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SOVYETLERİN BAL TIK' A TAMAMİLE HAKİM 
OLUŞU ALMANY ADA ENDiŞE UYANDIRDI 

Yeni Anlaşmalarla 
Sovyet Rusyanın 

Estonya, Letonya, 
•• 

Litvanya 
Gelecek Askeri Usleri Haline 

lngiltere Ve Fransanın, Almanyanın Sulh Tekliflerine Cevabı Ne Olacak? 

Romanya, Macaristan, 
Ve Yugoslavya Yeni 

Bir Pakt Yapıyorlar 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Zan

nedildiğine göre Macaristan
la Roınan:ya ve Yugoslavya a
rasında ya_kında bir ademi te
ca:vüz palktı ile bu memleket
lerdeki ekal:Liyetler hakkında 
bir pakt imza edilecektir. 
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Ya Bu Deveyi Gütmeli, 
Ya Bu Diyardan Gitmelil 

YAZAN: Ebüzziyazade Velid 
Demokrat devletlerlıı, Joine düş

tükleri kanşık vaziyetten kurtulabil
mek için, sername ittihaz ettiğimiz 

meşhur meselin hükmüne uymaktan 
başka çareleri yoktur. 

M. Bitlerin nutkunda sulh için De- 1 
li sürdüiü meseJeJerbı bazdan bln
nlsbe kolaylıkla halledllehUlr. Diğer 

bazılarmı ise halletmek değH, hatta 
bunların maniilannı bile birdenbire 
anJanıak mümkün olmuyor, 

Meseli, Alman devlet reisinin bah
&etUfJ yedi mesele arasında. (Cenubi 
Avrupada. ekalliye'1er meselesini hal
lebnek) maddesi var. Bundan mak
aat nedir ve bunun ıümulil nereye 
kadar varır? Keza M. Bitler ortay,. 
(Cenubi AvropadaYahudl meselesini 
1asllye etmek) diye bir medde doh2 
çıkarıyor. 

Acaba bundan maksat da, meseli 
Romanya, YugoslavYa, hatta daha a
ıafıdakl memleketlerde de, Yahudi
lere, Almanyada yapılan muamelele
rin yapılmasını mı istemektir? Eğer 
maksat bu ise, bu kadar akla sığm.ı
yacak laleple.rle bir sulh masasma. 
oturmak nasıl kabil olabilir? Biz, 
t1ünyanm herhangi bir yerindeki Ya
hudilerin himaye edl1mesini talep 
eyliyenıerden deltıi:ı. .Hatta bllikis 
Filistin gibi ülkelerde durup durur
ken bJr Yahudi meselesi 9ıkanlarak 

o yilzden bir çok insan kanı akması
na da. şiddetle muarızız ve bunu ya
panlara., böyle ırkları birlblrine dü
şürecek siya.setten vazgecllmesinin 
müesslr surette tavsiye edilmesi fik
rindeyiz. 

Bununla beraber, herhangi müsta
kil bir memleketin kendi mllli hu -
dutları dairesinde Yahudilere edece
ğj muamele hakkında harl9ten emir 
almağa razı olacağına da bir türlü a
kıJ erdiremiyoruz. 

ııem, Yahudi meselesinin Alman
yadan başka memleketlerde de tas
fiyesi, M. Bitler için umumi bir sulh 
akdinin icaba.tından addediliyorsa, 
bu tasfiye neden Cenubi Avrupa.ya 
inhisar ettiriliyor? Bunun ayni za
manda şimdi Almanyanın komşusu 

olan Rusyadan da talep edilmesi li._; 

zı:m gelmez mi? Bahusus, ki Rusya.
da da Yahudi pek ııoktur, hem de 
Yahudiler, orada mesela Hariciye 
Vekili olmak gibi büyük mevkilere 

de çıkarılmaktadır. llatta. bu defa 
Lehistanda Rusya tarafından işgal 

ve istirdat edilmiş olan araziye der
hal bir çok büyük Yahudi memurlar 
tayjn edilmiştir. Halbuki a.yni Lehis
tanın, fakat Almanlar tarafından i.val 

edilen kısımlarında, derlıaJ ısdar edi
Jeıı bir emirname ile Yahudilerin ak
şam saat sekizden sonra sokağa çık
maları bile menedilmiştir. 

Ortada böyle garip tezadlar varken, 
M. HiUerbı durup dururken Cenubi 
Avrupada da bir Yahudi meselesi çı
kartmak istemesinin manasını baki· 
katen anlamak güotilr. 

M. Bitler yedi meselenin içine ma
hut (bayat sahasını tanzim etpıek), 

(Cenubi Avrupada. iktisadi kaynalt· 
!arı inkişaf ettirmek) gibi bir takım 
müphem ve derecel şümulünü tayine 
imkiu olmıyan bahisler de karıştırı
yor. 

(Cenubi Avrupada. ikhsadi kay -
nakları inkişaf ettirmek ten maksat 
acaba, Balkanlarda lktısadi bir ta

kım imUyazJar talep etmek ve bu im
tiyazlann Almanya.ya inhisar_ ettiril
mesini istemek midir? 

(Arkası 8 inci sayfada) 

EBUZZIY AZADE 

Velld 

İyi haber alan mahfillerde 
söylendiğine göre, Avrupa -
nın bu kıs=nda devamlı bir 
iş birliği temini için alakadar 
memleketier arasındallti dip
lomatik temas sıkı bir şekilde 
devam edece'ktir. 

Resmi mahfellıerde bü.l{Ük 
bir ihtiyatla hare'ket edilınek
te ve harliselerin memnuni -
yete say an bir seyir takip et-
tiği beyan edilmektedir. 

• 

Eston;vanm hükô.met merkezi Tellln'in denizden &"Örünüşü 
Bükreş, 8 (A.A.) - Rador 

Ajansı tebliğ ediyor: 
(Bu şehir 1917 den evvel Ruslara aitti) 

Sovyetler Baltık'ta · Yalnız 
120,000 A er Bulunduracak 

24 Eylıfılde, Yugoslavya hü
kılmeti, Rumen hüki'ımeti nez
dinde dootane bir te~hlıüste 
ibulunarak, Romanya ve Ma
caristan müşterek hudutlann-(l da bulunan kuvvetlerini hep 

\ ~ lbirlikte azalltmalarının Ru -

1 ~ (Arkası 7 ine! sayfada) Macar BaşvekllJ Kont Csaky 

~~ 

Son haftalar i~inde mühim görüşme
me\er yapan Molotof 

Moskova, 8 (A.A.) - Dolaşan bir 
habere göre SovYetler Birliği Eston
yadan iki taJepte daha bulunmuşlar
dır. Sovyetler Estonya topra.ktarmda 
iki noktayı daha işgal etmek istemek
tedirler. İki nıemleket arasında imza 
edilen muahedede Sovyetler Birliği
nin Estonyada tesis edeceği bir deniz 
üssü ile bir h.ava üssünün yerleri mü
tekabil bir mavafakatle tesbii edile
ceiJ tasrih olunmaktadır .. 

Muahedede Sovyet kıt'a.larının bu 
üslere deniz yolu Jle gidecekleri zik-
redilmektedir. Halbuki Sovyetler 
şimdi söylendiğine &'Öre, kıt'alarm 

Estonya topraklanndan ge~mek su -
retUe bu üslere gitmelerini istemek
tedirler. 

Mo.skovada bulunan Lltvanya Ha
riciye Nazırı Urbsys saat 22 de Molo
tof ile görüşecektir. 

Ecnebi mahlellerinde söylendiğine 

göre Sovyet bükô.me" büyük bir itl
madla Almanya.nın şimdi harekete 
ge~ecek bir vaziyette bulunmamasın
dan istifade ederek Sovyetıer Birliği 

(Arkası "I inci sayfada) 

• 
lngiliz - Fransız Orduları 

1

F aaliyetlerini Arttırıyorlar 
1 1 3000 Tayyare Harbe Hazır 1 

Karşılıklı Topçu Muharebesi 
Bütün Şiddetile Devam Ediyor 

BUGÜN /5 Çocuklu Hitlerin Sulh Teklifi 

2 İNCİ SAYFADA: l\L M. Grupu 
(Tefrika) ~ Karh Bir Kış 
Sabahı (Edebi Roman) -
Dış Politika: B.iimit Nu· 
ri .. Şehir Haberleri. 

3 ÜNCÜ SAYFADA: Musahabe: 
Selimi İzzet Sedes - Not
lar: Şükrü Ah.met - Da
ğarcık: OSman Cemal -
Görüp Duyduklarım: Ze
ki Cemal • Son Haberler· 

4 ÜNCÜ SAYFADA: Alatürkün 
Son Günleri Mein 
Kampf (Bitlerin Kita.· 
bı) .. Askerlik: Emekli 
Generş.l Kemal Koçer -
Sual - Cevap - Meraklı 

şeyler. 

5 iNCİ SAYFADA: Spor - Hazre
ti Muhamıned. 

6 iNCi SAYFADA: Hikaye: Fa
ik Berçmen - Haccacı Za
lim (Tefrika) Aşkın Han
çeri (Zabıta Romanı) .. 
Balkan Mem1eketleri. 

? İNCİ ,SAYFADA: Memleket Ha-

BL Babanın 
Marifeti 

Beş Suç Birden İşledi 
Ve Tevkif Edildi 
Evvelki gece ŞeJıreminlnde cere 

Yan eden bir sarhoşlukla. rezalet ÇJ· 

karmak, ve memurlara bı~ak 
çekip dövmek, diğer bir kadını yara· 
larna.k ve vazlfe esnasında. memurla
ra hakaret vak'a.sına dün akşam nö
betçi bulunan asliye '1 inci ceza. mah
kemesinde bakıJmışhr. fildisenin 
suçlusu Mahinu isminde gen~ bir kız
la dostu Şükrüdür. 

Henüz genç bir yaşta bulunan Şük
rü hem evli ve hem de 5 çocuk ba
basıdır. Fakat kendisi son zamanlar
da. karısını ve evini ihmal edl.'rf'k Ma
hinu ile metres hayatı yaşamai~ 

ba ·ıamıştır. 

Karısı bu vaziyeti evvelki gün a· 
Jikadarlara. şikiyet ederek tıocukJa

rHe kendisinin aç ve perioan bırakıJ
dığ'uu 6Özyaşlarlle söylemiş ve bir 

•• 
Harbi On/emeğe 

Muvaffak Olamıyor 
Vaşington, 8 (AA) - •Ha -

vas• Hariciye Nazın Hull, mat
lbuata beyanatta bulunarak Ruz
veltin tavassutta bulunıınası için 
Alınanyanın bJr teklif yaptığı
nı ga:zetelerde okuduğunu söy
lemiş ve bu haıberi tefsir etmek
ten içtinap etmiştir. 

Ruzvelt'in Avrupa ihtilafında 
tavassutunu teklif etmiş olan 
Johnson, Alınanlar tarafından bu 
hususta verilen habere karoı a
laka g6stererek Reisicumhurun 
tavassutta bulunmağ:ı kabtııl et
mesi Jilzımge1diğini bey an etmiş
tir. Hitler'in Ruzvelt'in tavassu
tunu istemeği düşündüğüne da
ir veriılen haJber siyasi mahfiller
de itimatsızlıkla karşılanmıştır. 

Hariciye Nezaretinin etrafın -
da bulunanlar, Fransa ve İngil -
terenin muvafakatı alınmadıkça 

his olamıyacağını saklamamak
tadırlar. 
Diğer ciılıetten Reisicumhur şim 

diden akamete mahkUın olan bir 
müzaker.eye tavassut etmek ve 
hakiki lbir sulilı tesisj için değil de 

(Arkası '1 inci s•yfada) 
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Akordu Bozuk 1 
Bir Sese Cevap 

Bu Ses Bir Ga-
zetenin Sesid lr. 
Cevabını 7 inci Say

fada Okuyunuz 

-~--;ı.;:,_ __ 
İngiliz - Fransız hava ve deniz ku'VV€'tlerinden l>ir kısmı 

,Paris, 8 (A.A.) - Rhen cep - 1 
hesinıde müteaddit noktalar fuıe
rinde Alman faaliyetinin artması 
na rağmen, henüz bir taarruz teh
didi ve yahut acil bir tehdit mev
zuu baJ:ıis olmadığı anlruıılmak-

t~ıi;r. 1 
Alman piyadesinin faaliyeti · 

dün devriyeler gönderilmesi su
retile bil.massa Ohrenthol da kap
dedilmiştir. 

Tupçu, ezcümle ağır topçu fa
aliyeti Mozel bölgesinde bilılıassa 
şiddetli olmuştur. Malum oldu
ğu üzere bu bölıgede Fransız kı
taatı Eylfilün ilk haftaları zar -
fında Alınan toprağında altı kilo
metre kadar ilerlemişlerdir. ki, 

(Arkam 7 inci sayfada) 

• 1 LE 
Maginot ile Siegfried değil Wagner ile Descarfes 

Harp ilin edilditl ,-ündcnberi, göz- 1 
]er garp cephesinden ayrılmıyor, ku

laklar ,-arp cephesini dinliyor; ağız- ı 
Jarda iki kelime var: l\faginot ile 

Siegfried. ı 
Fransa Ue Almanya hududunda, 

karııJıkh göğüs geren, blribirlerine ı 

meydan okuyarak uzanan, yayılan 

bu iki hat, medeniyetin ycrindibi e 
saldığı kalelerdir. Gökyüzune ş 

kaldıran surların bile fethedildifinl 
biJen medeniyetimiz, dünyaya üstten 
deill, altta daha iyi lıii.kim olunur 
deyip bir kundnz ustalıiı \'e sabrı ile 
yeri oydu, oyukladı ve cengiverıtğl 

(Arkası 7 inel sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 



SAYFA-2 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇER GENERAL KEMAL 

Bir Vapurumuz Mar
marada Tutulmuştu 
Hakkıya cePhanelikle vapur 

arasındaki sevkiyat '~i veril -
mıştir. Bir çok i!!iıerde bana 
refakat ve yardım ederdi. 
Tehlikeyi her an kar>ılıya -
cak vaziyettedir. Çok dayanıklı
dır, yorulmak bilmez. İcabına gö
re muhtelif şekillerde görünme
sıni bilir ve birçok muhal:f'erin 
de teveccühünü kazanmıştı. Mu
hıt'nde meııtlığile tanınmıştır. 
TE{>!\1EN (EMEKLİ) '.\clERHUM 
YÜZBAŞI ABDÜLVAIIAP 

Kendi tedris halkamda Ye aile 
ocagımda yetişen bu fedıı:kiır için 
ne yazılsa azdır. Harplerde bü
yük kahramanlıklar göstermış, 
vücudü delik de ik olm~tur. 
Memleketine sarsılmaz bir ll'U

habbelle bağlıdır. Aldığı vazi -
feyi anında yapar ve hiç bir teh
like önünde yılgınlık gfütermez. 
Cept>:Jneliklerde, ambarlarda he
men 1 ı ·r gün çalı~mıştı. ilk va -
pura memur edilmek için çok ıs
rar etti, Abdülvahap i~in hayat
ta en a'liz olan borr, benim ar
zularınu yerine gotirmekti. An
nesine ve kardeşine derdi ki, biz, 
hepimiz ağabeyime feda olalım! 
Bu i<te cansiparane çalliımasın
da bu sevginin de büyüık tesiri 
vardı. Son derece emniyete şayan 
dır. Vazifesinde çok dikkatlidir. 
Binlerce kalem harp maddesini 
büyük J)i~ itina ile kaydetmiş, 
hiç<ıir yanhşlıpa meydan verme
mişti. Uzun süren mesai, vücu
dünü çok yorgun bırakmıştı. E
sasen ald1ğı yaralar da vücudü
nü hırpalamıştı. Bir müddet son
ra hafif hizmete ayrıld~ Bu iş bi
le artık vücudünü sarsmıştı. Te
kaüde sevkedildi ve kalb hasta
lığın.dan kuırlulamıyarak irtihal 
etti; onu elemle ve ra)lmetle 
yadederim. 
YÜZBAŞI (EMEKLİ ALBAY) 

BİLAL 

sevilirdi. Hakkıya, çok vakıtler, 
yardımcı olarak verilirdi. Kay
yum, ferağat ve medeni cesaretin 
bir timsali idi. Hıçbir şahsi men
faat te düsünmiyen bu arkadaş, 
yalnız ve ancak yurdunun kur -
tulması için savaşmıştı. Kayyu
mu tanıyanların, bu yurdun ve 
o Türk muhitinin yetiştirdiği bu 
gence derin muhaıbbetle me:;bu 
olmamaları ne mümkü.-:dü. Ben 
ona, grupun pırlantası derdim. 
Bilemem. bu bir kelime ile onu 
tanıtabilmiş miydim? 

Ruhu sadolsunl 
TEGMEN (YÜZBAŞI) İZZET 
Grupa sonradan iltihak etmış 

ve npurların sevkine de memur 
edilmi;;ti. Bu genç zekadan grup 
büyük istifaıJeler etm~t.. Kıy -
metli bir arkadaştır 
TECMEN (EMEKLİ) NECMİ 

Zeki, calışkan ve fedakar bir 
üyemizdı muhtelif vaziyetlerde 
vazifeler almış ve başarmıştı. 
Tahrir işlerimizde de büyük ya
rarlığı görüldü. Maatteessüf bu 
iki arkadaş grup kadrosuna son
radan girdiklerinden arlkadaşlan 
gibi kıdem alamamışlardı. 
TECl\lEN (BİNBAŞI) CAVİT 
Grupta büyük sadakatle çalış

tı. Ancak sonradan grupa iltihak 
ettiği için kıdemden istifade e
dememişti. 

YÜZBAŞI HAKKININ İNEBOLU 
SEFERİ 

Hakkı, mühim bir vazife için 
İnboluva memur edilmişti. Bazı 
ewak ta berabe-r götürmüştü. Dö 
nüşte Madam dö Goize refakat et
mesi emrini de alır ve nazik ve 
mizaçgir arkadaş muharrirenin 
memnuniyetini de kazanır. Şüp
hesiz, Madam,}'ransa,ya dönüşün
de, bu yorucu seyahatinde Tür
ke yaıkışan misafirperverlik ne
vazişle"i gösteren hemra.lıından 
da uzun uzadı bahsetmişti. 
TUTULAN MAYİNLERİMİZ 
Bir vanurumuz Marmarada tu

tulmuştu. Ya.ptığımız tahkikatta 
Zonguldakta bir düşman tüccar 
vapuru mensupJarından birisi, 
memleketine ya!rdım i"in, İstan
buldaki alakadarları haberdar et
mis ve vapur Marmaraya açll -
dıktan sonra arkasına takılan 
bir torpito tarafından yakalana
rak İstan.bula getirilmi!!'ti. 

Memba 
Sularının 
Temizliği 

Sıhhıye Vekalefine Bir 

Rapor Gönderildi 
Şehirdeki memba sularının 

temizW• henüz temin edilcme
mı~tir. -faşdelen, Defneli ve bir 
k:sım memıba suları pek pahalı
ya mal olduğu için halk alelu
mum Hamidiye, .Sınnakeıı suyu
na ra~bet göstermektedir. 

" "ir dahiline.. Kı Ham'd ye 
çeşmelen kırka balıg olmakta -
rur. Belediye Hamı he ccşmelc
rinde hc·nüz .kat'i ıh>-i tedbirler 
alamadığı için Hamidiye suvu 
s,l,hi dcVi'cıır. 
Sırmekeş suyuna ııelınce, bu 

suyu hrin hrr tarafında bol 
mikt2r 1 a bulmak kalbildir. Yapı
lan bir istatis4 iğe ı.röre satılan 
Sırmakes suyu m mbadan elde 
edilen sudan fazlad.r. 

Bclc<liyc, memba sularındaki 
tetkikatını ikmal etmiş, hazırla -
dığı mufassal raporu Sıhhiye Ve
kaletine göndermiştir. Belediye 
zabıtası talimatnamesine kona -
cak r,'Saslar, memba sularının sıh
hatini temine çal:.şacak mallıiyet
tedir. Talimatnamenin tatbikine 
geçildi.~i esnada suların sıhhati
ne itina olunacaktır. 

-00000---

E KON OM I 

Ticaret Odaları Kongreleri 
Bu ay içinde, Ankarada Tica

ret Odaları kongresi toplanacak
tır. Kongrede görü.şülecek mese
leler arasında, İktısat Vekiileti 
teşkilat kanunu mucibince, sa -
nayi odaları kurmak, fikri de ileri 
sürülecektir. 
İstanbul Ticaret Odası, bu hu

susta hazırladığı bir raporda sa
nayi odasına ihtiyaç olmadığını 
teklif etmektedir. 
İstanbul iktısat müdürlüğü de 

sanayi odasının lüzumu hakkın
da hazırladığı bir raporu İktı -
sat Vekaletine gönderm~~tir. 

ba\ık Fıa ıarı 
Balık mevsimi geldiği halde 

balık fiatları pahalıdır. Bunun 
sebebi az balık ç>kması ve İtal
yanların bu yıl erkenden müba
yaa ta başlamalarıdır. 

Yunan gemileri de gelmeğe baş 
lamıştır. Yakında bol balık çıkma 
ğa ve fiatların da düşmcğe, baş
lıyacağı ümit cdılmekledir. 

Eldivanc:ler Arasında 
R::ıka~el 

t K D A 

M.ekteplerde Disiplin Şehirlerde 
1 Y 1 G 1 Hastahaneler 
şi o una iriyor ı ç ı k I oğa tılaca 

yeni Talimatnamede Birçok Şişli Hasfahanesi İn;iasına 
Esaslı Hükümler Mevcuttur Yakında balilanıyor 

Maarif Vekilliği, bu sen~den j 
itibaren, orta tedrisat müessese -
!erinde yeni tabbike başiad:ğı im
tihan talima!namesi ile disiplin 
talimatnamesinin tatbikatında ak
sayan tarafları hakkında mek -
tep idaıl_ıe,rir..den malumat is
teır t r Mua !imler ac- bu lıı.ısus
takı fiki"lerinı yazıp V, külete bil
dlrebı ceklcrdir. 

Bm ssa. yeni d siplın ~alımat
naın ~<le gayet sar:h ve şid -
det! '1kuınl<'r bulunmırk' r. 
Mektepçi.ik ô.da.bına ı;öre tıa e -
ket etmıyc,, talebeye, vaz yc!e 
göre. ınuh telif cezalar \'C- lcc k
tir. Biliıassa, çocurrun sağlam ka
raklerde yetiştirilcbil -esi ıç n, 

en ufak ahi.ilki, ıçtimai veya ter
biyevi noksanı affolunmıyacak -
tır. Buna mukabil, eskiden mev
cut, takdirname usulü yeniden 
ihya edilmiştir. Çalu;kaıiııkta ve 
hüsrıuhalde nazarı dikkati cel -
bedc-n çocuklar. mektep idare -
!eri tarafından tesbit edilecek ve 
bunların ad. her yıl Vekalete 
gönderilecektir. 

Bu sene, yeni tatbik edilc-cc-k 
olan bu iki ta: matname tecrübe 
edilecek ve yıl sonunda. ıcap e
dc"sc, iüzum , ·"u.en r. ıktalar ü
zerinde. ih İ\ aca daha u~gun ~c
kilde degisiklik yap •acaktır. 

Umumiyetle. her iki talımatı a 
metle. maarifçller tarafından be
ğcııilmekted r. 

Traş Bıçakları !Türk-Amerikan 

Fiaflarda Büyük İhti- Ticaret Anlaşmasında 
kar Yapılıyor Yapılacak Değişiklik 

Son günlerde piyasada traş bı
cakları fiatlarında da ilıtikar baş
lamıştır. Bilhassa ihtikar Avru
padan ı;:elmesine imkan görüle
miyen markalar üzerinde olmak
tadır. Bu arada evvelce 12,5 ku
ruşa satl'ian Hollby marka traş 

bıcakları bir müddet evvel bir -
de~i:ıire 17,5 kurıı:;a çıkarılmış 
ve arkasından piyasada hiç bu
lunamaz olmw;lardır. Fakat bu 
vazi,·ette birkaç glin devam et -
miş, sonra yavaş yav~ ö!(>de be
ride meydana çıkan bıçaıklar 25 
kurusa satılmağa başlanmu,tır. 

-oo---

MüTEFERRIK 

Tahr:ri Nüius Hazırlıkları 

Türkiye - Amerika arasındaki 
ticaret anla;;.:rıasının bazı hüküm 
leri üzerincıe Amerika hükfı - 1 
meli ile tekrar müzakereler yap-ı 
maık zarureti hasıl olmuştur. E
sasen geçen sene yapılan bu tica
ret anlaşmas:nda da, bu gi.bi hü- ı 

kümkrin tekrar görü.şüleceğine l 
dair bir kavıt mevcuttu, Ameri
ka ile aramızdaki anlaşma altı 
aydanberi tatbik edilmektedir. 
Bu müddet zarfında anlaşma -
nın taubik kab:Jiyeti hakkındaki 
tecrübelerden de istifade edile -
cektir. 

--'JOO--

ÜN IVERSITE 

N:ssen Hasta 
Ha~ n Amerikada bulunan Tıp 

Fakültesi profesörlerındcn Nis
sen.n hastalığını bildiren rapor Ü
nivers! e Rektörlügü tarafından 
Maarif Vekiile:ine gönderılmiş
tir. 

Örıilmüzd. ki. en ıçınQe ya

pılacak olan umumi tahriri nü -
fus için şımdiden memlekettekı 
bütün b'na ve sokaklara isim ve
ya nunı,;ıra konulması hakkında 
bir talimatname hazırlanmu,tır. 

Evlerinin numara tabeliilları -
nı muhafaza etmiyenlerden de 
5 liradan 25 liraya kadar para 
cezası al:nacaktır. 

1DEN1 Z --oO<>--

Feribot Seferleri 
Portekiz Elçiliğimiz 

İspar.ya sef~rimiz HulUsi Fu 

Şişlide inşa edilecek bin yatak
lı hastahane hakkında izahat ver
mek ÜLere Ankaraya giden Be
yoğlu hastahanesi sertabibi Dr. 
Fikret henüz şehrimize dönme
mlı;tir. 

Dr. Fikret hastahaneden edı -
lecck istifadeler hakkında Anka
rada alfıkadar l!'akamlara izahat 
verme<'e. ı aatı başlamış ·olan 
Ankara Tıp Fakultesınin proıe
lerı üzerinde t~tkikat yapmakta
cı.ır. 

Sıhhıye Vekalet, vılayet.rin 
htivacım kar ı r:: .:ık ıçin hı.s' -

hanelerin sayılarını çogaltacak -
tır. Ayrıca Şislıde yapılacak has
tahane büvüklüğur.dc diger iki 
hastahane merkezi vaziyette o
lan iki yçrde ınsa edılecck1ir. 
Proieleri mute!-as>ıs Valter tara
fından hazırlanan Şişli hastaha
nes bundan sonraki inşaatta ön 
pliinda bulunacaktır. 

- --ooovo---
A DL l YE 

Garip [ir Hadise 
Dün .gece Şışlide sarhoş olup 

rezalet ~ıkarmak ıstiyen iki ka
dın hakkında Refik isminde bir 
po.;, memuru zabı ~ varakası tut
mak isterken İzzet isminde bir 
şoför buna mimi olmağa kalkmış 
ve Albdülmecit isminde biri de 
bu yüzden şoförle kavgaya tu
tuşmuştur. 

Niıhayet polis Refik sarhoş ka
dınları bııakıp iki kavgacıyı ka
rakola gctirm~e mecbur kal -
mıştır. 

Dün Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkema,;indc bu davaya 
bakılmı~ ve polise müdahaJe e
den ;oför İzzet 25 !ıra pa;:a ceza
sına mahküm olmustur. 

---ouo---!-

POLiS - -
Ağır Surette Yaralandı 
btanbul - Edirne asfalt yolu 

amelesinden ve Lülcıburgazın 
Satı köyünden Aibdi oğlu Beytul
lah dün gece kamyonla şehrimi
ze gelirken rüı;giırdan kasketi 
tıçmuş ve şoföre haber vermeden 
kasketini almak üzere, süratle 
giden kamyondan yere atlamış
tır. 

Bila~ emktepten neş'et edin
ce, Erzurumda bulunduğum ala
y~ ~lA· Ço.k h::u:~~...:. enle rP~~11r 
ve samimidir. Meşrutiyet devre 

1 
!erinde beraberce menfalarda bu
lunduk. Biliile bütün rıııhumla 
meııbutum. Mühim bic işe te::cb
büs edince Billilden, bu kudretli 
eleman<!an müstağni kalamazdım. 
Onun bu vazifedl!..beıtimle iş or
taklığı ed ·o etmiyeceğini sorma
ya da lüzum yokıtu, doğrudan doğ 
ruya kendisine alacağı vazifeyi 
ve yanımda bir eve taşınmasını 
hatırlattım. Bil5.le her tehlikeli 
ışte itimat edılebilirdi. Kendili
ğinden iş başarmak hassası ile 
arkadaşları aras.nda mümtaz o
lan bu kıymetli subay, grupta bir 
çok defalar, hayat t"hlikelcri ge
çird~ ~akat yılmadı ve daima mu
vaffak oldu. Hastalanmıştı ve 
mtihım hastalığın sarsıntıları al
tırıda yıllarca r;:'.lmişti. !\lem -
leke!. böyle çocukları ile j.ftihar 
edeb.Jir ve bunlara daima güve
nebilir. 

O güne kadaır bazı Türk mu
hiplerinin doıstlukhırını da gör
düğümüz Fransızların bir ku -
mandanı şirketi şiddetle ınuaha
zeye baslamıştı. Büyük dostum 
Kalçı bu zatın kendısı hakkın
da reva ıırdüğü muamelelerden 
bahsederken derdi ki: 

Şehr,ır.izdeki cldı\'Cl' fabrika
törlcrı .. r.sında bır rekc .ıet baş
lamı'itır. Bazı e-ldi\"Cn fabrikaları 
bu rekabete meydan verıtl<!m<ek 
maksadile aralarında bır eşmeyi 
faydalı bulmu<lardır. 

1 at T >hO\ r. Po'."' ekiz hükCımeti 
nevi ndo c>e l>ükfımet:mizi tem
sil e mcsi kararıaştırılmışt.r. 

Haydarpaşa ile S:rlreci arasın
da feribot ~letilmesi için bu yıl 
tesisat yapılması kararlaşmış ve 
hatta hazır'l·Jdara baslanml§'ı. 

Haber aldığımıza göre bu inşa
atın \ arnlmas bazı sebepler yü
zünde-ı ı::elf.'Cck seneve bırak l -

Fakat bu atlayıs neticesinde 
lbevni üzerine düştüğünden ağır 
surette yaralanmıst•r. 

---oooou---

0 el.erin ~aiıeti 

KAYYUM AHMET 
O, verılen vazifeyi namus bil

diği içın, memleketine nafi ola
caltından emin bulundugu için, 
canla baŞ!a y;wardı. Fevkalade 
metın ve ketumdu. Büyüklerine 
derin bir sayıgJ ile bağlıdır. Ve bü 
tün arkadaşları tarafından çok 

- <;u elemli sayfa ile parlak 
tarihimizi kapamış oluvoruz, on
dan çok müteessirım. Sonra, be
nim havatta ancak kenar kahve
lerde sövlendiğini işittiğim ke
limeleri büyük adamın a~z ndan 
işitmis olmam da ayrıca ~e unu
tulmaz bir ıztırapjır. Fakat, beıs 
yok, biz vazifemizi yaptık. On
lar kötülüklerile kalsınlar. ben 
eminim, bu memleket bir gün ·bu 
generalin memleketi ile samimi 
dost olacak, bu adam da o zaman 
nedamet ve hicap duyacaktır. 

(Arkası var3 

EDEBi ROMAN: 39 

arlı Bir Kıs Sabahı 
Selamı izzet - Mefharet Ersin 

İht.yar kadının bu sözleri Pey
n "'" te5clli edecek yerde onun 
r at ve huzurunu büsbütün 
k c mıs, aklını fikrıni büsbütün 
a ..:st ctır.i.:;li. Genç kadın, ken
d nden evvel, kocasını~ hayatı
na birçok k, dınlar.n karışmış ol
du ,<ınu bittabı bıliyordu. Bunu 
G ııp K~nd r bı'e saklamazd,. 
Faı;at Peyman bütün bu macera-
J • ~ ıcasının mazısirıe ait oldu 
~ ..;ı ve bu: ar n muşterek ha-
)'ot •• le hıı;bır a 1kası bulun -
!l'ad ·' kabul etm , böylelik-
1. e\ .ı:.ıd.,:ı. gundcnberı gönlünü 
nıusteı ih tutabilmeğe kendini a
hştırmıştı. F.akat şimdi ihtiyar 
k' ı'a kadının ımaları, ihtarları, 
n""'ıh« ıa. onu kuşkulandırmış- ' 
t. 

Pe; rr."n dtişündü, Dil bestenin 
~ • .ıı<kı vardı. Galip vaktile sev -
P.~ı. ka•::Ln 1 :ırti nasıl t. ') .. ,;;*'•~,,...,,, 

likte bulunduysa ve nasıl bırın
den hevesini alınca ötekine dön
düyse, rimdi de ayni şeyi kendi
sine yapmıyacağını hi.ç ki_mse te
min edemezdi. Hele karşısına Pa
kize gibı b:r kadın çıkt.ı)<tan, bu 
kadın da ona karşı nazarı dikka
ti celbedecek kadar zaaf gfü,ter
dikten sonra böyle bir şey yap -
maması adeta gayri talui bir ha
reket olurdu. 

Zo\'.ıllı Peymaı gögsuııü. içın
de ~ üreginin bird~nbıre taş ke
silmış gibi ağırla<tığını hissettı. 
Kendi kendin"' içinden •Aman 
Yarabbi, bana bı.ıgünü göster -
me, buna dünyada tahammül e
demem. Başka kim olursa olsun 
razıyım, fakat Galibi elimden Pa
kizenin almasına dünyada ta -
hammül edemem, bana bu ka
dar azabı reva görme Yarabbi!> [ 
Oi.:;e ytlvwdı. Sonra Dilbeste-

Sanavi Birligi de, eldıv n fab
rikatörlerini bir ara) a toı>laya -
rak, bir kooperatif te~kiline ça -
lışmaktadır. 

----<>--

Cumartesi Ramazan 
Bir ncıtesrinin on dördüne mü

sadif Cumartesi günü Ramazanı 
şerifin iptidası olduğu ilan olu -
nur. İstanbul Müftüsü 

F. Üsgener 

ye döne.(\< korka korka sordu. 
- Kuzum dadı, Galibın S<?v

gililerinin içinden hiç tanıdığın 

var mıydı? 
İhtiyar kadın kıs kıs gülerek 

başını salladı: 

- Ah yavrum a.h, sen de pek 
toysun, hiç yok olur mu? Hem 
de kaç tanesini tanırım! Sayısı
nı ancak A!Laıh bilir. Çapk.n oğ
lan bir zamanlar Sevime tutul
muş, ayalrca yanıp tutuşmuştu. 
Hatta bir ualık onu alma{(a bile 
kalkmıst. 

Peyman. agz, açın. kalmı tı: 
- Kc dıyorsun /\llahaşkına ?. 

Şu bcnım can ciğer ar.kada~ım 
Sevim ile mi sevişiyor) ardı? 

- Tabii ya, ne varjıunda şaşa
cak? Amm.a o zaman ikisi de bas
tıkları veri göremıyecek kadar 
gençtiler. Birıbirlerinden ayrılır
larsa öleceklerıni zannederlerdi. 
Fak3' Galtbit.ı °;'1bası evlenme
lerine raz_ olmadı. Galibi Avru
paya. yolladı. Bu vak'a da unutul
du gitti. Onun üzerine Galip da
ha kimbilir ne maceralar geçir
di. Amma kuçük melek bu_sözle
rime ehemmiyet verip sakın kıs
kançlık kavgaları çıkarmasın. Bu 
söylediklerimi hiç bilmemiş ol
malı, yine eskisi gibi güzel gü
zel geçinip gitmeli. Yalnız bun
dan sonra bu kabil seylerin telı-

Ko v.:ıns:yonal Geç Ccldi 
Dün sa•bahki konvansiyonel 

trenı 2 saat teatfuürle ~etmiştir. 
Bu trenl·e Almanyada bulunan 
son üç talebemiz ş"hrimize gel -
m~~~ir. Diger raftan, İsviçre ve 
Belcikada bulunan talebelerimiz 
de pe'"derpey İstarlbula donme
ğe baslarrışlardır. 

Dünkü konvansiyon<"lle şehri
mize tüccar, komisyoncu olıduk
larını söyliyen müteaddit Al -
manlar ve aileleri de gelmişler
dir. 

rarlama•ına meydan vermemeli. 
işte o kadar! ... 

Peyman içini kemirip dw·an a
sıl büyük derdi hakkında bir fi
kir almak için sabırsızlanıyordu. 
Nihayet kararını verdi: 

- Beni d;n'e dadı, dedi. Sana 
bir şey soracağım. Senin fikrin
ce bir kadın kocasına her sırrı
nı, her derdini söylemeli midir? 
Yani evlenmeden evvel başın
dan geçen ıyi kötü her \·ak'ayı 
dc-mek istiyorum. 

ih·ıyar kadın gözlerinı açarak: 
- Allah esirgesin 1 Dive bağır

dı, Kat'iyyen! ... Çocuk musun 
sen! ... Olan olup biten bittikten 
sonra artık oturup ta bunları bi
rer .bir0r koca.va anlatmakta ne 
mana var? Sonra maazallah o ka
dının kocasının yanında mevkii 
ne o!ur? Bır kadın kocasına dai
ma onun ho~ıına gidecek, guru
runu oks:;·acak sözkr söyleme
li, \'e hiÇbır zanıan onun nazaı ın
da kendı mevkiini küçüitecck 
vak'alardan bahsctmemcli.tiır. Ne 
çare, her ışte olduğu g· i, ko
ca kı.Ilanmakta da idarei masla
hat Jô.zımdır. 

Peyman içini çekti. Zavallı 
genç kadının kendi derdini dü
şünmekten kimseyi düşünecek 
kimseyi idare edecek hali kalma
mı~tı. Halbuki Dilbestenin söz-

mıştır. 
-~Oo--

Dün Gelenler 
Süveyş kanalını idare eden mü

cssesenın umummi katibi dün sa
bah Londradan şehrimize g.elmiş 
ve Toros ekspresile Mısıra git
miştir. 

Mumaileyh Süveyş kanalında 
yolcu na.kliyat:nın tamamıle tLur
duğunu söy !emiştir. 
Ayrıca JO Mısırlı Yahudi de 

dün şehrimize gelip memleketle
rine gi'miŞ!erdir. 

!eri ne !<adar doğru idi. Onun ha
kikati bütün acılığile ortaya ko
yan sözlerinden genç kadın ga
rip bir teselli bulmuştu. Artık 
Pakizeden eskisi kadar korkmu
yorlardı: 
Eğer Pakize hakikaten Galibe 

karşı böyle bir his besliyor, ve 
onu e'de etmeğe çalışıyorsa o 
zaman Peymanın da orıdan soru
lacak bir hesabı olacaktı. Bu dü
şünce genç kadına biraz kuYvet 
verdi. Oturduğu yerden doğru
lup elini uzatarak ihtiyar kadı -
nın buruşuk elini okşadı: 

- Biliyor musun dadı, sen ne 
mükemmel bir kadınsın. Sen ol
masan benim halim ne olurdu a
caba? Hele biraz sonra, bir küçük 
varamaz daha doğduğu zaman 
sana büsbütün dört elle sarılaca
ğım. 

ihtiyar kadının ağzı kulakları
na vardı: 

- Sahi mi söylüyorsun küçük 
melek? Bize bir b..:.bek da'ıa mı 
geliyor? 

- Sahi söylüyorum ya, bu sa
bah Galibe de söyledim. 

Dilbeste iki elile yüzünü >tva
dı: 

- Allaha çok şükür bizım e
vimiz şımdiki çocuksuz evlerden 
olmıyacak. Unur ısmini ta;;ıya -
cak varisler çoğalıyor. 

Harp dolayısilc şehrimıze ec
ndbi seyyah gelmediginden işsız.
lık yüzünden evvelki l(Ün kapa
nan cPeraoalas otelinden sonra 
Beyoğlunun 2 in<:i sınıf bazı o
tcIİeriniİı de kapanacağı anlaşıl
maktadır. 

Jlii(er taraftan Tokatliyan o
teli sahıbi kendısinden istenen 
16 bin liralık vergi borcunun es
ki bir borç olduğunu her ne ka
dar işsizse de şimdilik otelini ka
patmaöı düşünmediğini söylemi:;
tir. 

3onra Peymanın ipek gibi yu
muşak kısa saçlı ııüzel başını ok
şıyarak: 

- Haydı bakalım artık ağla -
mak sızlamak paydos. Bun.dan 
sonra küçük meleğin kendinden 
evvel doğacak küçjiğü düşünme
si, ona .göre hareket etımı:si ıa -
zıın. BÖYie odasına kapanıp vak
tini üzt.intü, sıkıntı içinde geçi 
rirse sonra halimiz ne olur? İn
san biraz şöyle içini ferah tut
malı, her şeyi kendine dert et
memeli. Şimdi benim küçük me
leğim kalkacak, dElJ11in kendi e
limle ütülediğim pembe şifon 

ak:;am elbı.sesini .giyecek, saçı
nı başını duzeltecek sahici bir me 
!ek kadar güzel olacak ve sonra 
aşağı salona inip herkesle bera
ber gülüp söy liyecek. yeniden 
neşelenecek şu burnu büyük Pa
kizenin yanında kılıksız kıyafet
siz. süklüm püklüm durmaya 
h!C .ıvetımiL vok, değiı Mi Be
nım küçük melegım? 

İhtiyar kadının elinden baska 
türlü kw·tulamıyacağını anla -
yun Peyman isteksiz isteksiz ye
rinden kalktı, ağrıdan çatlayan 
başını biraz hafifletmek için yü
züne bQI soğuk su çarptı, saçını 
!>aşını düzeltti. 

(Arkası var) 

Muhariplerle Bila
rafların Ticaı eti 

R.oman7a Hariciye Naurı 1'1. Ga
fenkonun1 İnl'llizce Ek.sch&D.l'e 'l.'el&
raf ırazelesl muhabirine verdltl be
yanat, ehemmiyetle ıet.k.lke deler 
mevzulara temas eylemektedir. 

Şimald•kl büyiik komşusunun, Be
sarab;ra hakkında herhaqt btr ta ... 
lepte bulunmadığmı söyllyen M. Ga
fenko, kurulması istenen bitaraf &l
kanlar blokunun anuya. şayan olup, 
keyfiyetin J\.loskovadakl mw.akerc
nln neUceslne baih bulundu.tunu i
zah ediyor. 

Balkanlardaki Siatukuonun muha
fazasına ait neticelerden İnl'ilterenin 
memnuniyeti, Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks'•n Lordlar kamarasındaki 

iz.ahatile de anla!iılmışh. Fran.sanın 

resmi ve salihiyettar şahsiyetleri da
hi, İnl'llterede olduiu ıibi, bazı g-a
zetelerln ve mahfillerin zayıf ltiraz
larma raiınen. bOyle bir netll'f'nin bu
suıunden memnuniyetlerini ltade e ... 
dı.::cek tarzda beYanatt:ı bulunrnu.·lar
dı. 

ina-lıterenin nun r . mi Rö~ teı· a -
jansının BUkrc~l..ekl muhabirinden 
aldığı maliımata a!ff'n baı:ı haberler 
de verJlmekteUr. 

İngilterenln Fran a ile birlikte de
nizlerde Almanyaya. karşı tatbik ey
ledikleri şiddetli abluka karşısında, 

Avrupanm oinıalinde, şimali garbbin
de, cenubu tarki ve cenup hav
zalarında bulunan blLarat bütün hü· 
kUmetlerin, muharip Almanya ile 
ticaretlerini devam ettirmek üzere 
bir grup teşkil eylemeleri keyfiyeti 
ileri siırülmektedir. 

Şimal ve şimali prki, garbt şlmali 
AvrupadakJ biiaraf kücük hükiimet
lerin, abluka. yuzünden vaziyetleri 
son günlerde zorlaşmı.şhr. Cenup, ce ... 
nubu şarki Avrupadaki bitaraf hı.i. -
kümetler be. Almanya ile ticaretle -
rinde muhtelif zorluklar kaMiolStnda
dırla.r. Bu arada İns-iUere ve Fransa ... 
nm, rekabet suretile bu memleket -
ler JsUlısalihnı Almanyadan evvel, 
ondan daha müsait fiat ve tediye şart 
lariJe almak istt"dlklerl keyfiyeti de 
bahis mevzoudur. 

Bununla beraber, vaz.l)'etl esaslı 

ve etraflle tetkike ti.hl tuttuktan son ... 
ra bizim düşüncelerfmlz, aıacafımız 

neticeler, harpten evvel oldutu ılbi, 
harp iclnde dahl, İnclltere ve Fran
sanın, cenubu şarki ve cenubi Avru ... 
padakl milletlerin lstfbsalit fazlası

nı, ihracat maddelerini matlüp tan.
da satın almaları &"lbi ümitlere ve Jh .. 
timallere dayanarak hareket mu .. 
varık olamaz. 

D.iier taraftan, müsait şartlarla ye 
bitarafhktarına. herhan~ suretle ha ... 
tel cetirmemek cayeslle dahi, cenu
bu şarki ve cenubi Avrupadakl mem ... 
leketlerin, ticaret ve ihracat !'erbesU
lerlnl bozmamalarının, her ne cihet
ten tetkik edilirse, edilsin, menfaat .. 
!erine uycun olduiunu dahi .. oyliye
billrl2. 

Romanya ve Yuco~lavyanın bu hu
susta.ki hath hareketinin, esasen mus
bet ve bu tarzda. oldufu ı;örulüyor. 
Bu mıntaka.daki dlfer bitaraf mem
leketlerin dahi ayni yolu, müsbet ha
rekell takip eyledikleri de anıa~ıı -
maktadU". 

Bu yüzden makils lhtlliflar bekle~ 
nemez, lr.anaatindcylı:. 

HAMİT NURİ IRM.l.K 

SORUYORUZ! 

Aboneciler Hala 
Faaliyette 

Beyotlunda Tomtom'da ot\lfan 1 
adresi bizde mahfuz bir okuyucu
muz yazıyor: 
•- Btr zamanlar mevhum caze· \ 

te, mecmua namına para toplıyan 1 
açıkrözler vardı. Bunlar matbuat 
kanunu sayesinde ortadan kaldı
rıldı zannediyordum. Mefer şimdi 
bunlar takvimclllie, kitap, fotoi
raf satmaia. başlamışlar. 

Dün yazıhanemde oturuyordum. 
İki kişi ıreldl. Ellerinde (Atalürkün 
nutku), 50 kuruta aldık.lan kita
bı clttletmL;Icr. Bir atız ltatab:ılıfı 
ile kitabı 50 liraya. satmak isUyor
Jar. Kovdum. İki cün sonra İsmet 
İnönünün bir fotoirafı ile bir baş
kası geldi. 15 liraya satıyorlar. 

Arkasından takvlmriler de bu 
cünlerdc ('ıkar. Dün ka~ap1an et 
alıyordum. l'tlüşterller ara ında söı 
bu dolandırıcılara intikal etmiş, 

Şöyle söylüyorlardı: 

- Ne kadar dükki.n vıarsa bop
sine İsmet inönünün resmlnl on 
beş liradan yarım liraya kadar 
zorla satmı tar. 
RelsJrümhurunıuzun, \'f' ::\Illli 

Şefimizin r6mini odamn:a awıak ı 

ta.bli hepimize gurur \·arlr. Fakat 
böyle !'iurti adamların elinde bir 
ticaret. vesilesi olu u beni fok mu
az.zap etti. Bunlar hakkında ta ... 
kibatta bulunan yok mu?• 

Okuyutumu:ıı1n bu h&klt !likii
yetlni alıl.kadnı·larm nazarı dikka-

1
! 

tine arzediyor ,.t l\ynl snalt 

Soruyoruz! --·· 
• 



Bitaraflık Kanununun 
müzakeresi ne olacak 
Pittman'a Göre Gelecek Hafta 
Sonundan Evvel Karar Verilecek 

Vaı,inıgton, 8 (A.A.) - Ayan 
meclisin;n demokrat a2ası PiH
man 'ın iştiraki le bir içtima akde
derek bitı>rnfük müzakereleri 
esnasında ittiJıaz edecekleri hat
tı ihareket görüşınfoşlerdir. İçti -
maı mütea'kip Pittman, Havas A
jansına beyanatta bulunarak şun 
!'arı söylemiştir: 

·Müza'kereler ilerledikçe en -
cümenin projesi lellıi.nde rey ve-

F okker'in Yatı ] 
Yanarak Battı 

Bir Kişi Kayboldu Se
kiz Kişi Yaralandı 
Nevyork, 8 (A.A.) - Tay_yare 

inıiaatçısı Anillıony Fokker'e ait 
hususi yatta vuJmbulan infilakı 
müteakip şiddetıli yangın çıkmış
tır. Yat Hudson üzerinde birce
velan yapmakta idi. 

Sahilde bulıınanlar tarafından 
görü1en infilak vuılmbulduğu za
man yat Nevyorkun 10 kilomet
re kadar ilerisinde ağır bir seyir 
iıle yoluna devam etmekte idi. it
fai;:e vapurları derhal yetişerek 
yangını söndürmüşler ise de yat 
artık harap olmuştu. 

Yatta çıkan yangın neticesin
de bir ki.şi kaybolmw;, sekiz kişi 
yaralanml§tır. Ya~ı muvakıkaten 
te<ılim alan Nevyork ırosyetesinin 
maruf simalarından Mister ve 
Misters Ric'lıard isminde iki ye
ni evJi bir sandal tarafından kı.ıir
tarılmışlar fakat sahile gelince 
ka,ybo1muşlardır. Yat yanı;ıın sön
dükten ıbiraz sonra batmıştır. 

Kıymeti pek büyük olan bu yat, 
Aerodinamik şekil'leri dolayısile 
şayanı dikkat 'bir yeniliik adde
dilmekte idi. 

Almanya 
Ticaret 

Japonya 
Servisi 

Berlin. 8 (AA) - Alman ma
kamları Rusya ve Mançuko yo
lu ile Japonya ile Almanya ara
sında bir ticaret servisi ihdasını 
derpiş Etmektedirler. 

Bir Tayyare Yandı 
Kito, 8 (AA.) - Dün sabam 

Guyakilden hareket eden cAta
hu~lpa. ismindeki askeri tayya
re yanmış olduğ'ı.ı halde Macha
lilla da bulunmuştur. 

Donanma umum müfettişi ge
neral Enrik Rivade<leira da da
hil olmak üzere tayyarenin için
de bulunan a1tı kişi kömür hali
ne ıı,elmi>;lir. 

Fritz Tahliye Edildi 
Nevyork, 8 (A.A.) - Alman -

Ameökaıı cemiyeti reisi Fritz 
Kuhn hi/-.·.ıınetçe istenilen elli 
bin dolar kefalet akçesini yatır
mış o1duğu için muvakkaten ser
best bırakılmıştır. 

Mecburi iş Servisl<!ri 
Berne, 8 (A.A.) - Berlinde Al

man Ajansının verdiği malfıma
ta göre, Romanya hükumeti 14 
yaşından 70 yaşına kadar olan 
ePkek ve kadınlara teşmil edi1-
mesi k3ydile bir mec:lburi iş ser
visi ve askerliklerini yapmış o
lanlara ınahsus ayrıca bir servis 
ihdiı<> etmiştir. 

Sovyet Rusyanın 
Roma Sefirliği 

Moskova, 8 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet Meclisi Gorelkin'i Roma 
sefirliğine tayin etmiştir. 

Polonya Ordusu Baş 
Papazının Nutku 
Roma, 8 (AA.) - Polonya or

duou baş papazı Monsenyor Gav-
lıııc, Stanislav kilisesinde bir a
y ıne ri/aset etmiştir. Bu ayine 
Polonvanın İtalya hükumeti ve 
papazlık nezdin<leki büyük elçi
leıi de hazır bulunmuştur. 

Başpapaz, irat ettiği nutukta, 
Fransada müteşekkil Polonya or
dusuııda pek yakında vazifesine 
tekrar başlıyacağını bildirmiş -
tir. 

İki kadın öldü 

renlerin mik.tarı QOğalmaktadır. 
Amerika J;ıaılkı 'bu teklifin kabu
lü li\zımgel.diğine zarınedersem 
inanmı<tır. Yen.i ·bir mühlet isten
mesi ;Çin hiQbir sebep _yoktur. 
Nilhai kararın gelecek haftanın 
sonundan evvel verila:eğini ü
mit ediyorum. Gelecek hafta ayan 
meclisinde söz söylteme'k için 
kaydedilen hatipl'erin miktarı on 
dördü bulmuştur. 

Bir Amerika 
Zırhlısında 

Casuslar Suikast 
Tertip Etmişler 

Vaşington, 8 (A.A.) - lııs An
gelos limanında demirli bıı;lunan 
.Arjzona. zırhlısında kaı;den tah
ribat yapıldığına dair bir şayia 
dolaşması üzerine federal araş -
tırma bürosu tahkikata başlamış
tır. Zırhlının makinelerinde ve su 
haznelerinde tahr~bat yapıldığı 

söylenmektedir. 
Sözde casusluk yapıldığına dair 

her gün birçok haberler gelmek
tedir. Bahriye Nezareti beyanat
ta bulunmaktan imtina etmek
tedir, .Arizona. zırlıl1ısında!ki ef
rada verilen izinler kaldırılınış
tır. Gemide vukuJmlan bir kaza 
neticesinde bir kişinin öldüğüne 
dair bir şayia dolaşmaktadır. 

Maruf Bir Operatör 
Öldü 

Nevhaven, 8 (A.A.) - •Con
necticut. Beyinde yaptığı fev
kaliıde ameliyatlarla şöhret ka
zanıruş olan büyük mıeratör Har
vey Villiams ölmüşt'lir. 

Alman .. Yugoslav 
Ekonomik Komitesı 

Belgrad, 8 (A.A.) - Jllatbuatın 

verdiği malümata göre daimi Yugos
lav - AJman ekonomik komitesinin 
mesaisi, gelecek hafta sonunda bite
cektir. Alman murahhas heyeti a -
zaları Saray - Bosna. şehrjni ziyaret 
etmek üzere Belgrad'dan hareket et
ın işlerdir. 

AM:ERiıı:ANIN M:İLLİ SERVETİ 
NevYork, 8 (A.A.) - Milli eıultis-

tri konferansının araştırma bürosu, 
1937 senesinde Amerikanın milli ser
vetini 322 milyar dolar olarak tah -
min etmiştir. 

Urfa Hayvan Sergisi 
Urfa, 8 (AA.) - Bugün Urfa

da hayvan sergisi merasimle a
çılmıştır. Sergide ikram;ye kaza
nan elli üç saf kan Arap kısrağı 
ve tayı bulunmaktadır. Memle
ketimizde saf kan Arap atı ye
tiştirmekte ve ıslahında çok mü
him başarıları temin etmiş olan 
Urfamızın bugün teşhir ettiği 
kısraklardan birin"iliği Ali özbe
ğin kısrağı, taylardan da Mehmet 
Demirin Kızıl kır kısrak tayı ka
zanmıştır. Bugünlı;ü sergide 250 
lira ikramiye dağıtılmıştır. 

Romanyada Dahili 
Vaziyet 

Bi.i!kreş, 8 (A.A.) - (Ha\•as) 
Milli Rönesans Partisi dcıında 
kalan bazı siyaset adamlarile 
son ııünlerde yapılan görüşme -
!er, kabinenin tadili ve halta bü
tün temayüllerin yer alacai(ı ye
ni bir hükumetin teskil edile
ceği hakkında şayialara yol aç
maktadır. 
Şimdiye kadar yalnız yoklama

lar yapıldığı anlasılıyor. 

İzmir Kültür Park'da 
Halk Günü 

İzmir, 8 (A.A.) - Belediye Çar -
şamba günlerini Kültür Park i~in 

halk günü olarak kabul eimi!.tir. IJU 
günlerde Kültür Parka cirenlerden 
duhuliye alınnuyacak ve i~ertleki 

müzeler, eğlence yerleri parasız ola
rak ııaıkın istifadesine açık bulundu
rulacaktır. Raik günlerinde parkta 
bir de :rrıuzika. bulundurulacaktır. 

Bundan başka çocuklarına hava aı -
dırmak için parka gelen ailelere bir 
kolaylık olmak üzere ucuz aile bilet
leri ihdas cdUmiştir. Bu biletıeri ta-

Amerika 
Ordusu 

280 Bin Kişilik Hadde 
Çıkarılmıyacak 

Vaşington, 8 (AA.) - Milli 
Müdafaa Nezareti, ondu mevcu
dunu kanunen kabıııl edilmiş olan 
280 bin kişilik hadde çı'karmak 
niy,etinde olmadığını kış ınanev
ralarının büyük mikyasta yapıla
ca.ğını ve bu manevraların Z5 bi
rinciteşrinderı itLbaren Amerika
nın cenup kısmında cereyan e
deceğini bildirmektedir. 

21 Kişi Öldü 
Saint-Etienne, 8 (AA.) - Şehrin 
ortasındaki bir maden kuyusun
da vukıibukın kazada 21 kişi öl
'müş, 30 kişi yaralanmıştır. Kur
tarma ameliyatı devam etmekte 
ve kazazedeler sayısının artma
sından korku1maktadır. 

Şiddetli Bir Top
çu Ateşi 

Amsterdam, 8 (fı..A.) - Bu sa
bıl!ih saat 11 de şima1i Hollanda
dan şiddetli bir topçu ateşi du -
yulmuştur. Birkaç dakika süren 
bu ateş Yriesland adalarının şar
kından geliyordu. 

fngiltere - Holanda 
Amsterdam, 8 (AA.) - D. N. 

B. Te-legraJ gazetesi, In,giliz ab
lukasının filıd3" ettiği meseleller 
hak.kında İngiltere ile Hollanda 
arasında ibir anlaşma imkanının 
henüz hiisıl olmadığını yazmak
tadır. 

Batı Ukranyası 

Milli Meclisi 
Moskova, 8 (AA) - (Havas) 

Lvovdan billiirildiğine göre, bir 
batı Uk·ranyaı;ı Milli Meclisinin 
teşkili icin ya.kında seçim yapı
lacaktır. Sovyetler Birliği tara
fından yeni işgal edilen toprak
lar seçim dairelerine ayrılacak 
ve her seçim dairesi meclise bir 
muralhhas gönderecektir. 

--oOo--

Dikili Felaketzede
lerine Yardım 

Antakya, 8 (A.A.) - Dikili ve ci
varındaki zelzele felaketi burada de
rin bir teessür uyandırmıştı.r. Hal -
kımız fel3.ketzcde kardeşlerimi:ıe yar

dun i~in büyük bir alıika göstermiş
tir. Parti reisi tarafından tertip edi -
len bir toplantıda. vali Sökmensüer 
bir hasbihal yapmış ve Hatay halkı -
nın yapacağa yardunı tesbit için hu
susi bi.r koınisyon seçilmiştir. 

Dikilide Jeolojik Tet
kikler Devam Ediyor 

iizmir, 8 (AA.) - Dikili zelze
le merkezinde jeolojik tetkikat 
'yapan heyet azasının kanaatları 
na göre sarsıntı bir inlhidam ne
ticesidir. Heyet tellkiklerine de
vam etmektedir. 

Taşköprü Panayırı 
Kastamonu, 8 (A.A.) - Birinci -

teşrinde açıJan ve bir haftadır del•am 
etmekte olan Taşköprü panayırı bu
gün ka.panmt.'jhr. Panayır haraketli 
geçmiştir. Son zamanJarda kilosu 
yirmi kuruşa kadar düşmüş bulunan 
kendir panayır münasebetile otuz 
kuruşa kadar yükselmiştir. 1\-füstah
sll bu yükselişten çok memnundur. 

KİTAPÇI DÜKKANLARI 

ÜZERİNDEKİ AFİŞLER 

Bi1.im Bctbıali yokuşunu şu gün
lerde yaya çıkanlar, kitapçı came· 
kanları üzerine yapıştırılmış. iri 
iri harfh bir takım arişler göre<:ek
Ierdir. Bir kısım dükkinların üze
rinde bu fişlerin meali şöyledir: 

- Bütün mektep ldlapları bu)\1-

nur. 
Fakat, bir kısım diikk3nların üs

tündeki afişler şöyle söylüyor: 
_ l\laarif Vekileti neşriyat şu-

besi! 
Bn cümleyi anlıyamadık! Veka-

let bu dükkinları kiralad1 mı? .• 
Ya~ut, bu dükkftnlar, imliyazh 
mı?. De\'letln bir resuıi dairesinin 
şubesi olmak hak ve salibiyetini 
bu kitapçı esnafına. kim vermiş? .. 
Şiddetle ümit ediyoruz ki, bunlar, 
kendi kendilerine gelin güvey olu
yorlar. Şu kitapçılar, ne yaman a.
damdırlar; daima dört ayak üstü
ne düşmesini biUrler. 

NE ÇABUK TA HER ŞEYİN 

LÜKSÜNE ALIŞTIK? 

i KDA M 

Etekleri 
~u dünyada ne tuhaf insanlar va.r 

y .. hu! Bakın1z, dün birisi üşenmeden 
ne yapmış? Ne yapacak, tutmuş, Ga.
Jatadan bana blr mektup gönder .. 
mlş .• Bu ml!'ktupta soruyor ki biJ -
mem hangi memlekette kadınların e
tekleri gün geçUkoe birer parça da
ha. kısahyormuş. Bu etekler böylece 
kısala kısala. günUn birinde ne ola
cak, neye dönecekmiş? 

Sanki ortada düşünülecek, sorula
cak başka bir şey yokmuş gibi bu a
damın bize sormuş olduğu bu suale 
ne dersiniz?. Şimdi bütün dünyanın 
dört bucağında, sekiz köşesinde, on 
altı ikJiminde herkes bugünkü bn 
harp ve siyaset hallerinin sonu, aca
ba ne olaea!l? diye arpacı kumrusu 
ribi düşünürken üşenmeden bize bu 
mektubu -yazıp gönderen z.at ta ba
kınu, neyi düşünüyor: 

Fa1i.n ye .. deki kadın1arın etekleri 
kısala kısala günün birinde neye dö
necek? Bunu bilmiyecek ne var, ya 
cüce Simona dönecek, yahut tersine 
çevrilmiş gelincik çiçeğine!.. Hem 
neye dönerse dönsün, bunu düşün -
menin, bunu sormanın sırası mı şim

di? 
Böyle şeyler, dünyanın en sakin, 

en ıab!ıi, en.şen, en oynak, en kıv -
rak. en fıkırdak, en civelek ve en 
vurdum duymaz zamanında belki 
duşünüle ve sorulabüir. Fakat, dtin

yanın yüz binlerce toular. bombalar, 
tanklarla hallaç pamuğu gibi atıhp a
tıımıyacağı meselesi zihinlerde fıkır 
fJkır kaynar dururken urlaya böyle 

bir sual atana, siz olsanız ne dersiniz? 
Geçen sün birisine daha dediğim gi
bi, yoksa buna da. Anadavalb mı 

diyelim? 
Haydi yine öyle demiyelim de bu 

muhterem ı:ata şunu diyelim: Bu zat, 
muhakkak ki her zaman fikri neyse, 
Jnyamet koparken bile :tikri de yine 
ayni olan asr'i dervişlerden biri ola-

eaktı.r. 

OSMAN CEMAL Kln"C.lLJ 

Belçika Başve. 
kili Teşebbüste 

Bulunacak 
Brüksel, 8 (A.A) - Başveki.l 

Pierlot'un siyasi bi_r. buhranın o
nüne geçme.ğe kat'iyyen azmet -
miş bulunduğu beyan ol~nma_k
tadır. Bu.günkü memmınıyetsız-
1ikle r ekonomik meselel1:>rden i
leri g~lmektedir. Ek_onomik ınailı
fHler, efkarı umumıyenın buyuk 
bir kısmında ııörülmekte olan 
muhalef.etin ancak ekonomi sa
hasında yapıJ,acak seri bir hare -
ketle önÜne geçilebileceğini ifa
de etmektedirler. 

Çiu - Japon Harbi 
Tokvo, 8 (A.A) - Japon o,·du 

kumandanhğı, Kian-su Yilayetin
de Siou-chui dağ vadisinde mun
hasara ettikten sonra sekiz Çin 
fırkasının tahrip edildi.~ini ve 
Çinh1erin muharebe meyda.nı~
da· 7000 ölü bıraktıklarını bıldır
mektedir. 

Mussolini Bir Nutuk 
Söyledi 

Gelişigllzel Müsahabeler 
.... - .. ., . ... .... .. .. ............ .. ... .... ... . 

Bugünkü 
Mes'ulü 

Felaketin 
Kimdir? 

Gelin Gibi Giydirilip Köşeye Otur
tulan Kabahati Kimse Almamış .. 

Yazan:~~~~~~ 

J_, __ s_E_L_A-M __ iiz_z_ET_S_ED_E_s __ ı 
Bngön cihan müt.efekkirleri, dip • 

Jomatıarı, muharirleri patlayan veya 
patlamak üzere olan harpten kimin 
mes'uJ olduğunu araşhrıyorlar. Evet 
kabahat kimde? 

Her siyasi hadise tam bir sürpriz 
peşnisi ile aksettirildiği için hakika

ten bu harpten kimin mes'ul olduğu, 
kabahatin kimde olduğu kolay kolay 
ortaya çıkmıyor. Kimi Almanya ka
bahatli diyor, kimi İngiltere; Fran
sa:ra da kabahat bulanlar \:ar; anl'ak 

kabahati u .. ı.;hine alan yok. 
Loid Corçtan başhyarak, Hüse)"in 

Cahit ı·aıçına kadar. başmuharriri- 1 

miz Ebuzzi~ aza.dt: \'elid ılahil, a'ıl 

kabahati bataaıte, Polon:rasa ge(' 
yardım edllmesinıle buluyorlar. 

mitlt>rile. şimdiki ayrılıktan çektiii 
ııbrabı tebarl::iz e-tiiren bir büyUk ser· 
ci acıJdı. 

Bu mesele mühimdir ve çok eski· 
dir. 2 inci Frfilrik: •Dantzig kimde 
ise Polon:raya o sahiptir» demiş. Bis· 
markın da bir o:;ôzü şudur: «Bir Po~ 
Jonya devleti itin Şarki Prusya He 

Dantı.ig hayati bir ihtiyaçtır.» 

A\·rupada Almanyanın bu i<.;tek -
leri tath bir ma-.ar gibi konuşulurken, 
Almanyada her gün yarım miılyon 

gt'nt:, sabahlarJ tarlalarda çalışı)- or, 
ojdtden sonra talim gôrüycrdu. 

la A"\·usturya" .. 9 Yf'~rin 1932 de 
\.'i~anada n1uaz7am bir tezahürat 
3·ap11dı ,.e Bay FrauenCeJd SÖ)lediği 
lılr nutukta sö~ le ha3 kırdı: 

SAYFA- 3 

Türk Maarifinde 
Yeni Zihniyet 

Türk ::llaarifi 1939 ... 1940 ders yılı· 
na yepyeni bir program ile ,girdi. 
Bilhassa Maarif Şürasmın ders saat
leri, kitaplar ve disiplin hakkında Yer
miş olduğu kararlar~n derhal tatbik 
sahasına geçmesi bu yeni programın 
en ehemmiyetli mevzularıdır. 

Hele, mekteplerdeki tedrisatın öğ .. 
leye kadar yapılması, Uk bakışta 

kuvvetli bir eserdir. 

Zira, bunu uzun zamandanberi tat .. 
bik eden modern mektepçllik, talebe, 
öğretmen ve tedris usullerindeki tec
rübe ilk şu neticeyi elde ettiklerini 
mütemadiyen tekrar ederler: 

- {'oenk, zinde bil' dimağ ile er
ken derse başlar ve bJr hamlede bü
tiın enerjisi ile sa.ilam şekilde ders· 
terini ka.vrar. Öğleden sonra dersleri
ni yapmak jçin bol zaman bulur. 
hakiki t.alebelik evsafına uygun olan 
butUn vazifelerini tamamJar. · 

~laama!i bu hususta ötleden sonra. 
focuğu tamamen serbest bırakmak 

isti~·en mülritler de '·ardır. Öğrt>t -
menine gelince: Öiretmen için en 
büyük ihti)'a(! '\.'e l'Orgunluiunu zev
ke inkılip ettiren f"D büyük vasıta, 

kitapları ve talebesinin va'Z.ife dC'f -
terler idir. 

Filvaki Polonyaya ge:(' yardım !'dil
di değil, hiı;"' ;vardım t-dilmedi amma, 
ah olan çok lan f ._kudarı g-e('n1isU. 
Almanya Polon~·a·:r•. Oanııig'i <'e~ 

koslovakya';lı, Avuslurya·)ı bugün il
hak etmedi ki. barptı·n mağlizp (:ıl<ıp. 
1939 da bir milyon muallem asker 
karno konferan!->u1dan sonra Alman
ya bu yerleri ahnıı;.tı. snaıı~ızlanma 

konferansları Almanyayı "ilahların

dan tecrit cclerkcn l:litlerin grn<:lik 
teşkilıitı alıp ytirU,}"OTllU. 

., Rica etmiyoruz. bi~e bakkunu.ı 1 
vermt'lerini istiyornı.: tğrr araclaki 
bududfJar kafdırtlmaz~a . bu hudui -
lsrı biz kaldnıp bürtıl{ Almanrayı 

Jnıdutlar kaldırılmazsa. bu budu!:. -

Bu l'ist-emde oğretmen Oğleden son
ra tetkik ve tetebbü itin biiy ök bir 
zaman bulduğundan azamı randıman 
ahnmakt.adır. 

iste l\laarif Şürasının kabul etfilti 
modem•meklt>p('iliiin bu en "'<Hl t ı -
ridir. 

1933 te yetmiş bin gen(' Jlitlerin ö
nünde ge~it resmi l·aph. 193!, te bu 
gençlerin sa.vısı beş yuz bini buldu. 
1939 da bir mU;yona mualll'm a~ker 
emre Um:lde:rdi. 

• 4.Jmanyada gt"n~lcri işe, İ.}başıhğa 

ve askerliğe ha zırh! an tam bin iki 
yiiz kamp kurulmuştu. 

1935 te ~.o\lmanyayı geı.cn bir İı;;viç
reli muharir diyor ki: 

uSık sık :\lman3·a3-ı 2i3•arct eden 
bir l abancının, her sa bat kıt'a kıt'a, 

muntazam yüruyüşlerle, vatan şarkı
lan söyliyerek ışe giden ve ak.~amla
rı, ayni intizam ,-e ayni coşkun nt>ş'e 
ile ~arkılarnu tekrarhyarak işinden 

dönen si3·ah gömle-kliler ardusunun 
manzarasını g"Orup heyeeanlaıımanıa

sına. imkiin var mıdır?» 
1925 tenberi Almanyanın dörtbu

cağıua şu dö\·izler asıldı: «llayatuı 

'Zevki tehlikedir», «l:~asil.iihları bıra

kın ya biz de slahlanırız». «Korkudan 

uzak, ölüme yakın». 
Ve bütün bunlar olurken .'1.lmanya 

Rbin mesele~i dedi da.yatta, borç me
selesi dedi dayattı, her milletin hak
kı müsa,·idir, dedj ılayath. 

Şimdi, bugün sUrpriz tel:ikki edilen 
hfı.d~~elcrin ba!1hı.ngırını çok sal<\hiye-t
tar bir ağıl.dan dinJiyelim. 1933 te 
Bay Eılouard Herriot dedi ki: 

«- lilmanya :ı;arın Polon.ya Kori
doru ile Şarki F"rus3·a meselesini or
taya. c;ıkaracak. Bu meselt> Almanya

yadağderun olmuştur. 

Alma.nyanın meıo;gul olduğu ba-,ka 
bir mesele de Dantziııfdh:. Berlinde 
bu eyaleün Almanyaya ka,·u~mak Ü-

Bu nutckt.an bir harta sonra Linz • 
da Bitler genç!iği Ans('hluss'un oi.bi
dl'sini diktiler. Bu abidede Ein 

l'oJk'ein Reich" :razılı.rdı: Bir nılllet, 
bir devlet. 

Alman) a.nın bir gU:ı.li de eski mu~
trnılekf'lerlndt'Sdi. Fakat . .\.ln1aııya 
kentlisine deuizde iş kalmadığını an· 
lanu$h. Bunun i('in de- ~-\,• ı-upa onun 
mUı:.femlcke iı.;tfğine yan çiziyor, fa
kat bir gün Çekoslo~ak)a~-· kapacağı 
da pek.313. düşUnulül'ordu. Ancak A'V
nıpanın Polonya ile ('e-kosJovak;,•aya 
buyök &ü,·eni ''ardı. Hillel' it'h1ike
s.inin onle:ricileri olarak Polonya ile 
('pkoslovakyayı tasa"''·ur t>di,,.-orlardı. 

Alman~·a, bn iki kahraman milletin 
OnUndc kolay kolay ile-rli~emezdi. 

Jlem • .o\lmanya korkuJa('ak bir millet 
drğildi artık. Eski ruhunu kaybet -
miı:;, yeni bir ruh ta henüz bulama
mı!;itı. !\lmanyanın yeni rnhu muhak
kak Bismark \'C Lutherin kudl'e:tJi 
ruhu olacak tleğildi ra... Ile-rhalde 
Kant ,.(' Goth(" gibi fikirli, şunrlu bir 
ruh olması çok daha akla )'akındı ... 

J[.udretine guYenilen ('ekosJo,·ak1·a. 
~irmi di:>rt saatte .ı\lman~·aya t~lim 
edildi ''e Polonya on bf' günde orta
dan kalkh. 

Almanla :yeni ruhunu bulmuştu. 

Bu l'uh Luther ile Bi~mark'ın ruhu
dur. 

Alman)anın bugün elde ettiği şe:.,.

ler J 925 tenb('ri malümdu. lle-r 'jeyi 
bilen, goren, anhyan A'\-·rupa Alman 

tehlikf'sint• karşı Polon)"a ile ("ekos1o
vak~·anın karşı ko3· amı;\·araklar.ını 

ı•asıl anlı~ amadı ,-e ~eni Alman ru· 
lıunun n•uhakkak Bie;mark ruhu ola
ratnu nasıt ka\·rıyamadı? .. 

İş~e bizce kabahatin btiyüğıı. Hani 
me!'hur bir ~öz '\'ardır: Kabahati ge
lin edip köşeye- oturtmo"Jar da kim
!=>e almamış! derler. Bu kabahati de 
kimse üstü11e almı~·or. 

Tiirkiyenin her tarafındaki öğret· 

menler, talf>brler. '·etiler bu yeni ~ek
Un faydalı eserlerini henüz on beş 

, l'ii:n bile ceçmedcn herhalde takdir 
etmişlerdir. 

Bugtin mek~bi bilen 'Ve mektep
çilik hak.kında en ufak fikri olanlar 
bile bu usulü musait. karşılamakta -
dırlar. Bu usulü alkı!;hyanJar karşı
sında ben d~ iki vıl e\'vrli diı<>ünüyo. 
rnm . 

Bu satırları :razan fıkra muharriri, 
eski :'.\olaarif ,.ekili zamanında mo -
dern mektepçiliktr kabul f'dilrni~ o· 
lan bu usulün mrkteplerimi%de de 
tatbik imkanını aramak ıaıım Keldi
ğini gösteren bir etüdle Maarif Veki· 
Jetine muracaat t>tmişti. 

Bu etiidde ötleye kadar tedris u
suhint.i kabuJ ede-nJerin e-lde- ettiklE>ri 
tecriibe ne-tiC"ele-rinl. lehtf' ve ale}'hte 
yazılan yazıları, eserleri de ilave et
misti. Fakat, bilmiyorum. neden o 
raman Vekii:let. böyJr bir usulün ttt· 
k\ke bile meı."ıu o\a:ml)'atai:ı kanaati
ni izhar etmişti. 

Ne gariptir ki, iki ;\ ıl geçme-de-n. 
dünkü fikir nüvt>si, bugün :\laar.if 
Şürası gibi en salfthi~·etıi, bilgili, tec

rübeli Türk maarif('ilf'rinin elinde bir 
hakikat oldu. 

Bu hakikati, ben, ~hsan Tiirk :\-la
arifinde bii)ıük bir iııkıl.ip ''e geniş 
bir zihni~·et değ-işikliii olarak tel<lk
ki ediyorum. 

Bugün, şuurlu. bitgijj programlı 

faaliyeti ile gen<' :'\Iaarif '\yekilimiz, 
Türk ~Iaarifine da.ima Pil iyiyi, en 
cüztJi vermektedir. Gene Maarif \'e
killmizden, Türk Ma::ırifinln öğret -
men, talebe, mektep ve trdris ''ası -
taları me\·:ıularında da da.ha birço 
e-serft>r isk!mek hakkmıı~.dır. 

ZEKİ CEMA 

Roma, 8 (A.A.) - Mussolini, 
Sardunva faşist şeileri önün.de ! B ç cuklu Bir\ ı- . - --- -- - -
yeni bir nutuk söylemi,,tir. I - eş o A ı d s 
ıa1yan ııukumeti reisi bu defa B b M ·f t' manya an OD 
~:~ı;;~ı::~l~~O\~~~~ ~~~~r;;~Ş h~~ a ~~Ş· ~rafı l ı~ ~!) f~O) 1 l 1, • • 

bir teımihde bulunmamıştır. Gelen TaJebeJerımız cürmü meşb~t terlib~e çahşmışhr: 
Pariste T ev kitler Ayn! .-un ıse çahştıgı yerden hal 

Paris 8 (A.A) - Evvelki ge- talığını alan Şıikrü, dostu Malıinu 
, ·· · t b ı--A·'f e- ı'lc müteaddit yerlerde içerek sarhoş ce 13 komunıs me us "v"ı 

dilrmişUr. 

ruş fiat yazılıydı. .i\lü~teri, .mute· 
vaz.i, fakir bir l'atandaştı: 

- Çok paltah, dedi .. 
K.itap~ı. g"Ülerek, hatta müstehzi 

bir eda il1>: 
- Ne diyorı:.unuz, Bayım, dedi, 

)ı'alnlz uzerindeki cildi 30 kuruşa. 
., a.ptırtama:ısın ız. 

Müşteri boynunu büktü: 

- Peki o halde, bana bir ciltsi-
1inj ,·eriniz, dedj. 

Kitapçıda, ayni müstehzi eda: 

- Bu kitapların elitsiz olanı 

yoktur! Bunu almağa mutlaka 
mecbursunuz. Daha ucuzunu bu
lama"Zsııuz. 

Kitaba yan gözle baktık. Haki
katen, o ne miık.emmel cilt, o ne 
enfes k3iıth. Sanki, bu kitabı sa
tın alacak mektep yavruları, Lon
tlradaki prenslere mahsus kollejde 
oku1•an lordzadelerdir, 

Ne olur ya1ıu, şunların ciltsiz 
cinsinden, biraz daha aşağı kiğıda 
basılmış olanlarından çıkarsalar 

da. fakir ve fukara 75 kuruş yeri
ne. mesela, 40 kuruş verip alsa .. 

Kibarlığımıza mı dokunur?. Ne 
ük .. e 

olduktan sonra gece; Beyazıtta. «1816• 
numaralı şoför Süleymanın otomobi-
line binip Şehre-minine gitmiş ve 1'-la
hinunuıı evine beraber girmek iste -

miştir. 

Fakat kızın annesi buna razı ol -
ına:rınca Kadriye ismindeki kadını 

döve döve bayıltıp civardaki kale bo
yuna. cötürüp atmıştır? .. 

Sabahleyin civardan geçen bir i. 

nekf;İ yarah kadını görerek kaldırmış 
ve hemen keyfiyeti karakola bil

dirmistir ... 
Diğer taraftan sarhoş kız ''e erkek 

evde de rezalet çıkarını.şiar ve gü -
rüıtüye geltn bekfi ile memurlara. 
erkek bıçak çekml!ltir? .. Kız da lisa
nı tecavüzde bulunmuş nihayet iki
si de zorla yakalanmışlard1r. 

1\-lahkeıneye ayrıea Kadriye de- dıı

vacı sıfati1e gelmiş ve Şükrünün za
vallı 5 {_ocuk1u karısı da dinlenmişt.i:r. 

Neticede suçluların ikisi de tevkif 

olunmuşlardır! .• 

6 Vagon Parçalandı 
İzmir, 8 (A.A.) - Dün develi 

ile Cumaovası arasında vukubu
lan tren çarpışması sırasında par 
çalanan vagonların. sayısı altı 
olduğu tesbit edılmı~tır. Kaz. un 
vukuunıda rneısuliyeti olanların 
meydana çıkarılması için tahkl-

. m edilmektedir. Yolcu-

•. .. ~ 

. . 
~. 

' 

Aımanyada·ki tale<beelrimiz den son kafile de dün sabahki 
koıwansiyonelle şehrimize gelmi~tir. Bunlar Ber!inde kendi 
hesaplarına ticaret tahıril eden 2 lise mnunu gençotır. Belçıka 
ve İsviçre-deki talebelerimiz de bugünlerde vatana avdet edecek-
1'erdir. 

Dün gelen tal<>beler, Almanyada .ıııda maddeleri buhranının 
son günlerde fev'kalade arttığını birkaç gündeooeri halka süt 
satışının da menolunduğunu çikolata imalatının durduğ nu 
sövJem4'lerdir. 

TaleJ>elerimiz yolda hiçbir müşküliita maruz kaJımamışlar, 
yalnız Bu,lgaristan hududunda bütün konvansiyonel treni Bul 
gar gümrük memurları tarafından sıkı bir surette kontrol olun
muştur. 

Dünkü konvansiyonel ile bazı Alman aileleri de Ş(!<hrimiz 
eım· 
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- İstanbul 
2 Yendi 

• • 
Hicret için iki Hecin Beşiktaş 

Sporu 3 

Ankara' da 

Devesi Hazırlanmıştı 
~~~~~~~~~~-

- Profesyonel 

Güreşler 
. (Ya Muhammed, deki.. Yarab- 1 

hı!. .. Beni, doğruluk ve kolaylık
la ithal et. (Yani, Medineye gir
memi asan et.) Doğruluk ve ko
laylıkla. (Mekkeden) ,çıkar ... Ba
na, kendi tarafından yardım ih
san et ki, mltlıaliflere karşı mu
vaffak olayım.) • 

HİCRET 
Resulü Ekrem, Cenabıhaktan 

(Hicret) emrini alır almaz, der
hal seV'gili amca zadesi (Ali) yi 
nezdine celbetti: 

- Ya Ali!. .. Ben, Allahın em
rile Medineye gidiyorum. Bende 
bulunan emanetleri de sana tes
lim ediyoruıın. Bunları, sahiple -
rine ver. Sonra, arkamdan, sen 
de gel... G€lirken, kızıın (Fatma) 
yı da getir. 

Dedi. 
Resulü Ekremden, en küçük 

bir ayrılığa bile tahammül ede
miyen (Ali) nin kalbine birden
bire bir hüzün .geldi. 

- Ya Resulilllah!. .. Niçin be
raber ı;:itmiyorıız. 

Diye, kalbindeki arzuyu söyle
mek istedi. Fakat Resulü Ekrem, 
sözünde devam etti: 

- Benim azimetimden, müş
riklerin l>ir müddet ha·bevdar ol
mamaları lazım. Onun için, bu ge
ce burada kalacaksıIL Benim yata 
ğıma ı;:irip yatacaksın ... Üzerine 
benim yesH hırkamı örtersin. 
Mqşriklere, yatakta benim yat
tığım zan~;nı verirsin. 

Kahraman (Ali), en küçük bir 
tereddüt göstermeden, Resulü Ek 
remin bu emrini kabul etti. 

(Ali), hiç bir kayıt ve şarta 
bakmayarak bu eıııre itaat gös 
termekle, (Hazreti Muha[Ilmed)e 
karşı kalbinde beslt>diği fedakar
lık hislerini tamamlle isbat et
miş oluyordu. 

Çünkü, Müşriklerİ.rl, Resulü 
Ekıremi yatağında bastırarak 
öldüreceklerini işitmişti. _Ve bu
nu işittikten sonra da, .Hazreti 
Pey;ıamberin yatağına girip ya\
mak. her kahramanın kolayca 
kabul edebileceği bir iş değildi ... 
Fakat (Aıli), emsaksiz bir mertlik 
ve cesaret ,göstererek, Resulü 
Ekremin bu tek'ifini, mukaddes 
bir vazife gibi kabul elti. 

Hazreti Pey.gamber, bazı kim
seler 1 arafından kendisine tevdi 
edilmiş olan emanetleri birer bi
rer (Ali) ye ı;österdi: 

- Şimdilik sen burada kal. Ben 
(Ebubekir) e gidip hazır bulun
masını söyliyeyim. 

Dedi. 

* O gün ha va, son derecede sı -
caktı. (Ebubekir) ile iki kızı, ev
lerinde oturııyorla.rdı. Bir aralık 
(Ayşe) nin gözü, pencereye iliş
ti. 

- BaQ.a! .. Resülallah, başını 
sar!Jiının ucu ile ör\müş .. G€1i
yor. 

Dedi. 
Ha'Zreti Peyıgamberin bu sıcak 

ta gelişi, mutat olan bir ziyaret 
dei(ildi. Onun için, (Ebubekir me
rak ile yerinden kalkıp bakaraık: 

- Evet .. Bu gelen, (Resulal
lah' tır ... Fakat, acaba niçin ge
liyor. 

Diye, hayret etti. 
On'lar böylece konuşurlarken, 

( (Hazre i Muhammedl. de kapı
ya gelmişti. Daima adet edindik
leri vE;:hile, biran kapısının ö -
nünde durarak: 

- İçeı;jde kim var .. Girebilir 
miyim? ... 

Diye, seslendi: 
Ebubekir, derhal kendisini kar 

şıladı: 
- Buyur, ya Resuliıllah .. içe

ride, zevcen AyŞe (1) ile hemşi
resinden ıbaska kimse yok. 

Diye, mukabele ederek, Fahri 
kainatı içeri aldı. 

Oturdular. Müteka:bilen hal ve 
ha11r sordular. Nihayet söz, mak- ı 
sada intikal etli. Resulü Ekrem, 
d.ıdaklarında manalı bir tebes
süm ile: 

- Ya Ebubekir! ... Hıcret için 
benden izin istedikçe, sana saıb
retmeni tavsiye ediyordum. İşte, 
artık onun vakti geldi. Hazır -
lan. Gidiyoruz. 

Dedi. 
Ebubekir, (gidiyoruz) sozun

den o derece büyük bir memnu
niyet hissetti ki, bunu daha iyi 
anlıyabilmek için: 

- Beraber mi gidiyoruz, ya 
Resuliıllah ? .. 

Diye, sormak mecbUTiyetini 
hissetti. Ve: 

- Evet.. İkimiz, yalnız olarak, 
beraberce gcideceğiz. 
Cevazını al'ınca, artık sevinci

ni zaptedemedi. Hissiyatının sa
mimiyetini, gözya.şlaril~ ifade et
ti. 

Bu samimi gözya.şları arasın
da, şu konuşma ıgeçti: 

- Hazır mısın, ya Ebubekir? .. 
- İki yörük deve seçtim, ha-

zırladım. Bunlardan hangisini 
beğenirseniz, size takdim ederim, 
ya Resulallah ... 

- Teşekkür ederim, Ebube -
kir. Fakat şimdi, hediye kabul 
edecek bir vaziyette değilim. Bi
neceğim devenin 'bedelini ver -
mek isterim. 

- Emir sizindir, ya Resulal
lah ... 

- Bu develerden beherinin be
deli nedir? 

- Sekiz yüz dirhem. 
Resulü Ekrem, derhal koynun

daki keseden sekiz .. ;iz dirhem 
çıkardı. Ebubeki:rin önüne saydı. 
Bu paraya mukabil, bu iki deve
den hangisini beğenirse, onu a
lacaktı... Ve, biraz sonr.a deve
leri gördüğü zaman, (Ced'a) is
mindeki deveyi aldı. 

Bu deve seçimi işi bı!tikten 

sonra, hareket planı tertip edil
di ... O gece, Resulü Ekrem ile, 
sadık arkadaşı Ebubekir, sessiz 
ce ve gizlice şehri terkedecek -
!erdi. Üç gün ve üç geceyi, şehir 
civarında bir yerde gizMenerek 
geçireceklerdi ... Üç gün sonra, 
bu iki deveyi, birisi kendilerine 
getirecekti. Kendileri de binip 
Medineye gidecdderdi. 

Bu plan da kararıaş t ırıldık\an 
sonra, yol hazırlıklarına başla -
dılar. Ayşe ile hemşiresi (Es -
ma), büyük bir kırbanın içme içi
ne su doldurdular. Et ve ekmek
leri de bir sofra bezine >ard.lar ... 
Esma, belinden kuşagını çıkar -
dı. Yarısını koµararak, sofra be
zinin uçlarını bununıa bağladı. 

Diğer yarısını da, tekrar beline 
sardı. 

Resulü Ekrem, gece buluşula
cak yeri tayin ederek (hanei sa
adet) !erine avdet etli. Ebube
kir de. üç gün sonra develerine 
kendilerine getirecek olan bir a
dam aramaya gi\ti. 

İyi bir tesadüf; karşısına ( Ab
dullah bin Erika\) adında birini 
çı•kardı. Vakıa bu adam, müşrik
ti. Fakat, vaktile Ebu~kirden 

bir hayli iyilikler gördüğü için, 
ona karşı tamamile hürmet ve 
sadakat hisierile mütehassisti. 

Abdullııh, kendisinden bekle
nen hizmeti, memnuniyetle ka
bul etti. Ebubekirin evine gelip 
develeri alarnk, kendi evine çek- ı 
ti. 

Ayni zaman.da, Ebubekirin azat 
lılarından (Amir) e de l>irkaç 
koyun veri1di ... Amir, bu koyun
ları alıp (Cel>eli sevir) denilen 
dağa gidecek ... Orada ot1a:tacak .. 
Geceleri, on1arın sütlerini sağa
cak .. Dağın başındaki mağarada 
saklanacak olan Resulü Ekrem 
ile Elbfıbekire götürecekti. 

bııibekir bu tertibat ile meşgul 
olurken, Resulü Ekrem de (ha
nei saadet) ine geldi. Orada ken
disini bekliyen (Ali) ile evde bu
lunan kadınlara, son emirlerini 
verdi. 

(Arkası ..,.ar) 

TAKViM ve HAVA 
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- HA VA VAZİYETİ 

Sarı Siyahlılar Beşiktaş Karşı-
sında Eyi Bir Oyun Oynadılar 
Dün Fener!Jahçe stadında da 

lik maçlarının ikinci haftasına 
devam edilımiştir. Ve en mühim 
karşılaşmayı Beşiktruş İstanbul
sporla y ırpmıştır. 

Hakem Alhmet Ademin idare
sindeki bu oyuna iki taraf şu 
kadrolarile çıkmıştı. 

Beşikta.ş: Mehmet Ali - Fa
ruk, Taci - Feyzi, Mehmet, Hü
seyın - İlbraıhim, Şteref, Sabri, 
Hüsnü, AP.met. 

İstanbulspor: Caim - Faruk, 
Hayri - Enver, Seyfi, Tarık -
Baıhri, Cihat, Ovhan. Ha.ıan, Fah
rı. 

Oyuna Beşlkıaşın hücumile baş 
landı. Ve hemen hakimiyeti te
sise muvaffak oldular ise de İs
tanbulsµorlu.lar Şeşil;.taşın bu kı
sa hakimiyet çemberini çözmeğe 
muvaffak oldular. Onlar da hü
cumlarda bulunuyorlaroı. 10 un
cu dakikada Besi.Maşın sağdan 
yap\ığı bir hücumda topu kalıe 
yakinin.de yakalıya.n Şeref bir 
şiltle ilk golü yaptı. 

Bu gol Istanbulsporu canlandır
dı. Ve yapt1kları ·hücumlardan 
birinde 22 inci daki'kada Cihat 
güzel bir şüıJ,, takımının bera
berlik sayısını yaptı. 
Takımlar beraber olunca Be

şiktaşlılar adam akıllı hakimi
yetlerini artırdılar kısa bir za
mana münhasır kalan bu sıkı ha
kimiyet 30 uncıı dakikada sağ a
çıktan gelen bir pas Sabrinin at
tığı ikinci ı;:ol ve 31 inci dakika
da i!brahimın attığı üçüncü gol
le bitmiştir. Beşiktaş b·u devrede 
1-3 gali;ı vaziyette sahadan ayrıl
mıştır. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devreye Beşikta;;lılar 

bü·:v·ük bir hı-zla başladılar. Ve İs
tanbulsoor kalesine müteaddit 
hücumlarda •lı.ulunmuştur. Fa -

yaptılar. Bu gole derhal hücumla "' 
mukabele eden Süleymaniyeli -
!er akabirde iıbrahimin ayağile 
mukabil gollerini temin ettiler. r. 
Ve bu sureble maç ta sürat kazan
mış oldu. Daha az hücum yap -
masına rağmen yeni bir ~l fırsa-

~-.. 
tı yakalıyan Süleymaniyeliler 
Vefalı Hakkının yanlı:ş bir ma - Topk.apı kalesi önün de heyecanlı blr an ... 

çından istifade ederek ikinci gol
lerini de yapınca Vefalılar can
landılar ve kendilerini mağlu
biyette!! kurtarmağa çalıştılar. 
Nihayet 34 üncü dakikada bera
rberlik sayılarını atmağa muvaf
fak olarak birinci devreyi 2-2 
beraberlikle bitirdiler. tkinci 
devreye başlandığı zaman Vefalı
lar tekrar hakim oynamağa baş
ladılar. Buna mukaJbil Süleyma-- . 
niye müdafaasında yoııgunluk a
liıimi başgösteriyordu. Vefa hü
cumlarına epey zaman mukave -
mette bulunan Sütc..;.:inaniye mü
dafaası &dam akıllı yorulunca Ve
falılar da ikisi Mehmedin ve !Jiri 
de Necibin ayağile üç p,-0! daha 
yaparak maçı 2-5 kazandılar. 

Y eniyıldız - 3 
Kale - 2 

Hakem Necdet Gezenin ida
resinde oynanan bu oyun da ha
kimi yet ekseriyetle Yıldızın ta~ 
rafinda idi. Bu nisbi hakimiyete 
Kale de mukabele ederek birin
ci devreyi 2-2 bernberlilcle bitir
diler. İkinci devrede mutlak ne
tice almak azmile oynıyan Yıl.
dızlılar Tanaşın ayağile üçüncü 
golü de yaıparan maçtaın 2-3 galip 
çıktılar. 

Taksim S4adında : 

Beykoz Kasımpaşayı 4- 1 Kara
gümrük Altınorduyu 7 - 2 Yendi 

Taksim stadında gunun ilk 
maçı hakem Sı tkının idareşin<le 
ikinci kümeden Karagümrük ile 
Altınordu takımları arasında ya
pılmJ!;;tır. Zaif bir kadro ile sa
haya çıJrnn Altınordu rakibinin 
kuvveti karşısında fazla muka
vemet edememiş ve müsalbaka -
dan 2-7 mağlup çıkmıştır. 

Kas1mpaşa 1 
Beykoz 4 
Günün ikinci maçı B~koz ile 

Kasunıpaşa takımları arasında 
ya12ılmıştır. Her iki takım en kuv 
veııi kadrolarile sahaya çıkmış
lardı. 

Oyuna Beykozluların hücumı
le başland ı. Karşılıklı geçen bir 
iki akından sonra Beykozluların 
oyun üzerinde hakim v~iyete 
geçtikleri görüldü. Kasımpa.şa
lılar Be,-rkozun tevali eden hücum 
!arını kesmek için canla başla ça
lışıyorlardı. 15 inci dakikaya ka
dar devam eden bu mukavemet 
nihayet Şahabın sıkı bir şütile bo
zuldu. Geriden aldiğı bir Qası mü
dafilerin arasından geçiren Şa -
hap takımının, birinci golünü yap 
tı. 

Bu szyı Kası!I\pa~alıları bozdu. 
Ve fırsa\taıı is\ifacıe eden Bey -
kozlular Kazım vasıtasile üst üs
te iki gol daha yaptilar. Ve bi
rinci d;,vre (}-3 Bey'koz lehine bit
ti. 

İkinci devreye Ka.sımpaşa can
lı başladı ise de çok geçmeden 
Beykoz tekrar oyun üzerinde ha
kim vaziyete geçtL Ve Bahadır 
soldan ı;elen bir pası kale önün
de yakalıyar&k dörıdüncii defa 
olarak K;asımpaşa kalesine sok
tu. Devrenin sonlarına doğru Ka
sım-pa;;alılar da penaltıdan ye -
gane gollerini yaptılar ve müsa
baka bu vaziyet deği.<ımeden Bey
kozun 1-4 galiıbiyeti ile nihayet 
buldu. 

Galatasaray - Hilal 
Günün üçüncü maçı Ga:Jatasa 

ray ile Hilal arasında yapılacak
tı. Fa.kat Hilal takımı muayyen 
saatte sahada bulunmadığından 
Galata.saray hükmen galip gel -
m~tir. 

---00000---

den Tookapı muhacimleri seri bir 
hücumla Fener ·kalesini sardılar 
ve havadan gelen topa kaleciden 
fazla sıçryan Sezai güzel ıbir ka
fa ile içeri soktu. 

Beklemedikleri bir anda yedik
leri gol Fenerlileri harekete ge
tirdi. Ve sırasile Fikret, Yaşar 
ve Basri vasıtasile i,i,;: ııol yap -
tılar ve devre 1-3 nihayetlendi. 
İkinci devre Fenerliler hakim 

oynadılarsa da Topkapılıların 
canlı bir şekilde ta1ibik ettikleri 
müdafaa sistemini bozamadılar. 
Ancak Ali Rıza vasıtasile frikik
ten bir gol yapabildiler. Ve mü
sabaka 1-4 Fenerıba.lıçenin gali
biveti ile bitti. 

Süleymaniye Stadında 

İkinci Küme 
Maçları 

Süleymaniye stadında dün ikir 
ci küme klüplerinin maçlarına 
devam edilmiştir. Günün birinci 
n açı Eyüp ile Alemdar arasında 

Ankara, 8 (A.A.) - Bugün 19 Ma
yıs stadyomunda profesyonel güre11 

müsabakaları ya.pılınışhr. Havanın 

cok sıcak olmasına rafmen müsaba

kaları seyretmek üzere stadyomdı& 

muazzam bir merak.Jı kitlesi bulunu
yordu. 

İlk müsabaka Edirneli Süleyman ile 

Dinarlı İsmail arasında yapıldı. Di

narlı ilk on dakikalık devreyi ili.kim 

olarak bitirdi. İkinci devre başlar 

başlamaz yine Dinarlı hilkimiyeU ele 

aldı ve Süleymanı tuşa getlrmefe mu

vaffak oldu. 

İkinci güreş Mandıralı Alım.et ile 

İzmirli Hüseyin arasında idi. MandJ ... 

ra.b daha llk dakikada hasmını tuşa 

ıetirmete muvaffak oldu. 

Sıra büyük güreşlere gelmlııtl: 

İli< müsabaka Molla Mehmet Ue 
Habeş Taveri arasında idi. Müsabaka 

ilk dakikalarda teknik ve hırçın gü

reşen Molla Mehınetln tazyiki altın

da geçiyordu. Fakat dakikalar Utırle

dikçe Ha.beşin tazyiki d.e a.rtm.aia 

başladı. Molla. Mehmet kendi oyuna. 

ile fena vaziyete düştü ve kurtulamı .. 

;varak allı dakika üç saniyede tll§la 
mailiıp oldu. 

Dördüncü güreş: 

Eski şampiyon Kara Ali Ue Alman. 

Villiman arasınd~ idi. Güreşçiler hal· 

ka takdim edildikten sonra tutuştu ... 

tar. iık devre yekdiğerini deneme ile 
ve ayakta geçti. İkinci devre başladıb 
vakit Kara Ali vak.it vak.it Almanı 

slktştırıyordu. Alman bu hücumlara 

minder dışına kaçmakla mukabele· 

de bulunuyordu. Alnıan pehlivam 

Vllliman Kara Aliye nazaran slkletçe 

daha ağırdı. Alinln bütün gayretleri .. 

ne rağ'men tuşlardan kurtuluyor ve 

mütekabtı hücumlara l'eçiyordu. Bu 

Dünkü Fenerbah~e Topkapı maçında güzel bir kurtarış ... 
Ş e r e f Stadında : 

Şeref sıadındalr.I dil nkil ma~ardan birinde ... 

kat İstanbulspor müdafaa.sile . ka- B Jk o l ı yapılmış ve Eyüp maçı 1-2 ka- şekilde ikinci devre de sona erdL 
lecisinin yerinde müdafaaları ne- a an yun ar A d 1 4 zanmı tır. Hakem heyeti kırk d&lr.U.ahk müıi-
ticenin değişmesine iı:µkan bırak- na 0 U - Günün ikinci oyunu Anadolu- deli havanın sıcaıı.ııtı dolayıstıe üt 
mamııştı. Beşikta.şın bu tazyiki Neticeleri Galataspor - 3 hisar ile Galata gençler arasında devrede sona erdirmek için birinci ve 
yavru; yavaş azalmış hücum sı- yapılmış ve maç 2-2 beraberlikle ikinci devreyi on dakika olarak ır.. -
rası İstanibuh-pora ııeçmişti. Alina, 8 (A.A.) - Dünkü Bal- bitiştir. bul ettlklen sonra, üplincü devreye 

Bu sefer vaziyet Istan/bulspo - Şeref stadında ilk maç ikin- Günün son maçı Beylerıbeyi ile 
run lehine intlüsafa başlamış bu- kan oyunlarının neticesi aşağı- ci kümeden Anadolu ile Galata- Demirsµor araısında yapılm.!!;;tır, baştaınadan, Alman bu devrenin J'•-
lu·nuvordu ki, ~iıhat Fahrinin bir dadır: spoı- arasında yapıldı. Ve Anad<:ı- Beylerbeyi maçı 0-3 kazanmıştır. pılmasuıa ra., olmadıiı için minderi 
ortas~ndan istifade ederek yer - 200 METRE KOŞU: lıı 4-3 galip geldi- ıerkelli. Bu suretle Kara Ali hiilr.Jnen 
d b . .. ti B "kt ·kı'n · go Birinci - Muzaffer (Türk) 23, B •• ~ l 3 d k en ' ır SU> e !ejL a.şa ı cı - eyog uspor A k . galip ilin edildL 
lü de yaptı, Ve maç bütün bütün İkinci - (Yugoslavya) 23,3 ll ara a } 
zevkıli ve heyecanlı bir hal aldı. Üçüncü - (Türkiye) 23,3 F eneryılmaz o Son g-üreş, Teklrdailı Hüseyin i)e 
Ve Beşiktıı:ş bütün kuvvetle İs- SERBEST DISK ATMA: Maçlar Bulgar Dlmitro Pançef arasında idi. Günün ikinci oyunu Beyoğlu-
tanıbulspora yüklenmiş iken sarı Birnici - Syllas (Yunanistan) SPor ile Fener Yılmaz arasında Takdim merasimini müteakip tutu -
siyahlılar da hem müdafaada ve 50 metre 11, (Yeni Balkan rekoru) yapılmı~tır. İlk dakikadan itiba- Ankara, s (A-A.) - Bugün Iik şau giireşçller, çetin hucumlarla çar-
hem de hücumda rakip1erine mu- İkinci (Yunanistan) 46 metre 45 ren hakim vaziye1e geçen Beyoğ- ma9larma 19 Mayıs stalnda devam pqmağa başladılar. Tekirdağlı bas -
kaibelede gıeri kalmıyarak iyi bir Üçüncü - (RK>manya) 44 met- luspor üstüste ya_,ptığı gollerle edildL İlk maç Maskesporla Galata- mınm kuvvetini ölçmüş görünerek 
oyundan sonra maç 2"3 Beşi.ktaşın' re 62. ilk devreyi 0-3 galip bitirmiştir. saray arasında yapıldı. Geçen hafta 
rtalebesile bitti. sık sık hücumlarda bulunuyordu. Bu 
" 5000 lVl:ETRE KOŞU: İkinci devrede her iki takım bi Muhafız gücüne karşı ı - ı berabere 

Vefa - 5 
hücumlar Bulgar& fena dakikalar Y•· Birinci - Mavrapostolos (Yu- ribirine sayı yapamadıklarından kalan Maskesporlular Gatatasaraya 

nanistan) 15,34.6 (Yeni Balkan müsalbaka 0-3 Beyoğlusporun gar karşı daha güzel bir oyun çıkararak şalıyordu. Teklrdailmın bu harekel-

i 
o 2 rekoru) libiyeti ile niıhayet bulmuştur. evveli calip vaziyete celmişlerse de, leri seyircller arasında hoş görünüyor Sü eymanıye - İkinci - (Romanya) 15,41,4. F. Bahçe. Topkapı devre Galatasarayın attığı mukabil ve sürekli a!kı.şlara vesile oluyordu. 

Ü~üncü _ (Yu(icı<lla'V)'a) 16.10.6 bir golle ı - 1 berabere bltmlşllr. Hüseyin, g-üreşin nellcesinl kısa bir 
İkinci ovun Vefa ile Sü1eyma- 400 METRE MANİALI KOŞU: O - 4 İkinci devrede Maskespor bir gol zamanda bitirmek için b.trçın kuvve-

niye arasında idi. Her iki taraf Bı.rinc·ı "kLadas (Y a · daha alm••, Galatasaray ise buna son 1 k 
Y-Uko··y meteoroloji islasyonund<n• - .._. un TIIS- G.. .. n .. .. .. oyun li\,,.ref ... tile BulJ'Rfl yere a ıyor ve aya ma• 

"• -· hakem Adnan Akın'ın idaresinde tan) 54 9 unu uçuncu u ~~ dakikalarda iki golle mukabelo ede- ı ı ı ı k 
aldığımız raporda. Yurdun Akdeniz ' · Mutlunun hakenUiği altında Fe- kası ile çoh tehl ke i vaz ye e 80 u .. 

oyuna baş.ladılar. İkinci - (Yunanistan) 5'.J, rek maç 3 - ~ Gaıaıasaru lehine . d k tıı ı B··•· kıyıları cenup doğusu ve doğ-'ıia bu- neııbaıhçe ile Topk.apı arasında yorda. Netıce e uvve o an ~a:r 
Oyuna Vefalılar başladılar ve üÇüncü - (Romanya) 57,9 ld bitmiştir. 

ıutıu, diğer bölgelerde çok bulutlu h S l ıf h UZUN ATLAMA.· yapı ı. Ik' inci müsabal<a (l<!nçlerblrliil ile cüçlükle makastan kurtulabUIJ'Ordu. 
emen ü eymaniye nıs sa a- Ovuna sarı l.ıl.civertlilerin mer-

ve klsmen yağ1şh, rüzgarlar şimal sına yerleştiler fakat topu ayak- Birinci - Stoitsescuı (Roman- kezrlen yaptıkları seri bir hücum- bu sene Jike yeni giren Kırıkkale fab· Teldrdağ'lı, bunu müteakip hasmını 
bölgelerde şarki, diğer bölgelerde ce- larmda qok eızmeLe>ri gol yapma- ya) 6 metre B~. la başla!Ild!. İlk dakikadan itiba- rlkalılarımn Birlikspor !akımı ara - yere fırlatarak kolaylıkla tuşa ıetir-
nup istikametinde orta kuvvette es- !arına imkan bırakmıyoı:ıdu. r·kincı· _ (Yunan'•tan) 6_82. ren üstünlüğü alan Fenerlilerin smda idi. dl, halk dakikalarca süren a\kqlan 1-

~ Oyunun ilk dakikalarından itlba .. 
mişlerdir. Bu hal devrenin yirminci da - ü~u·· ncu·· _ (Yug~->,-,n_, a) 6. 77 her an u~l yapması bekenİyordu. ıe Teldrdağh;rı lakdlr ediyorlardı. (1,1 Ayşe. Resulü Ele.rem ile nikih- ...,. 'UQ\.i:d,,._, R'"' d ren va.zlyete hikim olan Gençterblrll-

--~~~~~--~~~--~~~~~ı~~.~- '-•-......ıd uın.uu,..,.,,_...ı..._._ı.o.ı.,.,,,CY<.~k~a~d~a!!-~d~ev~a~m"A.se~tt~i~. ~N~i...:.- .ı.~.U!IDı,ın~'.k!as~n~i~f~: jY~u~n~a~nWi~s~taı..ıı.J62~.J..-F~a!k!at:...;_m~us~·-~a~b~a~k~a~n~ı~n-~~-eş.ı~·~~c~i:.,;:.:a~-:...J....;tLJ~~i~d~ev~r~el!.,'~2--:.JO!..,!ve~m:a~9~1~c1a~J__~T~e~k!ir~d~a!fl~ı,:..._'m~in~d=er:d~e~n~s~al~lp~!ola::.r•~ 



SAYFA - 8 

Ne Kadar da Güzelim 
Nakleden: FAiK BERCMEN 

Salona karımla beraber gir -
dik. Her tarafı küf ve rütubet ko
knı;u sarmıştı. Belki elli senedir 
ışık yüzü görmiyen salonu aydın
lat!J€ımız vakit binlerce fare ö
teye beriye kaçtı. Duvarlarda, bi
ze kasavetle bakmakta olan ec
dadın portreleri asılı idi. 

Ayak seslerimi2 bütün evi gü
rültüye boğmuştu. Dışarda rüz
gar inliyor ve şöminenin içinde 
sanki blrısi ağlıyordu. İri yağmur 
damlaları karanlık ve loş pence
ırelere çarpıyor ve bu muttarit 
J!Urültü insana derin bir hüzün 
veriyordu. 

Bir ara içimı çekerek söy en
dım: 

- F •. ' ecdadım, muharrir ol
saydım, portrelerin.ze bakar her 
biriniz için uzun bir roman ya
zardım. 

Bu ıhtı) arların hepsi de vak ti
le birer J<ençtiler. Onların da 
her genç kız ve erkek g bı birer 
maceraları vardı .. 
Karıma dönüp: 
- Meselıi bak karıcığım, de

dim, şu gördüğün ihtiyar kadın 
ninemin nine.;idir. Bu çirkin 
ve buruşuk yüzlü kadının çok 
enteressan bir hikayesi vardır. 
Kö.:;ede asılı duran ş,u aynayı. g~ 
rüyor musun? 

Siyah bronzla çerçevelenmiş ve 
ninemiı;ı ninesinin yanında asılı 
duran büyücek bir aynayı karı
ma gösterdim: 

- Bu aynanın e ra.reDJ:tiz ve 
•ıhirli hususiyetleri var .. Nine
min ninesi onu çok pahalıya sa
tın almış ve bütün hayatınca o
mı yanından a:ı-ırmamış. Gece 
.ııündüz hep bu aynaya bakarken
disini seyredermiş. Uvurken bi
le onu vanı başına koyar ve: 
•öldüğüm zaman bu aynayı da 
tabutuma koyun!. diye vasiyet 
edermiş. Bu arzusunun yerine 
..ııetirilmemesinin sebebi de şudur, 
ayna tabuta sığmamış .. 

Anlattıklarına bakılırsa bu ay
nada şevtan saklı iımiş; ve nine
mın ninesinin de şeytanlara kar
şı zarı \armış. Lakin bu masal
dır; VP_c;ilrıhP~İ7 hu (;.İlo'~h brnn:ı. 
çerçeveli aynada öyle sihirli, ef
suniu bir kuvvet yoktur. 

Aynaya yaklaşıp tozunu al -
dım. Aynada kendimi göıiince 
gülmeğe b~ladım. Bu ayna in
sanın şeklini değiştiriyordu. Yü
ııimün hatları her yandan dön
dü, burnum sol yanağıma girdi 
ve çenem çiftleşerek eğri bir şe
kil aldı. Bunun üzerine dayana
madıan ve: 

- Nınemin ninesinin amma da 
acaip bir zevki varmış, diye söy
lendim. 

lebildi. V..e kendine gelir ge1mez 
ilk sözü şu oWu: 

- Ayna .. Ayna nerede? Onu 
bana verin! 

Böylece, yemek yemeden bir 
hafta kadar sayıkladı durdu. Mü
tema<ıiyen aynayı istiyordu. Ağ
lıyor, cırpınıyor, ve saç~ar1nı 
yoluyordu. Doktor vaziyetin teh
likeli oWuğunu, karımın açlıktan 
ölebileceğinı sQ.yleyince te![ışlan
dım ve tekrar o küflü salona gi
derek ninemin nincsinın aynası
nı getirdim. 
Karım avnayı görünce gii!me

ğe başladı ve sonra aynayı alıp 
kucakl,ı..·arak okı;adı ve bir da
ha da ~ozlerinı ondan avırmadı. 
Şimd on sene oluyor kı, fası

lasız b r şekılde ona bak, ·or YC 

bir ıahze gözlerını tından uzak -
im tırmı ·ordu: 

- Hakikaten bu bPn mivim? 
Diye SO\ lemyor. Böyle sb_yl~nır
ken yüzunde mes'ut bır ıfade be
lirivor. 

Sonra: 
Evet, bu benim, d ;ve devam 

ediyor, bu aynanın haricınde o
lan her ·ey ya:an. Kocam da her
kes gibı y;ılan söylüyor. Ah. keş
ki daha evvelden kendimi gör -
seydim, böyle olduğumu bilt;ey
dim kat'iyyen bu adamla evlen
mezdim. Bana lfıyik değil, kı, bu 
adam .. Ayağıma güzel delikanlı
lar gelmeli benım ... 

Bir gün karımın arkasında bu
lunduğum bır sırada avnaya göz 
atınca o sihirli sırrı keşfettim. 
Aynada insanı delirtecek dere -
cede güzel bır kadın vüzü var
dı. Bu harikulade bir şeydi. Fa
kat bu nasıl iştı? Nasıl oluyor 
da o çirkin karım aynada bu ka
dar güze' görünsün'. 

Araştırınca scbeb.nı bu.makta 
gecikmedim. Şekilleri deği~tiren 
bu avnada kanm.n çirk:n yüzü 
her taraftan biıküliı:ı:.or. eğrıliyor 
ve hatlarının bu vazıy€!te dcgiş
mesi tesadüfen onu ~ok güzel g&
teriyordu. 
Şimdi karımla birlikte bu ay

nan.n önıinde duruyor ve bir da-
h~ho. öcııhT- ;ı;~~T'lTTnT.:T 'O'l'a.d.nn a. 

yırmıYoruz. Benım burnum sol 
yanagıma batıvor, çenem çiftle
şiyor. Fakat karımın yuzti şayanı 
hayret derecede gıizeL iyor. O 
vakit delice b',. meftuniyet lı€ni 
sarıyor ve bir vahşi gibi gülane
"'e başlıyorum. Bu sırada ka
rım, zor duyulabilen b r s.:sle mı
rıfdanıvor: 

- Ne kadar ci;ı güzelim değil 
mi? 

Nakleden· 
FAİK BERC 1E:-I 

Bu sırada karım ) anıma yak
laşarak o da aynaya baktı ve bir
den müthiş bir şey oldu. Karım 
sararıp titremeğe başladı. Bir 
çığlık kopararak lam bayı elın
den düsürdü. Her tarafı korkunç 
bır karanlık kapladı. Ayni za -
manda ağır bir cismin yere düş
tüğünü duydum .. 

Macaristanda Vergile
ri Arttırılan Maddeler 

liyor ve fareler her taraftan fır
Karım bayılmıştı. 

Şimdi ıiizııar daha ziyade in
lıyarak kağıtların içine sokulu -
)·ordu. Pencerenin bir pancuru 
kopup düşünce içeri dolan rüz -
gör saclanmı darına dağın etti. 

Kar mı oradan çıkardım. Erte
sı günü aksamı ancak kendine ge-

lJ ·buri bu söz k..ırşısmda ne di
yrc(>ğıni şa~ırdı: 

- 'J~ani, dedi, sız katili tutmdk i
cın DiZi Şlkar gıbi ıni kullanaccıkSl -

nı:G? 

- Helkı si:>zi.imdeki ifade biraz 
a.ınp oloıı. Onun ic::in beni mazur 
Etn unuz. Ben agzıma gedli de öyle 
fll.} ledim Ş daktka akrebin ;:ırtık J

kınızdcn hiç birıne sokamıyacagını 

~ok ıyi bıliyoruın. Ben sızin içın öy
le sıkı bır nezaret tedbiri alacağım 

kı, hııilayenız gece \"e gündüz taı ıa

mılc tenlin edilnıi.ş olacaktır. Ta hc
rıCı Y'1k l..ıyırıı:1ya k~ıctar... Bu defa 
y.ılnız s n emnıyctın..;. degıl, iımir

h:ıın~:n bana karşı go !erdikleri iti
nınt ta n1evzuubahıstır. 

Dare f Rikoırdo bır sigara daha 
)'d tı: 

El t.:• anıma, ız ~ti nadı k:iıybe

deı:cks ! nız diye, bıL de hayatımızı 

mı kaybcedlım? Ben Du buri'nın 
t kıincieyıın. S z 

Budapeşte, 8 (A.A.) - Kakao, 
kahve, çay ,.e diger emsalı mad
delerin vergilerı arttırmak sure
tile Maearistanda •erbest olarak 
satılmasına müsaade edilıni~tir. 

--<><»-

Sarhoşun Marifeti! 
Fatih Sofalar Mahal'.esi Bekir 

sokağında oturan ?\fohmet dün 
sarhoş olarak ~öfor Mustafanın 
ıdaresind_eki 3065 numaralı oto
büsün camlarına elile vurarak 
kırmı,., !·e varalanmıştır. 

Zabıta Romanı : 54 
zi bir katılin Onune şıkiir g.ibi zat
makta ta hiç bir btıs görmüyorsu -• nuz. 

Cidlny ny<tga kalklı. 
- Pekfil<\, dc·<lı, ben o k.1dar söy

lerim. 
Dusburi sinirlenmışti, dedi kı: 

- Sorabılır miy1111?. ltarzcdc -
Jim ki, sızin burcıd~ı kalınak teklifi
nızi kabul ettık. Bu takdirde ne ka
dar kalınak lazını gelecek? 

Derek Hıkardo bu hefer bangere 
kızdı: 

- Sen istersen kalabihrsin dos -
tum, dedi. Benim he abıma söz söy
leme! 

G idlay sıra ile iki ınuhatabına 

baktı: 

- Bana sadece on beş glin müsaa .. 
de edıniz, dedi. 
Deıck başını salladı: 

- Hayır, dedi, ben be-kliyemem. 
Dusburi tereddüt ediyordu: 
- Kalamam, diyordu, kalamam 

a ma. ortada teli! ke \ur. 

EVVELKİ GÜNKÜ 
BULMACAMIZIN HALLİ 
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-·~-=-ı •• !;OLDAN SAGA: 
1 - Aletler. 
2 - Hareket • Onun. 
3 - \'aridat C"etlren Notada bir .... 
4 - Ölçü payı - Bir emir. 
5 - K uçıik hay,·an. 
6 - Tabiat tarafdarı. 
7 - Sılal edatı - Boyama - Guzel 

San'at. 
8 - Sondtirme • Orta. 
9 - Zaman - Aptal. 

10 - Muhit. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Aletler. 
2 - Hıidise • Onun. 
3 - Varidat ıetiren. notada bir ses. 
4 - Ölçü pa.yı - Emir, 
5 - Bal yapar. 
6 - Tabiat tarafdarı. 

1 - Sıfat edatı • Sürmek - Guul 
San'at. 

8 - Söndürmek • Pek iyi, 
9 - Zaman - Para i.şi ile alikadar. 

10 - Bir gemi ismi. 

Fotoğraf f c hli ileri 
~İl.ı! {nto{ira{ınızı gönderiniz 

kim olduğunuLu söyliyelim 
Hl"SEl"İN SE. 'İli ERDİL (Orlakoy) 

A%imkir bir 
tip. Çok l'iddi· 
dir. Baştadıiı 

ht>r i te mul'af. 
fak olmak için 

sonuna kadar 
('a1151r. Karar -
tarından kolay 
kolay dönmez. 
'\'t"rdiği !'>ÖZU tu· 
tar. fff"rkese İ· 

yllik '." apmak i· 
fin uğraşır. 

Jf.. 

F.'\;J{ SABRİ l\l.ı\l'DOS (Es'ki"t>hir) 
Dikkatli 

:ırki bir 
ve 

tip. 
Kavrayı';ı kuv
vetlidir. '\'eri -
len '"·azifelf'ri 
bilyük bir ('İd· 

diyetle :yapma • 
ta uğr.ısır. Ken
di halindt" ça • 
h, mağı çok se
\.'tr. Güzl'I san· 
atlarla me-şcul 

olma~ını ister. 

- Egcr sizden istedigın şeyi ya
par ·<..nız, bıl~kıs tehlike cl.;.ıha ziya -
de azalır. 

Su.,.•uıar. Gidlay şapkasJnı aıdı ve 
k<.ıpının eşıgınde durdu. Dusbı,ıri ıe· 

laket ~u·kada~ına bakıyordu. Öteki 
i:-.c arkcı. ını dönn1u~. hı\' ~es \•ıkar

n11yordu. Sonra ylı:t.:unu c;c\ ırdi \ie 
mutı.:ttU;e dönerek; 

- Pek.ıilil, dedi, daha ne bckliyor
sunllz'! 

- Cebavınızı bekliyoı:um. 

Ben cevabınu verdiın. Söyliye
cek bo.ı··ka ~özüm yoktur. 

- Pek.iilfı, fakat Du::.buri dostumuz 
hcnuı. kat'i ccvapl<ırını verınedilcr 

zcnr:ederm. 
- Dusburi ne isterse yapabilir. O

na ben ne karışırım?. 

Banker, daha ziyade delikanlı

nın tesiri altında idi. O zaman, Gid
lay yeni bir karar vermi~ gibi vazi
,yet aldı: 

- Eger müsaade edenseniz, size 
bazı mahrem jj:eyler anlatayım, de -

di. 

Dcrek a1.ikasızlıkla on1uzlarını 

silkti. l\Iüfettiş tekrar odanın orta -
sına gelerek dedi ki: 

- Gayet emin yerlerden aldıgımız 
malün1<1ta göre, katil nerede ise tes
liın olrn~k n1ecburiycli~de b~lun -
maktadır. Biliyorsunuz ki, biz ;;im
dıye kcıdar Kasdos a hcıpı!!:haneden 
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Bal kan Memlek etleri lfl:4"'1 7AR.lf.llf'fDG TflFAtt VG~ 

Bugünkü Romanya AAC C~~ J l'AlJl11 

Nas~) Me dana G Jdi? Yazan:Kemaleddın Şukru Tefrika: 50 

Y e Saltanata ÇıkC!n Mer-
20 Milyon Nufusu Olan Romanya- van Azimkar insandı 
nın Tarihi Çok Meraklı Ve Uzundur 

Romanyanın 285.000 kilomeke ara
ıisi, 20.000.000 nufusu "Vardır. Hudut
ları Tuna ağzından başlar, bir taraf
tan merkeıi Avrupa.ya, diğer tarafta.n 
da Balkanlara kadar uzanır. 

Aslen Trakyalı olan Ge-to • Daç'la.r 
İsanın dofuşundan 106 sene evvel 

• kanh mücadelelerden sonra Romalı
ların elinden «hayat sahaları» nı kur
tardJlar. Romahlar, ,imdiki Roman
ya arazisini baştanbaşa zapt ve is .. 
uıa etmi~lerdl. 

Bu fütühatın safahatı. meşhur 

«Tra;, an Stonic nin uzeriode yaZJh· 
dır, Da('ia Peliks bu sırada. dotdu ve 
Lif.tin hsanını, adetlerini, an'aneleri 
balka kabul ettirdi. Romanyalılar ü· 

çiıneiı yılda Hristiyan dinine l'irdi • 
ler. 

Az sonra Romalıların nufuzu yeri
ne Slav nUfu:ıu kaim oldu. 'le Bal
kan l"arımada .. ında Romano • Bul
gar imparatorluğu tesis etti. (1185). 
Tunanın ~imalinde bulunan Romalı
lar, on üçbneü ve on uOrdüncü :J"Uz 
yılında iki prenslik te';'kil ettiler: Val· 
hia ve Moldavia prenslikleri ... Kar
pat eteklerine sıj:ınan bu kıi('ük hiı

kümetler, l\facarları n hiklmiyrU alh· 
na l'e('mrkle beraber az ve çok isıik· 
Jillerinl muhafaza etmişlerdi. 

On bf'•inei ve on alhn('ı yüz yılda 
Romen halkı, İ.sl;imların ilerleme ha
rekatına karşı koymıya mel·bur kal
dllar. 1593 te cesur Mişel adh bir 
prens 1\-toldavi ve Tran!:ılo\·anyayı 

zapt ve Romen birliğini kurmıya mu .. 
vaffak oldu. 

Az sonra Romenlerle A\:u,tur)'a • 
War ve Ruslar ara!lilnda kanh miı -

cadeleler başladı. Avusturya, 1695 te 1 

Translovanyayı , 1775 le de şimali ı 

l\loldavyanın bir kısmını (Bokovina) 
ilhak etti. Ru!ôıilar, şarki ~Iolda\'yayı 

(Basarabya) istila etti. (1812). 
19 unru yüz yılda, feci bir surette 

payla~llan bu memleket ahalisinin 
milli hissiyatı kabardı. Kırım muha· 
rcbesinden sonra Valahia ve Doldav· 
ya ahalisi birlik ;,·aptılar. ve Alek -
sandr Ku1.a"nın ldart'!.İIUlf' bir prrnS· 

Iik ilan rttiler. 

Bunun yerine, 1866 da. llohrnı:o -
lern hanedanına men~u:P pren!'> Ka -
rol ge~ti. '\' e 1881 de Uk Roınanya 

kralı oldu. 
Romen milleti umumi harpte (Ok 

zahınct çekti. i\Jt>mleket baş4nbaşa 
Alman istilasına uğradı. Buna muk:i· 
fate-n va.ktile kaybettiği '.\lolda-ı·ya, 

Basarabya ve Bokovina 
verildi. 

kendisine 

Romanyada bulunan 20 milyon nü
fusun % 73 ü halis Ronıendir ve 
Neo - Zolen bir li..,an konu~urlar ve 
umumiyetle de Romen ortodoksudur· 
lar. (o/o 78). Ahalinin ekserisi zıirra· 
dir. Ailt'ce çalı,,ırlar. tarlalara :rakın 
koylerde otururlar. Köyhilt"rin c;oiu 
n('hir kenarlarındadır. Ronu~n k()ylü· 
leri ı.evkt' ve safaya diiskundUr. Ak· ı 

şamları köy me-)danlarına toplanır

lar, çalı-ı çalarlar. şarkı söylerler, 
oynarlar. 

Sanayi şehirleri Translovanya 
yaylisındadır. Bratisliva, Sibin, 
KJuj ... O\.'afardah i ıpehirlt"rln çoj"u za
hire deposu vazifl'slni ı-örür. Bunla. -
rın bao;ında, Roman~·anın merkezi o· 
lan Bukrt>Cj gelir. 
Tunanın ÜZ<'rindl' ibrail, Ka1a·~İ 

gibi bü~·ük tiearrt limanları vardır. 

Romanyanın zrnginlii"inj toprağı ve 

kaı,,. ıak ic;in yardını eden adannn 
kiın oldugunu oğrenıncğe çalışıyor -
duk. Bu adamın hU\ ıyeti şımdi ta
ınanııle teı-:bit edilın.ş bulunınakta -
dır. 

- Yaa~ıa! 

Bu hayret sesi Dusburinin agLın -
dan döklılınü;.tür. Mufettiş devan1 et
ti: 

- Yalnız sizlerden mahrem olarak 
sOyJeriıgirn bu Ozlerin ifşa edilnıe

mesini rica ederim. Biliyorsunuz ki, 
müteveffa Rikardo para işlerile oy -
nardı.Mürabaha yapardı. Kasasının 

muhteviyatını tetkık ederken, birçok 
\:esikalar ve mektuplar bulduk. Bü -
tün bunlardan Rikardonun pek yük
sek faizle para ikraz ettigi tahakkuk 
ediyor. 

1\1ufettiş Du~buriye döndi.i: 

- HattA bunların içinde size ait 
olanları da var. 

&nger dudaklarını ısırdı ve bir 

iey ı-;Oyleınedi. l\Iüfettiş anlattı: 

- F dkat, tahkıkatımızda ferdi hiç 
bir hI"si nazarı itibare almıyoruz. Bu 
vesikalar, bize Rikardonun bazı kim
selere ikrazatta bulunmuş oldugunu 
gO.steriyor. Fakat bUtün vesikaları 

tamamen elimize geçilmiş vaziyette 
dediğiliz. Belki de, Dusburi, siz kar
zen aldığınız paraları ödediniz de, 
biz makbu7.ları111z.1 bulamadık. Bu 
da 101..ıbılir. Yalnız aldınız parayı S,-

Romen Kralı 1\laje'Jte Karol 

topra~ının altında 

teşkil eder . 
gizdi madf'nleri 

Romanya, mısır ihraratile Arjan· 
tin hiıkümetindf'n sonra gC"lir. Romrn 
topraklarının l'(ı 62 si buğday tarla· 
sıdır, Kenevir, ~lcam, tutiın mahsu· 
iti de bf'r"kf'tlidir. Bagbrı, Fransız 

bağlarının bf'ste biri nistH-tindt"dir. 
Roman'.'·acla mr)Va, bilhassa trik t:nk 
boldur. Bundan « ~nikaa denilen ha· 
fit Vt> ı-uı:e-1 kokulu bir i<>kl yapılır. 

Araztnin o/o 13 ü mer'adır. Bu se
bf"Plf' ko:run V(' ıtır da coktur. Ro· 
maııyada mil~onlarC'a b4'Y&'fr dt" ,·ar
dır. Ba'>arab:••ada rıkan Karakul 
kürkll'ri (,'Ok makbuldtir. 
Romanyanın dörtt<' biri orman -

hkhr. l\tt:şr ve ak gürgen "" f;'am 
ağa('ları ınl'bzuldur. Senrdf'" 2 milyon 
ton krrf"Ste llırac:- t"dilir. 

Ronıan;,·a. madrn bakımından da 

('Ok ıen~indir. 1921 - 1936 ~rnrsinde 
38 ton altın ('ıkarılmı tır. Gümüş Vf 

dC"mir ihtiya('J 14 milyon tondur. 
Krom, manganez, kömür vf' Zinit is· 
tihsaıat 200 miJ:\·ar mrlre ınikibıdı:. 
Roınan~·anın o:;ervf't ka ·nalı larının 
ba!l:ıntla J)('trol grlir. Roman'.'·a· Birle· 
şik Am«>rika, \'t>n«>zuellıi l'e Rus~a • 
dan sonra en çok petrol ihra(' t>dt'n 
m('mlrkettir. 

1936 daki lstiho;afih 8,700.00, 1938 
deld cif' 6.715,000 tondur. 

İıştc Almanyanın hırs ve tama"hını 
çeken bunlardır. 

YENİ ALMAS TABin:si 
Almanların 20 tay;)'are ile bir İııci

liz fllo~una taarruz ettikleri ajans 
haberi olarak ya7.ılmışlı. Bu taarruza. 
ait son malümattan Alman tabiyesi 

(Arkası 8 inci sayfada) 

deyip öden1ediginizi bana j5b; t ede
bilir misiniz? 

- Dogru, bu derece ~si ınesele
ler hakkında göruşnıek çok nazik bir 
i&tiı·. 

- Hayır, ben sizden karzcn aldı -
ğınız parayı ödeyip ödeınediğinizi 

soruyoruın. 

- E\·et, evet, bir müddet evvel 6-
demiştim. 

Derck Rikardo sabırsızlıktan esne
mege başladı: 

- Polisin ne hakla vatandaşların 
husu~i ~!erine karı~tıgını anlamıyo

rum. Dusburi bu ihtiyar moruktan 
aldığı parayı vermiş, yahut verme -
mış, sJzc ne'! 

l\lufettiş bu asabiyet 
hafifçe gi.ilüın~edi: 

karşısında 

- Ben zaten meselenin ıimdilik 

bu cihetini tetkik edecek değilim. 

Fakat bu tahkikatın ehemmiyet ve 
fiımulüni.ı anlatmak icap ediyor ga

liba! 1\1üteveffa Rikardonun borçlu
ları arasında miralay Detmarın .da 
ismi var. Miralayın da bu parayı ö
dcdigine dair makbuzunu bulama -
dım. Ben şahsan Koı:;don'un hapisha
neden ka,ı:masına yardım eden ada
mın miralay oldy.i'unu tahmin edi
yorum. Kosdon'u cinayete te~vik e
den odur. Hatt;l diyebilirim ki, katil 
miralayın elinde bir cin;.ıyet iUeti va .. 
zife_ini gtiril)·ordu. 

- İtle saltanata çıktım. Haılfe 
oldum. Fakat ben bu muvaffakı
yeti ancak Yezidden intikam a
lacağım diye halkı iğfal ederek 
kazandım. Eğer sözümü yerine 
getirmezsem bugün ) ıne bere -
ber olan bu halk yarın b~kala
rının elin.de bana ka~ı da hare
ke1.e geçebılir . 

Böyle düşunen Mervan kendi
sine tabi halkı memnun etmek i
çin uzun boylu çaTCler dü~ündü. 
Evvela Yezid in sa•a) . .,ı baştan 
~agı vagmalattırdı. Bu hareket
ti, halkın para YC mal h crs•nı kıs
men ta min et . Şımcli vah<et 
hırsınır> da tatm> ı laz.mı:dıyor
du. 

Bunun da ~·are,ın· buldu. 
Derhal ,·erd.ğ. b r emırl<- Ye -

zidin ölu .. ~nü ıt·zar "'!dan <.; kart
tı ve ce~edı:;; m n oı.vük çaoş.s -
nın ortas.na. a~. ru . 

1 
Ey ız'ar. ve .ı.ıı-saf sah~p1er !. .. 1 

Keııdinizı bıran ıç n herhangi 
h~st.en uı.ak ıu·un, .. aoc.ce .nsaP 
ve müslUman oldu~unuzu dü~ün- 1 
mek ,.e sadece bu duş ı .ce ,;, ) az 1 
d;gı.m bu tarih hakıkolıerinı g~ 
zünüzde canfanctırın .. Bır l!d!:fc 
Kuranı parçalıyor, ba.şka bırı o
nu katlettırıp yerır.e geçıyor, bu
nun da yerme g~ı;en adam cilü
vü mezarından ç.kartıp astırı -
yor! ... Bütün bun ları yapanlara 
da aynı tim-an. ( Ernirulmun;U -
nın, Halıfeı ruzüzemınJ unvanı 
veriJıyor ... Buniar '1Cdan s.zla
tacak \"(; yüz k zar~aca~ Şt)·ler 
degıl mi? .. 
Artık Emtvı}e saltanatı can 

çekişiyordu. 

Bunu, Ara bıstanın h~r tara -
fında t::>ln mı.ı.haırft t \'e ıi;t. şaş 
havası tamaınen gci~terı:voıdu. Es 
kiden Emt vi Halifeleri ve bu Ha
lifolenn piler ıde bulunan kuv
t·e!ler ntıede bir ü;yan çık ın bu 
isyan mıntako ~'ıı derhaı de•hşe
te ve kana bularlard _ Bunun 
tüyler f>r!)f:rticı birçok mısaJle -
rini g··rdük 

Fakat şımdı art.k bu allana! 
har1sıe11, paL ak \C>ren Vl gıt lk
çe gen lıyen ıs) an arı, ılıtı a!Je
ri ba~tırmak ~ö:\'ll dursun, ~dr -
sıld;gını ıı.sst·L•.klerı K~nd, mev· 
kilcrının n1uhafaza~1 cnd ~esıne 
dü~ıru Je ·el,, 

Bu dnirdeki ihtilalcileri .kı 
kısrra a rmak dogru bır tasn f 
olur. Bun;arın bır kısmı Erned 
mensuplan v~ t•araftarlan iciı. 
Hiliılet postuna çıkanlara şah
si igbırar ve kınleri yüzünden 
başlarına bir sürü serscrıler top
lamış .. aı. sar~.ım~. yıkı~maga .) üz 
tutmuş b.ı.r :-;altanatın cnkcız,nn 
göz ko} muşlardı. 

Dıgr bir kısmı ise, kcikü ta 
Hazreti ~.\.linin ve llazreti Hasan· 
la Hüseyinin şchaoetlerine ka
dar uzanan En1C'\ i a1eyhtar1 \·e 
mutaassıp bir zümrenin meyda
na gelirdıgı kuYntlerdi. Bunlar, 
uzun zamandanberi kendLerini 
ezen ve fırsat vermiyen bir ida 
renın carı çekişen vaz~yetınden 
istıfade etme istiyorkırdı. 

Dc·vir, öyle bır iğ:işaş devrı 
o!Jl)uştu ki, hatta }lalikye (Ha
life) mi diyelım yoksa (Emir) mi 
diyelim diye bizzat saltanat sa
hibi olan zatın ünvanı üzerııde 
de mütereddit kalıniyoıdu. 

l\1ufcttiş tekrül' durdu. DeJek'in 
yüı.ü s..ıp_arı kesilınıştı. Duı:ı:buri i::,,e 

&üçlükle nefes ;dlıı· bir ha1e gelmişti. 
:r..Iüi"ettiş dondU: 
- Ben bı....na Jnanaı:ıam, dedi, mi

ralay Dctmar benım en aziz ahbap -
larıından bırısiydi. Sızi tcm:n ederill"! 
ki sOyleUıginiz ~ey ınün1kün de&ıl -
dir, il1anılacak §ey dt'ğildir. 

Derek Rikardo bu ıefer ::ıüklınetlc 
söze karı~tı: 

- Niçn mUnıkün degılıniii? Niçin 
inanılacak §ey ola1nazmı~? Herkes 
bilir ki ihtiyar Detmar ile anıcamın 
arası pek açıktı. Eger amcam Det-
mara karşı şantaj yaptıysa, 

bir sebebi olmak gerektir. 
bunun 
Lakin 

Detmarı da öldürdüler. Bana kahrsa 
galip Detmal' Ko~don'un yer.ini zabı
taya haber vennek istedi, öteki de 
bunu duyunca Detmarı temizledi. 

Gidalay müten1adiyen gülümsü • 

yordu: 
- Dusburi siz nasıl düşünüyorsu

nuz? diye sordu. 
- Doğrusu ben inanmıyorum. 

Deınin sizlere Kosdon'un ortaya 
çıkn1ak mecburiyetinde oldugunu 
söylemiştim. Kosdon kendisine iha .. 
net edecek adamı temizledi amma, 
kendi emniyetini de ortadan kaldır
dı. Şimdi artık onu sakhyacak ba -
takçı meYcut olmadığına göre, ser
be::ıt yaşudıgı gunler sayılı demek -

Saltanata zor kuvvetı l~ çı -
kan Mervan vakı.a azinıkar bir 
insandı. Vaziyetin vahametini an
lamış, ü:mitsiZ bir ham'.c ile Mu
avi.renin miras bırakt1/!ı baJta -
nalı her ne pahasına olursa ol
sun müdafaa ve muhafaza et -

omek istivordu. 
Ne çare kı, mukaddera' verini 

bu~acak \'e Mervan, ~iuavl.) en.n 
kurduğ-u saltanat sedıı ı üstür .• e 
son tüneyen olacaktı .. 

BIRİ:>JCİ KISMIN SON\J 

iKiNCi KISIM 

ABBASİLER Dt::VRİ 

Frrle-vi Sa tanat ndan sonra A
rabıstan toprakta rula kuru.a -
cök o 31' mc hur (Abbasi Sal
tanat ) nın ılk tı:>lıu"l arı Emf\İ
lt'rin son Ha1ifesı Mervanın za .. 
marınd~n çuk e\·ve at lrnl'ıı. 
Bır Eır.ed Halıfesı, H, z eti A

lınin turunu "' Muhammet bi'1 
Hanef""!' , og u (Eb(ı Ha•im A-
lı) yı bır gun kendı yerme ç.kar 
end;~esılt zehırliyerck oldürt -
mıiştu. O zaman 1.ad r bütün 
Hazretı Ali taraftarları (İmam) 
olarak ou (Eb Jla~ım) ı taıııyor

lardı. 

Et>ü Ha~ım zehırlendıı:inı Ye 
bu zehırin tesirınden kurtularnı
yarak iileceğıni hıosettıı:ı vakit 
imamlıgı Hazreti Abbasın torun
larından (Muhammet bin Ali) ye 
bırakmı~tı ve kendisine tabi o
larlara da 

- Bundan sonra benim Yeri
me Al. Abbasa tabi olun. 
Demıştı . lşte bunun üzerinedir 

ki, Hazreti Abbas taraftarları 

kuvvl't Ye cesaret bukiular n y,
nc bu vazi. ·et uzerıncdir k~, Haz
ıetı Al ıaraftarları Ali Abbasa 
yardım ettıler. 

Bu ) ardım, EmtvLer'n son 
dbrt Ha<if i zamanında \e g.z
lıden gızlıye biat <ek. nde denım 
etıı. faam· fih Ebiı Haşımın 
ımamet. Hazreti Aıbbas. torun
larına tcrketmes A taraf'.arla
rmdan bır kısmını ıncnnun bır ok 
ır.amı~tı. 

Bunlardan bazılar · 
- İmamet bıztnı hakkını.zd r .. 
Diyerek a ak'a:ı,.,ak ı t<dı a. 

İ\'leriııdcn haralıct ve sılır-) et .tı
bari e Hazreıı Ali) e pek 'aKtl' 

olanla.L da vardı. Fak t bu a ı~ 

le inı pek & emı.:c zordu . ' ve 
avn zarı.anda am •"''"'as kJ.\·-

ntlenmeclen ba Kaıd r l.k an 
için Emevi ordu;arı .le yapt.k!a
rı çarpıı;malarda mag!Up oldu -
!ar. Öna> ak oıanları da mer1'a -
metsızce kılıçtan geçıril.;li. .. 

Teşrih ve tah!.linı yapacagımıı 
Abbasıler devrinden evvel ve bu 
dene takaddü-n eden Emcnye 
devrınin bır asırıık scy\1at •cı ı 

hinin kısa tahlılinı yapruım. 
İslam tarihinde Emcvilerin oy 

namlf; oldukları rezi. rolleri hiç 
bir tarıhte ve h 1> bır hanedan 
süliılesı oynamamı~tır divebili -
riz. 

.{Arkası var) 

tir. Beliti de Kosdon stın bir diırbe 

daha ındırınek istıyccektir. 
Der ek 
- Tdbii1 dedı, ilk hedefi de biziz. 

Sonra zatı3l..iniz daha bll' müddet bi
zim bu uguı.>uz &ehirdc kalmamız 

münasıp olacagır.ı ı;öyluyors nuz. 
- Evet amma, ben onun s .. ze llş

mc- ine hiçbir ı:;w·etıe ,:nk n bırak

mı~racagım. Yalnız sızın buradaki 
n1c,·cudiyetinıı; onu bızırr kurduğu -
muz ağın içine atmağa k t gclecck
tjr. 

Dusburi ı:;csinı çıkatrnadan çene -
sini kaşıdı. Derek omuzlarını silke
rek tekrar pencerenin Jı'anına gitti: 

- Polis bu işte çok ciciz kalmış -
br, dedi. Açıkçası bugün utanacak 
mevkidedir. Evvela amcam, ondan 
sonra Löprens, daha sonra ~lis Bag
&e... Kosdon bu zavallı kadını ne 
diye öldürdü? Galiba onun da ağzını 
kapatmak istiyordu, diyeceksiniz. 

Gidlay ce\•ap verdi: 

- Bir cinayet başka bir cinayeti 
icap ettıriyor. Bu suretle de katilde 
cinayet işlemek bir itiyat haline ge .. 
liyor. GaHba ?.1is Bagge hiç bilme -

mesi lazım gelen bazı sırlar öğrendi. 
Bjz onun ifadelerine ve şehadetine 

iOn derece ehemmiyet veriyorduk. 
Sonra odasında çok nıerakh mektup .. 
lar e1imize geçti. Açıkçası aşk mek .. 
tupları... fArka ı var) 
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Akordu Bozuk 
Bir Sese Cevap 

Vizede Tarihi Bir 
Mezar Bulundu 

Bu Ses, Bir Gazetenin 
Sesidir. Cevabını 

Aşağıda Okuyunuz. 

Meydana Çıkarılan Bu Mezarda , 
Mühim Eserler var 

Edirne (İKDAM Muhabirin -
den) - Türk Tarilı Kurumu l:ıu 
Yıl da Trakyanın Vize ve Kırk
lareli lıöyükıterinde müzeler u
mum müdürü Arif Müfit Manse
hn Başkanlığı altında bir hey'et 
marifetiyle hafriyat yaptırmak
tadır. Bu seneki ha.friyat geçen 
ve evvelki seneler gibi enteresan 
nctıceler vereccgi umuluyor. 

Evve ki ve geçen seneki hafri
yatta elde edilen kültür eşyala
nr.ın cıııs ve mahiyeti ve höyük
lerde bulunan mezarların arkeo
loji bakımından farklar itibariy-. 
le "eçen seneki Vize kazısı Lü
leburgaz kazısından aaha ehem
miyetli görül.miıştür. Bilhassa A 
höyügünde bulunan truı mezar o
dası bu oda içerisındeki taş lahit 
ve bunların mıJhteviyatı Trak -
Yada 2000 yık!ır kapalı kalmış 
bir tarihi canlandırmış ve Kü1-
tür tarihimize ~ni ve zengin 
mevzular vermiştir. 

Esasen Vize kasabası eski Trak 
kaibi!elerinin en mü.!ıimlerinden 
olan Ost kabilelerinin merkezi ol
makla Trakların ve Osmanlı Türk 

lerinin zel'\gin kültür ve mede -
niyet eserlerini sinesinde yaşat
mış ve toplamıştır. 

Geçen seneki kazılarda A. hö
yüğünde çıkan mezarda işte bu 
Trak Krallarından birine ait bir 
ölünün bulunması tarih ve Arke
oloji bakımından çok kıymetli 
bir eserdir. 

Bu sene Vizede başlayan hafri
yatta yine enteresan eserlerkı 

kaf)>ılaştığı haber alınmı~tır. 
Hiç ümit edilmedik bir zaman 

ve yerde tepenin en üst kısmın
da etrafı tas duvarla tahdit olun
muş mü.statil şeklinde bir meza
ra rastlanmış ve bu mezarın i
çinde enteresan asar bulunm~ 
tur. 

Bir takım altın varakalardan 
toprak vazo ve kandiller, cam 
kaplar, tunıçtan mamul bir kilit 
kolu, bir şamdan ayağı, demir 
bir takım asar, bir hanı;er, 'bir 
mızrak ucu, üzerinde bir süvari 
kabartmasını havi 'bir miğfer. 
Mezarın dışında ise kulbn bir 

medüz ile süslü bir vazo bulun -
mu:ıtur. Hafriyata devam olun -
maktadır. 

Edirne Arıcılık Kursunda -ı 
- - -- --------- - -...--.--- . 

Ancılık kursunda yetiştirilen 
mü ipin ~lqacaklardır. K~lmltı 

gençler köylerde anaılajın taamtaQ .. 
kursta sıalıpnları l'Östermektedir. 

İngiliz - Fransız Orduları F aa
liyetlerini Arttrıyorlar 

(Bai tara!ı ı inci sayfada) ı 
bu vaziyet Alman .. k.um":"'1'.' he ~ 
yetini endişeye duı;urmuştur. Zı
ra A'lmanların bu bölgede ilerı 
himaye tertibalı yoktur ve Al
man topçusunun bu bölgedeki ha
retile bilhassa Ohretholda kay
gelse gerektir. 

Alman devriyelerinin müte -
madi faaliiyetlerine sahne olan 
'J.1hrenthaJ. çıkıntısı, Alman ordu
unu da pek zivade iz'aç etmek

l dir. Bı. noktanın müsait vazi
yeti dolayısilıe, mevzi ışgal eden
!er gerek Blies ovaısı istikametin
de batıya, gerek doğrudan doğ -
ruya Deu...Porls'e karşı ııimale ve 
gerekse Pimaserıs müdafaa hat
larına kaTşı şat.it cihetine taarruz
larda buhınabil.ecek vaziyette bu
lunmaktadırlar. 

Bundan 'b<ı:ika, saliihiyetli Fran 
Sil askeri mahfillerinde bilhassa 
kc1ydediliyor ki, dün Fransız is
tıKşaf tayyarelerinin düşürüldü
ğli hakkındaki Alınan tebliği çok 
n·üba~alıdır. Zira dün düsen 
tc ~ Fransız tayyarE6i, Bonn böl
gesınde düşen tayyare olmuştur. 

Bir Alman tayyaresi !!Örüş şart
Lı. ının fenalığı yüzünden yanlış
lıkla Fraıısrz hatlarına inmiştir. 
Pilot Fransız askererinin etrafı
nı aldığını görünce hayret etmiş
tır 

~'RANSIZ T.ElBLİGİ 
Par '. 8 (A.A.) - Resmi teh

i g 
Gece • akin geçmi~tir. Saarbıü

ken ch·arında düşmanın keşif kol
faıı t• _ u muzun atcşile geri püs
hu.- u. · .ıştür. 

ALMAN TEBLİGİ 
B rlin, 8 (A.A.) - Resmi teb-

1 i . 
Dun r.arpte her iki tarafın top 

çu kuvvetleri de faaliyette bulun 
ardır. Gece münferit topçu 
yapılmıştır. 

rkta Alman kıtaları teshil 
n plı\n mucibince Alman -
et hudut hattına doğru da -

ha vade ilerlemi!;lerdir. 
Va~anın cemhu şarkisin -

de Kock cwarında 17,000 Polon-

ya askeri teslim olmuştur. Eli -
mize 20 topla bir miktar cephane 
geçmistir. 

30.00TAYYARE 
Paris, 8 (AA.) - Dün Gene

ral Gamelin ve Vuillemin ile İn
giliz askeri şefleri arasında vu -
kubulan toplantıya iştirak etm~ 
bulunan İngiliz Hava Mareşali 
Sir Cyril Neval, müttefiklerin a
ralarında iş birliği yaparak yakın 
da 3000 tay.ı:arc ku11analbilecek
lerini söylemiş ve keşif, avcı ve 
bombardıman taJılYarelerinden 
mürekkep İn.giliz filolarının Fran 
saya geçmiş olduğunu ve bunla
rı takfuen diğer filoların da gön
derileceğini ve müttefiklerin ha
va üstünlüğünü elde edecekleri
ni ilcvf:. etmiştir. 

BİR VAPUR BATIRILDI 
Londra, 8 (A.A.) - Busabah 

fecir vakti Hollanda - Amerika 
kumpanyasının •Binnendjik. va
Pı.ıru Manş denizinde torpillene
rek .batırılmıştır. 

YENİ TEDBİRLER 
Bern, 8 (A.A.) - Helinsld'den 

Alman istihbarat bürosuna bildi
riliyor: 

Hariıiye Nezareti ~u tebliği neş
retmiştir: 

Bitaraflığın müdafaasını tak
viye etmek lüzumu hasıl oldu
ğundan ihtiyatlar fevkalade bir 
talim devresine çağırılmışlardır. 
Kışlalarda kalabalığa mani ol -
mak ıçın ihtiyatlann bir kısmı 
köylerdg tahkimat i$lerinde kul
lanılacaktır. 

ALMAN TACİKLERİ ENDİŞEDE 
Zurih, 8 .(A.A.) - Bitaraflığı 

sayesinde, Ital,yanın bilhassa ce
nıibl Amerika piyasasında elıde 
ettiği faydalardan dola 'ı, Alman 
ihracatcılarının endişe etmekte 
bu1undÜkları Al.rıianyadan bildi
rilmektedir. Alman tüccarları, 
muharebe devam ettiği ta:kdir
de kendilerinin bu piyasalardan 
uzaklaştırılmalarından korkmak
tadırlar. Alınan ticaret odası, va
ziyeti tetkiık ~tmek üzere cenu- ı 
bl AmerikaYJI mutahassıslar göc
dermelte karaT vermiştir. 

Tan refikimiz, «Günün Meselele
rı. sütununda, ismimizi söylemeie bi
te teneaıül etmeden, yahut ta, adımı
Zl anarsa bedava rekli.m ola.J',1fı fikri 
gibi hasis ve hesa~ı bir zihniyetle 

bl2den bahsediyor, bir takım şeyler 
l'evellyor, çatmak istiyor, iyice ''ura

mıyor, korkuyor, söyle.mt"k istiyor, 
söyliyemiyor, hutisa, sevilen, tutulan 

bir rakibini -kendl hali pür melilinl 
hahrhyarak- kıskanıyor ve bu kıs· 

kançlıktan dofma luncını, a~abiyetini, 
gayri samimi. gayri sahih, gayri edebi 

bir takım cümleler halinde neşre

diyor. 

Evvela, Tan aazeteslne cevap ver
meden, refikimizin, o sahrları neden 

yazmak ihtiyacını duyduğunu kıı;aca 
izah etmeliyiz: 

İkdam ı-azete~l sabahları çıkan bir 
gazetedir. Satılıyor, seviliyor. Tan'a 

rakiptir. Bu e-a:r::ete olmasa Tan için 
daha iyi olur. Binaenaleyh, bu gaze

teyi baltalamak, dı.i.şurnıek lazımdır, 

Bu suretle saha boı kalır. Uasen, 

«Cumhurlyeht ile yıllardır hayli yo
rucu bir mao yapmakta olan Tan re

fikimiz de, bu suretle, blraz daha 
centı bir nefes almış otur. Zaten, 

«Yeni Sabah> arkada~ımız da, ken

dine cekidüzen verdi. Binaenaleyh, 
Tan için ç0k ıedblrler almak li.zım
dır. 

itte, Tan'ın yaz.d&iı satırların haki
ki mini.sa -kendi sütunlarındaki bir 

yazı başhima lmtlsalen söylfyellm
hidtselerln ıo 71lztl bodur. Yani, 

Tan, o yazısında battan başa iftiracı, 

cayri samlnıldlr ve tam bir dema
goji yapmaktadır. 

Şimdi, gelgelellm cevaba: 

İkdam, Bitlerin Meln Kampf is .. 
mindekl kitabını tercüme edi1or. Bu 

kltabın tercüme edilıliil ı:azete yal
nu İkdam defildlr. Tan gibi rekabet, 

kıskanchk hisleri hareket etmiye
rek onu da söyllyeblliriz: Yeni Sabah 

refikimiz de ayni eseri ierciime et -
mektedir. Batta, daha da söyllyellm.: 

Ve döri yıl kadar evvel sayın Tan 
refikimiz de a)'nl tsert &ttcilme et
mlfll. 

cGiinön Meselelerb sütunundaki 
J'&'Dda, meçhul muharrir, bloıe çatıyor, 
bir takım. imalarla ban şeyler isnat 

etmek istiyor. Yeni Sabah refUdmlze 
oalmıyor. Çünkü, Yeni Sabah'a bir 
defa çatacak olm11Ştu. Aizınm payı
nı aldı, o1urdu. 

Mevzu, t.efrlkam111D se.rcüzeıtıeri

ne intikal eden;e, herhalde, Tan, o 

işte hayli yaya kalır. Nitekim. bir ke
re, )'ine Yeni Sabah arkadaşunıa, 

cTaa» m böyle bir tefrüı;a iskandalı
nı ortaya koyuvermltti. Sözünü eslr
cemb'en Yeni Sabah arkadaşımızdan 

dersini müteaddit defalar alınış bu

lunan cTau, bu sefer, taarruz cep
besini dettııtlriyor, hatta, öyle bir 

taktik kullanıyor ki, o arkadaşımıza 

hulüs bile çakıyorı 

Mein Kampf'ı tercüme etmeğe baş
larken, Türk okuyucularını ikaz mak

sadile eserin bqün biç bir kıymeti 
kalınadıiını, bir l'ÜD evvel yaptığı

mız ilinda sarahaten söylemiştik. Bu. 
bir ... Esere başlarken, koyduğ-umuz 

mukaddemede de, Türk münevverle
rini ikinci bir defa ika• etmişlik. Bu 

lkt. .. Kitabı tercümeye başladti:IDllZın 
üçüncü cünü .Dünk:U söz, bll&'ünkü 

ip bafbl<l.ı bir a7n makale De, Hll
lerln kitabının ne meli oldniunu 
Türk oka:raculanna bir kere daha 
anlalmq, lkaa elmlollk. Eıtı Ü<-· 

cTan. reflklmla de, hil&, bbıl, oku-
7aeulan ikas ebnemlş olmak ve da

ha ileri clderek, o kitabın fikirlerini 
oldaia ırlbl benimsemekle lt!lbam et
mek slbl bir aiır iftira ile karşımı
.. ~lkıJ'or! 

Arkadaş! İtte bu noktaya celince 
dur! Yar:dıfını, söylediğini kulakların 
iyi dursun! Li.fm nereye ctttliini ve 

nereye l'ideceilni düşün, öyle söyle .. 
Yani, biz, aut fiklrlerlnl benim.siye

rek netrediyoruz. ö7le mi!. Ve bunu 
sen ikaz ediyorsun, öyle mi?. 

Yabancı fikirleri neşretmenin na
m.ussmluk, vatan haln.liii olduğuna, 

caliba zahiillnb::, farketmiyecek. ka
dar reniş mczhepllsiniz. 

Eier, bir gün bu nazik mevzu üze
rinde lıesapla~mak arzusunu izhar e
derseniz, yandım Allah, bu işte ya

narsın, birader! .. Sus, ağzını kapa, 
otur aşafı, kendi işine bak.. Biraz 

yar.ı yumasını, düşünceli olmayı, 

kelimeleri, manıi.ları, ölçmeyi öğren! 

Zaten «Tan:t m ne ölçüsüz, ne çam 
deviren, ne pata\•at•nz olduğu, ileml 

matbuatta bir darbı mesel halindedir. 
Bu seferki atır ithamını, iftiranı, 

7an yatmasını becerem.eylştne veri
Jonu, acemUiiine bafışh7onu: 

Fakat, ıdnhar, bir daha böyle lif 
__ ..... Belki, bakbsın, aramuı-

IKDA,M 

Romanya, Maca
rista Ve Yugos
lavya Yeni Bir Pakt 

Yapıyorlar 
(Baş taraft 1 inci sayfada) 

men hükiımetince muvafık 
görülüp giirülmediğini sor -
muştur. 

Ayni zamanda Belgrad hü
kumeti, Macar hükfımetı nez
dinde de buna benzer bir te
şebbüste bulunmuştur. 

Rumen hükıimeti kendisine 
yapılan teklifi derhal ciddi 
bir surette nazarı itibare al
mıştır. 

30 Eylül.de Macar hükü -
meli, Y~lavya hükı1meti
ne yaptıgı bir tebilğde Macar 
aD.keri makamatının, mühim 
<bir nisbel dahilinde askerlere 
mezuniyet vermeğe hazır ol
duğunu bildirmi.Ştir. 

Rumen hükumeti de, Macar 
hükı1metinin aldığı tedbir -
!ere müşabih tedbirler alına
ğa amade bulundu~ll11 Bel
wad ve Bwfapeştc hükumet
lerine bitl.dirmiştir. 

ROMANY& .... L'< SİYASETİ 
Bı.ikrcş, 8 (AA.) - Sıyasi 

mahfillerde Yugoslavyan.;n te
şebbüsü üzerine Macarbtanla 
Romanya arasında bir iş birli
ği temin edileceği ümit olun
makta ve bu iş birliğinin Ro
manya111n siyasetinde bir deği 
şiklik husule getirmeyeceği 
ilave edilmektedir. Şarki Av
ru.ııanın Alman tehdidine ve 
Sovyet müdahalesine maruz 
kalması üzerine böyle bir yak
laşmanın biran evvel temini 
lüzumu hıssedil.digi söylen -· 
mektedir. 

Son haftalar zarfında Bu -
dapeşte hükümeti Bükreş hü
kümetine karşı büyük bir 
hüsnü niyet göı;termiştır. 
Müşterek tehlıkenin Avru

panın merkezinde ve şaııkında 
bulunan birkaç memleketin 
daha grup hal.inde toplanması
nı intaç edebileceği söylen -
mckte ve bu suretle vücude 
gelecek sulh cephesinin müş
terek hareketi sayesinde ara
zi statükosunun muhafaza e
dilebileceği ilave olunmaltta
dır. 

AVALA AJANSININ 
VERDİGİ HABER 

·Be•~rad, 8 (J\A.). - Avala 
Ajan9ı, Macar - Rumen hu -
dudundaki kıtaat mevcudu -
nun azaltılması hakkındaki 
tebliğin metnini neşretmek
tedir. 

Macaristan ile Romanya a
rasında aktedilen anlaşma mu
cibince, iki memleket Macar -
Rumen hududunun iki tara
fında bulunan asker mevcu
dunu ayni zamanda azaltmayı 
taahhüt etmi~erdir. 
MACAR MATBUATININ 

NEŞRİYATI 
Budapeşte. 8 (A.A.) - Sa

bah ı?azeteleri Romanya - Ma
car münasdbetleri hakkır.da 
bir Macar ıesmi t liğiPi neş
redivorlar . • 

Gazet<.>ler, bu huısusta Yu -
goslavya tarafından oynanan 
tavassut rolünü teibarüz ettir
mektedirler. 
Bel~radın yaptığı yaı ı;ıtırma 

har<.>keti yalnız Macar - Ru
men münasebetlerine mim -
hasır kalımamakta, Maggcr 
Nemzet gazetesine nazaran, 
avni zamanda Bükreş ile Sof
ya arasındaki münas<'betfore 
de şamil buk.ınmaktadır. 

da telikkl, ıibnlyet farkı vardır. 

Belki, sis.in için biyle meseleler ola
can şeydir, Fakat, bizim için öyle 
detU birader .• 

o yazıda ü.!tönde duracaiımız ra
rip bir nokta da, yukandan bakan, 

atıp tutan bir eda ne, bizi ikaza kal
kışan satırlardır. Sen de klru oluyor

sun, birader?. Sen kim, ikaz kim?. 
Evvel~, sen, kendi devirdiiio bin bir 

çam.an hesabını ver!. Sanki. matbua
tın başında bir hakem. bir eksper, bir 

salihiyetli mı.>s'ul makam sahibi ı:-ibi, 

evvelce, ikaz etmiş te, timdi de ikinci 
defa ikaı. ed.Wnden bahsediyor. 

Eserin mütercimi hakkında ileri 
Ieri söylenen satırlara celine"··· ~-'

sizim, sen, o mütercimden ~ıiphe e
dip ikaza kalkı';iacak kadar ne ('abuk 
büyiıdün!.. :\liltercim, ismini sen
den <;'tklndlğlnden değil, tevazuundan 
koymuyor. Arkadaşmuzın saklandı

ğ-ı filin yok .. O senin daima cayri sa
mimi düıtünen kafanın ieinde doğan 
iftira .. 

:\lütercime dair fazla J&kırdı et
me.. onu ika&& kalkışma.. yalnız, 

ıu kadarını öyli~elim ki, müt,t.rcim 
senin ikazına mubta.ç olmayıp, milli 

davalarda, belki sen onllD bir çok 
zamanlar ika.ana muhtaç kalmı ol
dutun bir muharrirdir. 

Şimdi, ikaz etmek lsif-dliin. tupbe- ı 
lendiiln mütercimi anladın mı'! ... 
Bqönltik ba kadarL 

SAYFA-7 

(C9t~U\ ı Sovyetler Baltık'ta 120 ,000 
Asker Bulunduracak Şehir Planı Hakkında 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
veya Himayesine a.ldıiı milletlerden 
biri biiyük bir devletin taarruzuna 
utrad.ıi'ı veya tehdidine maruz kal -
dalı takdirde hiç olmazsa Sovyet or
dusunun Litvanya topraklarından 

Keçmesini temine çalı.pcaktır. 
Ecnebi müşahlUer SoneUer Birli

ilnln Memel'ln Almanlar tarafından 
işgaline iyi bir e-özle bakm~dığını ve 
bugün belki de l\lemel clvaru .. cıa as
keri bir üs tesis etmek su:retlle Al -

manyanın bu ileri postasını zararsız 
bir hale 1"etirmek lstedlilnl beyan et
mektedirler. 

AL'.\IAXYA ENDİ~EDE 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Sovyetıer 

Birliği tarafından Baltık denizinde 
elde edilen muvaffaki~,.l'flerin Al -

man:vayı endişeye diı~urdiliü Alman 
gazetelerinin vPrdiil karı.şık izahat
ten anla ılmaktadır. 

Kölnlsche Zrltung sovyeUC'r I~irll

ii Ur E.~tonya ve Lctonya arasında 
imza edilen muaht"del<'rden maksat 
Baltık sahilinin Sovyt"tlf'r Birliiine 
karş,ı yaınla('ak bir taarruzun Jıare -
ket noktası olma.,.ına miini olmak ol
du.tunu yaımalt::tadır. Bu cazeie Sov
yetle-r Birll!inin Aland adalarının 

tahkimahndan korkması l('ln ortada 
bir sebep kalmadığını fünku bu yeni 
muabt"deleri Uma t"tlifinl tı.i.ve eyJe
mektPdlr. Simdi Sovyell('r birli.tinin 
bu hususta t'ndkelPrl zail olmu tur. 
LİTVANVADAS İSTENF.!'iLEK 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Telı:-raf 

gazetesinin JiellnskJ muhabirinin 
bildirdiğine l'Örr SovyetlPr Litvan -
yadan, bu memleketi Almanyadan l 
ayıran hudut 1'oyunda lstihkimlar ya
parak bir :\laKlnot hath \'Ü<'UdP l'e
tirmrk hakkını tıı;;tf'mektedirler. Bun
dan maada Lltvanyanm dar sahilinde 
bir drnlz ü.ıı;;sü testıı etmek ve A.lman-
7anın Memeldekl Yf'Di istihkimlarına. 
20 kilomefrrlik bir mesafede sahil 
müdafaa istlhkimlan ln'8 etmek is
temektedlrter. 

Dlff'r <'ihetk-n Kısılordu Lftvanya
nın carbind" ve unubunda hava üs
leri teıı;;i~ etmek istemektedir. Sovyet
ler hrrhalde Lrtonvanın carp sahi .. 
1inde asgari 70 kilometre ceni!ııJiiinde 
bir ara7i p:ıreası lı;ı;ral edeceklerdir. 
Gelecrk hafta ba•h:vacak olan a.ır;ıkeri 

mür:akerf'lf'r netlcf'"'inde bu sahanın 
işı'aıtne 11aş1:ına("akh:r. E<1:ton:va. Llt
vanya ve Lfıoton•adalrt SOVTf>t kıt'a

lannın mf'v<"udü bu mf'm1Pketlf'rde, 
her birinin müAellah kuvvetlerinin 

mevcudunu kat kat l'ececektlr. 
Sovyetler Btrlifl bu tedbirlerin bü

yült bir de\•Jet tarafından yapalacak 
tecavüzlere karşı mukavemeti ko -
laylaştırmak maksad.ile ahndıimı a
cıkça bildirmekte ise de Sovyet mat
buatı Baltık denizinde SoVYetlere 
karşı gelecek devletin ismini zlkret
mmektedlr. 

FİNLANDİVADAN ARAZİ 
İSTENİYOR 

Stokholm, 8 (A.A.) - SO\'Yf'l hü
kümetl Finli.ndlya Hariciye Nazın
nın Moskovaya relmeslne ısrar et -
ınektedir. Siyasi mü.şa.bitlerln kana
atine l'Öre bu davetin m3nfası Sovyet-
1.r Birliğinin ktndlslne ve Flnlan -
diyaya ait siyasi meselelerin hallini 
istediğidir. 

· llenüz teyit etmeyrn bir habt-re 
,röre Soyyetler Birlikl • .\land •d:ıları
nın tahkim edilmiyeceiine dair temi

nat istemekte ''" Lrtonya ile Cston
yadan yaphj:ı şrklldl" bazı arazi ta
lepltrindf' bulunmaktadır. · o\·yetler 

Finlandi:vadan Croru t.adt'ın mU.dafa
ası irin rlztm addı.>tilkleri Rorland 
ada..,ını istemketedirlrr. 

l'İL. 00 C'İV RI J.İTYA. 0 \Al"\ ~n 
l'ERİLEC:EK? 

:;\loskova, 8 (ı'\.A.) - So\7tlC'r Bir
liğinin Lttvanyaya \"Uno t'İ\·arında. 

bazı arazi parçaları tcrkedeceiiı1e 
dair e<·nebi menbatarından \'erilen 

haberler tC"k\ ip edllmenırktf' fakat 
Llt,·anyanm bu hususta yapılacak 

teklifleri reddetmesi mUmkün cörül
mektedir. :\levzuubahis olan ara:r::l 
pek fakir olduğundan Lltvanya i('in 
bir yük teşkil ederektir. 

Alman Ekalliyeti Le-
tonyayı terkediyor 
Ki&'a. 8 (A.A.> - Gaseteler büyük 

başlıklarla Alman ekalliyethıin der- · 
hal Le&onJ'&yı terkederek Al.manYaJ'a 
Vdecefinl yazmaktadır. 

Moskova, 8 (A.A.) - -Ha,·as- Ve

rilen malümata göre, Sovyctler Es -
tonyadan yekünu 40 bin kişiden ınü
rekkep dört fırkalık bir garnizon ka
bul etmesini istemişlerdir. Letonya -
dan da Liban, Vindan ve Pilragsya 
dağıtılmak üzere 80 bin ınevcutlu kı
taat kabul etmesi ve Litvanyada hu
dut yak:ininde mühim bir Lelon de
rniryolu merkezi olan Dangavpilsde 
bir garnizon tesi."i istenmiştir. 

Hitlerin Sulh Teklifi 
(Baştarafı 1 inci ı;aylada) 

sadece bir mütareke temini için 
Hitler'in tertip ettiği böyle bir 
manevraya alet olmak isteme -
rnek.tedir. 

Amerikan efkarı umumiyesi 
Hitler0in nutkunu l.)ddetle 1en
k.it etmekte ve bu nutkun Nazi 
nazarivelcri ile müttefiklerin na
zariyekrinin t lifi kabil olmadı
ğına bir delil teşkıl ettiğini bevan 
evlemektedir. 
·Ayan azas.ndan ı>kseriyetı 

Frall5a ile İngil.+erenin muvafa
ka'ı ol'Uadıkça ,.e devamlı bir 
sulhun temcileri atılmadıkça 
Ruzvelt'in müdahale etmemesi 
tar;ıftandır. 

Hitler'in Ruzvelt tarafından 
yapı.acak bir tavassutu kabul e
decegine dair Bcrlin°dcn bir ha
ber verilmesi üzerine Ruzv<>lt'in 
bu haberi tefsir etmek istediği
ni bildirmesi için beyaz saraya 
salilılıivet verilmiı;tir. 

Rıızvelt'in etrafında.kiler şu be
vanatta bulunmaktadırlar: 

•Bunun manası şudur: Ruzvelt 
Ahnanva diplomasi yolu ile res
men bir teklifte bulunmadıkça 
gazetelerin bildirdiği Alman tek
lifini nazarı dikkate almıyacak
tır. 

PARisTEKİ KANAAT 
Paris, 8 (A.A.) - Hitlerin nut

kundan 24 saat sonra da efka -
rı umumiye mezkur nutkum yeni 
hiQbir şey gotinnedi!ji hususun
daki kanaatini muhafaza eyle -
mektedir. Hitler'in sözlerinin mu 
fassal bir tahlili de isbat ediyor 
ki, Fransız - İngiliz kararı bakı
mından vaziyet asla değişmemiş
tir. 

Bundan başka Hitler'ın söı.de 
sulh tekliflerini ıblağ etmek iı -
zere bevhude ~ere bir mutavassıt 
ara.,tırmı~ olduğu intibaı kuv -
\~e+.ıenmı tir. 
İntransi.qeant gazetesi a -am mat
buatınm kanaatini hüliısa ede -
rek ilk say fasını kiimilen işgal 
eden bJ hgında şöyle yazmakta
dır: 

Hitlcr'ın nutku İngiltere ve 
Fransa tarafından verilen kara
rı hiçbir suretle değ~tiremez.• 

Bu gazete başnakalesinde Pa
ris ile Londranın Fülhrer'in 1ek -
liflerim tetkik edecdclerini fakat 
bun rdan hu; birinin kabul edil
mi) e~..'i muhakkak olduğunu, 
A\TUpan n tecavüzlNden kurta
rılması !iizım geldıj!inı y zmak-
tadır. \ 

Oeuvre gnetE6i de şu netice-

yi veriyor: 
Hitler bizi sözre, vai.cUe elde 

edeceğini mi zannediyor? Avus
t~ava. Çekoslovakyaya ve Po
lonyaya riayet edeceğine yemin 
etmiş olan Hitler, Fransayı da, 
topraklarına dokunmıyacağına 
dai.r yemin etmekle inandıracak 
mı sanıyor? 

İNGİLTERE •HAYIR· 
DİYECEK 

Londra. 8 (A.A.) - Sunday Ti
mes gaıetesindc Scrutator en bü
yük sulh dostunun bıl<? Alman tek 
İiflerine bir •Hayır. la mukabe
le edeceğini ~azmak tadır. 

İngiliz matbuatının kanaatıni 
hülasa eden Sunday Dispatsch 
gazetesi diyor ki: 

•Hıller herkesin beki digi sulh 
planını bıl.dırmıştir. Bu plim sul
hun yaklaştığına dair en ufak bir 
ümidi bile ihtiva etmemektedir. 
Biz İngilterede uzun bir harbe 
hazır olahm. • 
SOVYETLEKİN ALMANYAYA YA
PACAKLAKO EKONOMİK YARDIM 

Moskova, 8 (A.A.) -Ecnebi ınah- ı 
fellerinde Sovyetler Birlığinin Al -
manyaya temin edeceği iktısadı n1eo
faatler zikredilmekte ve Altnanyanın 

SovYetıer Birliğine mÜte\•eccih olan 
hakiki harp gayelerinden uzakl~ -
tığı tebarüz ettirilmektedir. Alman .. 
ya Sovyetler Birliği.ne orta ve şal'kl 
Avrupada siyasi ve iktısadi bir kon
trol temin ettiği gibi Rumanyanın 

bugdayını ve petrollerini de ınüı-a

kabe altına alrnası imkıinını verm~
tir. Bundan başka So\.-yetler Birliği 

şimdi Baltık devletlerini de kontrol 
etmektedır. Bugün Sovyetler Birliği 

arzu etmedığı takdirde bu devletler 
Ahnanyaya zıral mahsullerinı sat -
ınaktan imtina edebilecek bir \<ızı -
yetted.irler. Almanya Polon yanın 
petrollerinden vazgeçmek mecburi -
yetinde de kalmıştır. 

Eksperlerin bıldirdıiine göre, So\::_.
yetler Birligi &imdiye kadar Fransa, 
İngiltere, Polonya, Çekoslo\·akya, A
vusturya ve Almanyaya se\·kettigi 
buğdayı yalnız Almanyayct göndere
cek olursa bu sw·etle elinden gelenin 
azamisini yapmış olacak ve Almanya 
da azan1I 150/200 bin ton erzak ile 
bır ile 1 ·i milyon ton arasında petrol 
t('darik etmiş olacaktır. 

M(lşahltlerin kanaatine gore Al -
manyanm Sovyetler Birliğinin ne 
rrıfkdar eksper kbbul edeceğini ş m -
didPn kestirınck mUmkUn değildir. 

Bu hususta r~~1i'\...,at sahıb! olan ba
zı ktm.~lerin l!övT,.,.,. :ıı. ne göre 1~39 

senesi baf1angı ıntia SovyeUcr'n üç 

OkllYllCUlanmısdan harita blnb•şı
hfmdan mütekait Basan Tahsin GU.r-
507 l'Öndenllit bir mektupta Mösyö 
Prost'un plinı hakkında flklrlorlni i
zah ettik.ten sonra diyor ki: 

«- Soltanahmet ve Ayasofya ca· 

mUeri civarındaki mahallerde yan -
l'ln yerlerine blrç0k aparhmanlar ya. 

pıldıktan sonra 7eşil saha olacaiı tçtD 
inşaat menedildi. 

Yeşll sa.hanın denize kadar u.za • 
nacatı ri\'&:Jetl de \·ardır. Bu tak -

dirde camilerin ekafında e\·ler kal
mıyacaimdan ca.mllere rl4ttek ce
maat ta uzaklarda katacak:hr .. Bura
da yapdacak plinın ara1.i7f 1'0rduk -

ten sonra fl&llmeat de lazım.dır. Bu

rada Kabasakal, 'Sakil~nt. Ke -

meraltı. Kapıatası, Acık mahallesi
nin demiryolunun •lmallndekl kısml

Je Cankurtaran mahallihnın l'I!' il 
salıadan ayrılarak bu mahatl:i.hn t'e

nup kısunlarından drnize kadar olan 
sahanın yeşil saha olrak cö terllme
sini dilerim.• 

Alman Ekonomi 
Heyeti Rusyada 

:tlosko\·a, 8 (AA.) - Alman eko
nomi heyetinin reisi Rftter ~at 16 da 

gelmiştir. Riiter on bcı; cün .sürecek 
olan müz.akerelerin idaresini Dr. 

Schmnurra. bıraka.rak birkn.ç cun 
zarf anda dönecektir. 

l\luhtelif ticaret ve San:ııo 1 ,ube · 
lerl ve escüm.le petrol, kıml-a demir 

yollan ve deniz nakliyatı 1 terini tem· 

sil eden on kadar milteba: ~ıs ha.len 
Moskovada bulunmaktadır. 

• •• 
Moskova, 8 (A.A.) - -Han•- \"e

rUen bazı mahlmata l'Öre, Almanlar 
ekonomi heyeti azasının ikameti için 
Polonya büyük el<lllil bln:ısmm tah
sisini lsteml.şlerdlr. 

----------· - . ·---
Siegfried 

ile 
Maginot İle 
Değil Wagner 

Descartes 
(Baş tarafı 1 inci sayfada 

yedi kai yerin dibine indirdi. 
Şimdi dünya. ııai elini ...ı batrına 

b&s&.lrmlf, kalbinla b••ecanını tata
re.k.1 llra.nsısl~tm S\el{tled, Alman -
larm ltılac"inotra haicu.mlarmı bekli -

yor. 
Gülle ve bomba yerin altuıı üstüne 

cetlrecekt.ir. Gecllml:recek ha.& 7ok -
tur. Yıkf.ıiın.ı yapDl!WDl bilen beşer 

kudret.1, ,.-aptJimı yık.ma.amı da bilir. 
Ancak bu harbin esas noktası 

Sieefrled ile Mas in ot mudur? Hayır, 
Siegfried hattından sonra bir Vag'aer 
hatlı, Maglnol hatlmdan sonra bir 
Descartes hattı ile k.arşdatılaca.kbr. 

İşte beşer kudretinin yıkamıyacaiı, 
top ve S'Üllenin lflemiyeceii bu iki 
hat silih kuvveti ile fethedilemiye -
cek iki kaledir. 

Cihanda İdeoloji birliil, flki.r bera
berliii tasavvur etmek te tat.h bir hül· 
yadan başka bir şey deitld.ir. Hem 
bunun bir an tahakkuk et.Uilni far
zedelim, hırssız. ihtirassız, emelsi.ı:, 

ihtiyaçsız bir dünya cennet kad&r 
m8n.i.sız blr yer olurdu. 

Beşer kudretinin yıkamıyacaiı ka
le1er beşer var oldukça karşılaşa -
cak.lar, Descarteslarla Vagnt-rler dün
ya durdukça anlaşamıyacaldardır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ispanya Kabinesi 
Toplandı 

Burgos, 8 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi ilk içtimaını dün akf:;am 
Frankonun başkanlığında yap -
m1';tır. 

Beynelmilel vaziyetin !etki -
kinden ~onra, Konsey dahıli i'l -
!erle mesgul olmuş ve Valdes Lar
rangayı mesai müsteşarlığına, 

Manuel Jose Zuble Con.gallcsi 
nafıa müsteşarlığına ve Enrigue 
Jimenze 0yi de matbuat umumi 
direktörlüğüne ta ·in eYlemıs•ir. 

bin eksper ameleye tiyaçları bulun
makta idi. 

Loodra, 8 - ~i haber alan mabfll

ltrde beyan olunduiun& söre Sovyet 

R.us,.anm Loadra 1eflrt Maiskl )'a
nn HalUaksı dyaret ederek Alınan ... 

yanın sulh tekllflerl karşısında İn • 

gi1terenln hattı harf-keti hakkında ı
saııat alacakhr. 

Evvlec vuku bulan Halifaks • 
Malsk.1 mül&katlarından mevzu bah• 

solaıı İJı&iUs - Sovyet ekonomik mü
nase:ıe~1erl hakkında da yeniden rö .. 

rilipne'er vuka bulacah soylenmek -

ledlr. 
Dfıl' taraftan Maiskinin Sovyetltt 

nam· bir sulh tavasrutunda bala ... 
naca lııabt'r "erllmrlr.tf'dlr 
t.ıee--clnti 

.. 

r 

ıd 

' 



SAYFA- 8 

Ya Bu Deveyi 
Gütmeli, Ya Bu 
Diyardan Gitmeli 

(Baş taralı 1 inci saytada 
Daha sulh müzakerelerine başlar

ken oriaya böyle, Lehistan işile ve 
Versay muahedeslle alikası olmıyan 
meseJele.r atmafa kalkışmak, hele 
başka milleU-erln iktısadi ist.ikliUerı .. 
ne tecavüzü ta.zammun eden iddialar 
serdetmek, herhalde samimi surette 
sulh istem.eğe delilet eylemez. 

Lehis1an meselesine l'tlince, bizim 
nasıl halledllebilecefini bir türlü an
lıyamadıimuz esaslı meselelerden 
biri de budur. İnslltere ve Fransa, 
Lehistan iamamlle eski vaziyetinde 
:ihya. edllmedlkçe sulh ya11mama.iı 

teahhüt altma almı• bulllDuyorlar. 
Batta bu hususta o kadar ileri (idi
yorlar, ki bu teahhüdün ciddiyet ve 
ehemmiyetini dünyaya anlatmak için 
Fransa bugün Fransız topraklarında 
CumhurreJsile, heyeti vükelisile! 
müstakil bir Leh hlikiimeli bile leşkll 
etmit ve İugil&ere de bu müstakil hü .. 
kim.et ( ?) nezdine blr seflri kebir 
söndenn:lştir. 

Hakikat halde de iki demokrat dev .. 
Jel (müstakil Lehistan) meselesinde 
ısrar etmefe minen ve abden mec ... 
burdurlar. Çünkü durup dururken 
Lehl.stana (kefalet) verenler ve o ke
falet yüzünden zavallı Leh milletı
nJn başına tarihte misil nadir &"Örülen 
lelfilceti getırenler bu devletlerdir. 

Yalnuı anlaşılması iktlza eden çok 
mühim nokta, İogtltere ve Fransanın 
(müstakil Lebistan) leabhüdünde ıs
rar etmeleri.niu ameli bir faydası o .. 
lop olmıyacaiıdı:r. Cünkü Lehistanı 

ortadan katcl.ırmış olan yalnız Alman
ya. deiildir, onun yambaşmda, Leh 
1opraklannın eski sahJbi muazzam 
bir Rusya da bulunmaktadır. Evvelce 
de bir be defa söyledJiimiz vetıhile, 
Almanyayı el'l'ec mailüp etmek 
müınkiin olabilir. Fakat Almanya 
mağJUp olmakla, Lehistan eski va
sJyetlnde hayat ve lstlkli.le avdet ede
bJHr mi? Çünkü bu neticeyi elde ede
bilmek i'Çbı R-u.Q"ayı da ırza r:yleııum: 
ve razı olmazsa onunla da harbe kal
kışmak lizım gelecektir. 

Görülüyor, ki müstakil Lehistan 
meselesinin, akıl ve maolık dairesin
de müialea ve muhakemesine lmkin 
yoktur, ~ü:nkü fiklr ne tarata tevec
oilh etse karşısında derhal yenı bir 
cıkmas peyda oluyor. 

M.. WUerin nutkunda en ziyade e
hemmiyeU hab olan cihet ise, lle~I 
sürdüfü talepler ve şartlar kabul e
dilmediği takdirde olhayel.ine kadar 
harbe devam edecefi hakkındaki 
kat'i sözlerd.Jr, 

Dün de bu sütunlarda uzun uzadıya 
izah ettiğimiz veçblle, Alman devlet 
reisinin bu tarzdaki lehditıerinin 

Lehistan harbinden evvel o kadar e~ 
hemmlyeti yoktu. Fakal bu bedbaht 
harp gösterdJ ki, 1'-L Bitler hakikaten 
lehdldlni Lkaa kadir bir adamdır, 
Lehistan macerası esnasmda AJman
ya hakikat halde ü~ devletle harbel
mekte idJ, eünkti Alman tankları ve 
tayyareleri Lehistana saldırmakJa be
raber, İngiliz ve Fransızlar da Garp 
cephesinde Al.manyaya karşı hareket 
(eçmJşlerdi. Almanya Karp hudutla
rında böyle iki büyük d6vletin taar .. 
rot.una ufradıfı halde şark cephesin
deki işini büyük bJr serbesti ve bir o 
kadar da sürat ve muvaffa.kJyetle ba
şardı. Gözümüzün önünde ç0k şaya .. 
nı ibret surette haftalardanberi cere
yan eden bu halin, müthiş mana ve 
mahiyetinden hiç birimiz, hiç bir va .. 
kit gafil buJunınak hakkın1 haiz de
ğiliz. Dün bu işleri başaran adam ya
rın İngiltere ve Fransa He de so~una 
kadar boğuşmağa karar verirse, ken
disinin de dedift cfbf bili tereddüt 
milyonlarca insanın kanını dökmek .. 
te hiç tereddüt gjisternıiyecektlr. 

Beşeriyet ve medeniyeti böyle ta
rihte misli görülmemiş bir ha.ileden 
~urtarmak cidden matJiıp ise. demok
rat devletler için azami fedakıil'lıklar, 
aıami hazll'hklarla Uerlye atılmak 

Jizımdtr. ÖyJe uzaktan uzağa sözle 
{Kefalet) vermek gibi yarım tedbf;. 
lerle işe ba.şlamak ve devam etmek, 
baı:ı biçare milletlerin nafile yere ca· 
nının yanmasından ba,ka netice ver
miyor. Zaten şurasmı bilıi. tereddüt 
iddia ederiz, ki bu Uk (kefalet) ma
cerasının sebep olduğu müthiş iiki
bet, her tarafta, her muhitte pek 
tabii emniyetsJzlikler husuı~ getir
miştir. 

Hulisa, 1\tösyö Bitlerin çuk kat'i 
ve azimli gibi görünen yeni vaziyeti 
karşısında tutulacak yol, (ya bu de
veyi gijtmek). Yani (sonuna kadar 
harbe azami şiddetle devam etmek) 
veyahut (bu sevdadan vazg_tçmek) 
yani (ne yapıp yapı·p sulh çarelerin.i 
aramak) yolundan ibarettir. Bu iki 

t K D A M - ;'j{RİNCİTEŞRİN 1939 

Yaklaşan CUMHURİYET BAYRAM 1 münasebetile 

Türk ve Parti Bayraklarınızı 
Sağlam ve kanuni evsafa uygun ucuz fiatlarla toptan ve perakende olarak Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 

MUessesesi şubelerinde tedarik edebilirsiniz. Mektubla siparit kabul edilir. 

Merkezi : İstanbul. Şubeleri Ankara İzmir, Adana, Mersin, Kadıköy, Beyoğlu 

r·n~n-.-~ Bugünkü Romanya 

ı ~~~~I~: ~~~;,~~,d~~~~~~:.~~ 
evvel, 50 metre yükseklike uçan iki bir Zynac' ta zapt.edilmiştir. 

9 1 inci Teşrin Pazartesi keşif tayaresi göndermişler. Bunlar Danimarkanm Berlln sefiri, Alman 
vazifelerJni yaptıktan sonra kaybol- hükiimetl nezdinde protesioda bulun-

Saat 12.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 

Saat 12,35 Ajans ve meteoroloji 
haberleri. 

Saat 12.50 Türk müzitl (Pi). 
Saat 13.30 - H.00 Müzik (Karışık 

provam .. PJ.) 
Saat 18.00 Program. 
Saat 18.05 MemJeket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberleri, 
Saat 18.ZS Müzik (Radyo caz or .. 

kestrası). 

Saat 19.00 Konuşma. 
Saal 19.15 Türk müziği. Çalanlar: 

V eclhe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan 
Reşat Erer. 1 - Okuyan: Melek Tok
göz. 1 - Kürdilibicazkıir peşrevi. Z -
Kemani Sahak - Kürdll1'1cazki.r şar
kı: (Çılgınca sevişllk). 3 - Bedriye 
Boşgör - Kürdilihicazkar şarkı: (Ka
raran sularda). 4 - Nefise .. Kürdili
hicazkar şarkı: (Severim her ıüzell). 
5 - Osman Nihat - Kürılliihicazkir 

şarkı: (Gözümden gitıniyor). 2 - O~ 

kuyan: Sadi Boşses. ı - ZekJ Aril .. 
Arak şarkı: (l\olızrabı bıralJ.). 2 .. Sa· 
lihattin Pınar - Hüzzam şarkı: (Bil
mem niye sinemdeki yare). 3 .. Udi 
Basan - Hüzzam şarkı: (AAşam uyu
yorken). 4 - Sadettin Kaynak - Hüz
zam şarkı: (Erzurumda bat olmaz). 
3 - Okuyan: Radfe Erten. 1 - Haşim 
Bey - Bestenlg-ir şarkı: (K.4.cma mec 
burundan ev ahu). 2 - BiisAü .. Bes· 

tcnlgfır şarkı: (Çok sürme~I geçil). 
3 • • • • • - EvJc şıırkıı (Şahane 

gözler şahane). 4 - Hallr türküsü: 
(Haticem saçlarını taramış). ili .. Halk 
türküsü: (Ekin ektim göllere.) 

Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk müziği (Fıwl he

yeti). 
Saat 21.15 Müzik (Küçük 01kestra: 

Şel Necip Aşkın). 1 - BeetJıoven: 

Pa.ieük tMma.iı;"m -a.clacl:o knnitt.blleal. 

2 - Emmerich Kalman: Faşlngslo pot
purPsi 3 - Jos. Gun«'l: Bidro~ten 

(Vals). 4 - Humphries: Ma•lnln l>ül
yalan. 5 - Erich Elneı-: Bir zaıru>n
lar bir Çigan vardı (Çigan enlerme
zosu).6 - J. Strauss: Blnblr gece. 7 -
Berger: Manon (Vals Boston). 

Saat 22.00 Ajans, ziraat. esham -
tahvilıi.t, kambiyo - nukut borsası 
(fiat). 

Saal 22.20 Müzik (Küçük orkes
tra - Yukarıdaki programın devamı 

Saat 22.35 Müzik (Cazbant - Pi). 
Saal 23.25 - 23.30 Yarınki pror -

ram ve kapanış. 

ANKARA 
6·10·939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 F. Frangı 
100 Lirel 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayşmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pcngü 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kroun 
100 Ruble 

5.24 
130.025 

2.96875 

29.1525 
69.3125 

21.6975 

31.19 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Ergani 19.35 19.54 

ZAYİ - Vekili bulunduğum Mü
hendjs Barakoviçin Ankara Memur· 
lar Kooperatifinde mukayyed bulun
duğu 3182 No. lu hisse senedini zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükümsüz bulunduğunu nan e
derim. 

1\lühendis Gre~ıski 

hal şeklinin haricinde biz üçüncü 
bir mütevassıt hal şekli göremiyo
ruz. Baka.hm. İngiliz efkıirı umumi
yeslne tercüman olması llizun gelen 
l\lösyö Çemberlayn, M. Bitlerin or -
taya attığı bu meselelere ne cevap 
verecek? O cevaptan sonra belki ga .. 
zeteciler ifJin de vaziyet hakkıqtla da-: 
ha müsbet mütalea yürütmeie im .. 
kin hasıl olur. 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

mu~Jar. Aradan bir, bir buouk saat muş ise de blr faydası olmamış, ge-
sonra 2.000 metreden uçan bir tayya- miler serbest bırakılmamıştır. 

re filosu g"Örünmüştür .• Bunlar._ İngl- Almanya, abluka devam ettiği 

liz harp gem.ilerine mitralyöz ateşi i- müddetçe yalnız İnglltereye deiiJ. 
le hücum etmişler. Bu sırada bom - bitaraf devletlere zahire götüren ge-
bardmıan tayyareleri de gelmişler ve mileri de ıapiedeceğlni ilin etmiştir. 
4000 metreden ağır bombala.rmı at- İngilizler buna, ticaret gemllerini 
mıya. başlamışlardır. S:! manevranın slHihlandıracaklar1 eevabile mukabe-
2 AJman tayyaresinin düşmesinden le ettiler. İngiltere, .. 915 te de tüccar 
başka fa.ydası olmamıştır. gemilerini tesllh etmişti. Bunlar, te-

Almanlar, ticaret gemilerine karşı sadüf ettikleri düşman tabtelbahir-
taarruzlarmı son günlerde bir kat lerine ateş ediyorlar, batırıyorlardı. 
daha arllırdılar. Yalnız muhariplerin POLONYADA SON VAZİYET 
değU, biiarafların da gemilerini ba- Polonyada Almanlara karşı moka .. 
tırmıya başladılar. Hem de habeJ vemet eden Leh kıtaatı birer birer 
vermeden ... 

Şimdiye kadar 42.000 ton hacminde 
13 bitaraf gemiyi lorpllledller. Bıt

tan bu gemilerde boğulan tayfaların 
sayısı 38 dir. 

teslim oluyor. Varşovadan sonra 
Modlin de beyaz bayrağı çekti. Gyd
nla Jlmıınrun yanmdakJ Hol yarıma
dasında bulunan muhafızlar da bir ay 

süren mukavemetten sonra aç ve su
suz kaldılar, teslim oldular. Yalnız 

şark bataldı.klarından zabitlerden 
mürekkep büyük bir kitle mukave
met ediyor. 

Alman tahtelbabirleri 3 Danimarka 
cemislnl de za_ptetUler. Alman liman
larına cötürdüler. Marpret, Dla.na, 
Rota ... Bu gemiler, zahire yWü idi 

- - _.......__ 

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

Her 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. - -----

1 1 S TAN BU L BEL ED 1 YE Si N O E[I 
İlk Muhammen 

teminat be efeli 

58,.50 780,00 Haseki hastahanesine alınacak 6000 metre tülbent. 
28,50 380100 Karaağaç müessesatı Sığır pavyonuna bir Viniç ve Otopsi 

binasına bic adet demir araba mubayaası. 
51,37 684,90 Karaağaç müessesatına alınacak altı adet iç ve dış kam-

yon tekerlek lftstiği. 

84,38 1125,00 Tamiratı mütemadiye amelesjne yaptırılacak yollar için 
alınacak 300 M3. Kum. 

74,40 992 00 Tamlratı mütemadlye amelesjne yaptırılacak yollar için 
64 kamyon yevmiyesi. 

236,25 3150,00 Beylerbeyi iskele meydanının parke inşaatı jçin lüzumu o
lan 30.000 parke taşı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat m ikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur .. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 te daimi 
encümende yapılacaktır. Şartnameler za.bıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mekhıpları ile ihale günü 
muayyen saatte daimi encüınende bulunmaları. (7820) 

o. Oenizyolları U. Müdürlüğü ilanları 
9 Birinci Teşrinden 16 Birinci T eşrine kadar 
Muhtellt h•tlara kalk•cak vapurların l•lmlerl, 
kalkıt gUn ve •aatlerl ve kalkac•kları rıhtımlar 

K•r•lllınlz h•ttın• - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 de 
(Tarı), Cuma 10 da (İzmir) ve Pazar 16 da. 
(Ege). Galata rıhtımından. 

l•rtuıı h•ttını - Salı 18 de (Çanakkale), Cwnarte5li 18 de 

l<mlt hattına 

l•nlllırmı hıttına 

tcarıttlıı f'ııttıPııı 

lmrı.a hattını 
Ayvalık tt•tt11•• 

i&mlr IGrıt hattıftı 
Marsın hattına 

(Mersin). Sirkeci rıhtımından. 
- Sah, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). 

Tophane rıhtımından. 
- Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de ve Carşa.m

ba, Perşembe ve Cuma 15 de (Sus). Cwnar .. 
tesi ayrıca 13.30 da (Marakaz). Galata rıh .. 
tımından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Ouına 8.15 de (Ma .. 
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca. Çarşam .. 
ba 20 de (Mersin) ve Cumarlesl 20 de (Ça
nakkale). Tophane rıhtımından • 

- Sah ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nb
tımmdan. 

- Pazar 9 da (Bursa). Tophane nhtımuıdan. 
- Çarşamba 15 de (Kemal). Cumartesi 15 de 

(Saadet). Slrkeel rıhtımından. 
- Pazar 11 de (Tırhan). Galata nbtımından. 

- Salı 10 da (Anafar[a), Cuma 10 da (Erzu-
rum. Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malılınat aşağıda tele
fon numaralan yazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Unıum Mü· 
dürlüğü binası altında 42362 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Llınaıı 
ReisHği binası altında. 401Sil 

Sirkeci şube Acenteliği Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 
(8188) 

iKDAM 
Abone Şartları 

SN1elilı 

8 aylık 
a ayWı: 
1 • 

DAHİLİ HAR1Cl 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

!LAN 

ıesu Kr. 
800 Kr. 

TEK SÜTir.l 

SANTİMİ 

Bilinci Sahife 400 lrunıt 
İkinci Sahife !50 kuruı 
"Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kurui 

5 - G ıncı sahifeler 50 kurUf 
7 - 8 lncl Salıifeler 30 lmnif 

GazeCeml7Jde neşrtUrlle· 

cek bilcümle ticari llilnlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -

1 
ramanzade hanında İlancılık 1 
Kollektıf şirketinden alınır. 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: · 

ı• T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plani 

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

2 6 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin ........ ..... ................ ........ 1 K R A MI YELER .. .... .. ~ ........... ..... .. .... .. 
1 Adet 
2 ,, 
8 

16 
60 
95 

250 
435 

" 
" ,, 

" ,, 

2000 
1000 
500 
250 
100 

50 
25 

liralık 

" 
" 
" 
" 
" 

2.000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

32,000 

lira 

" 
" 
" 
" 
" ., 
,, 

T. İş BanK:asına para yatırmakla yalnız, 
para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 

talihinizi de denemiş olursunz. 

• 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di- ı 

Son Telgraf Basımevi. ~ii•••••••••••••••••••••••••••••BI 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Mikdarı Muhamen bedeli 

Lira Kr. 
% 7,5 lemi. 
Lira Kr. 

Eksil tmenlıı 
Şekli ~aall 

Arap sabunu 3000 Kgr. 420 31 50 Açık eksiltme 14 
Benzin 40000 • 8000 600 Kapalı zarf 15 
Gazyağı 16000 > 2360 177 Açık eksiltme 16 
Muhtelif elektrik malzemesi 91 Kalem 1967 40 147 55 Açık eksiltme 16,30 

I - Şartnameleri ve mti!redat listeleri mucibince yukarıda cins ve mik.darlan yazılı 4 kalem malzeme hizala
rında gösterilen usullerle eksiitrneye konmuştur. 

il - Muhamen bedelleri muvakkat temiııatları eksiltme saatleri hizıalarında yazılıdır. 
IH - Eksiltme ll/X/939 Çarşamba günü Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ye

pılacakbr. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Benzin münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik.le % 7 ,5 güvenme par3Sl mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mez.kilr ı..o

misyon başkanlığına makbuz muk.-abilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 715 teminat p~ralarile yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilfın olunur. (7676) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
~..,.,...,..-.-·, ..... -~ 
,1f:~ '''Mi'' !$;"• , 

7 
.. • : ,, ~' ,·• 

- -"' ' ,., 

.. 

Para biriktiren1ere 28,800 Jira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasuıda kumbaralı ve lhhanıa tuıınuf hesahlannda en U 50 Uıuı bu)npanJanı -OllftO 

' defa ı;tidlecek kur'a ile qağıdald pliıuı söre ikramiye daiıfılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 )) 500 )) 2,000 • 
4 » 250 » 1,000 • 
40 » lOO » 4,000 ı 

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

DiKKAT: Heııablarıııdaki paralar lılr sene lçlııde 500 liradan aıalı dUpılyenlere ikramiye çıkt.p 
takdirde % 20. fıızlasile verilecektir. 
Kur'alar ıe11ede ' defli, 1 Eyltll, 1 BirinclkAaun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 


