,1.. mvbendise daha ihtiyaeı var. 

8D.Rla.rı hariçten te.darik tıdemea. 

194% de bq llıtlyacı 30.0ot, 35.000 • 
eıt:acalı:hr. 

PETllOL İHTİYACI 

Modem harplerin en mü:thiş silihı 
ıüıthe.sls petroldür. Bu bakım.dan da 
Almanya fena bir va!..l;rettedlr. 

A) Almanya. sulh zamanında kend• 
kuyularından cıkardıfı petrol ile ih

tiyacının ancak % 35 şini kapatabUi-
7orcla. 

B) ıı Fabrikada yapılMı su.n'i petrol 
çok palıa)t,ya maloJmaktadı.r. Bir ton 

bilmem. Herhalde enteresan bip 
şey öğrenebileceğinizi tahmin et
miyorum. 

Doktor yeniden piposunu dol
durdu. sivil müfettiş gitmek için 
şapkasını aldı. O sırada dokto
run gözlerinin birdenbire parla
yışına dikJrnt etti. Doktorun bak
tığı yere baktı. Meri Detmar'ın 
salonun >kapısında ayakta durdu
ğunu gördü. Özür diliyerek çık
tı, fakat genç kız>n gözlerinden 
de çok mahzun oldugunu anla
mıştı. 

Heterıngton ısrarla anlatıyor

du: 

- Otuz sene, diyordu, otuz se
nedenberi bu uğursuz evdeyim. 
söyfedığim sözü pekala bilirim. 

Sivil müfettiş Gidlay gülüm
sedi: 

- Canım, dedi, siz Brandon ko 
nagında değil otuz sene, otuz a
sır metrdotellik yapsanız, yine 
bir farkı yoktur. Ben sizd'en 
hadiseleri anlatmanızı istiyo -
rum. Yoksa kendinizi met·hüse
na etmenizi değil! ... 

- Benden ne gibi hadiseler öğ-
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SOLDA); f. G .• : 

l - Hixınelçi olmıyan. 

2 - 'Yüksek ilim merkui - Gnb 
maddesi. 

3 - Bir lıua mukni. 
t - Me,hur bir siyasi - Bir ~rkes 

lıabll..U. 

6 - Fani (Ben) - Birinci ıJahJS l
preH - Cemi etlab. 

6 - İkinci harf (n) oluru. M:r be
Sil - Kısartma için lU:ım. 

'1 - Tersine okursanız kör - Hazır 

el bon.sw. 
1 - Bii;,Uiii.müs - Vermek. 
9 - Sebae sataa. 

ıe - Fa.kat - Ona.n matı. 

l'l;KARIDAN A AGI: 

l - Hiunett:i ohnı7an. 
2 - Yüksek ilim merkn - Uaav. 
! - Bir kaza merkat. 

4 - Siyasi bir şahsiyet - Bir luıbile. 
5 - Farsi (Ben) - Zamir - Jsla.k. 
S - İkinci harf (u) olursa boy 

7emelııı ic,o:in lhım. 
7 - Tersine okursaam miniJı -

Boru sesi. 

8 - Çok iyi - Vermek. 
9 - Sebze satan. 

10 - Orlası - Onun. 

petrol çıkarmak i~ln 4,.5 ton maden 

kömıirıi yakmak 10 misli amele kul -
lanmak lıiı.ımdır. 

<.') AJmanyanın bir sene devam e
decek bir harı>te ordu irin 30 milyon, 
memleket urfi,.aıı ieln de 20 mUyon 

petrole ihtiyacı vaırdır. Su.n'i ntrol 

ile bu ihtiyacını temin edemez. 
D . Romanya, bitaraf kalsa da, Al

manya taralJAdaa işaal edilse de AJ

manya.nın mahtaf olduiu petroh.i ve

ftftliyecektir. Biıarat k.alwca petro

lün en çotunu Fransaya. İngilttıreye 
verecektir. Hiif:uma maruz kahna 

biitün kuyuları, 1914 ie olduiu ı-ibi 

tahrip ed("cellUr. BanJarı temizlemek 
,.e.aı.41~ itlet.me.k için ea aaı 3 sene 
('ahşmak li:ıımdır. 

E) Hallı. tarafmdaa 7aptlacalı. ta
sarruf ile orda ihti1ac.mı karşıla -
mak kabll deilldir. 

D) Mütehassıslar .. sö7Jediiine &Ö

re Alm.anyanın~ mun sü.rettlı: bir 
har» iein petrol stoku yoktur. Bu:aa 
mali vaziyeti mıisait deiUdi. 

Binaenaleyh, motörlü kıtaatm~ 

taak.larm, :aırhJı etomobilleria. hatta 
tanarelerln günü ı.lrincte akamete 
mahltfım kalacaft matu.klı.al<lır. i.ıe 
o P. Almanya için bir feliket ola
caktır. 

renmelt istiyorsunuz? İşte söyli
yeyim: Bütün Rikardo ailesi de
lidir. Bunu ben iyi biliyorum. 
İhtiyar herif, metresini komşu 
evde oturturdu. 

GidJay sabırs~anmağa çai
şıyordu., 

- Heterington, dedi, sen bu a
damların deli olduklannı söylü
yorsun amma, isbat et bakalım. 
İhtiyar Rikardonun metresini 
dinliye dinliye artık bıktım. 

- Siz bu aileyi alakadar eden 
her hadiseye bakınız, pek akıllı 
işi olmadığını derhal anlarsınız. 
Mesela şu delikanlı Derek! Se 
rapa sinir! Sonra Rişar'a bakınız. 
Yani Rişar Kosdon'a d~mek isti
yorum. Eğer aklından sakat ol -
masaydı, amcasını zehirlemeğe 

kalkar mıydı? 

Gidlay düşünür gibi görünü -
yordu: 

- Hakkınız var, hakkınız var! 
Dedi, acaba Derek şu eski cina
yet günü Plat kasabasında mıy
dı? 

- Hayır, burada değildi. Bu 
iki delikanlı aralarında bir tür-

• 
Eskişehirde imar 
Ve Kültür Faaliyeti 
Eskişehir Hem Ziraat, Hem 

de Sanayi Şehri Oldu 

Ziraat kanunda pbşıı• , .. ~ 

Eskişemir, (İKDAM Muhabi .. 
rinden) - Şehrimizin son sene

ler içinde kazandığı şeyler ehem
miyetle kayda değ<'r. Eskişehir 

son yıllarda hem büyük bir sa

nayi şehri, hem de mühim bir zi
raat merkezi olmuştur. 

Eski~hir eğitmen kursunun 

yetiştirdiği gençler memleket i
çın çok faydalı olmuşlardır. 

Bu yıl havaların pek iyi gitme
mesine rağmen mahsul boldur. 

Bilhassa hububat ümidin fevkin 
dedir. 

Eskişehirin imarı için sarfedi
len gayretlerin semeresi şehrin 

her tarafında görülmektedir. 

Şehrimizin muhtelif yerlerinde 
yükselen fabrika bacaları son 

yıllar içinde o kadar artmıştır ki, 
bu Eskişehirin kısa yıllar içinde 

nekadar sanayileştiğini gösteri
yor. 

Eskişehir kültür hareketlerine 

de büyük ehemmiyet veıilmek

tedir. Vilayetimizde yeni mek

tepler yapıldı. Halkevi yeni yıl 
programını hazırlamıştır. 

Eskişhirin ihtiyaçlarına tama

mile cevap vermek için programlı 
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!otobüs Müstahdemleri 
Oka1ue.aJarım1zdan (O<mıan Jti-

all) 1uı7er: 

- Otobüslerde mütte.rUer yu bu
lamazken h~en her araba itl.nde da
ima bir blle~i bir biletçi yardaiı. blr 
iki kontrol bulunuyor. Acaba bunlar
lardan yalnn bir tanesinin araba•a 
kalması imkinı J"•k mu! 

Sıcak Ekmekler 
Fentryolunda oturan oku7uca.mu.z 

Himti yazıyor: 
c- Kurbağ'ahda ekmekler bilhas-

lü anlaşamıyorlardı. Rişar'm gel
mesi Derek'in Londradaki ate! -
yesine dönmesi için kafi bir se
bepti. Daha doğrusu, her ikisi 
de amcalarını hastalığı esnasın
da nöbetle ziyaret ederlerdi.. 

- Demek ki, bu zehirleme ha
disesi olduğu zaman, ihtiyar 
Rikardo hasta idi. 

- Evet, hastaydı. Doktor Had
ron onu bilmem, hangi mide has
talığından tedavi ediyordu. Dok
tor, zavallı ihtiyarın Haçlarına 

striknin karıştırıldığını keşfet -
tiği zaman, adeta çileden çıkmış
tı. Polis gelip te Rişar'ı tevkif 
ettiği zaman, görseydiniz, bu de
likanlının hakikaten deliliğin -
den şüphe etmezdiniz. 

Gidlay sesını çıkarmıyordu. 

Bir sual dudaklarının ucuna gel
di. Acaba katil bu zehiri nasıl te
darik etmişti? 

Oralı değilmiş gibi sordu: 
- Galiba Rişar Mis Bagge ile 

işi pişirmişti. 

Heterington şaşırmış gibi göz
lerini açtı: 

- Yok canım, dedi, Rişaı- Mis 

Kö7lü tarlada tatbikat yapıyor. 

bir çalışma düsturu içinde şehrin 

eksiklerinin tamamlanmasına de 

vam edilmektedir. 

Seyhan Barajı 

1 

Adana, 1 (A.A.) - İhzari inşa
atı biten Seyhan barajının bu
gün merasimle temeli atılmıştıı. 
Bu münasebetle sular umum mü
dürü Nafia Vekili namına bir nu
tuk söyliyerek başlanılmış olan 
işin büyük ehemmiyetini tebarüz 
ettirmi§tir. 

sa akşamları pek çok sıcaktır. Bu da 

fırının akşamüstü ekmek ~ıkarma -

smdan ileri l'eUyor. Esasen tek fırın 

vardll". Acaba bu fırın ekmeii ~ete -

den çıkarıp &ündiiz satamaz mı?> 

Bagge'nin neresini beğensin? Hat 
ta biribirlerini tanımazlardı bi

le ... O r.erde, ötlki nerde? 

- Neyse bu meseleyi şimdi -
lik bırakalım, sen bana şunu söy
le: Müteveffa Rikardonun bu ka

sabada rn iyi dostları kimlerdi? 
- Bir tek dostu yoktu. Yalnız 

miralay Detmar komşu konağa 

yerleştikten sonra, bir müddet 
Rikardo ile çok dost geçindiler. 

Doktor Haddon, banka direktörü 
Dusburi de bir dost gibi gidip ge

liyorlardı. Fakat bu çok sürme
di 

- Amma benim bildiğime gö
re Dusburi ile miralay hala bi
ribirl&rile gayet dost geçiniyor
lar. 

- Evet, evet, bu zevat şayanı 
hürmet insanlardır. Mis Merl'e 

gelince, bütün Plat kasabasında 
herkes ona karşı muhabbet bes
ler. 

- Amma görünüşe bakılırsa, o
nu hiç sevmiyordu galiba! 

Heleringlon başını salladı: 
(Arlıas> -.ar) 



İktısad i 
Korunma 
Meselesi 

(Baş tarafı ı inci say!ada) 
hısanın kendi şahsına dokunmıyan 

sarfiyat ise çok kolaylıkta ve hiç dü .. 

şü.nülmeden yapılabiliyor. 

Bu fena itiyada eski ve yeni pek 
çok mlsal cöstcrllebilir. Fakat eskiye 
cltmci c hacet görmeden, pek yeni o
lan ve elim tafsili.ta son zamanlarda 
cazetede büyük dedikodu sermayesi 

teşkll eden misaller zikretmek icap e
de~e . mahut ve müll'• Dentzbank'ın 

yaptt.fı işler cösterilebllir. Bu banka

nın ı-erek vapur siparişlerinde, l'e
rek blna sabn alnu.k dbi meselelerde 
nasıl hesapsız hareket ettiflnl, nasıl 

binlerce, hatti. yüz binlerce lirayı 

yersi:ı ve lüzumsuz sarfetttifni, ga
zetelerde tafsllitile ve çok teessürler
le okuyup durmuştuk. 

l\laamafl Denizbank işini kuruluşu 
ve yürüyüşü itibarile her noktaj ua
ıardan müstesna bir ınüessese adde
derek sarflyatuıın da miiste!SDa ola

catını kabul De onu misal ıöstermek
ten vazKe(leblllrlz. Çünkü «İstisna 
kaide teCJkU etmez» diye eskidenberi 

kutafımızın alışık olduiu bir söz var
dır, Fakat bizim atelômum daireleri
mizde hemen dalma az çok vakitsiz 
veya yersiz masraflar yapıldığına 

başka bir çok nümune de bulanabi
lir. 

l\ıleseli. çok uzaia gltmeie Jüsum 
l'Örmeden İstanbulu nazarı dikkate a

lalım. 

Yeni Valimiz LüUI Kırdar biç şüp
hesiz faal, müteşebbls ve hüsnü. niyet 
sahibi bir zattır. İstanbula ı-eHr cel
mez, senelerdenberl ihmal edilmhJ 
bir hayli lşlerl derhal eline aldı ve 
bunların blrka(lını da şehrin ve hal
kın menfaatine olarak neticelendJr
mek muvaffakiyetinl cösterdi. 

Fakat ona mukabil, Bay Lütfi Kıt
darda, biraz fazla masraf etn.t.ek ve 
bilha. ı;;a zamanın ''e ahvalin Wabatı
na. ehemmiyet vermemek meylllerl 
cörütüyor. 

ı.ıeseıa İsta_nbulun mtlbrl'm yapıla
cak daha birçok işleri varken, Tak
sim bahçesinde büyük masraflarla 
büyük ve çok süstü olacak cibl gö
rünen bir l'Ulno yapılıyor, bahçe 
yukarıdan aşalı J'enWen tanı.im edi
liyor ve Dolmabahçe !'Sarayının bah
çelerini C'eride bırakacak kadar ıii
:ıelleştlrillyer .. 

Taksim bahçesinde l'Üzeı bir g-a
zino yapılmasuı mı! Buna esas itiba
rile iUras edecek bir tek İstanbullu 
bulunamaz. Fakat İsta.nbulun mesel& 
hastahane gibi, süt ve su meselesi 
ctbt fevkalide hayati bir çok mesele
leri varken bunlann unktan 7akJn .. 
d:ın halline dair lli(:bir şey yapdma
yıp ta , Taksimde (500) bin Jira sarfi
le bir razino yapmai'a kalkışılırsa, 

bunu yine istanbul halkı içinde w
vJp ve takdir edecek bir kişiye- bile 
tesadüf olunamaz 'Zannederiz. 

İstanbul hastahanelerinde bir ya
taia iki hasta isabet eyledliini bir 

vakit., &'a"leteler barbar baiırarak 

yazmll}l&rdı. O vakittenbrri dört be, 

sene ce('tl, fakat hiçbir sahibi bbnmet 

çıkıp t:ı dört beş yüz bin lira sarfile, 

yani ~1md.i durup dururken Taksim 

gazino!!ıu için sarfedl1eo para ile ye· 

ni bir hastahane yaphrmağı düı;ün -

medi. llalbuki İsbnbulun bir deiil, 

tiakal dört büyük hastahaneye dalıa 
ihtiyacı vardır. 

Diğer taraftan yine razetclerde o
kuduğumuıa cöre Taksimle (Ayasııa
şa) arasındaki caddenin 80 metre ge

nt~ıettfrilmeslne karar verilmiş ve 
derhal işe de b9.$1anmı$hr. ~imdi ka

rllerhnlze, Allah rızası i<'ln soruyoruz, 
bugün f('in Ayaspa,a caddesinin 80 
metre cen· lt-ttlrllmesl kadar Jüum

suz. r ydasıa bir İ4 tasavvur edilebilir 
mi? 

Onun yerine meseli Yenieamiln ar
ka bahCf'SI Jle İşbankası arasında dar 
bofazdakl ba altı diikk;ln kaldınlsa 
da, İstanbulun en ~lek. f'n Ucaretgih 
olan 0 semtte halkın mürur ve oburu 
cenderi'den kurtarıl'<l daha çok mu

vafık ohnaı mı? llem bu boia:un a

çılması. Aya5Jlaşa caddesi gibi büyük 

masraflara ihtiyaç ta göstermeı. Bi

zlnı anladığımn:a l'Üre bu i~ sekiz on 

bin lira ile temin edilebilir. 

Biz bu söderi, hiç !;Üphesit, ki yeni 
Valimizin ,e,·kını kırmak maksadile 
sOyleml}·oru-ı, bilikis kendisini, ye
rinde ve yolunda işlerinden dolayı 
takdir "'e te ·viki bir hemşehrilik va
tifcsi addederiz. Fak.at öyle zannedi
yoruz, ki \ 'ali Beyimis kendisi de 
-efer bu satırlar gözüne Jtişirse- t.en
kıtıerlmlzde haklı oldufllmusu tas -

dikte tcr«'ddıit etmez. 

i-tf' hiikômetın çtkaratıai'ı (İktısa

di korunma) kanunundan beklecUfi
mız hiımetlerdt"n biri de, hemen 
hangi dairel reı-uniyeye baksak böyle 
bir ka(' n1lsallni bulabilecefimiz IÜ· 
zum!'ıuz sarfiyatın önünü alacak ah
kiı.mı havi olma~ıdır. Hele şu içinde 
bulundu.tumuz de\·re, kü<ıilk \'t:.)' & 

bü:or uk l~başında bu-lııınanlarımızın, 

milletin on para nı bUe sarfetmek 
•asusunda çok tlikkaUI ve 90k g .. 

..... .,... 

Kont Ciano Berlindel ı_oo_No_N _1E_NK_l1L_ERl__.l I TAKViM ve HAVA 

Merasimle Karşılandı 
1 

Görecek Göz İster 
(Baş tarafı 1 inci say!ada) 

den haUedebllmel< ipin işe atrabesln
den başlamak lstemestdlr. 

2 BİRİNCİTEŞRİNI 1939 
PAZARTESİ 

10 uncu ay Gİİll: ZH Eyliil: 11 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 
Londra, 1 (A.A.) - cSunclay Grap 

hic• cue&ahıln ,..udıima cöre. IDUer 
B.a:tt'8&ın toplantısında Alman miUett 
nln nası slyaseUnl &amamile tuvip et-

tıtlnt süratle yapılacak bir plebisille 1 
llin edecek ve Çemberlayn'la Avam 
Iamaras:ında söytiyeceklerlne cevap 
verecektir. 
BİTLERİN SULH BEYANNAMESİ 

Roma, 1 (A.A.) Gasetelu, Konl 
Cianonun Berllne seJ"ahatlni mütalea 
serdetmeksl:r.in haber vermektedir -
ler. l\Iaamafl halihazırda avdet elmllJ 
oldu(unu ve Kont Claoo'yu kabul et
mesi muhtemel bulundufunu bildir
mektedir. Bu ra:ıete, muhtemel olan 
bu cöriişmenln resmi mehafllde Al -
maoyanın sovyet R~ya. ile birUkte 
sulh beyannamesi neşrine haı:ırlandı
iı bir sırada Kont. Clano'nun bu se .. 
yahatJne attedllea ehemmiyeti g()s .. 

termekte olduğu mutaleasında bulun

maktadır. 

Messaı-ero diyor ki: 
Önümiizdekl hafta, Avrupa için 

kat'i mahiyette olacaktır. 
İtalyan razet.eıeri, Bitlerin sulh 

beyannamesini ltay,ta&'da okuyacatı 
nı yazmakta, ancak bunun muhak. -
kak oldofluıu şimdiden lemini müm
kün bulunmadıfını ili.ve etmektedir
ler. 

İTALYANIN YAPABİLECEGİ 
VAZİFE 

GueHa Del PopoJo, Kont Clano
nun Almanyaya yaptıfı ziyaretin 
büyük ehemmlnllnl tebarüz eUlrl -
yor ve Avrupada İtalyanın bugün ya 
P:Abllece.fl yüksek vazUeyl kaydeyll
yor. 

RUSYA BESABABYAYI 
ZAPTEDECEKMİŞ 

Londra, 1 (A.A.) - Sund&T Dlo -
patcb.m diplomasi muharriri, l'&ae
lenfn ilk ııalıUeslnf bqtan haşa iwal 
eden bir manşet altında Stalln'in ~
raziye alt olan ihtirasları hakkında i

zahat vermektedir. Bir kelime ile 
söyliyelim: Muharir, bu yazısında 

StaJin'in merkezi ve ş:ırki Avrupaya 
malik olmak hülyasında bııJunduiu
nu iddia etmektedir. 

Moskovada l&ı dik edilmiş olan Sov 
:ret RUSJ'a - Eston7a muahedesi Sov
:ret llusyaya Estonya Est.onyaya ba
va ve deniz üssülhareketeri vlrmek -
tedlr. 

Bu, Stalln'ln atmış olduiu ilk a -
dımdır. İklncJ adım Letonyada atı

lacaktır. 

Kış mevsiminde buz tutmayan U
manlarına mallklyet, Stalin i(lin Bal

tık denizine tamamlle hıiklm olmaktan 
ibaret olan Planının lcrası için ha -

;rati bir ehemi7eU haizdir. Stalin, bu 
hik:lmlyeti elde ettikten sonra Maca
ristan& alt olan Rüt.enyayı ve Roman
yanın elinde bulunan Besarabyayı 

zaptedece:kür. 

RUSYA ALMANYAYA YARDll\l 
EDEMİYECEK 

Londra, 1 (A.A.) - Umumiyetle 
Londrada htlkmolunduiuna göre, 
c:Von Rlbbentrop» Moskova:ra 7•Ptıiı ı 

lklncl seyahatini, Alman e!klin umu
mfyesfnf teskine yarıyacak surette 
•Stalln» den bazı müsaadeler istihsal 

cayesUe yapmıştır. Esasen Alman et
kin umumlyesl İnclllz deniz bili -
mlyetlnln tazylltlnl süratle bissettlr
nıit olmasından dolayı f&Ştrmqtır. 

(Van lllbbentroı»> un l'&Yeol, Al -
masıya De Sovyet Rusya arasındaki 

aktedllmit olan diler itDifla.ra fnzi -
mam eden lkbsadl llllif etrafında 

yapılan nümayişleri lıah eder. Nazi
ler, Alman milleiluin ve ecnebi mU

lellerln denizler kendisine kapalı ol
duğundan dolayı Almanyanın artık 

ithal edemlyecei'l iptidai maddeler 
ırerlne Rusyanm an'anevt iptidai 
maddeler menabllnln kaim olacafı 

ümidini uyandırmaya rayret etmek -
tedirler. 

Fakat Dl&D6&DH müstesna olmak 
üırere Rusyanın iptidai maddeler ls
tlhsalitı. Almanyarun lbtl7acatuu 
tatmine kati &elmlyttektir. 

UmumiyeUe SoVJ'et ltu57a, kendi 
hudullan dablllnde lkhsadiyahnı leh 
tikeye maruz bırakmaksızın Alman ... 
yanın lplidai maddelere olan ihtiya
cını tatmin etmesine imki.n yoktur. 

Beledlyemialn bu bayırlı teşebbüsü 
sırasında hatırımıza celenleri kay
detmeli zararlı blllmuyoruz: Temb
Uk işlerinin başına Avrupa cörmüş, 
rüzel san•atlara IAkayd kalmamq bir 
doktor cetlrmek en doiru hareket o
lacaktır. Çöpçü onbaşdarınm bir sıh
hiye çavuşu kadar sıhhat korunması 
hakkında bilet sahibi olmaları gerek
tir. Çöpçünün ve süpürücünün &emiz
llk kadrini bilmesi için, leınlzllğln 

ne demek oldoiunu cOrmesl, nefsin
de bu tadı tatması şarttır. 

Bun1ar bizce temizlik mesleğlnin 

esaslarını teşkil edecek olan şe7ler -
dlr ve temini bip le ı:üç deflldlr. 
Bunlar başarddtktan sonra 'Cla İstan
bula temizlik müfetlşlcrt isler. İşte 
bize ı-öre bu müfetu,ıeri bulmak pç 
olacaktır. 

Bizim tasavvur etti.timiz temizlik 
müfetişlerf sıhhat korunmaslle bera
ber estetik le bilmelidirler. Çirkini 
anlı.yabllmek için eüzelllk mefhumu
nu idrak etmek lii.zundır ki, pis der
hal söae batsın ve iemlzllie gidilsin. 
Çirkin) ve pisl l'Örecek l'ÖZ ister: 
Yük.sek tahsilli santatkir rizü. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Şaban: Hızır: U9 
Güneş: 

17 
5.5( 
lZ.08 
15.ZZ 

Akşam: 67 .59 

Öğle: 
İkindi: 

Yatsı: 

imsak: 

HA VA VAZİYETİ 

19.28 
IU9 

-
Y eşllköy meteoroloji .istasyonun-

dan ahnan malümata nazaran hava, 

yurdun Akdeniz sahlllerl ile, orta ve 
cenubu şarki Anadolu bölcelerindtt 

bulutlu ve yer yer &('ık, diier .. böl&'e
lerde çok bulutlu ve mevzii yatıştı 

ceçmiş, rllZJ'iirlar doi'u ve orta Ana· 
dolu bölgelerinde prbi, diler bölge

lerde cenubi istikametten orta kuv
vette esınl Ur. 

Dün İstanbulda hava, kapah ve 
cüz'i yağışlı reçmiş, rüzgir cenubu 

prklden saniyede en çok l - 2 met

re hı:ıla esmlştlr. Saat 14 te hava taz

yiki 1001,5 milfbardı. Sühunet en 

yüksek Zl,3, en düşük 11,6 santlcnt 
kaydedflmlştir. 

Kanuni Mümeı-~ili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Tel&raf Basımevi. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şantnamesi mucibince sürmeli naket y&pın 1 adet sigara 

paket makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı;tur. 
II - Muhammen bedeli sif .ıooocı. lira mmlakkaıt 1eminatı 

750 liradır. 
111 - Eksiltme 17 /X/939 Sah 

ve mubayaa! şubesindeki Alım 
iV - Şartnameler her gün 

nabilir. 

günü saat 14 de Kabataşta levazım 
Komisyonunda yapılacaktır. 
sözü geren şubeden parasız alı-

V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni teklifle
rini münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere 
Tütün Fabrikalar şubesine verecek'er ve teklifleri kabul olan fir
malar münakasaya iştirak ettirilecektir. 

VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklil mek•uplannı ka
nuni vesaikle ~~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. (6870J 

Garp Cephesinde 1 İzmir Seylabı İstanbul Defterdarlığından: 
Muhamen .senelik 

bedeli müddet 
icar 

(Baş tara!ı 1 inci sayfada) 
terinin. tşcalinJ mümkün lr.:ılmıştır. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
Resmi teblli': 
Dişman topçu kUYYetlnfll Moselle 

mmlakasındaltl harekitı, Balar:rala
rınuzın mukabil faa.lb'eUeri ile lar -

<ledilmiştlr. Her iki laral senit ınlk
y .. ta tayyare Ca&llyell ristermlşlu
dlr. 

İNGİLİZ HAVA IUVVETLERININ 
FAALİYETİ 

İng-lliz hava kuvvetleri dün akşam 
Almanyannı şimalinde yeni bir ketlf 
uouşu yapmıştır. Hareket tamamlle 
muvaffak olmuş ve bütün tayyareler 
cerl c•lın!tUr. 

Garp cephesinde küçük bir lıı:qif 

.bava kuvvetlerlmlzte blrook düşman 
harp tay,.areleri arasında vukubulan 
müsademeye &ellaee düşmanın iki 
tayayresl alevler itinde düıJi.irüJmüş
lür. 

ALMAN TEBLİOİ 

Berlin, 1 (A.A.) - Abnan u
mumi karargah , tebliğ ediyor: 
Şarkta , Varşova ve Modlon'in 

işgali muntazam bir tarzda de
vam etmektedir. 

Garpta, düşmanın topçu ateşi 
Sarrebruck mıntakasında daha 
ziyade şiddetlenmiştir. 

Garpta, iki Fransız '~ 10 İngi
liz tayyaresi ve şima l denizinde 
de yine iki İngiliz tayyaresi dü -

şürülmüştür. Alman hava kuvvet 
!eri 2 tayyare kaybetmiştir. 

Ticari Piyasa Vazi
yetinde .:>alalı 

Bir ay kadar evvelki buhranlı günlere 
nazaran dahili Ticari Piyasa vaziye
tinde salfıh bclirmegc başlamış ve ba
zı ticari müesseseler vazettikleri tak
yidatı kaldırınıştır. Bu sw·etle kredi 
muamelelerine yeniden başlanmış ve 
halkın tediye kudretine karşı eskisi 

gibi emniyet hfısıl olmuştur. Bu ha

reketin ilk adımını atınak şerefi şeh
rimizin maruf bir ticaı·ethanesi olan 
BAKER ınağaı.alarına aittir. ~fezkür 

magazalur Dircktcirü Bay Bornstein'in 
uzun senelerde elde edilen nufuzu

naz.arı ve ticari liyakalı bu ıleri ha
rekette büyük rol oynamıştır. 

kanç davranmaları en vatani Taslfe
Jerden biridir. 

(İktısadi korunma) kanunu müna
sebetile serdettlft_mb şu samimi te
menni ve mütalealarımızın ise. Yine 
makôs tefsirlere uframıyarak, hüsnii 
telakki edilmesini de ümit etmek is· 

teriz. 

EBUZZlY AZADE 

Velld 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
nakledilmişlerdir. Küçük Av -
ucuk köyünde 12 ev, l O dam, 2 
dükkan, l kahve tamamen yıkı
mış, 1 fırınla köy camisi kısmen 
harap olmuştur. Beyda - ve Ada-
gide nahıyesinde de maddi zarar 
vardır. 

Tekirdağ 1 · (A.A.) - Bu sabah 
Tekirdağında saat 5,46 da dört 
saniye süren şiddetli bir zelzele 
olmuştur. 

lira 

Maslakta Zincirlikuyuda Levent çiftliği müştemi13tından 

252800 metre murabbaı arazi 400 1 ~ene 
Tophanede Necatibey cadd inde kışla altında kain 351 
saytlı dükkAn. 120 3 sene 

Yukarıda mevki \'e numaralan yazılı gayrimenkuller hizalarındaki mu
hammen bedelleri üzerinden icara verilecektir. İhale 16/ 10/939 tarihine müsa
dif Pazartesi günüdür .. Senelik icar bedelleri dört müsavi taksitte olup taksit
ler peşindir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp 
mezk.Ur gün ve saatte defterdarlık Milli eml<ik müdürlüğündeki komisyona 
müracaalları. (7756) 

T. C. Z RAAT BA K Si 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Benhı~ kmnbaralı ve lhbanuı t.arrul hesablannda en u 111 ıır.. lıııJ-ıan ..... 

••• çelıilecek kur'a ile Sfııiıdald pliıuı sön lkrıımiye daiıtılacaktln 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 )) 500 J) 2,000 • 
4 )) 250 1,000 • 
40 J) 100 • 4,000 • 

100 »' 50 • 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 » 
160 ,) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: Besablarındaki paralar bir - içinde 500 liraaaD •talı dlipnlyealere Dı:raml:ye cıktıll 
takdirde 9'o ze, fazlasile verilecektir. 
Kur'alar ıenedtı 4 defa, 1 Eylfil, 1 Birindklıuuı, 1 Mart ve ı Haziran tarihlerinde çeldleeaMI. 

Romatizma Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser -- icabında gUnde 3 ka,e alınabilir. 

T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 fkinciteşrin .. ...... ............ .. ...... 1 K HA MI Y 
1 Adet 
2 

" 8 
16 
60 
95 

250 
435 

" 
" 
" 
il 

,, 

2000 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

liralık 

" 
il 

" 
" 
il 

,, 

2.000 
5.000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 
32,000 

lira 

" 
" 
" 
" ,, 
., 
,, 

T. İş Bankasına para yahrmalrla yalnız, 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunuz. 

• 

l_ı_s T_A N_B_u L_B_E L_E o_ı Y_Es_; N_DE_N ... 1 
İlk 

lemlıı&t 

Mllhemmea 
bedeli 

129,60 1728,00 AkBaray yangın yerinde 24 üncü adada 216 ınet.re mu-
rabbaı arsanın satışı. 

37,50 500,00 Rumelihisarmda Bebek - İsünye aalalt yolu u.erinde 
Duroru;ıdede tekkesi müftemllitındıııı birilı:miş iki •v 
enkazının satışı. 

2,59 34,50 Aksaray :rıınaın yerinde lıles~ caddesinde 6,90 met-
re murabbaı arsanın satışı. 

4,82 6~.28 F tih yan&ın yerinde Haseki civarında Nevbahar m.ııbal-

Senelik 
kira 

lesinde Bucak sokaflı»<la 1.86 yi.WQ u,ııı metre murııb
baı arsanın satışı. 

2,25 30.00 Büyükderede Maltız sokajında 219 numaralı ltalıve ö-
nündeki 225 metre murabbaı arsa. 

1,80 24,00 Silivride Falih mahallesinde Havra sokajında 7 numaralı 
ahşap ev. 

2,70 36,00 Üsküdarda Tenbelbaci Mahmet mahallesinde Demirci 
sokağında 1 numaralı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teıni nat mikdarlan yukarıda yazılı işleri ayrı 

ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 9/10/939 Pazartesi gOnil saat 14 de 
Dairnl Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelilt Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz \"ey& melttop1arı Ue 
ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmalan. (7823) 

• o. Denizyolları u. MUd~rıuou ilanları 
2 Birinci Teşrinden 9 Birinci T eşrine kadar 
Muhtellf hatlara kalkacak v•purlaran lelmlerl, 
kalkıt gUn ve aa•tlerl ve kalkacaklara nhhml•r 

ıtar•••"I• haltıH - Salı 12 de (Ece), Penıeııabe ız de (Clllllhvl
yet n Pazar 16 da (Tan). Galala nbtoıun
da.n. 

lıllllt ~MtlH 

ıarMlı• tt•«•"• 
......... ~•ttuo• 

AyYeltk --

XOT: 6 Blrincileşriııdeoı llib&r .. cam.a l'llll
leri sa&& 10 a Wnı Tn.ıı.o- -ü-ii bir 
peoiıı ltaldınl&caldır. 

- Salı 11 de (Çanakkale), c-ıesı ll u 
(Anafarta). Sirkeci rıbhm ' • 

- Salı( Perşembe ve Pmr 9.lt ... (lliur). 
Tophane rıhtunınhn. 

- Pazartesi: 13 de ve kq tarifesi mu,clbince Sa
h 1.50 tle, Carp.nıba, Pertemhe ve C.ama sa
al 15 de ve Pazar 9.se de (li&nbs). Ca
llW'to•i 13.30 da (Sus). Galata nı.-.-. 

- Pazarlesl, Çarşamba ve Cuma &.15 de (S,..). 
Galata rıh-.Odan. Ayraca CU1&111ba 20 de 

(Ana!arla] ve Cmnarteoı 20 ile (Ç...,.ltakle). 
Tenhane rıhtmun•an. 

- Salı ve Cuma 19 •a (Menla). To-e nll
tımından. 

- Pmr 9 • (Barim). T~ nhh••"••n 
- Ca1"8mba ıs de (ltemil). c_..ıeoı 15 de 

(Saadet1. Sirkeci Rıı,ı.m .... •n 

NOT: Camarlesl -- l<ıf tarıt..ıne lire 
İ<mlre kadar cııı-kUr. 

- Pazar 11 de (Tuban) G&l&ta rıbiuwndaa. 

Nok Vapur seferi.eri hakkında her türlü maliımat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata b8f Acenteliği - Galıı nhtunı, Limanlar Umum Mü-
dürlüı ı binası altında 42362 

G:data şube Acenteliği G 1ata rıhtımı, Mıntaka Liman 

Sirlteııi şube Acentelıği 
(11W) 

r 3!ij.,1 binası altmda. 40133 
~ ·ec i, Yolcu salonu. 22740 




