
ıyasi Muharriri: EBUZZIYAZADE VELiD 
Sabah Pos tası 

Yll: 1 No. 43 -212 PAZARTESi 25 EYLOL • 1939 Telg. lstanbul ikdam - Tel. 2330() 

iNGiL TERE VE FRANSANIN SOVYET RUSYA 
iLE BiR iTTiFAK YAPMALARI MUHTEMEL 
HALiFAKS DUN SOVYET ELCiSi iLE KONUSTU 

• .. .,,. 

İtalyan - Yunan 
Anlaşmasının 

Faydaları 
İtalyanlarla Yunanllların da &e

çenlerde -damdan dü.!er gibi- bir an
Jaşma yaptıkları maUiındur. 

Bu yakınlarda Balkanlara alt bir 
anlaşma da yapılabilcceii kimsenin 
aklına aelmedlii cihetle durup du
rurken İtalyanların Yunanlı.larla u
yuşuvermi!j olmaları -berne kadar 
Rus - Alman anlaşması derecesinde 
olmasa. da- yine az çok hayret uyan
dırmaktan hi.1i kalmamn;tır. Yalnız 

bu yeni anlatflna, diierleri aibi mev
cut karışıkhklart büsbuhın kördUiuın 
haline aettreceil yerde, bi13.kis Bal
kanlarda yeni bir sal3hm ilk adını

ları mahiyetinde olduğu cibeUe hay
rete badi oldojıı derecelerde ınemuu
uJyeU de mucip olmuş ve BaJkanh
Jara biraz daha cenfş nefes almak ve
silesini vermşltir. 

Filhakika, İtalyan - Yunan anlaş
masının en mühJm noktasmı, İtal '" 
)'anların Arnavutluk hududuna Y•i
DUf oJduklan orduları kısmen «eri 
çekmeie nza cöstermeleri, Yunantı-
1.uuı ila bıtmukabele o haval~deki a~• 
keri tedbirleri ualtmaiı •abuJ eyle
meleri teşkil etmektedir. 

İtalyanların Arnavutloiu kırk $C

klz saat zarfında iş.ıal ederek şimdi 

bir İtalyan vJJıiyeti haline cetirmi, 
bulunmaları, malüın olduiu üzere, 
bidayette Balkanlar da ve binne
tice beynelmilel mehafllde büyük 
endişeleri, teliı)ları mucip olmuş, 

bati bu işpJJ müteakip Türkiye clbl 
sulhperver ve bitaraf devletle!' blle 
bazı siyasi 1.edblrler atmaia lüıum 

cönnüştü. 

Hele İtalyanların işrali müteakip 
AmavuUuia 7üz binlerce asker tah
şit ettiklerine, Yunan hududundan 
SelinJk üzerJoe sarkmaia karar vcr
dtkJerlne dair, sıkı bir ~atmur bas
kını l'ibi mütemadiyen yaj'an haber
ler herkesin huzur ve rahatmı büs
bülön selbeylemiş, Balkanlılar hafla

latta ani bir baskın hareketi karşı
sında kabnak korkusile mütemadiyen 
askeri hazırhklarda bulunmak zaru
rellndt l<abnıflal'dı. 

BUihare A1manyan1n .Lehistana 
malüm l}dl.llde hücumile harbin baş
laıınş bulunması yine bir müddei 
muhtelit Balkan devletlerini çok bü
yük telif ıçinde bırakmış, harp yan
voının Balkanlara da sirayeti ihti
mali eDdlşe uyandırnuştı. 

İşte İtalyan - Yunan anlaşması zi
hinlerin böyle bin bir turlü endişe i
le perişan oldufu bir sırada vukubu
luyor, ki ıuymeti de bilhassa bu en
dişeleri kısmen olsun izaleye yardım 

etmt"slnden ileri geliyor. 

Bu anla maoın delillrt ettiği diğer 
bir man& da, daha bir bul'Uk ay rvvel 
Avrupanm en har~i hukümet reisi 
l'ibi görü.nen M . .l.\tu~Jinl'nin, Lehis
tan harbi sohurundanbcrl biJikis bir
denbire ı,-ulbperver kesilivermiş ol -
ması ve sulhperverliilnin Yeni bir e
serini de Balkanlar sahasında ıros -
termiş bulunmasıdır. 

Bu suretle M. Musolini'nin bwıdan 
Mlnra eski tlratklirhiını bırakarak 
aktı seıtm ilt• harekete karar l'l"rdiil
ne huknıelmrk te lazım gelecek gibi 
g"urunuyor. 

~ıaaınah bir taraftan boyJe nikbin 
duşuncelert• yer V<"riri~ı.:n su eiheti de 
hh• hatJrd: n çıkarınamalıdır, ki için

de bulundui•Jmuz aealp umanın ne 
ihtiloifların;ı. .ne de u;yu ·rualarına faz

la bel bailamak <'alz drğildir. 
( Avrupa muhitinde l-'f" hatta. Asya
' nın uzak ko lerinde bir kaç vakittir 

cak:Ja so 

ko:i:.u e-ib" 

'• 

Bu Mülakata Büyük 
Ehemmiyet Atfediliyor 
Londra, 24 (A.A. )- İsllhbaral ne

zaretinin kaydettlflne ıore. bltarat
Jar, Almanya ile ticaret yapın.ık hak
kına tamamen sahiptirler. Fakôl.t in
giltere hükümeti de beynelmilel ka
nunlar muclblnce kaçak olduiunu ilıiu 
etti.il eşyayı. bu eşya bitaraf mem
leket arazisinden ıegse bile kabil ol
duğu takdirde zaptelmek hakkına 

maliktir. 
İngiltere bu hususta daha. fazla ile

ri gitmemektedir. 
Almanya ile bitaraf wemlekeılerl 

arasındaki lktısadi münasebetleri 
tanzim lddiasuıda olmadıiı albi, bi
tarafların da. ticari hürriyetlerini 
tahdit davasında. deiihlir. Bununla 
beraber, bitaraf memlekeUer mü -
küllere maruz kaldJkları takdirde İn
giltere hükiimeti onların ihtiya~ları

nı teveccühle nazarı dikkate alınala 
dalma hazırdır. 

llALÜ'AX - MAlSKİ 
l\TÜLAK.ı\Xl 

Londrn, 24 (A.A.) - Halifax. 
Sovyetler Büyük Elc;isı Maiski 
ile uzun )>ir mülakatta bulun -
muştur. 

Bu mülakata büyük bir ehem· 
miyet atfedilmektedir. 

POLONYANJN TAKSİMİ 
Paris, 24 (A.A.) - Polonyanm 

takslmi keyfiyeti cazete başmakale -
lerinin ehemmiyetli bir mevzuunu 
teşkil elmektedlr. 

Pierra.t, Petti Journal razetesinde 
diyor ki: 

(Arkası 3 üocil sayfadu) 

Garp 
Cephesinde 
Harp 

Parıs, 24 (A.A.) - Pelit Pari
sien gazetesinde, garp cephesin
deki faaUyetten bahseden Char
les Morris cuma günündenberi 
başlıca ce~henin şarka doğru his
sedilir derecede geniş.ledigini ve 
bu.~ün Hornbach ile Lauterbur
gun şimali garbi mıntakası ara
sındaki bütün sahayı ihtiva et 
mckte oldugunu yazmaktadır. 

Bu suretle ateş hattı 70 kilo -
metreden fazla uzundur. Cumar
tesı gecesi Lauter nehri boyunca 

(Arkası 3 uncü sayfada} 

Kalineskonun 
Cenaze Töreni 

Dün Yapıldı 

3 Denıirmuhafız Daha 
Kurşuna Dizildi 

Bükre_.,, 24 (.\..,\.) - Kaltncskonuu 
cl'na1rsi bu sabah F:r.-ıl Kü.rol ile Ve
lihat, Kralın mu a,·irlt>ri, hıikiımet 

V<' kordiplon)atık ;ı1a..,1, '-İvil ve aı;ı

keri erkan yr Kalııu· koıınn ailesi ha
zır oldu~u ha.ide milli mera!limle kal

dırılmıştır. 

Dini merasimden sonra Patrik ve 
Ba)vekil, meb'usan ve iyan reisleri 
ölüıııin ha.hra.snn tebcil ve rördüiu 
i~lerl sena eden birer nutuk söyle -
mJşler ve müteakiben oenue alayı 

Şimal Garına. doiru ilerlemlfUr. Ce.-
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Polonya topral<larmd• iki SoVYtl tanin 

TEBLICLER 
1 ALMAN TE6Llai , __ ____. 

Btrlln, 24 (A.A.) - Ttblli: 

Şark cephesinde Alman kılaai~ı 

Polonyada tesblt edilen hudut liat -
tına doğ"ru , .arekeU normal bir su .. 
rette devanı etmektedir. Çevrilen 

Prara ve MadlJn şehirlerinden etlen 
Leh mültectıerlnln adedi son cünler
de artmıştır. 

Deniz kuvvetlerimiz, Hela yarıma
dasındaki Leh mevzilerini tekrar a

teş altına almıştır. 

~OVYET TEBLlal l 
Moskova, 24 (A.A.) - Bu sabah

ki SoV}"el Kurm•J tebliği: 

Kızılordu kıtaatı, Sovye& ve Al -

man hükümetleri tarafından tesblt e

dilen hudut hattına doiru Uerlemefe 

başlamışi.r. 

Bu kıtaat Gorodol< ve Stryj'I ı~ral 

Bresllltovsk, 

1 

eylemiş ve Biallstok, 

Kovel, Vladlmir. Volinski ve Lvov 

hattının carblne varmışlardır • 

G. Saray, F. Bahçeyi 
Dün 4 -O Mağlôp Etti 

Fenerbahce • Galatasarq maçmdaa iki intiba 

( Yazısı 2 nci Sayfamızda 

Hariciye Vekili Odesada 
B. Şükrü Saracoğlu Sovyet 
Rusyada Hararetle Karşılandı 
HARİCİYE VEKiLiMİZiN TAS AJANSINA BEYANATI 

Odesa, 24 (A.A.) - Tass: Ti.ır

kiye Hariciye '\'ekili Sükrü Sarac

oilu, refakatlndt" llariciyr >ıik. t"k 
erkanı ''e So,·yetler BirlJiinin An

kara BUyi.ık El<'isi Tert"ntief ol

du,iu haldf", dun ak"am Kadeş va
purite buraya getml Ur. 

SovyeUer Birliiinin misafJrleri, 

rıhhmda Odesa So\. yeti Reisi 
Sav4:enko. Hariciye Jlalk Komi

serliği Mı.i.meS!'llli Novikov \.'(' 0-
desa makamatı mümessilleri tara
fından ~eli.mlanmıştır. 

yetler Bırligı nülletleriyJe TUrk 
llarlciye Vekili ŞUkrt.i Saracot

lu, Tass Ajansının Odesa muhabi
rine- a'jağıdaki beyanatta bulun
mu.'itur: • 

- Sovyeth.·r Bırhğ millet
ler ne Turk miJlctının do tJuk his
siyatını getiriyorum. Memleketi
niz araz.sinde JJk dakikalru ım es
na~ınrta bunu zın vasrt.anızla 

bi1dirmckten cok bahtiyarım. Sov

yet vatandaşlarının şen ve mtite
besLlın çehrelerini gördugumden 
dolayı çok memnunum. Bll, Sov-

milleti arasındaki do tıugu teba
rüz ettırn1cktedır Bu dostluk tkl 

büyük milletın kurtuluş mücade
leleri yaptıgı zamanda başlamış

tır. Bu ikı ıneı:nlcket, bugtin de, 
her zaman oldugu gıbı şımdıye 

kadar ynı yuksek haı-aretini mu

hafaza etmiş do!';thıkla dolu ellerı
ni bırıbırıne ..ıı.atm.aktadır.> 

Türkl ·e Hariciye Vekilini ve re
fakat.indeki zevatı hamil bulunan 
hususi t•en saat 20 de 1\-Ioskovaya 
doiru Odesadan hareket etmi. tlr. 

~--~-----........ _...~---------------------------' 

Dikili Faciasının Bilançosu 
İtalya, Fransa Zelzele mıntakasında 

Hududuna d d• 
Asker Yığıyor.sarsıntı evam e ıyor 

Sahte Yahudilerin Enkaz Altında Kalanların Sayısı 
Çoğaldığı Yerler.. Henüz T esbit Edilemedi 
Avrupadan gelenlerin ve bil

hassa İtalyan - Fransız hududun
dan geçenlerin söyiecliklerine gö
re İtalya, Fransa hududuna mü
temadiyen asker yağmakf.adır
Dün gelenlerin söylediklerine gö 
re 38 marşandiz treni dolusu as
ker hududa sevkedilmi.ştir. 
Diğer taraftan Almanların dün

yanın her tarafı.na yahudi namı 
altında casus ve propagandacı 
orduları sevketmesi bütün devlet-ı 
!erin sıkı bir kontrol ihdas etme
lerine sebep olmuş ve hakiki ya
hudiler seyahat edemez hır hale 
gelmişlerdir 

Almanlar 
Bulgaristanla 
Anlaşıyorlar 

Belgrad, 24 (A.A.) - Sofya
dan öğrenildiğine göre, bir müd
dettenberi Sofya'da bulunan Al
man heyeti, Bulgaristanla akde
dilecek anlaşmanın teferrüatını 
tesbit için yakında Berlin'e dö
~ektir. 

Bu anlaşma ile Alman~·a, Bul
garistan•dan mühim mıktarda 
mübayaatta bulunacaktır. 

Japonya Fransa 
Münasebatı 

Paris. 24 (A.A.) - Sa\·ara'nın Ja
ponyanın Parts bilyuk el('iJlğine ta:\- i
ni siyasi ve diplomasi mahfellerinde 
pek ziyade memnuniyt"tle karsılan -
mıştır. B:aaiı.nkü beynrlmllt"l yaziyet 
na'Zarı dikkate alınınca, Japouyanın 

uzun za.mandanberi nıi.ıl'hal bulunan 
Paris rlçllitine birini tayin hususun
da sös&erdttl ıüratin büyük bir mi
.ı.isı otdu,fu kanaati i.ı.b;1.r edilmek • 

tedir. 
(AJ'kuı 3 üncü sayfada) 

iunir, Zt (İ11:dam Muhabirinden) -
Dikili ve clvarmda vukua ce.1en :ael
z.etenln feci sahnele.ri cun ceçtilı;çe 

meydana çık.maktadır. Zelzele mer
kezinin Dik.ili kaza merkezi otctoiu 
aalaşılını..~tır. fiarsanh bJiha sa 11 kJ
lomelrellk bir sahada flddelli hisse • 
dJlmlştir. Zelzele, bir tnnttan İzmir, 
diğer taraftan Bersama, Ayvalık, Ed
remit havalblnde de ,id.detle duyal
ma tur. Yer sarsıntısının şekli 7• -

il arıdan aşatıd1r. 
En fazla tahribat Dikili kaza mer

kezindedir. DUn çıkan bazı İstanbul 
sazetelerl facia kurbanlarının sayısr
ni 113 olarak yaı.mışlardır. Bu habe.r, 
burada derin bir tesir uyandırmıştır. 
Çok şü.kü.r, felaket bu kadar büyük 
delildir. Son defa cıkardan Ü(' tesetle 
be.raber, bucü.ne kadar tesbit edile
bilen ölü adedi 44 tür. 
Sanınb muhtelif fasılalarla ve ha

fif <iiekllde devam ediyor. Yersiz 
yurtsuz kalanların sayL.,ı 4 bindir,. 
Sarsıntıların devamı dolayısile üç bin 
kadar vatandaş ce"eyi dJ.f&J'tda c-e -
çlrml~tlr. 

Rükiimetin ve Kıulayın yardım.la
n devam ediyor. İunlr valisi, askeri 
kum.andın, Be.rıama kaymakamı, 

Kızılay CemJyeti Reisi, Sıhhiye mU
dörii ve.sair alikadar memurlar ttlze
le mahallinde tedbirler almakla meş
&U)dür. 

Birrok val&ndatlar, evlerinden el
bisesiz sokafa fırlanuşh.rdır. Bunıa .. 
ra «iyecek qya gönderilmesi bek.19-
mektedlr. Hastalara iliç daiıtılmak
tadır. Buıün, Ankaradan 300 çadır 

ce.lmiş, derhal kurulmuş, aeıkta ka
lan vatandaşlar yerleştirilmiştir. 

Felaketzedelere yardım için İnnir
de bir iane listesi acılmıştır. Jlükfı

mel DiklH kazasını yeniden inşa t-t
UrecektJr Şehrin pliuı hazırlanmtŞhr. 
Kızılay eemiyetl me.rke.zi cönder

diii üç yüz çad1rdan b~a !';imdiye 
kadar ü(" bin lira cOud~rmi5Ur. 

Dikili kaı.a merkez:hıde sailam tek 
e-v kalmamı.ttır. laddi zarar bir bu
çuk mJlyon lira kadar tahmin f'dil -
mekledir. Dikili 800 evli blr ka. aba 
idi. 

(Axkası 3 uncil sayfada) 

SON DAKiKA 
İki Finlandiya Vapuru Battı 
Stokholm, 24 (A.A.) - İki Finlandiya vapurunun Skaj.ırak boiazında bir 

Alman denizalh geml.!ıii tarafuıdan batırllnıası yaluız Finlandiyada de.{il, bti
tun Simal mt>m1eketıerinde derin endi'ieler hılsal etmiştir. 

S\:<'ns.ka DaJ<'blat ı=-azete-sinin dr ~·azdı.(ı clbL (orı>illtnen bu ilk bitar4 
vapurlar hiçbir kaça.k e )"a~ı hamil dt•iildi. 

9 İngiliz Tayyarecisi Öldü 
\:illıel.sha,ıen, 24 (A.A.) - Alman ajansı bildiri-yor: 
• ·ım.ıt denizlndf' sahilr yapılan taaTruz t'.llnasında ölen İnC"iliz tayyarttile

rjndPn dokuzun<'U.!ıiU burıin askeri mera imle Bahriye mezarhiına ı-omul-
mü tür. 

Lüksemburg Üzerinde Tayyareler 
Lüksemburı-. 2t (A.A.) - Alman ajansı bUd;rlyor: 
Bir Fran IK kq;lf tayyaresi diin saat 14.30 da 111 metre alçakt.aa Liill:

semburr aradıl üıerinde u~muthır. 

... 
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Hatıratı Yazan M. M. Grupu 

Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 

Kemal Koçer 

Milli Mücahitler 
Bir Zümrenin 

lstanbulda da Seciyesiz 
Takibine Maruzdular 

Hıc;görmediğim Adanın bir 
kuytu koyunda bizim de bir gün 
geçirmemiz ı<ünah sayılamazdı. 
Hc.e birçok ıztıraplar çeken ai
leler buna çoktan hak kazanmış
lardı. Kalçi intihap edeceğim iki 
dütinelik bir cemiyeti davet et
mişU. Grup .an bazı arkadaşların 
aıl~sı muayyen anda yatta isba
tı vücut ettiler. Yat açıkta misa
firleriru alJı. Muhtelif iskeleler
den kayığa binerek yata çıktık. 
Madam, çok aris.okrattır, bizim 
çarşaflı hanımlara bu hayat çok 
yabancıdır. Birkaç ark~Jaş ve bir 
ıki ınüncvver kızımız madan11n 
sofrasında yer almıştık. Kalçinin 
on üç yaşındaki erkek çoc.uğu da 
birkaç arkadaş buldu. Onlarla o
yuna daldı. Boğaza, nazarı okşa
mayan baıı teknelere rastlama
saydık, aşina nazarlar gezd;rebi
lecektik. Büyük Tük muhibbi 
Kuzguncuktan geçerken, dediler 
ki: 

- Beyefendi, tahminlerimiz 
çıktı. Yakında şu kılkışte, Ave
rof ta bu sulardan ayrılacak. Y ı
ne tekrar ediyorum: Şu Venize-
1os bos adamdır-

halefet tarafında idik. Memleke
tine bağlılıkta hiç sarsılmıyan 
hoca, iskemle ile cevap vermek 
istedi, birkaç arkadaş araya gir
diler, tehlikeyi atlattık. Hoca, 
Milli Müdafaa teşkilatına girdik
ten sonra vaziyeti anlamıştı. Bu 
)<.ara gün dostu, her görüşte, 
mahcubiyetini ve derin muhabbe
tini izhar eder, gülüşürüz! 

BİR MÜSAMERE 

Gülhane parkında tertip edi
lecek bir müsamereye bilhassa 
teşkilat mensuplarının rağbet e
deceği tabii idi. Ordu, artık mu
zaffer olmuştu. Her kalbten neşe 
taşıyordu. Bu vesile ile arka -
daşlar biribirile de görüşmüş o
lurdu. 

Musiki ve Mehterhane de bu 
törene ayrıca zevk veriyordu. O 
saatler güzel .geçirildi ve üç bin 
küsur lira da alındı. 

Bu paranın nereye sarfedile
ceği münakaşa ediliy irdu. İhsan 
Paşa ile bu paranın mehal!, sar
fını tayin ettik. Darüşşafakaya 
teberrü! 

Fransadaki 
Tal ebelerimiz 

Geliyorlar 
İlk Grup Dün Geldi Bir 

Kısmı da Bugün Geliyor 
Hükumetin verdiği emir üze

rine Fransada t ahsi'.de bnlunan 
500 talebem izden 13 kişilik ilk 
kafile dün sabahki konvansiyo· 
nel treni ile şehrimize gelmişler
dir. 

Bu talebelerin anlattıklarına 
göre seyahatleri müşkül şartlar 
içinde geçmiş ve ezcümle sekiz 
defa tren dl'ğiştirmek mecburi
yeti hasıl olmuştur. 

Dün ,gelen talebe kafilesi İtal
ya hududunda müşkülata maruz 
kalmışlardır. Bitaraf memleket
lerde de ecnebi yo:culara karşı 
fevkalade tedbirler alınmıştır. 

Fransadaki talebelerimizin i
kinci kafilesi bu sabah gelecek
lerdir. 

Hükumet ve Faris sefaretimiz 
talebelere yardımda bulunmakta
dır~ar. 

----{)0'----

B ELE 01 YE 

Hamalların Elbiseleri 

İstan bulun 
Pasif Koruma 

Tedbirleri 

Tehlike 

işi On 

Zamanında Su 

Saha Geliyor 
İstanbul belediyesi pasif ko -

runma işinde mutlak bir faali -
yet göstermektedir. Tehlike za
manında şehrin su ve tenvirat 
işi ön safta f.elmektedir. Paris 
ve Londra da dahil olduğu halde 
dünvanın hiçbir şehrinde yedek 
elektrik ve su tesisatı mevcut de
ğildir. İstanbul belediyesi evve
la yedek su işini ha_letmeğe çaıı
şacaktır. Bu iş için de Bakırkö
vünde arteziyen kuyusu vası' asi
le elde edilecek sudan is,ifade 
olunacakt.r. 
Şehrin oasif korunmasile şeh

rimizde bulunan Dahilive Veki
li Faik Öztrak bizzat m~şgul ol
maktadır. Vekil, şehrimizdeki tel 
kik~erini bitirdikten sonra, An
karaya döndüğü esnada şehrin 

nasif korunmasına esaslı veçhe 
verilmesine geçilecek< ir. Yedek 
elektrik tesisatının vücude ge
tirilmesi için tetkikler yapılmak
tadır. 

SPOR 

Müzelerin 
Yeni Mesai 
Proğramı 

Maarif Vekaleti Bu İşe 
Ehemmiyet Veriyor 

Maarif Vekaleti, müzelerin Ö· 
nümüzdeki senelere ait mesaisi
ne ait bir prof!ram hazırlamakta
dır. Müzelerimizde ezya:ar pek 
sıkışık bir halde durmaktadır. 
Diğer taraftan bilhassa son bir 
sene içinde müzelerdeki k;ymet· 
li eşyalarımız yerlerinden kal
dırılmış, bazı yerlere götürülmüş 
ve tekrar getirilmU,tir. Ha buki 
Avrupa müzelerinde eserlerin 1 
yerlerinden kaldırılmalarına bil
hassa itina olunmakta, eserler a
sırlarca yerierinde durmaktadır. 
Veka et, bu noktayı nazarı iiba
re alacak, bundan sonra eserle
rin müzeıerden d şarıya çıkarıl
mamasına itina edecektir. 

Bir müddettenberi müzeler mü 
dürlükleri muh,eıif şubeleri bu
lunmuş ur. Veka.et, bu usulün 
iyi netice vermediğini görürse 
tekrar müze er umum müdiırıü
üü ihdas edilecek, şehrim.zdeki 
bütün müzeier loir müdürıüğün 
emri altına verilecektir. 

,----~-----------------------~ 
ATATÜRK'Ü 

SON GÜNLERi 
-l~Y_a_z_a_n_:~R_a_h_m_i_Y~ag_~ı_z~_T_e_f_ri_k_a_:_39 1-

Gece Yarısına Doğru Nisbi Bir Sükun 
Başladı. Bu lık Komanın Başlangıcı İdi 

Bu sualin cevabını, tefrikamı
zm nihayetindeki doktorların fi
kir ve müt.alealarında vermek 
zarureti varsa da bunu kısaca 
şurada da tetkik edebiliriz. 

Ebedi Şefin rahatsızlığı tam 
bir yıl sürmüştü ... İlk zaman.ar 
da Ankarada geçirilen bir gribi 
müteakip ilk arızaları kendini 
gösteren siroz devamlı bir tıbbi 
müşahede oimaksızın kat'i teş
his saha~ına girmiş sayılmaz, sa
yılamazdı. Binaenaleyh bu dev
rede hasta'ı~ın tedrici bir seyir
le ilerleyişi, en belli başlı arıza· 
lar.ndan sayılan devamlı i.şti
hasızlık, iç sıkıntısı, diz ve dir
sek erde kesiklik, ufak yorgun
lukları müteı.kip terleme, ha.:siz- . 
lik; gribin netices:nde, ne><aiıat 
devresindeki sıhhi pürüzl~r şek· 
!inde te kik edilmek vaziyet in
de bulunuyoruu. 

İş.e bu tetkik w k?rşılık ted
birleri arasında 'siroza ihtimal 
vermek biraz güç bır mlı!iıhaza 
teşkil ediyordu. 

1 hastalığın başladığı gün arasın
daki zamanda sirozun ilerleme
mesi im~ları mevcut değildi. 
Çünkü, s.iroz bidayette tedrici 
bir inkişafla ve hiç belli başlı bir 
arıza göstermeden devam eden 
bir hastalık devresi geçirtilir. Bu 
zamandaki arızalar sinir veya 
hazim cihazlarının arızaları gibi 
tetkik olunur. Kat'i bir teşhis'e 
daha başlang•çta bunu kestirmek, 
bir muay!?ne neticesinde hüküm 
vermek doğru değildir. Binaena
'1eyh Fissingeniıı geldiği zamana 
kadar esasen has.alığın siroz a
razını göstereceği zamanı bekle
mek zarureti ii.şikiırdır. 

Ve .. Ebedi Şefin rahatsızlığın
da da bö,yle olmuştur. Tedavinin 
Savarnnada geçirilen safhalar 
Ebedi Şef icin hiç de faydalı ol
mamı.ş, bilakis hava tahavvüileri 
ve diğer sebepler yüzünden ek
sileceğine artmak suretile sür
müştür. 

(Arkası var) 

· Dı~~: P~litik~ ; 
. . . . . .- : ... Kız kulesini döndük. Kalçinin 

yavrusunu kaptan köprüye ça
ğırdı ve vapuru onun idaresine 
terketti. Bıziın çocuklar da kcip
rüye çıkmak ve orada da oyun
larına devam etmek istiyorlar
dı. Küçük Kalçi parmağını kal
dırdı ve: 

- Arkadaşlar burası size ya
sak, beni vazifemde serbest bı
rakınız! 

Paranın üçte ikisini Darüşşa
fakaıruza vermek üzere gittik. 
Bir talebe kaydettireceğimizi dü
şünen mudiir; ceffelkalem, mün
hal bulunmadığını ihtar etti. Ta
lebe kaydı ricası için değil, u -
fak bir teberrüde bulunmak ü
zere müracaatımızı öğrenince: 

- Emin olunuz, mektebin bu
günkü idaresini borçla temin et
tik. Sizi Allah gönderdi, çok te
şekkürler ederim. 

Belediye tüccar eşyası taşıyan 
hamalların bir örnek elbise giy
melerini kabul etmiştir. 

--000--

M AA R l F 

Mektepler Açıldı 

Galatasaray Fenerbahçeyi 
Dün 4 - O MağJôp Etti 

Faka~. sirozun ileri t.razından 
olan oyluklarda beliren cLt indı
falarının da ortaya çıkması Ü· 
zer.ne Yalovada o~el Termalde 
banyo aımak üzere kaplıcaya gi
den Atatürk orada hekim profe
sör Nıhat Reşadın müdaha.esile 
bu hasta.ığın sıroz olması ihti -
mali kar~ısında kalmış, İstanbu
la avdet e:m.sti. F aryada, deniz 
köşkünde evvelce y azdığımiZ şe
kiıde hekim profesör Nıhat Re
şa-0ın daha ilerl arazla kendini 
gösteren bu hasta.ığın karaciğer 
ı><ınabı yani siroz oıduğu kat'i 
teşhisi halinde ileri sürüşünden 
sonra Ebedi Şef Avrupanın ta
nınmış dahilive mütehassısların 
da kendis.ni muayene etmesine 
muvafakat göstermiş, muhtıelif 
memıeketlerden muhıelif zaman 
larda hekimler celbedilmişti. 

Türkiye, harp lJışınaa 
Kaldı, Çünkü ... 

Herkes biliyor ki, Başvekllimizln 

Meclbtekl son beyanab ile, mem .. 
leketimizio harp haricinde bulundu .. 
ğu anlaşılmıştı. Türkiyenin harp ha· 
ricinde bulunmasının dayandığl. se
bepleri tetkik ve izah, faydalıdır, ka
naatlnde buJQnmaktayız. Kalçi, hiç unutmuyorum, o an· 

da: 
- Beyim, genç yavrumu iyi ye

tiştirmek istivorum. Mümkün ol
sa, hayatın dağdağalarını da ona 
tattırmak isterim. Acaba polis 
müdürüne rica edip le oğlumu 
birkaç gün hapsettiremez mi -
sin .. 

Diyordu. 
Akşam üzeri dönüyorduk. Ve 

Ka:çi ile yine başbaşa yeni prog 
ramlar _çiziyorduk. Büyük iktı -
sat alimi bana her şeyi yapma
nın kolay olduğunu ve memleket 
müdafaasını düşünenlerin her • 
halde iktısat sahasında da yük -
selmesi kat'i bir zaruret olduğu
nu hatırlatıyordu. 

SEFİLLER 
Milli ordu hesabına İstanbul

da mücahede edenler, mübarek 
vatanın nimetile perverde, seci
yesiz bir zümrenin takibine ma
ruzdular. Şehremin.inde telgraf
çı N. tüfekçi Yakup, tel.~rafçı 
Basri, Haydar. Cemal ve Ne -
dim, çok iğrençtı!er. Grup men
supları hemen daima •bu şahıslar
dan mesai,"rınin mahiyetini giz
lemişlerdı. Bazı arkadaşlar, va
ziyeti kwitarmak iç'in,, zahiren 
bunlara samimiyet göst,rmişler
dir. Anadolu harekatına karşı 
her yerde maküs bir cephe teş
kil etmek, bir kamafiloz bir giz
leme tertibi ıdi. Şehremini emni
yetine memur ·birisi, Rafet Paşa
nın Şehremininde ikameti sıra
sında, ben.i generalle temasa gir
mekten menetmek istiyordu O 
güne kadaır kendisine muhalif 
görünüşQmü sebep olarak gös -
!eriyordu. 

Zehi tasavvuru batıl, zehi ha
yali muhal! 

TESBİHCİ HOCAMIZ 
Bir gün Şehreminindeki kah

vede münakaşa ilerlemişti. Biz 
bir iki_ arkadaş, bermutat, mu-

• 

- Bir şey değil, o halde biz pa
ranın üçte ikisini verecektik, 
şimdi hepsini alınız: Üç bin kü
sür lira. 

- Çok teşekkürler, fakat siz 
kimsiniz? 

- Bit şartla ki, yalnız mak -
buz verir, söylediğiniz gibigaze
telere yazmaktan vaz~erseniz! 

Müdür, tevazu eseri gösteril
miş olduğunu zannetmU, olacak 
ki, ertesi gün gazeteler bu teber
rüü, isim de zikrederek, yazdı· 
!ar. 

Bir müddet sonra bir makam, 
paranın mahali tedarikini benden 
soruyordu. Hesap sormaya ve 
hesap vermiye alışmak: İşte 
medeniyetin şiarı! 

SEVGİLİ ORDUMUZUN 
SEMBOLÜ 

Muzaffer Milli ordunun bir 
bölü""ü Sirkeciye çıkarılıyordu. 
Muzatfer evlatlarımızı karşıla
mak üzere Kavalalı Hüseyin Bey
le birlikte Sirkecide isbatı vücut 
ettik. Bu bö!ük yillarca esaret 
hayatı yaşıyan bu beldeye kurtu
luş müjdeleri getiriyordu. Yıl -
!arca siperler içerisinde yaşa -
mış olan bu yavruların henüz 
meşgul muhitte en cazip bir va
ziyette bulunmaları ordunun şan 
ve şerefi icabı idi. Hüseyin Bey
den o gün bu bölüğün bütün elbi
se ve teçhizatının yenileştirilme
sini rica ettim. Bölüğe Ayasof
yaya kadar refakat ettik ve be
raberce yazihanesine döndük. 
Hüseyin Beyle diğer iki arka • 
da< battaniyeleri de dahil oldu
ğu halde efraqın bütün elbise ve 
teçhizatını ikmal ve zabitlerine 
ayrıca hediyeler takdim ettiler. 
Bu teberrü Hüseyin Beyin yeni 
teberrüü değildL 

(Arkası var) 

1 EDEBi ROMAN: 25 1 

Karlı Bir Kış Sabahı 
"====I; Selami İzzet - Mefharet Ersin 1 

- Evet hanımefendi, bu mev
simde Cevizlik Çiftliğinin köş
kün<lc her sene bir eğlence yap
mak artık adet hükmüne girmiş
tir. Fakat bu geceki eğlence yal
nıı ve yalnız sizin şerefinize ter
tip c(:!.il~n bir toplantı. Bu gece 
Çıftlik mensupları, Bayan Pa
kite Tek'in ciftli/:c ~cref verme
sıni kutluyorlar. 

Samimi olup olmadığını kesti
remedi~' bu büyük kompliman 
karşısınd, ·\enç kadın hafifçe kı
zarmaktan kendini alamadı. İ· 
çerde, yemek salonuna bitişik 
salonda yer alan cazbant, yemek 
ağırlığı ile kendilerini rahat kol
tukların kucaklarına bırakan da
vetlileri canlandırmak, harekete 
getirmek için sinir gevşetici ağır 

tangolardan vazgeçmiş, en çap
kın, en kıvrak fokstrotlara, rum
balara, lambetvaklara başlamış
tı. Yusuf amca gönlü herdem ta
ze ihtiyarlardandı. Bu fırsatı 
kaçırmadı. Derha yerinden kal
kıp biraz sert, fakat zarif bir re
veransla Pakizenin önünde eğil
di: 

- Bu ilk dansı bana 10.tfetme
nizi rica edebilir miyim? Dedi. 
Amcanın bu hareketi tılsımı 

bozdu; bir anda !arasta toplan
mış tembel tembel oturan grup
larda kımıldanma belirdi, genç 
kadının cevap vermesine meydan 
kalmadan Galip atıldı: 

- İmkanı yok, Yusuf amca; 
bu şeref bana aittir. Deminden
beri bu fırsatı gözlüyorum. Bu 

Bugü,n bütün orta ve ilk tedri
sat mektepleri açılacaktır. 

Talebe fazlalığı yüzünden bu 
yıl mekteplerde 45 şube açılmış
tır. 

Halen mekteplerde 30 mual -
!imlik münhaldir. 

Yabancı Dil Kursu 

Fenerbahçe iie Galatasaray 
arasındaki hususi m~ dün Fe • 
nerbahçe stadında oynandı. Saat 
16 da başlayan bu maç iki taraf 
takımları şu kadrolarile çıkmış- ı 
lardı: · 

Fenerbahçe - Cihat - Lebip, 
Faruk - Esat, Ali Rıza, Reşat -

Ortamekteplere lisan mualli _ Küçük Fikret, Rasih, Melih, Re-
mi yetiştirmek üzere açılacak bil, Fikret. 
kursa bu yıl 60 talebe a~ınacak- Galatasaray - Osman - Sa!im, 

Faruk - Mehmet Ce.ıU, Enver, 
I ~-H 1 S AR LA R Eşfak - Süleyıuan, Salahaddin, 

Cemil, Jluduri, Sarafim. 

T k. d v S F b "k İlk anlarda Gala·asaraylılar 
8 lr ag , arap a rl aSI can!t idi'.er. Buna Fenerliler de 
Tekirdağ şarap fabrikası şa- mukabeleye başiayınca maç sü-

rap imaline baş.amış ve bu mü- rat ve heyecan kazandı. 
nasebetle külliyetli miktarda ü- 40 ıncı dakikada sol hafın sü-
züm almağa baslamışıır. rüklediği akında Budurinin gü-

-oOo- zel bir pasrru alan 3arafim çizgi 
f, EK O N o M 1 üzerinden attığı bir şütle takı

mına bir gol kazandırdı. 

Fındık ihracatı r .................... -.. -.. -
23 Eylule kadar Trabzon li- ı .................. ı ıl 

manından muhtelif ecnebi liman-
1 
ıı + SORUYORUZ! ı ~ı 

!ara 13346 çuval iç fındık ve 532 ı ı 
çuval kabuklu fındık ihraç edil- ı .................. ı 
miştir. %(, mN:::denfia'lanC:ıl 

--O(lO-- ı . 
p O L 1 S 1 Okuyucularıınızdaıı A. L. yazı- • ----. • ı yor: ; 

Dö.VİZ Kaçakçılıgvı ı Dün ca malmak üzere- istanbu- ; 

İzmirde büyük bir döviz ka
çakrılığı meydana çıkarı:mıştır. 
Yakalanan şebekenin şimdiye ka
dar yarım milyon lfra kaçırdığı 
tahmin e<!ilmektedir. 

--<l()O--

Mü TEFE R R l K -
Halayda Meb'us intihabı 

Hatayda mebus seçimine ait 
defterler asılmıştır. Yakında in
tihap neticelenecektir. 

Ekspres 4 Saat Gecikti 
Dünkü Avrupa ekspresi dört 

saat gecikmiştir. Bu trenle bir
çok yolcu gelmiştir. 

gece canın muhakkak dans et
mek istiyorsa baska bir bayan • 
dan rica et! Dedi. İhtiyar asker 
Galibi dargın, küskün bir bakış
.ıa süzdükten sonra genç kadına 
döndü: 

- Ne yapalım, hanımefendi, 
eskisi .gibi ihtiyarlara rağbet 
kalmadı, bu asırda hep gençle -
rin dediği oluyor. Maamafih, e
ğer müsaade ederseniz biraz son
ra intikamımı alırım!? 

ı luo tanınmış bir tüccarın mağaza- ı 
ı sına citim. Fiat on beş g-ün evve- ı 

line göre tam yüzde 20 artmış. ; 
~ Tüccar: "- On beş gündür mal : 

gelmedi. Bu elimdeki mal biterse 
ı yerine koyacağım malt bu flatla ;: 

; koyamıyacaiım .. • dedi. ı 
ı 50 kuruşa alınan mal şimdi 150 ı 
ı kuruşa satıbyor. Eski fi ata göre : 
~ satmak icap etmez mi?:ıt ı 

ı Okuyucumuzun bu mektubu i 
birçok maddeler üzerinde olmak-

: tadır. Tüccarın buıünkü malt es-
• ki flata almıştır. Fiatlar neden ı 
ı yükseldi. Bunwı sebebini ali.ka. -
ı darlardan ı 

ı Soruyoruz ! ı j 
!. .... - .............. .! 

hakkim Pakize değildi ... 
Galip genç k;ldının belini bi

raz daha ku vvetıe sıkıp onu göğ
sünün üstüne biraz daha kuvvet
le bastırı.rken: 

- Nasıl Pakize dedi, Çiftliğin 
mütevazi süvaresini beğendini~ 
mi? Dü_nyayı dolaşıp en yüksek 
mahafılde ağırlanmağa <l ışmıo 
olan sizi burada layıkile ağırla
makta kusur edeceğimizden ve 
sıkacağımızdan korkuyorum. Fa
kat halinizden sıkılmadığınızı 
hissediyorum. Bilmem yanılı • 
yor muyum? 

Müzik canlanmış, dans hara
retlenmişti. Geniş salonun par
ke döşemesi üzerinde çiftler fı
rıl fırıl dönüyorlardı. 

Pakize Galibin kolları arasın
da idi. Genç kadın bundan baş
ka bir sey hissetmiyor, bundan 
başka bir şey düşünmüyordu. A
deta zaman ve mekan mefhu -
munu kaybetmiş gibiydi. Ne va
kittenberi böyle Galibin kolları 
arasında dansettiğinin bile far
kında değildi. Artık nefsile mü
cadeleden de vaz geçmiş idi. Şim
di o artık bu ana kadar hiçbir 
zata kapılmayan, _hiçbir duygu
ya boyun eğmiyen, hiçbir erke
ğe ram olmayan, mağrur, müte· 

Pakize ,genç adamın yuzqnu 
daha iyi görebilmek için başını 

ı hafifçe arkaya atarak: 
- Hic yanılmıyorsunuz ceva

nizin fevkalade, Alman 1- mfada 
bını verdi, köşkünüz de, süvare
niz de fevkalade. Ömrümde bu 
kadar çok eğlendiğim pek az va
kidir. 

Genç adamın gözleri o garip 
ışıkla parladı: 

- Bıı sözünüzle bana dünyayı 
bahşettiniz Pakize ... 

Sonra insanın içine akan o tat
lı tebessümile dudaklarını büke-

Goile beraber Fenerli.er ye -
niden h;zlanduar. Fakat rakıp -
lerıne mukabele edemeden b.r ın
ci devre 0-1 Gala,asarayın lehıne 
bitti. 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devreye çıkıldığı zaman 

iki .araf takımlarında ufak bir 
tadi<iit yaomış ardı. Gaıatasaray 
sağaç.ğa Bedııyi, Fenerbahçe de 
ŞÖ"ıe bır takım teşkıl e.m.ş.ı. 

Cihat - Ali Rıza, Bülent -
Reşat, Esat, Faruk - Fıkret, 
Rebii. Rasih, Basri, Melih. 

Oyuna Fenerın ortadan yap.ı
ğı bir hücumia başland_, İki ta
rafta birinci devredekı g..bi geli
şi gi.ızel hücumlaria bırtbirını sı
kışırrmağa devam ediyor ardı. 

21 inci dakikada Gaıatasara
yın solaan yap.ığı bir hücumda 
topu kapan CemıJ ik.iın<:i Ga.ıata
saray ı?o.ünü de yap ı. 

Fenerbahçe bu golden sonra 
Fikre.i orta hafa aldı. Oyun sü
radeşmeğe ve sertleşmeğe başıa
dı. 

30 uncu dakikada_...yine Cemil ü
çüncü golü de yaptı. 

33 üncü dakıkada Fener 1ehine 
olan bir oenallı Gala.asaray Llar 
tarafındar. itirazla karşııandı. 
Bunun üzerine Fenerli Fikret 
bu ceza vuru.:;unu üsmanın clıne 
bırakarak itirazı halletti. 

36 ıncı dakikada Cemil kap
tığı toou dördüncü defa Fener 
ka'esine attı. 

Dört golde)! sonra her hattı 
tan.ameıı oozulan Fenerliler işi 
ınüdafaaya döktüler tabii olarak 
Galatasaray mütemadiyen hü -
cum halinde rakibini tehdit edi
yordu. Ovunun son anları bu şe
kilde devam ederken maç ta 0-4 
Galatasarayın galibiyeti:e bitli. 

Pera - ~eşiktaşı 
1- 4 Yendi 

Dün sabah Taksim Stadında 
yapılan hususi maçta Peralılar 
Beşiktaşı hakim bir oyundan 
sonra 1-4 yenmişlerdir. 

rek Pakizenin kulağına doğru e
ğildi: 

- Akşamdanberi sizde o ka· 
dar büyük bir terakki görüyorum 
ki, gözlerime inanamıyacağım 

geliyor. 
- Ne demek istediğinizi anlı

yamadtm. 
- Ne demek istediğimi pek 

güzel anladınız! 
Çalınan parçanın nihayete er

mesi ve dans edenlerin durması 
gene kadının Hızır gibi imdadı
na yetişti. Çünkü bu kadar cü
retkarane, ayni zamanda bu ka
dar hakikate uygun bir söze im· 
kanı yok yerinde bir cevap bu
lup veremiyecekti. Uzun zaman
danberi fasılasız dans etmekten 
zaten yorulmuştu. Bıraz oturup 

1 
dinlenmek istediğini söyledi. Kol 
kola tarasa doğru yürüdüler. Ta-

1 
rasın kapısında genç adam: 

- Affinizi rica ederim Paki
ze, dedi, bu alçşam misafirleri • 
min hiçbirile adam akıllı meşgul 
olamadım. Onun için müsaade -
nizle biraz gideyim de etrafa bir 

Bunlardan birisi Hofman ens
tiiüsü dahi.iye mütehassısların
dan doktor Fon Bergman tayya
re ile İstanbu..a gelmiş, Ebedi 
Şefi muayene ef.tikten sonra ra
porunu şöylece vermişti: 

- Kat'i olarak siroz teşhisini 
koymak imkil.ns:zdır. Fakat ra
hatsızlığın dahııi guddelerden 
herhanı;i birınin iltihabından ol
duğu kat'idir. Kat'i teşhis koy
mak içın müdavi hekimin en az 
3 haf,alık devamlı bir sıhhat gra
fiği üzerinde tetkikat yapması
na .. üzum vardır. 

Bu hekimin dönüşünden sonra 
V>yanarun beyneımilel şöhrti 
haiz dahiliye mütehassıslarından 
H. Epiıı.~r de çağırılmış, o da 
arkadaşının kanaatine benzer bir 
kanaat ibraz etmişti. 

Üçüncü olaraK ceıbedilen ha
kiki şöhret sahibi profesörler -
den Paris Monpeıye hastahanesi 
dahLiye mütehassısı profesör Dr. 
Fissingen Ebedi Şefi dikkatli ve 
,inceden inceye muayene ettikten 
.onra müdavi hekimler heyeti ile 
konsültasyon yaparak rahatsız
lığın siroz adı verilen karaciğer 
iltiha,bı olduğunu teşhis etmiş, 
bunu müteakip siroz tedavisine 
başlanılmıştı. 

Tedavi devresindeki değişik -
likleri tefrikamızın buraya ka
dar olan kısımlarında muhtelif 
hadiselerin çerçevesinde gözden 
geçirdiğimiz için onları bir tara
fa bırakar~k valnız profesör Fis
singen'in Istanbula 3 defa gel
diğini kaydederek şöylece bir 
muhakeme yürütebiliriz. 

İlk teşhis konulduğu günle, 

bakayım. Herhalde birkaç daki
ka burada yalnız kalmaktan sı
kilmazsınız. O zamana kadar ben 
size Peymanı bulup gönderirim, 
olmaz ıru? 

- Hay hay. 
Genç kadın yalnız kalınca de

rin ıbir nefes aldı. Galibin yanın
dan uzaklaşmış bir müddet için 
bile olsa onun o mukavemet e
demediği cazibesinden kurtul • 
muş olmasına seviniyordu. Zira 
artık uenç adamın yakininde bu
lunuıı ta onun huzurundan, onun 
yakınlığından hudutsuz l:ıir zevk 
aldığını izhar etmemesine i.Jnkan 
kalmamıştı. Zaten Galip te genç 
kadının bu zafının farkına var -
mış ve biraz evvelki manidar 
sözlerile bunu kasdetmemi~ miy
di? Ne olmuştu, nasıl olımuştu da 
en ıgözde, en mevki sahibi erkek
leri senelerce peşinde koşturan 
Pakize topu topu iki defa görüş
tüğü evli bir erkeğe karşı bu ka
dar derin bir ziif göstermiş idi?. 

(Alkası -) 

Şarki Avrupada, Almanya orduJa .. 
rının Lebistana tecavüzünden, bunun 
neticesi, garpte, İngiltere ve Fransa 
hükümeUerinln Alma.oyaya harp iliin 
eylemelerinden evvel, demokrat dev
letler ta.rafından sulh ve müdafaa, 
mukavemet cephesi kurulmuştu. 

Dünya milletleri, nazımı ve faşizm, 
komünizm ve demokrasi isimlerlle a
nılan üp cereyanm, akidenin tesiri 
altında bulunuyorlardı. Bu ayın ba
tında patlatılan siliblardan evvel, 
na.zizm ve faşizm, istili ve tecavüz 
harekeilerlle, demokrat devletrer~ 

şlddeW mukavemet tedbirleri almak 
mecburlycllnde bırakmış, lsllli ve 
genişlemelere dayanan siyasi ihtiras
lar, müstakil ve demokrat küçük 
milletleri, sulh ve müdafaa cephesin
de blrleştirm.lşll. 

Bu sebeple Türkiye Cümhurlyeti 
hükümeti, 936 da imzalanan ve Bo
ğazların tahkimi hakkımızı tasdik e· 
den, tanıyan Montrö mukavelesinden 
evvel, İngiltere ile yakın dostluk ra
bıtaları kurmuş, hudutları dahilin
deki arar.iden başka kimsenin mül
künde ve hikimiyetlnde arzusu ve 
ihtirası bulunmadıflndan, 926 da on 
senelik Türkiye - İngiltere dostluk 
muahedesi yapılmıştı. 938 deki kredi 
mukavelesi de yine bu dostluğun ne
tlcelerindendi. 

A vrupada harp başlamadan, 4 ay 
kadar evvel, Nazi ve faşizm ihtiras
ları, tecavüzleri aleyhine sulh ve mü
dafaa cephesi kurulunca, 939 Ma;rıs 
ayında, mütekabil yardmı, taarruza. 
karşı müşterek harekeli 1emln eden 
Türkiye - İngiltere deklıirasyonu im
za edilmişti. Bunu, Türkiye - Fransa 
arasında yine 939 Temmuzunda im
zalanan ayni mahiyette deklirasyo -
nun imzası. Hatay anlaşması muka
velesi takip eyledL 

1936 da kurulan Balkan antantı. 

938 Türkiye • Yunanistan mütekabil 
yardım paktı, Balkanlarda ve Şarki 
Ak.denizde sulh ve müdafa.ayı temin 
içindi İn«lltere ve Fransanm Türki
ye ile mütekabil deklirosyonlan, 
Romanya ve Yunanls1ana verdllderl 
S"arantiler, bu mmtakalarda. sulbü ve 
müdalaayı takviye eylemİIJIİ. 

Ü9 hafta evvel başlayan harbe, a
ralarındaki siyasi ve askeri ittifaka 
ratmen, İtalya hükü.mellnln bl>Sireı 
ve diirendlşi ile hareketle sirmemesi. 
Arnavutluk hududundaki kuvvetlerin 
çekHmesl için Yunanistanla son yap
tığı anlaşma, 17 Eyıiilde başhyan ve 
bitmiş demek olan Lehistandakl Sov
yet harekH.tlle, Almanya. .. Romanya. 
arasında hudut kalmaması, Bitlerin 
Da.Jl%il''deki son nutku ile cenubu şar
ki ve çenubi Avrupaya. tecavüz e
mellerini terkeylediiini bildirmesi, 
Türkiyenln harp dışında kalmak yo
lunda.ki kararını kuvvetlendlrmlf, i
sabelli bir karar verildiğini ishal ey. 
!emiştir. 

Demokratız, fakat parpı.şan akide .. 
lerle dahi mücadelede ali.kamız yok
tur. Bize, Avrupada.ki harp faciasınrn 
bitmesini samimi hislerle dilemek, 
muharip devlellerle dahi dostluk ra .. 
bıtalarunııı devam ettirmek, ileride 
beklemediğimiz herhangi dofrudan 
bir tecavüze karşı hazırlıklı bulun • 
mak vazifesi kalmlŞtır. 

HAMİT NURİ IRMAK 
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Amerikanın bitaraflık! 
kanunu değişecek mi? 
Almanlar Ve Ruslar Bu Kanunun 

Değiştirilmemesini İstiyorlar 
Vaşln&"ton, 24 (A.A.) - Ayandan 

Pittman, Pazarıesi l'ÜllÜ i.yan encö -
menine vereceil bitaraflık kanunu 
Ji.ylha.aı hakkında. dün iyan meclisi
nin 14 demokrat izasile müzakerede 
bulunmwıtur. Kanun projesinde si -
Jihlara konulan ambargonun Jafve -
dildiği kaydolwıacaktır. 

Resmi mahfeUer, ambargonun mu· 
hafazasmı talep için il.yan i.zasına 

gönderilen telgrafların fazlalığım Al
man sefaretinin blr manevrası ola -
rak telikkJ etmektedirler. 

Amerika hükıimell, bitaraflık ka
nununun &adili aleyhinde propa,.an
da. yapmaları için Berlin ve Mosko -
vanın Amerikadaki memurlarına gön
derdikleri bir çok mektupları ele 
geçirmiştir. 

Amerlkan i.yan Hasına S"tlen yev
mi mektup adedi, iki cünde 40 bin-

den 150 bine çıkmıştır. 
Panamerlkan konferansı saat 1 '1,25 

te Amerikanın 21 Cüm.huriyetlnln iş-
tJrakile açılmıştır. J 

Panama. Relslelimhuru lrad etilli 
açılış nutkunda Amerika Cümhuri
yetlerinin bütün dünyaya yalnız coğ
rafi birlik değil, ayni 2am.anda fikri 
birlik model vermeleri icap ettiiinl 
söylemiş ve Amerika Cümhu.riyetleri 
rolünün insanlık için manevi kıy - ı 

metleri ve garp kültürünü kurtannak 
olduğunll na.ve ebniş&ir. 
Konferansın hedefine gelince, Rei

sicümhur başlıca hedeflerden biri .. 
nin Amerikanın bitaraflığını muha
faza olduğunu ve bu bitaranığın A
merika milletlerlnln liberal hissiya .. 
tile telif kabul ebn.lyen her şeye 
karşı korunmağa matuf bulwıduiuua 
bildirmiştir. 

Polonyada Harp Şid
detle Devam Ediyor 
Varşova, 24 (A.A.) - Alman 

ağır topçusu bugün de şehrin 
merkezini şiddetli surette bom
•bardıman etmiştir. Binden fazla 
insan ölmüş ve birçok binalar 
yıkılmıstır. 
Varşova mıntakasında, Alman 

!ar Vistül'ün sağ sahiline hü -
cumlarda bulunmuşlarsa da bu 
hücumlann hepsi geri püskür
tülmüştür. 

Modlin mıntakasında da şid -
detli muharebelere durmadan de
vam olunmaktadır. 
Varkmanın ve Modliın'in mü -

dafaasma devam edilecektir. 
Varşova belediye reisi Star

zynski, telsizde yeni bir nutuk 

Dikili Faciası
nın Bilançosu 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 
Facia kurbanlarının akrabalarının 

anlattıkları lafsllil yürekler parça -
lıyacak derecede korkunçtur. Yara .. 

lıJar İzmir, Bahkesir ve Berıama. 
hastahanelerine nakledllmlştlr. Ağll' 

yaraWarw sayısı da epeycedjr. şfm. .. 
diye kadar tedavi altına alınan yara
lıların sa115ı 150 kadardır. 

İlk müthiş hareke« andan itiba
ren vuku.acelen sarsmblarm sayısı 

65 i bulmwıtur. 

l\faamafi, teshil edilen ölü a.dedin· 

den başka, bir kısım vatand&şların 

hayat ''e mematındao haber yoktur. 

Kayıpların sayısı 25 kadardır. Bjr ta· 
rartan da cesetlerin çıkarılmasına de
vam cdtliyor. 

KIZILAYIN YARDIMI 

Ankr.1ra, Z4 (A.A.) - Haber aldı
ğımıza t:öre Kızılay Umumi Merkezi, 

Dikili fe1iketzedelerlne yaptığı Uk 

para yaribmları ile btr1 ikte «önder -

miş oldaiu Üf;' yüz çadıra iliveten 
yeniden ıoo çadır daha ıönderm1$tir. 

Feliketzedelerln tski.n ve iaşeleri 

Vt" :ieil lhtly&çları ile yakından ali· 
kadar bulunmakta olan Kızılay 'Çmu .. 

mi Merkn:i, yer- sarsıntısından zarar 
görmüş balunan vatandaşlarımızın 

söyliyerek Varşova halkını mu
kavemete azimle devam eyleme
ğe davet etmiştir. 

Starzynski, Alman tayyarele -
ri tarafından atılan ·kötü bir leh
çe ile. yazılmış beyannameler -
den bahsederek demiştir ki: 

Bu beyaruıame!er Almanların 
kendilerine birçok zayiata ve 
mühim malzemeye mal olan bir 
mukavemete bir an evvel niha -
yet vermek ihtiyacında olduk -
!arını göstermektedir. 

GÖRİ.NG':tN TEFTİS!İ 
Mareşal Görin'in dün Varşo -

va'nın simalinde hava ordusu 
cephesini ziyaret ettiğini, D. N. 
B. Ajaınsı bildirmektedir. 

ı Garp Cephein
de Harp 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ve bilhassa Vissenbourg mınta
kasında şiddetli topçu muhare -
besi olmuştur. 

Sarre'da Blies ve Horn mınta
kalarındaki muharebeler, bu cep
hede şimdiye kadar olan muhare
belerin_hepsinden daha ciddi bir 
mahiyet arzetmiştir. Düşmanın 
bütün hücumları püskürtülmüş
tür. Bu iki mıntakadaki ileri 
mevzilerimiz, kıtalanmız tara -
bndan takviye edilmi§ olup as
kerlerimiz bu mevziler arkasın
daki küçük ormanlar içinde de
rece derece ilerlemektedirler. 

Kıtalarımız, bugünlerde baş 
lıca iki istikamette, biri Saare
bruch istikametinde şimale doğ
ru, diğeri Zveibruchen'e doğru 
il<ırlemektedir. Bu aon istika-

metteki kıtalarımız Saargenend 
ile Zveibruchen tepeleri üzerin
deki küçük ormana vasıl olmuş
lardır. 

Düşman, sevkülceyşi kıymetin
den dolayı bu ormanlara şiddet
le sahip olmak istemektedir. 

dil;er her türlü lhtl:raolannın temini t• de icabeden müteakip yardımlar
da bulunacaktır. 

f.IAZRETI 

MUMAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 
Dedi. 
Hazreti Peygamber, birdenbi

re Ebubekirin maksadını anla
yamıyarak: 

- İslamiyet, bizi biribirimize 
kardeş etmiştir. Bundan daha 
fazla yakınlık olur mu?. 

Diye, mukabele etti. 
O zaman Ebubekir, maksadını 

büsbiitün açık söyledi: 
- Seninle akra:ba olmak is

tiyorum, ya Resulallah. .. Eğer 
kabul edersen, Ayşeyi sana ve
revim. 

Dedi. 
Hazreti Peygamberin, Hadiçe

ye karşı beslediği muhabbetin a
teşleri. henüz .kalbinden sönme
mişti. Ayni zamanda, müşriklerin 
tecavüzlerinden de çok muztarip 
ve mü_kedder bir halde idi. Bu 

Tefrika:40 
sebeplerden <;!olayı, o esnada E
bubekirin km Ayşe gibi pek genç 
bir kızla izdivacı düşünecek hal
de değildi. Buna binaen Eblııbeki
re birdenbire kat'i bir cevap ver
mek istemedi: 

- Hele biraz düşüneyim. 
Dedi. 
Fakat Ebubekir, bu izdivacın 

faydalarından obahsederek tekli
fini tekrar ve ·hatta bu tekrarda 
ısrar etji. Bunun üzerjne Resu
lü Ekrem de artık Ebubekiri red
dedemiyerek, Ayşe ile izdivaca 
muvafakat gösterdi. (1) 

Ayı;e, o tarihte henüz yedi ya
şında idi. Tabiidir ki, bu yaşta 
bir kız, zevciyet dairesine ithal 
edilemezdi. Buna binaen, beş yüz 
dirhem mukabilinde ni.kfilıın ak
dedilmesine ve düğün yapılma-

Halifaks Dün 
Sovyet Elçisi 
ile konustu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
AJmanyada bütün ordu ve diplo -

masl an'aneJerlofn Bitleri Rus1a ile 
mümkün olduku kadar sıkı bir ittifak 
akdine sürüklemekte bulunduğu key
fiyetini şüphesiz gö%den uzalı: tut .. 
muyoruz. 

Fakat bu ittifak, Alman beg'emon
yasının gayelerini tahakkuk ettir -
mek için derpiş edilmiştir. Bu ı:a -
yelerin lerkedUdliinl dilşünmek gü

lünçtür. YalntJ' görünen şudur ki, 
Bitler, bu gayelerin tahakkukunu 
kolay ]aştırmak şöyle dursun, teşviş 

etmiştir. Filhakika Almanya mak -
sa.dlarına erişmek için Polonya tak
siminde Sovyetlere bilhassa. cenupta. 
verilen parçayı azaltmadığı takdirde 
Macaristan üzerine gittikçe daha faz
la bir tazyJkde bulunması ve şarka. 

doğru akış siyasetini Karadenize doğ
ru tevcih etmesi 13.zımdır ki, bu da 

Romanya ve Balkan devletlerin.in he
yeti umumiyesi üzerinde pek ciddi 
bir tehdit teşkil eylemektedir. 

AVUSTRALYANIN YARDIMI 
Londra, 24 (A.A.} - İstihbarat 

nezaretinin bildlrd!ğine göre Avus
tralya hükümeti bir heyeti seferiye 
ile birlikte dört bombardımaıı ve beş 
mubarebe filosu için muktezi müret
tebatı da rönderecektlr. 

Bu sevkiyata ait teferrüat tetkik 
edilmektedir. 

Avus&ralya hükıimeti, Büyük Brl
tanyaya yardım i(lin daha başka ted
birler de almak niyetindedir. 

BİTLERİN KAHVELERİ 
Londra, 24 (A.A.) - Kaçak ko -

mltesl, Adenden, Hamburl'a ıritmek 

üzere 7üklenen ve Bitlerin şahsi ad
resine olan yinnl torba kahvenin 
müsaderesini emretmiştir. 

-o 

Kalinesko 
(Başta rafı ı inci sayfada) 

nazeyi güz:ergi.hta yıfılao kesif halk 
kitlesi selimla.mı~ ve bu esnada as
keri mü.rrezcler ihtiram merasimi 
yaparken cena-ze alayı üzerinden tay

yareler uçmuştur. Tabutu h:imll bu .. 
lunan tren öğle vakti gardan Cur • 
tea'ya hareket etmiştir. Defin mera
simi orada ya?;nlmıştır. Raik cenazeyi 
cara kadar bklp eTlemiflir. 
KALİNESKOYA VERİLEN NİŞAN 

Kral Karol müteveffa Başvekil Ka
linesko7a Romanyanın en büyük ni
pııı olan Birinci Karol Kordon nlşa· 
nının vefattan sonra verilen rütbe -
sini tevcih etmiştir, 

Bükreş, 24 (A.A.) - Havas bildi
riyor: 

General Argeseantı kabinesi bir~ok 
siyasi şahıslar ve gazeteciler tarafın
dan KaJinesko'nun cenaze merasimi 
ve lüumlu olan ter.~. il hareketi müd· 
detince asayiş ve nizamı temine me .. 
mur muvakkat bir hükO.met olarak 
leliikkl edilmektedir. 

3 KİŞŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 
Kalinesko'nun katli üzerine, ü~ De
mirmuhafız öldürülmüş ve cesetleri 
Cernauti - Cutulmare yolu üzer1ne 
bırakılmıştır. 

Polis ve jandarma şüpheli hireok 
kimseleri tevkif etmiştir. Polis, şehir 
ve civarlarını şüpheli kimselerden 
temizlemektedir. 

---o-

Japonya -Fransa 
(Baş tarafı 1 inci sayfada} 

Japonya. ne Fransayı müştereken 

alik.adar eden bütiin meselelerin bun
dan böyle süratıe lelklkl imkan da -
hiline girmiştir. 

Savara'nın tayini tam vaktinde ol
mllf ve Fransa hükilmetlne Japonya. 
hökümet!le daha sıkı bir temas le -
min lmkinmı vermJştir. 

sı için de dört sene beklenilmesi
ne karar verildi. 

Resulü Ekremin Ayşe ile izdi
vacı kabul etmesi, büsbütü"-lSe
bepsiz değildi. Yukarıda da ar
zettiii'imiz veçhile, son zaman -
!arda müşriklerin tecavüzleri, e
za ve cefaları o kadar artmıştı 

ki, Resulü Ekrem kendisine kuv
vetli taraftarlar temin etmek 
mecburivetinde idi. Ebıibekir ise, 
(Beni Yetim) kabilesinin rüe -
sasından olduğu için, onunla ak
raba olmak, o kabilenin himaye
sine ,girmek değildi. Bu sebep -
ten dolayı, Resulü Ekrem, bu iz
divacı faydalı bulmuış ve kabul 
etmişti. 

Ayni zamanda Hazreti Peygam 
be-r ıAyşl=yi milleaddit de.fdlar 
görmüş., Onun zekasını ve kü
çüklüğüne nisbeten ilim ve ir -
fanını takdir eylemi,şti... Ayşe, 
muhitindeki kızlar arasında gü
zelliği, cazibesi, düzgün söz ve 
parlak şiir söylemesi ile olduk
ça mühim bir şöhrete malikti. 
Vaktinden çok evvel inkişaf et
mesi, ona mümtaz bir mevki ver
miş .. Mekke kızlarının arasında, 

İ K DA M SAYFA-J 

1 Fransız - ingiliz Ve Almanlar 1 ifl'1Aflt1 
11
7ARll./iNDG 'f'FAft VG 

Hava Muharebesinde +JA C ~ C J Z~L111 
Neden Gecikiyorlar?. 

l, ___ E_m_e_k_li_G_~_n_~_r_az_ı -~-~-m_a_l _K_o_ç_tj_r __ , 

Havalarda hi.kiml7et temin eden 
memlekeiler dahi, ilk.önce, tedafüi 
ha va siyaseti takJblne mecburdurlar. 
Üç hava devleti. İngiltere .. Fransa. 
ve Almanya, henüz semalarında çar
pışmadılar. Bu teahüürün sebeplerini 
şurada aramalıdır: 

1 - Demokrasinin, lnsani)'et ıUe -
mine, pyrinuıb.arip haJll: swıfwın is
&ihdaf edilmi1eeetlııe dair verdlii 
söze sadık kalması; 

2 - Mukabele! bilmlsle mecbur 
kılmamak, zengin ma.mureleri koru
mak endişesi; 

3 - Havalarda kısa merhaleler 
kat'i için alıoması zaruri olan terti
batın vakte lhliy~ röslennesl: 

4 - Bü3'iil< hava knvellerinl ba -
rmdıracak uçuş ve iniş meyda.nları

m.n ihzarı; 
5 - Bu kuvvetl~rin kütleler ha -

linde faaliyete geçebilmeleri için bü
tün makine, malzeme ve elemanların 
nakil, terllbl; 

6 - Hava bombardımanlarına. kar-
fi alınması mecburi pasif 

lerllbabn ikmali. 
ve aktif 

inpıtere, düşman memleke.ü.en de .. 
..Dizle ayrılmak dolayısile. hasmına 

nisbetle hava tehdidine çok daha az 
maruzdur. 

Almanya, Şimal denizi kıyıların .. 
daki ufak memleketlerin bitarafisine 
hürmet edildiği müddetçe, Manş'm 

berisJnden çıkacak ha va taarruzlarına 
karşı. hele Ror'un çok deierJJ hedef
ler arzeden san'at müesseseleri g-özde 
buJundurulunca.,. Çok hassastır. 

Alman hava filoları, hatta müdafa
ada kalmak bakımından da, hasımla
rının hava tarruzlrına. karşı, gecele
yin de dövülmeleri kabil zengin san•at 
müesseselerini koruyamıyacıık bir 

durumdadırlar. 

Harp lliinındanberi ge9en ikl haf
ta içinde Fransanm eo ufak kasaba .. 
sı, yolları ve demiryolla.rı, hava teh
ditlerinden kurtulmak sayesinde yı
fınak pürüzsüz cereyan etmiştir. Bir 
i:aç demlryolu düiüm noktasının ıaıı .. 
ribi de bu harekita sekte iras edebi
lirdJ. Zaman geçmekle şehirleri. da
rüssınaaları hava. t.ehdidlnden kur -
brınak mümkün olmaılıiuıa gö
re, cephelere alt büyük mikyasta.ki 
sevklyatın ehemmiyeti( kısll\Ulın hi
tamını beklemek, Fransada toplanan 
ordular hesabına büyük kazano te -
min etmiş demekllr. 

Alma.nya, çok muhielif istikamet
lerden bava taarruzu bekHyecekUr. 

Garp sedıllnl (Veslvall) 300 kilo
metrelllr. bir cephe havasmı, gecele .. 
yin, hususile yüksek hava tabakala • 
rına karşı müdafaa edebileceğtnl dü .. 
tüuem.e7iz, Bu aeddin MaJhıo kwlre.
tlni de haiz olmadığını diğer bir ma
kalede tebarüz ettirmek lslemişlim, 

İndl&ere donanmuı 11 tane ta1 -
yare anagemisi ile takviye edilmiştir. 
Bava taarruzlarının tevcih cdıleceii 

bölgelere göre vaziyet alan bu ıtem:i
lerden uçurulan tayyareler de kara. 
ta.yyarelerUe ve, dlier istikameUer .. 
den uçmak prlDe, dalma iş orlaki.ıiı. 
yapabileceklerdir. 

İogllterenin hava kuvvetlerini art
tll'IDeya geç başlamış ol.nuLsı, son sis
tem tayyarelerle ordunun takviye -
sini temin etmek noktasından da bii
Jiik ehemmiyeli babdlr. 

Hııtta ecnebi ,irketlerin de Büyük 
Britanyada ve müstemlekelerinde tay
yare fabrikaları açmq olması, za:ria .. 
tm kolaybkla tazminini k.ifil ... 
dlr. Alman Darüssmaaları ha
va tehdidi karşısında büyillı: 

mikyasta tahriplere uğramasa 

bile, ba müesseseler İncili.ere lıesabı-

fikir ve göz açıklığı. ile tema -
yüz etmişti. 
RESULÜ EKREM, (TAADDÜ
DÜ ZEVCA'll ll NİÇİN KABUL 

ETI'İ? .. 
Bu suale cevap verebilmek 

için, o tarihteki Arabistan ka
dınları ile bunlar hakkııd'l.k' te
lfıkkileri tetkik etmek ;cap e
der. 

İslarnivetirı zuh'..lr ve intL,arı
na kadar, Arabist~nua kodınr. 
verilen kıymet ve ehemmi~ıet, 
pek basitti. Kadın. ,'ıdeta, liz1m
lı bir eşya addeclilird;. Buna bi
naen bir kadının beşeri g1..ıruru .. 
na ve izzeti nefsine zerre kadar 
ehemmiyet verilme:::li. Kese,: -
ne güvenen bir erkek, recüliyet 
kuvvetinin tahammül edebildi -
ği kadar evlenir .. Bundan da, ka
dınların hiçbiri şikayet etmezdi. 

Ayni zamanda, - vahşet haya
tı yaşıyan diğer bazı memleket
lerde olduğu gibi - Kadınlar da 
müteaddit erk.eklerLe evlenirler
di. Mesela bir kadın (dokuz er -
kek) ile evlenebilir- (Beş yüz 
erkek) ile de münasebete giri
şebilirdi. Fak.-t !kocaları~ a-

na kolonilerde plışan müesseseler 
gibi ateşlerden masun delillerdir. 
Büyük harpte san'at müesseselerinin 
hasılatına, hava. &aa.rruzlart yüzün -
den, en az yüzde otu:ı nisbetinde bir 
noksan :irız oldufunu AJman istatis
tiklerinden öireniyoruz. 

Alınan hava kuvveUe:l. havalarına 
hikim olduklarıı Polonyada da zayi .. 
ata maruz kalmrşhr. Ve \>İr!X)k ma
kineler ömürler ınd.en az çok kay ... 
betınlştlr. 

A1maa saıı'al.ı, dü.oya membalarmı 
ellerinde bulunduran her iki hasnD 
mcmJeketinki ile ııipheslz 7arıJa. çı

kamıyacakhr. 

Ilava.laruıı korumak mecburiyetine 
düşen bir memleketin ta.ar.ruzi b!r 
ha va sıyasetJ takibine ikin el derece
de ehemmiyet vereceği meydandadır. 

Salahiyettar aj'JZ1ardan öğreniyo -
nu.. J'eni tay1are filoları, bir defa
da binlerce ion bomba taşıyabilecek 
kudretUdil'. Avrupa.om s::ın.'at .tnU. -
esseselerinin sıkışık vaziyeüne va
kıfız. Bir bınanm 200 metre uzağına 
düşen büyük bir bombanın bu binayı 
tahrip edebileeeğ"iııi elimize geçen Al
ma.n mecmua.Jarındalı:i düsturlarda.o 
da anlıyoruz. 

Ta77atelerin bugünk ;ı uçuş siaları 
düşünülünce bab ve orta Alnıanya -
DU\ daima hedef leştd ed-.;eiinde de 
fiiDhe etmiye mahal yoktur. 

Tayyareye hedef olabilecek her 
§Chir, .t.öprii, .miiessese, liman ve 
naıı ... run yerden def ve tard tertıbl 
alması imk.Snlarının azhfı her ta -
n.fça malümdur. 

Bir l'iln, insani düşüncelere bağlı 

kalınması sözü kamuklaj tertibinden 
öteye geçemiyeceğine nazaran, bü -
tün o mamurezarlann harabiye sü ... 
rüklenmesioden korkulabilir ve ma~ 
zide olduiu ılbl, kuvvetli cepheleri 
bu darbeler sarsa.bilir. 

Ma.nş üzerinden yapılan sevklyat, 
kuvvetli hava müdafaasını da istu -
zam etmiştir. Geri sevkiyahnm em
niyetine mühim mikdarda bava filo
larının tahsisi de diğer ha va vazi -
lelerini geciktirmiş olabilir. 

Avrupanm gülşensara.ylan bir ce
hennem ha7atı yqamıya namzettir! 
.Kanda. &'Örsem bütün bu iklimi, ate
şe yansa serteser efl3-k!• diyenler, 
galiba. bu günleri semıişlerdi? 

Yarını sabırsızlllda bekliyoruz! 

Profes~ onel Güreşler 
Dün Taksim stadında proies -

yonel güreşlerde alınan netice -
!er şunlardır: 
Malkaralı Hüseyin arabacı 

Mehme:le, Somalı Fethi Dinarlı 
İsmail ile Mandıralı Hali! İzmir
li Yamalı Hüseyin ile berabere 
kaldılar. 
Habeş Kasım Tafari ile Müla

yim güreşi çelin oldu ve Müla -
yim üçüncü devrede tuşla galip 
geldi. Skoviç i'.e Molla Mehmet 
sıkı bir tutuşmadan sonra saha
dan berabere ayrıldılar. 

Alman ile güreşecek olan Di
narlı Mehmet ~elmediğinden Te
kirdağ:ı ile Grekoromen güreşti
ler. 20 dakikalık müsabaka so -
nunda Tekirdağlı hükmen galip 
geldi. 

Kemalpaşada Yangın 
İzmir, 24 (A.A.) - Kemalpaşa 

kazasının ormanında dün bir yan
gın çıkmıştır. Yangın itfaiyenin 
ve köylülerin müşterek yardımı 
ile söndürülmüştür. 

dedi dokuzu tecavüz eden kadın
ların, kapılannın üzerine hususi 
alameti baiz bir bayrak asmala
rı iidetti. 

Bövle miiteaddit kocalara ma
lik olan bir kadın, şayet çocuk 
doğuracak olursa, derhal koca
larını bir araya toplar, bunalrın 
içinden çocuğun babasını göste
rirdi. Buna, hiç kimse itiraz et
mezdi. 

Arabistan halkının bir kısmı, 
kadınların bu bal ve vaziyetle -
rini hoş görürlerdi. Fakat bazı
ları da bu iğren<; ~kli hayasız
lık ve namussuzluk telakki ede
rek kız çocukları doğar doğmaz 
derhal öldürürler .. ve hatta di
ri diri toprağa gömerlerdi. 

isliımiyet bu felaketin önüne 
geçmeyi, insani bir vazife addet
ti. 

(Vela taktilıi evliıdeküm haı;-
yeten ...... ) 

Ayeti kerimesinin nazil olma
sı üzerine, Hazreti Peygamber, 
.bu mesele ile mücadeleye girişti. 
Ayeti kerimenin mlınası: 

{Evladınızı. aç kalmak korku
su ve namusuna nakise getirmek 
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Ömer, Zindana Attırdığı Suçl~ İnsanla_:
ra Bile Daima Merhamet Göstermiştir. 

Müslime bin Abdülmelik, bu 
güzel ve yerinde ih,ardan pek 
mahcup kaldı ve artık i'rafı ta
mamen terkroeceğini Ha.ifeye 
vadetti. 

Omeribni Abdülaziz, bir taraf
tan uçuruma yuvarlanmış ve h:ı
takl.ğa saplanmış Arar ahlakını 
düze!Lmeğe, ıslaha çalışırken di
ğer ,araftan da Arapların yap -
makta olduk.arı zuıüm ve vah
şet serisine insanlık namına nı
hayet verdirdi. 

ürıier zaten daha Mekke ve Me
dine valisi iken adaleti altına 
s•ğınaıı muhac.rleıden (Haccacı 
Zalimin/ ve (Mühelleb) ın oğlu 
Yezidill yaptık.ar; .şleri duymuş 
ve bu herıilere düşman olnıuşLU. 
Haccacın ölümü Arabistanı 

büyük bir beladan kur.ardı. Fa
kat Yezi: b,n Miınelıeb onun ye
rine Turkleri sebep. siz. kırıp ııe- ( 
çirdı. 

umer. Müslimeyi B,zanstan ge 
ıi çagınrken (Yezıt bin Mühel
leb ı c cie d.rhaı Türkler üzerine j 
yapııgı ak,n ardan vazgeçmesini 
h.cbir auşmanca hareke• .c t>u -
lunmıyarak hemen Şama gel -
mes.nı emretmiştı. 

Yezit, bu dave.te bir nevi tal
tif koirnsu sezdi. 

VLayeL.n .<iare vazifesini ve -
kii.ıe en oi'<ıuna b.rak ı ve Hora
san. ,erk üe Şama koştu. 

Basra vaıisı, Ömerin gönd.erdi
ôi terman mucıb .. nce Yezid.:. ya
kaıad1 eıine, aya~ına zincir vur
du ve butün Horasanı zumü al
tmcia ınle.m.ş c,lan bu Arap ser
darını bu vaz.yette Şama sev
keL.i. 

3enelerce Türkler üzerine in
saıo.z u.r bela i1al.nde çöken b•t 
herıf ş.mdi Emirülmüminin Ö
meribni Abdülaz.zin huwrunda 
c.nayetkrınin, vahşetlerin•,;, kat
lifunlarının hesabını verecekti. 

Ömeribni Abdülaziz, eli kolu 
zincirie bağlı olan Yezid~ >Ordu: 

- Bunca zamandır Türkistan
da, Taberıst<;.,;da bu kadar insan 
kanı dök.ün, bu kadar m•lı yaı;
ma adın .. Öldürdüğün ;nsanla -
rın hesabını yarın ruzu kıyamet
te Rabbülalemin elbet.. elbette 
senden soracaktır. Fakat zul -
münden kurtulup ta sağ kalan
ların yağmaladığın mallarını sa
hiplerine iadeye mecbursun. Ö
lü erin hesabını Allah sorar. Dı
rilerin hesabını da ben soruyo
rum. Söyle.. gaspettiğin mallar 
ne kadardır? 

Haris Arap, Ömerin bu tekdir 
ve suali karşısında ş~ırdı. Ke
keliyerek: 

- Ya Ömer ... Dedi. Senden 
evvelki Halüıe Süleyman aldı
ğun bütün mallan bana bağış -
laın.;ştı. Ben de hepsini sarfet
tim. 

Yezit yalan söylüyor ve top
lavarak zengin olduğu Tiirk ser
vetini elinden kaçırmak istemi
yordu. 

Ömer bunu analdı. 
Yezidin Şam zindanına kapa

tılması emrini vereli. 
Ömerin yerinde başka birisi 

olsa idi zindancıyı değil, ceııadı 
çağırırdı. Halbuki Ömer, haklı 
olduğunu .bildii'i noktalarda bi
le ölümle ceza vermekten daima 
imtina etmiştir. 

O zindana attırdığı suçlu in
sanlara bile daima merhamet 
göstermiştir. Hatta Yezidin oğ
lu Şamda öldüğü zaman cenaze 
namazını bizzat Ömer kıldırmış 
ve zindanda olan bahası Yezide 
oğlunun cenazesine iştirak mü
saadesini de vermiştir. 

Tarih, Yezidin nihayet bir fır-

mülahazasile katletm<ıyiniz. Biz 
(1) sizin ve onların rızklarını ve
ririz.) demekti. 
Kız evladın doğması, şeamet 

addedilirdi... İslamiyet, bu te
lfıkkinin de önüne geçti: 

(Ve iza beşeru ahadehüm .... ) 
iıyeti kerimesi, bu çirkin teliik
kiye kapılanları tayip ve takbih 
etti. 

Zevci vefat eden tek kocalı bir 
kadın, bir sene müddetLe yıkan
maz, saçlarnı taramaz, temiz el
bise giymez, .güzel kokular sürün
mezdi. Bu uzun (iddet) müdde
ti bittikten sonra, tenasül mahal
lini bir kuşla siler .. Bir merkebe 
ters binip iner .. Ondan sonra ar
tık diğer bir erkekle tekrar izdi-
vaç hayatına girerdi. 

Bu bapta nazil olan: 
{Vellezine yetUfıine ve yezur

rUne ezvacen ... ) 
Ayeti .kerimesi, bu adetin de 

önüne geçti, Ayeti kerimenin 
.manası: 

(Arkası Tar) 

(1) Yani Ceııabı Bak. 

sat bularak Şam zin~anından 
kaçtığını _yazar. Ancak bu firar 
hadisesi ômerin idaresinden şı
k.ayet !.çin değildir. Çünkü her
kes bu Mil Emir zamanında ö
lümle cP,.Za görmiyeceğinden e
mindi. 

Vaktaki Ömer hastalandı ve 
ortada Yezit bin Abdülmeliğin 
veliahtlığı şayia!arı dönmeğe baş 
!adı, bu şayialardan Muhellebin 
oğlu endişeye düştü. 
Eğer Yezit bin Abdülmelik 

Halife olursa, eski bir kinden do
layı onun zindanda bulunmasın
dan istifade ederek muhakkak 
başını vurdururdu. İş•e bu kor
kudur ki, Yezit bin Muhellebi zin 
danından firara sevk ve mecbur 
etmiştir. Hatta firarından sonra 
Ömere hitaben yazıp gönderdiği 
bir mektupta şöyle demiştır: 

(Eğer, Emirülmüminmin dahr. 
bir müddet hayatta kalacağ.nr. 
itimadım olsaydı hiç zindanım
dan kaçmaz ve sizin adil idare -
niz altında:, mahbesimde bile ra
hat ederdim.) 

Bu misal de bize gösteriyor ki, 
adil bir idarenin adil kararları 
mahkfunları da kendisine bent 
ediyor. 

Birçok vesileler~e karilerime 
Emevilerin nasıl maksatla ve ne 
suretle hilfifet ve saltanatı ele 
geçirdiklerini yazmıştım. 

Bu saltanatı ilk kuranın da 
Muaviye olduğu malCımdur. 
Bazı kimseler, Muaviyenin kur 

duğu bu saltanatı büsbütün baş
ka bir cepheden görür, tahlil e -
der ve derler ki: 

•Muaviye, tam manasile milli 
bir Arap bükıimeti kurmak iste
di. Arap asabiyeti .ınillıyesini u
yandırdı ve Araplığın lideri o
larak meydana atıld1>. 

(Arkası var} 

Hacivatla Karagöz! 
Haciva.t - Vay JU.ra.cözüm, şükür 

ıörüşt..üğümüze, ayol, bir aya yaklaş
tı, göriindütün yek, ~r~lerdesin bll 
kada.t aamandU", YokA kayıplara au 

tanpmf 
- Sorma. Ba.clvat, sorma, yirmi, 

J'lrmi bet riıulenberi ijtea tJatımı 
kaşıyacak vaktim 7ok, hatta öyle ki 
ne zamandır evdeki könfJunwı bile 
yüzünü gördüiüm yıık! 

- O neden? 
- Neden olacak birader, aabab .k.a· 

.raolıimda, o, clalıa. mışıl mışıl uyur
ken ben evden fırlıyor. cece yarısına 
dotru yine o, horul horul uyurken 
ben kapıdan içeriye giriyorum! 

- Sebep! 
- Söyletllk ,.-a, tt aa:bla, it~ 
- Peki ammıı sabah karanlıkla -

nnda.n rece 7arılarına kadar süren 
bu iş, ne işi imiş bakayım? 

- Şimdi, piyasanın en kirlı işle

rinden biri Hacivat! 
- Gallba, İstanbtl.l &ollaklaruıda o

tobüs işletme lmUyazı aldın da şim
di onunla metııulsün köftehor! 

- Dilfündiiiiin şeye bak be lla<l
vat, bu zamanda buldun, buldu.o da 
bana ona mu münasip bald.11.n? 

- Yoksa radyo alım ısatımLna mı 
başladın? 

- Ne münuebet canım, biç bu. za
manda, akıUı olan o~bü.scüJük, rad
yoe.u.luk ıa.ı.a.a yapa.r mı? 

- Ö,leyse, Dedir seal sabah ka -

raabklaruulaa •ece yarıla.rına ka.clar 

uinş&uan b• it! 
- Na.MI, ya.ima uu var. sö71iyeyim. 

de, yarından lal yok,. hemea sen de 
paçaları sıvayıp •.Yni işe ba.şlayasın! 

- Canım merak etme, baştama:m, 
ifİll de senJ.u olsun, .c-licüu de ... 

- Söz ve.r bak.ayım ayni işe baş-

IU1Uyacafına! 

- Sö:ı! 

- Yeııılll el! 
- Vallahi, bUlalıi! 
- Ulan Hacivat, bu zamanda sözün, 

yeminin talin Jıiç hükmü kalmadı 

amma, neyse, getir kulağmı da ne iş 

Y••tıfımı si;,-1i7Q"m! 
- Getirdi:m.! 
- Jliivezzilik 7aııııToram, nıiivn:ıl-

llk! 
- H~ le fena it deifı Karal'ö•! 
- Fena olar mu birader! B• itler 

biraz dalla uzayaak olusa, AJlaba 
imile~ S"ô.rörsin bak, ben de bir müd
dei _,.. bislm Şeyh Kıışleri meTda
nında bir (havadis palas) yaptırırım! 

- Aman Karagözüın. yavq aöy
le, bulm patron Bay (Benice) ile o
nun rakibi Bay (Us) duymasınlar, 

karışmam, sermüvezzie tenblh eder, 
buııdan sonra sana gazete verdirt .. 
mezler. 

- Verdirtm .. ıeroe heıı .. $~e 
kadar l>lrlkllr'1.tla ..,.raıarıa kendim 
bir gazete ~ K! 

OSMAN CEMAL Jı:AYGILI 



SAYFA- t 

Fof oğraf tahl 11 lerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu2u söyliyelim 
Jlll>TAFA GÖZGÖREN (Ş•hremini) 

Dlkkalll bir 
tip. Zeki bakış
lıdır. Kendine 
ve :zeki.sına taz 

la cüvenir. Ka
rarlarında kat'i 

ve az.im.kar bir 
A'tnt:tir. ~Iaa -
mafih arkad.M

hıtı çok knvvet
Jidir. Dikkat 

hassa!U fazla ol-
duj"undan gurü..şö de fazladır. 

* AZİZ DE:\DRCAN 
ııassa~ bir 

renç. Azlmklir
dır. Jlaşladıit 

her iti ,...sonwıa 
kadar ayni dik

kat ne biti -
rir. Kararların
da süra&li ve 
kat'idlr. Fikir
lerini kolay ko .. 
!ay deiişllrmez. 

Ancak ııd< l'Ok 

itimat etUfi arkadaşların söı.ünü dlJ?-
ler. Kendine eok aüvenlr. 

Eyüple JllETİN URGUN 
ı 1 yaşında eahşan ve tahsiline 

devam etmiyen bir cence baba..c;ı na
faka verir mi! 

- Tabii vermez. Bilikis arlık para 
kazandıktan sonra babasına, anasına 
7ardım elmes.i Jü.mııdır. 

EXRDI 

- Gazetenize hlki.ye yollasam der· 
ceder misiniz? 

- Tahrir heyeti tarafından yapı -
lan tetkik neticesinde muvafık çı -
karsa evet. 

TRABZONDA SELİ.ll 
- Lisedeyim. Mülkiyeye clrmek ls

tıyorum ,.rtları: 

- Lise olg-unluk imtihanında mu

'Vaffak olduktan sonra mektep ida

resine mü.racaat edilecekUr. Her se

ne Aiustos aylarında ıaz.etelere ilin 
vererek talebe ararlar. 

Yakıcı Ve Aksırtıcı 
Gazler 

D. 

:Mavi İstavroz ismile tanınmış olan 
l'ular .nefes alırken •irer. Nefes bo

ruJarmı tıkar. Derhal all::sırtır ve ök

sürtiir. Sonra prUaiı yakmaia baş .. 

lar. İDlaru ııol< raha- eder. Davada 
fazla CH bulunursa boiulacak cllıl 

bir &esir 7apar. 

Konm.ma tekli maskele'?' ve1ahut 

bol carcaradır. Bundan sonra bol bol 
&emiı; havadır. 

ı~=~ı 
Otobüsler Muntazam 

İşlemiyor 
Beyazıttta oturan okuyucumuz Ne

vin Ertan yazuor: 
- Beyaı.ıt, otobüs servisinin en 

faal olduiu blr mıntakadır. He-rne
dense buradan muntazam otobW:der 
hareket etmiyor. Acaba belediye o

tobüslerin hareket saatini cösteren 
bir cedvel yapmamı, mıdır? 

- Anlaştık değıl mi? Böyle 
uydurma ifade vermek insanın 
gücüne gidiyor amma, başka da 
çare yok! Sonra bizim bu ifade
mız polisin tahkıkatını hiçbir su
retle karıştırmaz. Onun icin kü
çucük bir ehemmıyetı dahi yok
tur. Halbuki hususi işlerimızı an 
lalmağa kalkarsak, işler s:ırpa 
•1rar ... 

Banker biraz durdu. Fakat 
genç kızın cevap vermedığın i g · -
runce yeniden öksürdü ve d< -
vam etli: 

- l\Iis I)etmar, zannedenm 1 •. 
sız de buna yakın ifade verir 
niz, muvafık olur. O zaman 
delerim!ein arasında bir m~ 
yenet olmaz. t':nit ederim ki, 
si~ de benim gıbi dü.şüneceksi-

Kamburun 
Sırtında kocaman berbat bir kam

buru Yardı. Fakat derbederdi; her .. 
ke;le beraber o da sırtındaki bu ko
caman acaip çıkınh ile alay eder, 
rüterdl. Grup halinde arkadaşlarlle 

reı.meie çıkhk.Jarı uman, herk.sten 
evvel davranarak atılırdı: 

-Ne yaparsmız, kamburu &ezdir .. 
meğe çıktım. 

Sonra etrafına bakınıp kahkaha
suu keser ve sırtına vurarak şunu 1-
Jıive ederdJ: 

- Zannediyorum, ki rüne!'?te pişip 
eriyecek. 

Kambur, şakayı pek st'verdi. BU
tün kasaba balkile hoş ceçinir, iyi 
yürekli bir rençti. Herkes te onu se
ver ve nerede olursa olsun ondan 
bah~dilmekten h01landırd1. 

Kura zamanında usulen onu ca .. 
tırdılar; şube reisinin karşısına çık

tılı vakit: 
- Beni Bahriyeye ayırm, decli. De

nize dUşersem mantar l'lbi suyun üs
tü.nde kahrım. Benim için boiulma 
tehlikesi yok .. 
Akpmları, kahvede kasabanın ko

damanlarına takılır ve: 
- Ben artık evlenmek istiyorum, 

derdi, l'ÜZel bir delikanlı btfyen ta .. 
nıdığını2 kızlar yok mu? 

O, bqkaları için belki bir maska
ra mahiyetindeydi. Fakat ona ben -
zer diier aeaip yaradıhshlar, meseli, 
topalJar, çolaklar, çarpık bacaklıJar 

vesaire, evveli kendi sefaleUerile et
lenirler ve bu suretle hayata ve di
ier in.sanlara karşı kuvvetli ve sofuk 
ı.aaJı olmaia e~lar. 

Paı.ar ~eri. kambordan bahset
mek yesine mük&Jeme mevzuunu 
t :kil ederdi. 

• •• Günler ceçmlfli .. 
Bir akşam, kambur, kahveye cır

dlil zaman neş'eyle haykırdı: 
- Hey, çocuklar, artık sizin yar

dımınıza ihtiyacım kalmadı, işte ev
ltniyorum .. 

Bunu herkes, mutad şakalarından 
biri sanarak aldırmadı. 

Evlenmesi 
halde düştü, ve bu du:-,:üsün teo;irile 
i te bö)·le g-Ozleri dışarı fırladı. 

Filhakika karısının yüzi.md~ eu çir
kin taraf gözlerdi. Kambur hem gü .. 
ler ve hem de devam ederdi: 

- Hele çocuklarımıt olsun o vakit 
ıörürsünüz siz! .. 

Aradan bir hayli müddet ce~ti. 
Bir l'ÜD, bir öileden sonra kambur, 

tarladaki işini bitirmi~ erkenden evi· 
ne dönüyordu. Avludan &'eçip evin 
icerlsine, odalarına girince birden 
şaşkın şaşkın durakladı. 

Karısı yatatın üstüne uzanmış, 

başucU'nda da. konu;unun oğlu.. iki 
sevıiU kamburu cörünee deh~etle lr· 
kildller. 

Kambur meseleyi kol:ıyca halJede
bilirdi. İki kurşun kifiydi~ Fakat bu
nu yapacafı yerde onlara bakarak 
kahkaha ne l"Ülmefe başladı. 

Aldatılmıştı ha! ... Demek, şimdi o, 
aldatılmış bir koca idi. 

Kendisini dışarı attı ve avuçlarile 
yüzünü kapıyarak, sessiz se~slz afla
mata koyuJdu. Hem hıckırıyor ve 
hem de: 

- Zehra .• Zehra .• diye inliyordu. 
ŞlmdJ, karısı ona hiç te çirkin cö

rünmüyordu. Onunla, çirkinllfl ile a
lay ettiii için kendisini suelu bulu
yordu. Evet ondan al talep etme
liydi. 

• •• 
O .-ece htc kimse kambura rasUa-

madı. Merak ettiler ve aramaia ko
)'oldular .. lftkin nafile .. 

Ondan sonra ne karısı, ne kasaba 
JuJkı IUr daha onu l'Öl'eme:diler. 

Nakleden: FAİK BERÇMEN 

: K D A M 

İtalyan - Yunan 

1 Anlaşmasının 
Faydaları 

( 8<1 ~ tJrarı 1 inci sayfada) 
bul etme2 zannedilen t.ıdların anlaş
tıklarına, birleştiklerine hatta kok
la$hklaruıa ~:ıhlt oluJJ durmaktayız. 

Bu anla.'ima ,.e uyuşmaların ise 
ne sa;ıaınJJğına, ne samimiliğine. ne 
de devam edebileceğine kimsenin ta
bii inandıiı yoktur ve herkes bütün 
bu oyunların, glinlük vaziyetlerin ve 
menlaatlerin zaruretleri ve tazyikleri 
ile kerhen yapıldığından emin bu .. 
lunmaktadır. 

Bununla beraber İtalyan - Yunaıı 
anlaşmasını, kLo;;men bu uy~rna mo
dasının icaplarından addetsek te, kıs
men de diğer anlaşmalardan daha 
tabii ve daha hakiki esas ve zaruret
lerden ileri celdiiine de hükmedebl
llr ve binaenaleyh bunun devamı 

hakkında daha ziyade ümitler besli
yebiliri:ı. 

Maamali ne de olsa -yani bu yeni 
anlaşma muvakkat veya devamlı ol
sa dı olmasa da- bugijn tein Balkan 

vaziyet:lnl bayiiden bayiiye aydın -

Jatmış, Arnavutluk ufuklarında haf

talarca yıfılın11 bulunan kara bulut

ları kısmen olsun daiıtmı,tır. Avru
pa.nın prk tarafları kan ve ateş tu

fanları lcinde boiulmakta ve ateşin 

&arp taraflarına da esa.sh surçtte si
rayeti tehlikesi dakikadan dakikaya 

beklenmekte olduiu cünlerde, Bal -
kanlarda böyle birdenbire ufak bir 

şuJei huzur ve sükUnun parlamış 

bulunması biç te istihfaf edilecek bir 
kar delildir. 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

Afyon Resim Elişi Kursu Bitti 
Afyon. 24 (A~A.) - Vilayeti

mız maarif, mudürlüğü tarafın

dan ilk mektep mual imleri için 
açılan resim ve elısı kursu bit-
m tır. Bu münasebetle merkez 
muallimlerı kazalardan gelen 

şeref ve mesuliyetinden bahse -
derek Atatürkün yolunda Milli 
Şef İnönü'ye kalbten bai!lı olarak 
kendi'erine düşen ulvi vazifeyi 
ifa edee<eklerınc olan inancını ifa
de eylemistir. 

Zivafetten sonra bütün mual-Lilln ertesi cü.nü, kambur, bay -
rarnhk elbiselerini riyip kasabadan arkadaşlar şerefine bır ziyafet 
ayrıldı ve bir hafta sonra yanında vermişlerdır. Ziyafette güzel bir limler misafirleri ile beraber za-
blr kadın bulunduiu halde döndu. nutuk •Öyliyen maarif müdürü, fer abidesine giderek abideye çe-

Ka.-abanm kenarında onu llk gö- ı muallimlik mesleğının yüksek lenk kovmuşlardır. 

ren delikanlı bu işe pek <;&!?arak ye- •ıııİİiiiiİİİİİİİİiiiiıiiiiiimiiimİİ-İİİ-~-Ulmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİıiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ-İıİİİİ-iiİİ-İİİiİİİ-İıİİİİİİİİİİİİİİİiii.111: 

=~r:v~: .. ~::::~aEiy·~;~-=~:~-, ı 1 s TA N 8 'u L B E L E o 1 y E s i N o EN 1 
dm!. İyice bak, dostum, nasıl tyi lnU- . 
hap etmiş miyim? 

Hakikaten iyi intihap etınL;ti. Ge
tlrdlii kadın, iri yarı oldukç• mun
tazam viicutıü, faka' harikulide çir
kin bir şeydi. 

Ertesi ıünü dostlarına. sordu: 
- NasıJ, benim nonoşum &""Uzel de

fU mi! O diınyada bir tanedir. 

• •• Her rün, böylece karısından beh • 
setmefe ve onun (lrlll.inllflle eflen
meie ve etrafındakileri cüldürmeie 
bqlam,.tı. 

Bau defa karısile beraber rHmele
re çıkıyor ve yolda rasireldilll.lerine 
karısmı: «Dünyanın en rüzel kadını!• 
diye takdim ediyordu. 

O zaman uvalh kadın kulaklarına 
kadar lıwırır, ve yüzünü a.tlamaia 
uiraşırdı. Bu sırada kambur izahat 
vermeie kalkışırdı: 

- Evet, eskiden ~ok l'Üzel bir kız
dı; Jilln btnün merdivenden fena 

Üsküdar belediye tahsil şubesinin ikmali inşaatı a('ık eksiltmeye konul
muştur. İhale 5/10/939 Perşembe günü öaat 14 de Daimi encümende yapıla
caklır. Muhammen bedel (3027) lira 31 kuruş ve ilk teminat (227) lira (5) 
kuruştur. Şartname Zabıt ve Muame Hit • ;\ıttidl.ırlüğti kaleminde görillebi-
lir. Taliplerin Fen Müdürlügü vesikası ve ılk teminat makbuz veya mektup
ları ile ihale günü muayyen saatttc Daimi Encümende bulunmaları. (7455) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan 

ve 

Haydarpaşa emrazı sariye hastahanesine ıaz.ım olan 115 kalem Hac ve sıh
hi malzeme açık eksiltmeye konulmuş tur. 

1 - Eksiltme 27/9/939 Çarşamba gunü saat 14,30 da Cağalog!unda Sih
hat ve İçtimai Muavenet Müdü.rlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla

caktır. 

2 - Muhammen fiat 1914 lira 44 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 143 lira 60 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnamesini her gün komisyondan alabilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Od ası vesikasile 2490 sayılı konunda yaz.ı

lı vesikalara ve bu işe yeter muvakka t teminat makbuz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyo na gelmeleri. (7157) 

Galata Rıhtımı 45 Numarada 

HANS WALTER FEUSTEL MÜESSESESİ 
Kara ve 
Tiplerdeki 

Deniz Aşırı Beynelmilel 
Emtianın Memleket içine 

Buyuk Nakliyat ile Ağır Ve Hususi 
Nakil ve Aktarmasını Deruhde Eder. 

Posta Kutusu: 1436 - Telefon Merkezi: 44848 - Telgraf adresi: ALSTER. Bütün dünya Limanları 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merkezlerindeki en taoınmıı nakliyat 

müeueseleriyle irtibat ve münaıebetleri vardır. 

Zabıta Romanı : 41 
niz. Çünkü bizim için ihtıyar e
dilecek en iyi yol budur. 

Meri hic sesini çıkarmadan, 
a~·aöa kalktı, bankeri başile se
lamlıyarak kapıya doğru yürü
dü. Bankadan çıkarken, birden
bire babasının bir gece evvelki 
llılini düşündü. /Yani Diki'nin 
mahzende kaybolduğu gece ... 
Babası herhalde kendisinden 

bir şeyler saklıyordu. Şimdı şu 
kısa boylu, Dusburi elenilen si
lik adam da bir şeyler saklamak is 
tiyordu. 

Acaba Dusburi niçin küçük he
saplarına kendisin! de karıştır
mak istiyordu? 

Plat istasyonuna doğru gider
ken, bütün dünyanın hakikaten 
bir çılgınlık uçurumuna yuvar
lanımş olduğunu görüyordu. 

-20-
SÜKOTUN MANASI 

Ö•.,leden sonraya ·doğru, dok
tor Hadden hastabakıcıların sı
kıcı takyit!erinden kurtularak, 
hastahaneden çıktı. 

Biraz zayıf olmakla beraber 
kendisini iyi hissediyordu. Ev -
vela eve uğradı. Mis Bagge'nin 
odasından bir yere çıkmadığını 
öğrendi. Ondan sonra vakit ge -
çirmcden miralay Detmarla gö
rüşmek üzere tekrar otomobiline 
bindi. 

Merl'i göremiyeceğini tahmin 
ediyordu. Çünkü onun Eksfild'e 
gitmış olduğunu biliyordu. Da
ha iyi! Hiç olmazsa Meri müla
kal ta hazır bulunmamış olurdu. 

Doktoru salona aldılar. Mira
lay şiddetle kapıyı açarak ıçeri
ye girdi. Yüzüne bir bakışta çok 
yorgun olduğunu anlamamak 
kabil değildi. Elini ziyaretçisi
ne uzattı: 

- İyileştiğinize çok memnun 
oldum, doktor Hadden, dedi. 

- Çok tesekkür ederim mira
lay! 

Haddon bir koltuğa oturdu, 

kendisine uzatılan sigarayı al -
dı. Miralay dedi ki: 

- Galiba buraya Merl'i gör
meğe ııeldiniz. Fakat şimdi ev
de olduğunu zannetmiyorum. Be 
nim anladığıma göre, şimdi siz 
ikiniz pek dostça görüşüyorsu
nuz. 

Haddon tasdik makamında ba
şını salladı: 

- Evet, dedi, eğer müsaade e
derseniz, dünyada en büyük e
melim onunla evlenmektir. 

Miralay omuzlarını silkti: 
- Pekala, dedi, Meri şimdi ne 

yaptığını bilecek yaşta bir kız
d:r. Bana damat olmanız, benim 
için bir şereftir. Fakat bu kara
rınızı ııek süratli vermisc benzi
yorsunuz. Eskıden insanlar, bu 
meselelerde çok derin düşünür
lerdi. Kızımı size vermege muva
fakat ederim, fakat kızımın be 
nim muvafakatime ihliyaeı var 
mı, yok mu, orasını bilmem. 

Hadden sigarasından bir nefes 
çekti: 

- Teşekkür ederim, dedi, aoğ
rusunu isterseniz, bugün buraya 
Merl'i görmeğe gelmiş değilim. 

. - ..... 

SiimerBank 
Sellüloz Sanayii 
MÜESSESESİNDEN: 

Bugünkü cihan vaziyeti dohıyısile hanı nıadde ~edari1-<inde :nrıı uz ka
lınabilecek mü.şkülfı.t ve ayni zamanda memleketin her ne\"i kllğıt ihtiya
cını kabil oldugu kadar uzun bir müddet temin edebilnıck zarureti bizi 
iınaıat programlarıınızda bazı tadil~tta bulunmak ve ayni zamanda fiatla
rımızı da norınalize etmek mecburiyetinde bırakını~tır. 

1\-fahaza herhangi bir ihtik5.ra meydan bırakmamak üzere ıaznn gelen 
tedbirler alınmıı;;tır. 

Büytik toptancılara yapılan işkonto ıagvedildigi gibi İst.ınbulda Yemiş 
iskelesinde açtığıınız perakende satış depomuzda aşağıda gösterilen fiat
larla kartonlarda bir top ve kfığıtlarda bir balyaya kadar satış yapmakta 
bulunduğumuzu ilfın ederiz. 

Perakende Satış Fiatları : 
CİNSİ 

leralt amba13j kağıdı 60 Gr. 
> > > 40 ve 50 Gr. 

Perakende 
kilo fiatı 

31,5 Kuruş 

32.- > 
Bir taraflı beyaz Sellilloz k3ğıdı 60 Gr. 31.5 • 
~ > > > > •40 ve 50 Gr. 32,- > 

Beyaz Sclliiloz ılU taraflı 3ti,- • 
Renkti Sellüloz kfiiıdı sarı, turuncu, pembe 37,-

38,-
39,-
32,5 
30,5 
28,5 
28.~ 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

> > > mavi, yeşil 
> > > kırmızı 

Açık renkli bir taraflı Sellüloz kAğıd• 
Biletlik kiıgıtıar renkli 
Bi1etUk k3ğıtlaı· beyaz 
İmita~yon Kraft 60 Gr. 
İmita~yon Kraft 80 Gr. 
Sünger k3ğıdı pembe 

> > beyaz 
Sümen sünger kırm1.2.1 

> > yeşil 

Şrenz (bak:J.ı:al) kılğıdı 130 Gr. ve yukarısı 

27.-
42,-
39,-
4.2,-
39,-
22,5 
23,5 > > > 130 Gr. dan aşağısı 

Kaba beyaz mukavva (iyj mal) 45 numaradan 
itibaren 24 kiloluk paketi 595 

545 
• 
• Grı mukav~ 50 namaradan itibaren 24 :kilo uk paketi .: .................... -............. .. 

o. Denizyollan Uı Müdürlüğü llanlan 
25 Eylulden 2 Teşrine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lslmlerı, 
kalkıt gUn ve saati eri ve kalkacakları rıhtımlar 

KaralleRlz hettıft• - ~Salı 12 de (Gtineysu), Perşembe 12 de (Efe) 

Pazar 16 da (İzmir), Galata rıhtımından. 

• 
- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartebi 18 de 

Anafarta). Sirkeci rıhtımından. 

fuılt hattına '- Sah. Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uiur). Top

hane rıhtımından. 

Mudeny• hattıRa - Ppartesi 13 de ve dlier aünler 8.45 de (Sus). 
Cumartesi ayrıca 13.30 da (1'-farakaz). Tek-
mil postalar Galata rıhtımından. fi 

Not: 1 Biriociteşrin Paı.a.r postası kış tarifesi 
mucibince İstanbulda saat 9 da kaJkacaktır. 

- Pazartesi, Sah, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 

(Marakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çar· 

famba. ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane 

nhtımından. (Salı postası İzmir Fuarı mü

nasebetlle iliiveleo yapılmaktadll.) 

«araltlı• llattıfla - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıh-

tımmdan. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtmıından. 

Ayw•hk h•ttıRI - Çarşamba 15 te (Bar~1n), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhlımmdan. 
la.mı,. llrat h•ttıR• - Pazar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımmdan. 
M•rılrt h•ttıRa - İş'arı abire kadar &a.UI olunmuştur. 

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

Galata baş Acenteliği - Gala ta nhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında 42362 

Galata şube Acentehği - Galata rıhtııru, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 
(1650) 

Boğaziçi Liseleri Müdürlüğünden: 
Eyllıl'ün 25 inci Pazartesi günü saat 8 de Orta ve Lise sınıfları ve 

saat 8.30 da ilk kısım derslere başlıyacaktır. 

Hatta bu kadar acele izdivaca ta
li~ olmak niyetinde de değil -
dim. 

- O _halde ziyaretinizin sebe
bini öğrenebilir miyim? 

- Sizinle biraz görüşmek is
tivorum. 

Haddon sigarasının külünü silk 
mek için ocağa doğru yürüdü. 
Sonra miralayın karşısına gele
rek yüzüne baktı. 

- Evvela, size karşı gayet dos
tane hislerle mütehassis olduğu
mu bilmenizi isterim. 

Bu söz karışısındh miralayın 

kaşları çatıldı. 

- Bu sözlerden evvel, ziyare
tinizin sebebim kısaca anlatsa
nız, daha iyi olur, 

Hadden artık herhangi bir mu
kaddemeye lüzum olmadığını an
ladı; 

- Pekrua, dedi, biliyorsunuz 
ki, mahalli zabıtamız Skotland 
Yarddan bir po!M; müfettişi ge
tirtti. 

- Olabilir. 
- Rica ederim, beni dinleyi • 

niz. Bu müfettiş benim hizmet
çi kızla konuşmuş. Mis Bagge'yi 
de isticvap edecek. Belki gelir, 
bir şişe Prusya hamızını alıp 

sizinle de konuşur. 
- Gelsin, konuşsun! 
- Son defa beni ziyarete gel-

di~iniz zaman, ben evde değil -
dim. Fakat ben eve döndüğüm 

zaman, JYiis Bagge sizin labora
tuarıma girdiğinizi ve dolaptan 
götürdüğünüzü söyledı. 

- Allah, Allah ... Demek ki ... 
- Ben mürcbbiyemin bu sö-

züne inanmak istemedim. İlk 
fırsatta sizinle görüşerek, o gün 
beni hangi maksatla ziyaret et
tiğınizi öğrenmek istiyordum. 
Hattiı kızınız hakkında konuşa

cağınızı zannediyordum. Ben o 
zamanki cevabınızı kabul et -
miştim. Bugün de fikrimi de -
ğiştirmiş değilim. 

- Pekaıa, o halde niçin bugü:ı 
acaip acaip konuşuyorsunuz? 

Haddon si.garasın1 ocağa attı: 
(Arkası yar) 

"W' 'z;JI ""<."" ~. ""' ., 
~ ·..x.._:ı ·_j,ı.L 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÔU -

•A~ U,H m. mN&- n&~ 1 
T.A.P. 11,79 m. 8C65 I... H 11'.w. 

1891 m. UI I ... Iıt Iw. 

25 Eylül Pazartesi 
Saat 12.30 Pro,.ram ve memleket 

saat ayarı. Saat 12.35 Türk müzii'i 
(Pi.) Saat 13.00 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. Saat 
Ji.15 - 14.00 Müzik (Karışık prog • 
ram - Pi.). Saat 19.00 Progr.un ve 
memleket saat ayarı. Saat 19.05 .:\lıi

zik (Oda. müziği • Pi.). Saat 19.30 
Türk llfüzlfl (Fasıl heyeti), Saat 20.15 
Konuşma (l\ılllli 1\-lu!liUc:i Serisinden 
Fransız Müzlfi: Yönetken tar.) Saat 
20.30 Memleket saa' ayarı, AJa.n ve 
meteoroloji haberlerJ. Saat 20.50 
Türk l\lüzlği: Okuyan: 1\tü.zeyyen Se
nar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Cevdet 
Kozan, Kemal Niyazi Seyhun. Saat 
21.30 Konuşma (Doktorun saati). Sa
at 21.45 Jlfüzik (Neş'ell Müzik - Pi.) 
Saat 22.00 J\füzlk (Kü<ük orke.·ıra -
Şel: Necip Aşkın). Saat 23.00 Son a
jans haberleri, Ziraat, Esham ~ Tah
vilit, Kambiyo - Nukut borsası (Fi
yat) .. Saat 23.20 llfüzlk (Cazband -
Pi.). Saat 23.55 - 24.00 Yannlı.1 Proır
ram. 
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SOLDAN SAGA: 
l - BJr oyun, 2 - Bir Peyıamber 

- Rabat. 3 - İstikbalden haber. f -

Garip bir adam - Göz rencl. 5 - Bir 
banka. 6 - Esioııyada bir teblr lıal
ıu. 1 - Eski medeniyet kuran bir 
mille' • Ev ambarı. 8 - Futbol me..-

sim maçların ismi - Kirli, 9 - Eski 

bir rütbe. 10 - Düstur. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bir oynn. 2 - Bir Peyeamber 

- Rahat. 3 - İstlkbaldtn haber. 4 -
Bir adam. 5 - Bir banka - Notada 
ses. 6 - Estenyada bir tehir halkı. 

"l - Medenıı:e' kuran devlet .. E..

ambarı. 8 - İkinci hırt olursa Jeke • 

Kirli. 9 - Bir meyva. lO - Baasas. 

TAKViM ve HAVA 

25 EYLÜL 1939 
PAZARTESİ 

9 uncu ay Gün: 268 Eylül: ız 
Hl<:ri: 
Şaban: 

Güneı: 

Öfle: 
İkindi: 

1351 
11 
5.50 
12.06 
15.28 

Rumi: 1355 
Hızır: 143 
Akşam: 18.0Z 
Yatsı: 19.37 
İmsak: 4.11 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoro1oji istasyonun • 
dan alınan malômata röre hava yur .. 
dun Akdeniz kıyıları ne. orta Anado
lunun şark kunmlarmda ve kısmen 
tle cenup dofusu Ue, dotu Anadolud:a. 
buJuUu. dJier bölgelerde yer yer 
çok bulutlu ve yaftŞh l"t-çrniştlr. Rli..z
g-irlar. Kocaeli i1e, Ereni11 !;imal kı~
mı ve orta Anado1uda gaTbi, diier 
yeTl<'rde cenubı istikametten Ege ııe .. 
nlzindP kuvvetlice. diğf'r yerlerde 
orta kuvvette esmi!?Ur. 

Dün İstanbulda hav.t kapalı .,,.e 

kısmen yafı'}h l'et;>miş, rüzıı~ şimali 

ı-arbiden saniyede 6 - 8 metre hızla 

esmiştir. Saat 14 te hava tazyiki 1003,t 

milibardı. Silhunet en )'üksek 27,2 ve 

en dü,uk 16.9 . antirrad kaydedihni4:

tlr. 

Kanun! MUme.ı;nili ve Ne~riyat Di

rektörü: A. Nac.i, Baııldıiı "\'er: 

Soa. Ttlınıf Baıımev!. 


