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Almanya Holônda Ve Belçikaya 
Hücum Ederse Harp Büyüyecek ı 

TÜRK HAV ACILIGI 
·-·- ·--- ...... - 1 ,. wr -ıwı• ""-• 

Yapılan sulh 
Teşebbüsü 

Alman Cevabı Dün Belçika 
ve Holandaya Verildi 

Bu y•nİ •rılh t•ı•bbiıa
lerinin n.ticHiz lıalma
.ından aonra, taarruz v• 
lıarp lıarelıetlerinin inlıi

ıafrnın, İ•tilıametinin ya
lıında daha iyi anlaııla
calını •öyliyebiliri:z. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Belçika Kralı Majeste Leopold 
ile Hoh\nda Kraliçesi Vilhel. 
mine'nin geçen hafta L&hey'de 
konuşmalan neticesi mışreylc
dikleri beyamıanıe ile muharip 
devlıctlere yapı.klıırı sulh tddi
finin huso1e getirdiği akislerin 
devanı eylediği anlaşılmaktadır. 

İncil üki'ımeti, harp ga. 
yelerini bir defa daha taS'rih ey
liyen cevabını vermişti. Fransa 
hükfunetl dahi, ayni csa.slara gö 
re bir cevap verdi. Muharip bu 
iki devletin salahiyettar resmi 
phsiyetleri harbi durdurınağa 

bazv bulunıd1ildarmı söylediler. 
Harbin durdurulınası için, Nazi 
Almanya tarafından ilhak edilen 
sabık Avusturya, Çekoslovakya, 
muharebe neticesi işgal olunan 
Polonya arazisinin boşaltılması, 

bu memleketlere eski lı5üklalle

rinln iadesi üzerinde mü1teftk 
devletlerin arzuları ve oevaplan 
bir ciefa aohışılmış. oldu. 

Hoh\nda ve Belçika arazisini 
iffal edeceği şayialan kuvvetle
nen Nazi Almanya hüJdlmeti, 
gelen teııral haberlerine göre, 
Lahey'delııi ııefiııi vıısıtasile isti
la ve tecavüz arzusu bulunmadı
ğını beyan etmişti. Bu defa da 
Almanya Hariciye Nazırı Fon 
Ribbentrop'un, Felemenk hilldl
metinin Berlindeki sefirine ayni 
tarzda teminat vermiş olduğu a. 
lınan haberler arasındadır. 

llolfuıda ve Belçika hükiiın. 

darlannın sulh tekliflerine, İs. 
panya bükfımeti Reisi General 
Fraııko ile, Şimali Avnıpadaki 
bitaraf küçük hükfımctlerin da
hi bilvasıta müzaherette bulwı. 

(Arlr.aıı 5 inci sayfada) 
ŞÜKRÜ AHl\tı:T 

Berlin, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Hariciye Nazın Von Ribben • 
!rop bugün Belçika ve Hollanda 
elçilerini kabul ederek, Belçika 
ve Holanda tekllllerinin, hıgiliz 
ve Fransız hükumetleri tarafın
dan reddi üzerine, Alman hüku
metinin de sulh teşebbüsünü a
kim kalmış telakki etmek zaru
retinde bulunduğunu Führer na
mına kendilerine bildirmiştir. 

Londra, 15 (A.A.) - Berlindc-
kı biUıraf muhabirlere göre, sulh 
lehindeki tavassuta verilen resmi 
Alman cevabı, öğled"n sonra Ho
landa ve Belçika elçilerıne tevdi 
edilmıştir. Bu cevap. Holanda ve , 
Belçıka hükümdarlarının teklifi
ne, nazik bir red cevabını ihtiva 
etmektedir. 

KopenhlJ€ J5 (AA) - Be lın 
Gt!\·c Tidande .gazetesinin Berhn 
muhabiri sulh teklifine verilen 
Alman cevabının, :makina ile 
yazılmış bir buçuk sahifeden iba
ret olduğunu haber vermektedir. 
Hükiımdarların mülhem olduk -
!arı sebeplere ve İn,gil1€re ile Fran 
sanın mesajlarına cevap teşkil e
den bu vesikada, P<ılonya ile Çe
koslovakyanuı. ihyası, Alman 
hayati sahasının kaybedilmesi de. 
mek olacağı ve Almanyanm bu 
gibi şartları kabul edemiyeceği 

söylenmektedir. 
(Arkası 5 inci sayfada) 

Cephede 
Harekat 
Durgun 

Alman Tayyareleri İn
giltereye Hücum Ettiler 

Berlln, 15 (A.A.) - "t:mumi ka
rargih bildiriyor'': 

Garp Cf'Pht"Slnde mevzii topçu faali
yetinden başka mühim hiç bir h:i.dise 

olmamıştır. İnrillz amiralhk dairesi, 
bir ingUiı muhribinin zlyaa ujramış 
oldutunu kabul etmek~dlr. Bu mph. 
rlp, bir Alman ınayınına ~arpmı~hr. 

(Arkası 5 inci sayfada) 
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Hlıltr'ln nutuk ~J'1trken altnmış bir rf'Smi 

Hitler İçin Bir 
Tehlike Daha 

Hohenzolern Ailesi 
Nezaret Altına Alındı 
PRUSYA PRENSi 
Londra, 15 (Hususi) Almanya

dan alınan haberlere göre Bav
ycrada Kraliyet lehindeki neşri
yat şıddetlenmıştir. Yüzlerce ki
şi tevkif edılmiş, yüzlerce ki~i 

göz hapsine alınmıştır. Prens ve 

ANSIZIN ÖLDÜ 
Prenseslerin ikametgahları sıkı 

bir nezaret altındadır. Kraliyet 
taraftarı mahaiilde iki t ür1ü be
yanname bulunmuştur. Birinci 
beyannamede Bavyeralıları silahı 

(Ark451 5 inci sayfada) 

Bayram Güzel Geçti 
HAVANIN SICAK VE YAGMURSUZI 
OLUŞU ÇOCUKLARI SEViNDİRDİ 

Bir bayram l' rrfnde kayık 

Seker ba)o·ramı neş'e ifindr ceç
mi;tır. 

Bilhassa havaların güzel olması bu 
neş'eyl bir kat daha arttırmı tır. 

Şthrln muhlolif lara!lannda haurla
nan bayram yerlerinde sah.n.caklar, . 

sahııcıtiınuı manzara~ı 

dönmr dolaplar. ath karmcalann başı 
ye-nl rlblselerlnl giymiş ('ocuklula 
dolmu~tur. 

l'ç cunhik bayramda bilhassa ,;ine
maJar, tiyatrolar, muhtf!llf dük.kin· 

(Arkası 5 inci sayfada) 

l 
''Sphere'' mecmuasının ır~eUifi resimlerden dl:lsf 

Vahşiyane •. 
Harp Mi?': 
Hiıler ihtilafların Harp 
Yolu ile Halledileceğine 

Kani Olma, 

Londra. 15 (A. .. A.) - Rtutrr a- 11 
jansı blldirl)'Or ~ 

Brrllndr hbkum urtn kanaate 1f 
nar.ıran O • .ıı·ın f>.ıtroda \'rtdl- l 
ii nutu, :ızUrrıe mutt~fi'kle; a - l 
ruındaki lbt.lli/ların ancak harp 
yola ile ha.lledilrretinr Bitleri Jk- 'ıl 
na dmlıfllr. ~ 

Bundan ·onn Dl&l 
Büyük Brilanyaya karşı, ia .&fVlll' 

edllebilr('f:'ilndt'n va.hş.iyane: bir 
tarzda harbe devam f'dett: 1 tmdı 
tahmin tdllmrku-dlr. 

Btrlinde 'u rihet de if'barüz t:t
tlrUiyor ki. Almanya. ~ulhun tesi
sine dolru müspet bir adım al'\
ma'l, Zira. Fransa ile inl'llterrnin 
Belçika - llollanda leklitinr \'er
dikleri menfi f'tvap karşısında Al
manya t.arafıni"" ı böylt: bir teşeb
büs, Almanyanın boyun etmesi 
manasını ta'lammun eder. 

-----==ra~ 

Almanya Veni 
Bir Çek Ordu
su Kuruyor 
Muhtariyet Verecelılerini 

ve Hudutla,r J,in düz •ite· 

c eklerini Vad•diyorl.ır 

Bralislava, 15 (A .. 4.) - ''Jlavaı.ı" i

yi 1,a~r alan Pra.: mahfe Berinde söy

lendllinc corc, .'\.lman:ra Prac'da bu

lunan (•f'k lidf'r1erinin Franıı.:;p. ,.e in
glltcrt"dl"ki Cf'kltrin faali:\e-Uni ta~vip 
etmemf'lerlnl \"C' mullt>Uklerle çarpı -
mak ı.ll.f'rr ~rmbolik kü('iJk bir ordu 

vücuda ,rttirmtye hatır bulundukları
nı beyan etmelerini arr.u rlmt"ktl"dir. 

Buna mukabll Almanya Südet mın
takasında hudutta tab,ldat yapmalı, 
Teschen e-rnlslnl Çekoslovakya 'ya i

ade ve protektora statusıinu tam bir 

muhtariyet e. a. ı dahilinde tadil et
meli te-klif etmrkiedir. 

. - · 
!. SPOR 

llstanbul Muh
ı teliti Ankarada 

1 - O Yenildi· 
Spor hareketll"rinin tafsilatı 5 inci 

sayfann&dadır { 

• • 

Londrada ,·ıkan ve İncilt.ert:nln en 
büyük ml"l'mualarından biri olan 
''Sphere" mecmuası dtin ebrimiıe re
len son sayısında Türkiye bavuıhiı
na. tahsis ettijl bir sayfası i~lnde bir 
çok resimler neşretmiştir. 

İnıill:r; mecmua.!iiı resim altlarında. 

verdili malfımatta Turk tayyareciH!l
nin lnkiş~ını &nlatmakta ve Türk 
bavacılıfının ehrmmlyetinl tebarüz 
dtirmektedir. 

'"Sphere'1 Türk ha\·acılıiının ehem
mlyetiDl dt aynca Uıbartız ettirmek

tdlr. 

''Spbere'' mecmuasının neşretliii resimlerden biri 

Müt_hiş Bir Facia! 
Binlerce insan Yanıyor, Petrol 

Gölü Halen Alevler içinde 
Ölenlerin Sayısı Bini Buldu 
J\.larakaybo, 15 (A.A.) - - \'enezu

ella _ :\larakaybo ıOIU üze-rinde kiln 
GunUla kolonisinde bir yanl'tn ('ıkmı' 
ve büyUyerek bir ilet halini alm~lar. 
l:'angın , bu kü(uk Şl'hirdrkl bir bar
da, bir razolin lambasının paUama
ıcnndan çıkmıı:tır. Şehirde ikamt't e
denlerin çoğu, civardaki prtrol ma
denlerinde ('ahşan i.ş('İll"rdir. Az za
man onra. bulun koloni alel"lcr h:tn

de kalmı tır. l:uı:lrrcc ki~i olmwıtUr. 

Ölulerin sayı ı 500 ,.e ·a 1000 olduiu 
s<.iyleni} or. '}'angın çıktığı eo.;nada. ko
lonide uç binden fazla erkek. kadın 

\'e çocuk \·ardı. 

Sathı kalın bir petrol tabakac;ıyle 

örtülü olan ~arakaybo cölü bir alev 
deryac;;ı hallndf'dir. Gölü.n kenarında 

bulunan takriben 300 kuliıbe dt der
hal yanmıştır. A~, korkunç br sUr
atle bliyümektf'dlr. Ada ile kara ara
sında mevcut bir köpru keza ate in 

tehdidi altındadır. Bu köprü yandıit 
takdirdr, son kurt.arma ümitleri de 

mahvolacaktır. Henüz yanmayan tak

ribrn iki bin kl,ı ancak bu köprU sa

yesinde kuriarılabllt:cektir. Bir çok 

kişi alt te-n ka('mak için, krndiltrini 

ale\"ler i('inde-ki K01t atnuşlardır. 

Yanımı !'KtndUrmek i('in yapılacak 

her teşebbüs bf'l'hndedir. 

Milli Şefin İlk Cumhur Reisliği 
Vıldönümü 

12 Sontc rin pazar rünü ~filli Şe
fin llk Cumhurrel~llil yıhnı tamam

ladık. 

İsmrt İnönü baba oğul yanyan:.1. 
cephede ve ana kız ya•1}·ana Anadolu 
yollarında hiı.met istrdiii vatandaş ... 
)ara. Jiylk oldukları ve ,·adrttlii ne

ticclrrl l'Osh:ırmck i('in )'a .. ı:ran a

f!amdır. 

Bayramın ıiç l'ÜDıi rahat, hür, en
dlş~tı; emniyel ve huzur içindt ça
lıştıfımrı iş.Iertn J'Orcunluğunu din
Jendirlrke-n cumhuriyetin .renk da

hUi ve :erek harici !'il.yasette elde 

etıiii mesut neticelere vardıiını w 

bundw sonra da i lerde mesut neti
celere "·aracaiınJ ferah duyarak id
rak etlik. 

"Amir ye mafe\·k olarak kati, sa
rih. ,.f." ınu'Spet: «·dhlrlerinde basi
retli; gaye ,., hedefinden emin: m: 
iyet \'e m.t.dunl:ırına karşı iıdtı ve 

hayırhah; •frat için efkaUI; taka> ·üt 
ve ihtimam sahibi, ıekJ ,.e uzaiı l'Ö

ren )lilli ~f'fin CumburrelsUftnin 
yıldönümünıin motlu olma.sı mukad· 
derdi; Tıirk mlJJttl dt kadtrlnin ne. 
derece mutlu olduiunu kalb huzuru 

(ArkASı 5 inci sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 
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GE ç 
Yazıı: M. Saffti K.arayel 

Sultan Ahmed, Körpe Vücudünü 

Mahpeykerin Kucağına Atmıştı 
Hareını hümayunde ite bakan 

cariyeler bu hal karı;ısında yine 
kanlı vak'aların husule geleceği 

ni ~ünerek iü?le.ti iirperİ.\IQl"
du. 

- Efendimiz, kalktılar mı?. 
- Evet; ağa hazretleri .. 

- İstilunaın buyurdulaı: mı? 
- Evet ağa hazretleri. 

- İstirahatteler mi?. 

- Evet ağa hazretleri 

İlk Okul 
Okuma 
Kitapları 

Maarif Vekaleti 
Yeniden Yazdıracak 

Ticaret Hayatımızda 
• 

Büyük inkişaf Var 
• 

Vekil I zahat Veriyor 
1 

imkanlarmın temini suretile a·h
nacak tedbirler bu meyanda tet
kik mevzuunu teşkil etmektedir. 

Ehliyetsiz 
Genç Şoför 
Adam Öldürdü 
İhtiyarın Olümüne Sebep 
Olan Genç Tevkif Edildi 

Mahfiruz Su !tan, p&dişahın ho
cas• Mustafa Efendiden ~lerini. 
aldıktan sonra; eteklerini tophdı, 
başmda.lı::i hotozunu düzeltti. Ve, 
sarayın, loş <khlizlerine do!; ·u 
mevzun endımımı yılankavi. kıv
runlarla salıvet"erek gö..dcn uzak
laşt..ı. 

- Zati hümayunu görmek dLle-. 

Maarif Vekiıleti tarafından 

beş sene müddetle ilkokullarda 
okunulması kararlaşan okuma ki
tapları pek acele meydana geti
rlldiğiııden birçok hatalarla do
ludur. Mesela, okuma parç.alan
nın içinde farsça yerine farisice 
diye yazı1dığı görüldüğü gibi her 
sene tabıları yenilenen bu kitap
lardaki ayni parçalarda hakyeri 
yerine mahkeme, Onarma yeri
ne tanziın, hüküıncn yerine ha -
kim diye düzeltilmiş, bu suretle 
topu bir haJlde okuma dersinin 
imkanları azalmı.;;tır. 

Ticaret Veki'l:i Namıi Tupçu
oğlu muhtelli ticari meseleler 
h.a.kkında garzıetecilere beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

- Geçen Ağustosun soııurııda 
Al:manya ile aramızda mevcut 
ticaret muahedesinin yenilen -
me~ cJl.maı;wın sebebi, daha 
ziyade o sıralama A vrupada har
bin haşlamasıdır. Almanya ile 
yapılacak ticaı"<'timizin mutlak 
surette serbest dövizle yapılaca
ğının mutlak surette ifadesi doğ
ru değildir. Alnıanyadan getiril
mesi istenilen bazı eşya için Al
man ihracatçılarının serbest dö
viz istemeleri şayiaları, haberle
ri teşmil edilmiş, iki tarafın tica
retine bu cihetin esas olacağı ze
habını uyandırmıştır. 

Suriye, Filistin, Kıhris grbi ya
kın şark memleket !erile ticareti
miz bu.güne kadar 7005 numaralı 
kararnamenin 4 ü.neü maddesin
de yazılı memleketlerden değil
di. Şimdi böyle olacak, bu mem
leketlerin dördüncü madde mem
leketlerı arasına alınmış olması, 

orılar üzerine olan ihracatımızı 

arltlracak, İnterchangibiliteden 
istifade ederek sanayiimizin muh
taç olduğu iptidai maddelerin it
halini kolaylaştırmak maksadı 
taki,p olun.maktadır. 

Kemal .isminde Hl yaşında bir 
çocuk; evvelki .gün eniştesuıe ait 
bir otomobille Fatihten geçerken 
60 yaşlarında Mehmet adında bir 
ihtiyara çarparak ölümüne sebep 
olmuştur. 

Hoca Mustafa Efendi vazifesi
ni yapm~tı. Sulianı.na ya;ula -
cak işi anlatm.ştı 

• •• 
Sultan Ahmecli divanda b >kli

yen Kaymakam Hıdır Paşa sabır
eızlanıyordll. YeıUçeril.er, b•g·rı
şıyodardı:. 

- Bu ne haldir?. Herlres ?.e•lt 
ve safasınıladır .. Biz, dia ve dev
let kulları ay lıklarıınızı alama~ 

yarüağyara kaqı hicap duyup 
gezeriz .. 

Paşalar divandan çıkamıyarlar· 
di. Çünkü: divanı hümayun etra
fına toplanan yeniçeriler biraz 
evvel taşlaruwşb. Paşalardan ba
zılarının yüz ve gözü yanlmıştı. 
Bu, devşirme cinsi namalı'.\m as
ker, ayak wremişler<li. 

Hatice Mahfiruz Sultan, Kız

lar Ağası Mustafa Ağayı çağırttı. 
Ve: 

- Ağam, arslanımı görmek is
terim. Nerede<lir?. 

Kızlar Ağası, tereddüt ~tıneden 
söyledi: 

- Mahpeyker Sultamn daire· 
leriııde sultanım!. 

Kızlar ağasmın bu sözleri Mah 
Firuzu, kurşunla vurulm~ dön
dünnüştü. 

Sultanın güzel yüzünde hemen 
derin çizgiler belirdi. 

Ve, munis gözlerinin ~k saçan 
şule.si sönerek vahşi bir kurt gö
zü gibi parlak oldu. Kızlar ağa
sma bir şeycikler söylemiyordu. 

Sultarun bu hali çok sürmedi. 
Ağaya şunları söyledi: 

- Ağa; ocağımızı bu kadın 
söndürecek ..• 

- Hiç şüphe yok sultanım!. 

- Bütün bu, kargaşalıklıklar 
bu, kadının boynu altından çıkı
yor .. 

- Evet sultanım .. 
_ Şimdi nasıl göreceğim arsla

rumı? 

- Kulunuz gidip yeniçerilerin 
paşaları taşa tuttuğunu ve divan· 
da vüzeranın beklediklerini ar
zederim .. 

- Çok iyi olur .. 
Ağa, uzaklaştı. Sultan Ahmed, 

körpe vlicudünü Mahpeykerin ku
cağma attnlŞ, bütün bir gecenin 
verdiği yorgunluğu dinlendirece
ğim diye uzanmış yatıyordu. 

Kızlar ağası, daiteye geldi. 
Nöbetçi kalfaların yanına sokula
rak: 

diğimi arzediniz?. 

- Başüstüne ağa !ıazretJ.,ri.. 

Nöbetçi kalfalar, derhal baş 

hazinedara haber verdiler. 
Hazinedar usta; derhal Sultan 

Ahmedin, Mahpeyker:le haşhaşa 
kaldığı istirahat odastnın kapısııu 
vurdu. 

Padişah; hazinedanndan çekin
mezdi. Zaten hazinedar ustası 

mahremi esrarı ve her türlü zevk 
vo safayı hazırlıyan bir nevi del
lal idi. 

Hazinedar, herhangi bir şekil

de olursa olsun hizmete memur 
olduğu için pad~ın malu-eınine 
girebilirdi. 

Hazinedar kapıyı vurdu. Ve, 
kulağile dinledi. İçeı-den Sultan 
Ahmed sesleniyardu; 

- Gel! .. 

Hazinedar, ayaklarının uctma 
basarak içeri girdi. Ortada para
van vardı. 

Paravana yaklaşan usta, vücu
dünü yarı gösterir bir vaziyette 
yer öpüp elpençe divan durdu. 

Mahpeykerin üryan vücudü si
yah tüllere bü:rünmüstü. Haris 
inhinalar anede>n olgun ve genç 
vücudü adeta on altı yaşındaki 

genç padişahı sarmış gibi idi. 

Su1tan Ahmed, ustası içeriye 
girdiği halde vaziyetini \'e keyfi
ni lıözmadı. Fettan Mahpeyker de 
oralarda değildi. Uzun saçları göğ
sünden ve omuzlarından darma
dağın sarkmış, uçları birer ipek 
püskül gibi o~rduğu erkan min
derinin kenarlarını örtmüş bulu
nuyordu. İri ·ıe sehhaı· gözleri, 
fevkalilde dilber ve gürbüz bir 
delikanlı olan on altı yaşındaki 

padişahı nevcahın gözlerine çen
geHenıniş idi. 

Hazinedar ustamn gediğini his
seden Sultan Ahhıned yorgun 
sesile istemiye, isteıniye seslendi: 

- Kalfa yine ne var?. 

- Efendimiz; kızlar ağası ku-
lunuz huzura kabulünü niyaz 
eylerler ... 

- Şiındi sırası nu? 

- Mühim l:ıir şey değibe, sav 
gitsin .. 

Hazinedar dışarı çıktı. Kızlar 

ağasına şunları söyledı: 

_ Ağa hazretleri, efeı1diıniz is-
1irahatteler ... 

- Haber vermediniz mi geldi-
ğimi?. 

- Arzeltim. 

- Ne irade buyurdular? .. 

- Şimdi sırası değil buyurdu-
lar ... 

(Arkası var) 
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ME BENi! .. I 
N: SELAMI iZZET .;;çlxlxI29. 
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da 
aıht ~ ~ 

'llK. "'".;; ' .J.VJıe....,"'1r' r,, 

ten blıf ~~ .... ': ~ t.: " 
ile çeki '> ~ "" $ "' :;; 

• {: '4f " ·~ :--.. ~ .. a 
Hadı ve .., .li -$ it _;, o; ..!! • 

1 çırpınıyor, mirumini a\'lıçlarını 

Pertevin ağzına dayıyor, onu iti
• yalvaran bir sesle; 

· n:e beni 1 Diyordu. 

ht . .,._ " ,., " ... * ,~ ·$ 1" .. 
a ı lJ.iil.I e~.:-: :: c.ı .... .:; ~~ ~ ~ ~ ~· 

Yi~e tarili.f ~~ _.q('i~~ ~$ ~-$ ( ;f J j' ~ 
sedelim... Ht-$ ~ " s ,._ $ ~ ~ ~ 
oğlu varsa bUA/ 1 f l J 1 ~ f ~ 
memnun etmek -$ " (J o .., ~ ;;- ~ 
ederdi. Birisi Salİ' ~~· :l ~ ;i' ..!! § 

.·inde mezun -
, dağıtılıyor. 

a§ ar~sındaki 

· rl.ln önü.ne sı

dür l<.cınıışıırcr: 
tılıyorsunuz; ha -. ":' ·$ l::z ~ ~ ~ • ...., 

babasının e-mır ve ~ ;; §' ;ı; i ~ 
tacak yerde kardeşit.,ş- ; ~ * ~ 
rlne kendi oğlunu bır,.., "'o S N 
vesine düşerdi. Çünkü" f! ~ 
öyle yapmıştı, dedesi dl 

İşte bu yüzdendir ki, ' 
devletinin Halifeleri sene. 
hep kardeşler arasında harp 
münaieretle 2ecirmi.şlerdir. Tı. 

)nlemry· or; bıiyük Jia
,.ı.çenin asıı·lık ağaçları 

fu.şuyormuş gibi soluk so
.&:endisini kovalıyan Per -

n kaçıyormuş gibi ku·mızı 

1935 senesindenberi her &ene 
baskısı ihtiyacı karşılamak için 
yenilenen okuma kitaplarında 

bir kısım parçalar sonraki tabı
larda bıisbütün yok olmu.ştur. 

Maarif Vekfileti, bu noksanla
rı nazarı itibare alarak ilk.okul 
okuma kitaplarını yeniden tabet
mek için faaliyete geçmİ!jtir. 

---00-----

ViLAYET 

Vaii Yarın BUkreşten 
Dönüyor 

İstanbul Vaii ve beledıye reisi 
Lfıtfi Kırdar yanında belediye
ye mensup üç zat olduğu halde 
bayram tatilini geçirmek üzere 
Bükreşe gitnıiştır. 

Vali Bükreşte Türk sciaret eı
kiinı ıle diğeı· zevat tarafından 
da ayı~ca karşılanmıştu". 

Vali \'e yanındaki ze·at Atina 
palasta misafir edilmi~ ve şehrm 
muhtelif yerlerini gezmişlerdir. 

Valinin yarın sabab şehrimi2de 
' bı.duna-:ağı alakadarlara bildiı:il-

mUıtir. 

laELEDı;;-
Faf<ir Hamamları 

İstanbul belediyesi fakir1er i
çin Kasımpaşada ve cıvarında iki 
hamam kiralamıştı 

Bu hamamlardan y.pılan fay
danın müsbet ne.iceleri görü.! -
düğünden belediye bu yıl 5 ha
mam daha kiralıyacaktır. 

Bı.t hamamlar şehrin en ziya
de a..ınele ve işçi suııi1nın toplu 
olarak oturduğu mıntakalarda bu
lunacaktır. 

---0---

lstanbuldaki Arabalar 
İstanbu1da 4200 at arabas; mev

cuttur. Taksilerin gittikçe revaç 
bulması araba adedini her sene 
bir mik'.ar daha azallmaktadır. 

Ticaret merkezi olan Eminönü, 
Balıkpazarı ve civarında iş gö
ren arabalarn sayısı mühim ye
kuna baliğ olmuştur. Diğer mın
takalardaki araba adedi azdır. 

yanakları al al; kalbi yerinden 
kopacakmış gibi atıyor ... Nihayet 
işte Pertev onu yakalıyor: Boy
nuna sarı.lıyor; 

- Ne olur Selma hır kere ö
peyim ... 

Selma ürperiyor, tüyleri diken 
diken oluyor, yalvarıyor; müdür 
haliı vakur, ağır sesile hayattan 
bahsederken, Selma muh;ıyyi -
lesinde beliren yaramaz Perteve: 

- Öpme beni! Diyor. 
-1-

Lisenin sokağa uzanan yolun -
da serçeler oynaşıyor; atıldıkları 
hayatın kaygusundan pervasız 

bir alay genç kız kahkahası yap
•raklarda bir rüz:gfır gibi esiyor; 
serçeler ibu neşeye küme halin
de kanat geriyorlar. Nihayet ne
şe dağılıyor, ses sada kesiliyor, 
serçeler siniyor. 

Edebiyat riıuallımi Bayan Fa
hire, çok sevdiği talebesi Selına
nın kdluna girmiş, onu kapıya 
kadar geçirmek istemişti. Ağır 

Türkiye ile Birleşik Amerika 
arasındaki ticaret münasebetleri 
yeniden tetkike lüzum hissetti
recek mahiyette değildir. Geçi
cı ve hissi bulunmamaktadır. 

Daha ziyade piyasa ve fiat ara -
sındaki ıntibaksızlıklardan do
ğan hadiseler mevzuubahistir. 
Hükumet veya Ticaret Vekaleti, 
Birleşik Amerika ile mevcut ti
caret anlrupnası çerçevesi için
de mevcut mezkur mahzurları 

ortadan kaldırmak çarelerini dü
şünmek, tetkik.ile meşguldür. İt
halat bedellerinir t<'d ;esi •ç'n 
akreditif açılması, pcşll' kdıye 

Vilôyet Bütçesi 

İzmircieki üzüm ve incir ihra
catçıları birliği bu bakımlara gö
re, muvaffakıyetli işler görmüş

tür. Fiat mürakabesi, miktar, ka
Jite mürakabesi gibi münasebet
te bulunduğumuz piyasaların bün 
yclerinden doğan ihtiyaçlara ce
vap vermiye çalışocak olan bu 
birliklerin azası olan tacirler, ih
racatçı ise malın salış, ihzarile 
sevkinde, ithalatçı ise, malın 

memlekete getirilmesinde, diğer 
tacirlere tevziinde tamamen ser
best olarak çalışacaklardır. Han
gi maddelerin birlik sistemine ta-' 
bi t ulul cagı, münasebette bu -
1u duğumuz piyasalar'n arzede
cegi şartlara göre taayyür ede -
cektir .. 

1 Dz. Harp Okulu 

Ehliyetnamesi olnıadıgı halde 
otomobil ku:llandığı anla~ılan Ke
mal dün ad !iyeye verilerek tev -
kif olunmuştur. 

Feci Bir Motos!klet 
Kazası Oldu 

Dün sabah saat 10 buçukta An
kara caddesinde feci bir moto -
siklet kazası olmuştur: 

Alaaddin isimli bir gencin kul
landlğı bir motosiklet; Ankara 
caddesinden geçerken 7 yaşında 
Aron isimli bir çocuğa çarpmış 
ve ağır surette yaralıımışhr. A
ron; kanlar içinde hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

--~o 

ADLI YE 

Tevkif Edildi 
Şuayip isminde 13 ya1jıııda bir 

çocuk Fatihte Ahmet isminde 
bir şekercinin dükkanından 350 
kuruş çaldığından yakalanmış ve 
cürmümeşhut mahkemesine ve -
rilerek düP te\'lrif olunmuştur. 

Bir Ay Hapis Yatacak 

Yol İşinde Birinci Plan- Cumartesiye 163 üncü 

Sarhoşlukla arkadaşı llüseyini 
yaralıyan Sirkecide kah vccilik 
yapan Ali isminde biri Sultanah
met 2 inci sulh ceza mahkemesi 
tarafından 1 ay 5 gün hapse mah
kıim edilmiş ve derhal tevkif o
lunmuştur. da Yer Veriliyor Yıldönümü Yapılacak 

1 
İstaı<bul vilayelı.i ve belediye•~ 

940 bütçesini hazırlamağa başla
mıştır. 

Yenı yıl bütçesinde en ziyade 
ehemmiyet verilen yol in.şasıd,r. 

Esasen şimdiye kadar vilayet 
mekteplere fazla ehemmiyet ver
diğinden yol inşaall kısmen ikin
ci derecede idi. Fakat mektep in-, 
şaatı tamamlanın~ olduğundan 

bu yıldan itibaren yol inşası bi
rinci plana alınmıştır. 

-o-

Deniz harp okulunun cumarte-. ---'--O-

si günü 163 üncü yıldönümüdür. P O L 1 S 
Bu münasebetle Hey·beliadadaki Hem DövdUlıır Hem de 
deniz harp okUunda bir merasim Y I d I 
yaptlacaktır. ara a 1 ar 

Bu merasimde mektebin zinci
rindeki bir lokum daha denize in- 1 

dirilecek bu suretk denize 163 1 

üncü lokum da indirilmi~ olacak
tır. 1 

Sanıalyada Küçükefendi soka
ğında oturan Vahit isminde bir 
genç yanına daytzadesi Bayan 
PakiZoCyi alarak Yedikulede Fe -
rah sinemasına gitmiştir. 

EKONOMi 

Bu münasebetle deniz harp oku 1 

lunda eski d<mizciler, harp oku

lu mezunları da toplanacaktır. 

Bir aralık sinemada bulunan
lardar Hüseyin isminde biri Pa
kizeye t;;kılmak istediğinden Va
hitle arasında kavga çıkmı~tı.-. 

-. 

Yugoslavya Heyeti 
Temaslara Başladı 

Yugo;la\'j'adan gelen licareı he 

yelı ri piyasada temaslara baş

lamışlardır. Bilhassa yiyecek mad 

de:eri, hububat ve tütüıı alacak

lardır. Bunun için Ege mın -

takalarında tetkikler yapacak -

!ardır. 

* Memleketimizden mühim 

miktarda tütün almak üzere Ro

manyadanda bir reji heyeti gel

miş ve temaslarına başlamı~tır. 

ağır yürüyorlardı. Arada bir a
yaklarının altında vaktinden ev
vel kuruyup düşmüş bir yaprak 
hışırdıyordu. 

Selma, aralarına ak düşmüş 

sa~ların çerçevelediği asil yüze 
baktı. Bayan Fahirenin gözleri 
her zamandan daha mavi, daha 
parlaktı, kirpiklerinin ucunda 
bir damla yaş ~ılıdıyordu. 

Selma Fahirenin gözyaşını gör
dü, bı.ı anın, bu veda anının, her 
şeyin ruhunu hillfı.rlaştıran ayrı
lığın ac• fakat harikulade tadını 
duydu. 

- Sayın öğretmenim dedi, ne 
senelerce okuduğum mektebimi 
unuturum, ne de sizi. Büyük tey
zeme geldiğim zaman muhakkak 
sizlere de uğrarım. 

lBayan Fahire gülümsedi, ha -
şını salladı: 

- Bu başka ... Dedi. 
Sonra konı.;ştuğu zaman en ge

veze talebe1ere sessizlik telkin 
eden ahenkli sesile anlattı.: 

Bayramda Yapılan ihracat 
Bayram ta•iline rağmen piya

sa hararetli olmcış, harice mühim 

miktarda ihracat yapılmıştır. İ

talya, Yugoslavya. İngiltere, A

merika ve Yunanistan yeni talep

lerde bulunmaktadırlaı-. 

İhracat maddelerimizin Iiatla

rı gittikçe yükselmektedir. Su

sam, tütik, yapağı, deri ve gıda 

maddeleri bu aradadır. Bayram

da dört ecnebi vapuruna mühim 

miktarda mal yüklenmiştir. 

- On sene her sabah buraya 1 

gelen Selma ile, bundan soma biz-' 
!eri ziyarete .gelecek olan Selma 
arasında dağlar kadar fark ıbulu
nacaktır kızım. Burada gözleri
mizin önünde, elimizin altında, 

kalbimizin yanında büyüdün; ze
k:i.n burada inkişaf etti; burada 
geıliştin, burada serpildin. Tahsi
lini tamamladın, tahsilin ile be
raber hayatının bu safhası da ta
mamlandı. Burada teyzen Bayan 
Cavidan sana hem analık hem de 
emsalsiz bir mürebbiyelik etti. 
YeşilJroyde babanın ailesi seni 
evlatları kadar seviyorlar. Za -
ıınan bizi sana her gün biraz da
ha unutturacaktır. Hayat bu kı
zım, bu lböyledİr. Yegane tcmen
·nim mes'ut olmandrr. İsterim ki, 
hayat yolunun hiçbir dikeni se
ınin rakik kalbini çizmesin.,. 

Bayan Fahire bu.nlan söyler- , 
ken Selma esrarengiz bir kuvve
tin oteei.rile büyüdüğiinü hlssedi
yordu. On seki:z yaşındaydı. Ku-

Neticede Hüseyin ve 2 arkada
şı Vah;:ı, dövüp çakı ile de ya
ra!laımşlardır. 

Suçlular dün adliyeye veril -
mişlerdir. Bunlardan Hüseyin tev 
kif olunmuştur. 

Bir Hamal Yaralandı 
Ahmet isminde bir hamal dün 

sırtında :~ezzap yükü olduğu hal
de Balıkpazarından geçerken ye
re düşmüştür. 

Bu esnada zavallı hamalın ü
zerine dökülen kezzaplar kendisi
ni muhtelif yerlerinden yaka -
rak ağır stıret.te yara1anmasına 

sebebiyet vermiştir. 

laklarında müdürün sesi çınla -
dı: •Hayata atılıyosunuz .. " 

Yeşilköy, asırlık ağaçlarla be
zenmi§ bahçe, havuz, yeşil pan -
curltı beyaz yağlı boya kocaman 
köşk, Pertev, bütün bunl.ar tek 
filme üst üste çekilm~ bozuk re
sim halinde kalıyor, yalnız ku
laklarında bir ses çmlıyordu: •Ha
yata atılıyorsunuz ... > 

iBu sözde her şeye hükme<kn 
bir kudret, estetik bir güzellik 
vardı. Hayata atılıyorsunuz ... > 

cümlesi kaderin: •Buyurunuz!. ..• 
Diyen daveti idi. Sel.maya gay

riihtiyari, bir şeyin, farkedeıne -
di,ği, kavrıyamadığı bir .şeyin kah
ramanı olmu.ş gibi geliyordu ... 

Hayat neydi?. Soolü, aydınlık 

bir sa·lon. Bu salonda dudaklar
dan tebessümü ekEik etmemek, 
dans etmesini bilmek, iyi otu -

ırup iyi ka1kmak şartte Hayat ta 
lıjte bundan ibaretti. 

[.Arkası var] 

Sovyetler ve 
Finlandiya 
Sovyetlerle Finlandiya• 
lıların anlaşamamıt 
olmaları mutlaka şimal 
komşumuzun harp ilin 
etmesini veya fili ha• 
rekete geçmesini icab
ettirmez .. 

Ya.ıan: ETDI tzzn BSNİCJI 

Sovyet Rusya. ile Finlandiya. arasın .. 
d&k! müzake...,le.r birçok nikbin ve 
üınitl!. safhalar kaydet.tikten sonra 111 .. 
hayet akamete uframış bulunuyor. 

Sovyet Rusyanın müdafaasının ayni 
zamanda. Baıtıktan başladığını derpiş 

eden şimal kom!lfU.Dlnzun bu müdafaa 
bak.ıniıodan esaslı üsleri ve adalan 
elinde bulunduran Finlandiya ne ao. .. 
Ja.şa.mamasırun en mühlm sebebi Han
goe'den f;!Jkıyor. Sovyetler Hangoe üs .. 
sübahrislnin Sovyet müdafaasına terk 
edilmesini ve baı:ı hudut tashihlerinde 
bulunmasını istediler. FinJa.ndiya,lı

lar ufaktefek tadillerle hudut tashihi
ne razı oldular. Fakat, Hao~oe'nln 

Sovyetlere terkedilmesine ıısla muva
fakat göstermiyorlar. Bu küçük dev
letin büyük Sovyet Birliği karşısında. 
&'öslerdlff yüksek milli muk&vemeı, 
istlkl3.l aşkı ve teceıtül muhakkak ki 
iki devletin anlaşmasına mini teşkil 

etmekle beraber beynelmilel Politika 
bakımından dikkate şayan bir vaw;iyet 
de ihdas etmiştir. ltfüzakerenin inkıtaa 
ufram:ısı ile birlikte naza.rJar Sovyel. 
Rusyanın fJtli. bic harekette bulunup 
bulunmıyacafı noktasına. dfkilmJştir. 

Fbılandfyanın dört fırka asl<erbıe kar
tıhk burün on beş motörize Sovyet fır
kası Finlandiya hudutlarında tabşlt 

edilmiş bulunmaktadır. SovYet ordu
ları.na. verHecek bir cilerb kumandası 
Ue bu .kıt'aların kendilerine tayin olu
nan hedenere sür'atle )•erleşebtlecek.

lerinden ve Finlandiya. mukavemetini 
yeneceklerinden şüphe edilemez. 

Ancak, vaziyet ve Sovyet ordularının 
kudreti bu şekilde olmakla beraber, 
bizce, müzakerelerdeki ink:ıt.a mutlaka 
şhn.al komşumuzun Finlandiyaya h&rp 
ilin etmesini \'Cya fili harekete ı-eo
ıneslni icap ettirmek ve etmeme:si de 
gerekir. Sovyet Rusya., bugün.kil Av
rupa. harbini ve milletlerin i~tikliline 

karşı yapılan sayJ'ısızhk ve &ecaviızleri 
alenen takbih ederken bizzat kendin .. 
nln bu prensip haricine çıkması ve 
milli istlkla.ı şuurunu idrak ,~e onu bü .. 
tiin takatı ile müdafa:lya. azmetmiş bir 
milleti ortadan kaldırması beklenrme-ı. 
Herhalde, Sovyetler, bu anla!fama.maz .. 
hi1 yine zamanla ve yeni yeni miiza· 

kere şeklllerlle intaç etmiye ~alışacak .. 

!ar ve ayn! zaınand• dünya biidlsele • 

rinin inkişafını da takip edeceklerdir. 

Görünürdeki sükô.na ve Avrupa har. 

binin gltglde mevzltleşir bir hal lkli· 

sap eylemesine rafmen g-örünüştekt 

bu vüzuh tamamilc milletler arasm .. 

daki '•aziyetlerin ve münasebeUerin 

içyüzüne de mutlak şekilde şamil sa

yılamaz. Bu kışın böyle l'tceblleetıfi 

anlaşılmakla beraber ilkbaharda dün

yanın yeni yrni sürprizlere sa.lıne oı .. 
ma.sı ve İngiliz .. Alman - Frarun.z har· 

binin iUisa ve }htilittar bulması ihti

ma1i de pek varittir. Bu arada. Baltık 

devletlerinin vaziyeti de umumiyet iti· 

barile bu ittisıl. ve ilıtilita vesile ola

bilir. 

Sovyet Rusya. - Fjnlandiya mü.za.
kcrelerindt"! nUıayet. Finlandiya i<";ln de 

her türlü anlnşma. ümidi kaybol • 

muş sayılamaz. Bu küçük ve şeci dev ... 

Ietin ayni zar.1a.nda gösterdiği ani.aşma. 

hüsnüniyeti belki de tekrar atılacak 

müzakereler sırasında. biraz daha an. 

Jaşma.::rı ve tarafeynin noktai nazarlan 

üzerinde mütekabil fedak:irlıfı elde 
etıneyi icap etUrecek bir mahiyet ar. 
zedebiteeektir. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telgraf'tan) 

SORUYORUZ! 

Eskişehirde Ekmek 
Esldşehirden Naim l\lustara Nu

ri imzasiyle aldığımız mektupta 
deniliyor ki: 

- Eskişehlrde blr 3.det '\"ardır. 

Bayramlarda. furunl:ır çalışmaz. 

Bu sebeple halk iiç günlük ek
meğini bayramdan evvel birden 
almak me<'bu.rtyetln.dedir. Fakat; 
bunnn iki mahzuru v.ırdır: Ev
vela. funınların üç günlük ekmeği 
birden çıkarmak icin uğra.şmalarL 
İkincisi de, alına; ekmeklerin üç 
günlük hali. 

Acaba. bayramlarda funınlar JtÖ• 

betle çalıştırılarak, bu bale nnıa.
yet veriltmez mi?,, 

Okuyuruınu:ı:un ha mektubunu 
aynen ne~redcrek dileğinin yerine 
gttirilmesi imkinı olup olmadıiı,

nı 

Soruyoruz! 



Sovyet Tayyareleri Hel
sinki Üzerinde Uçmadılar 

D .. U-Bir Sovyet Tayyaresinin 
şürüldüğü de Doğru Değil 

Helsink~ 15 (AA.) - Royter Ajansına verilen mah'.tmata göre 
Sovyel tayyarelerinin §cl1rin üzerinde uçtuklarına ve bu tayyareler
den bİ'r tanesınin düşürül<lüğüne dair olan haberler asılsızdır. 

İsveçte Endişeye Düştü 
Stokholın, 16 (A.A.) - Sovyet

ierie Finlaııdiya.J:ı:hır arasındaki 
müzakerelerin inkıtaa uğraması. 
İsveç efkarı umum;ye,ıini endi -
şeye ch4ü.rmel<tedk. İsveç elka
rı umumİycsi, Finlandiya körfe
zin& Rus'ların üssü bahri ~ 
etmererinin İsveç'iı1 emaiyeti i
çin daimi bir tehlike teşkil ede -

' reği miitaJeaswdadır. 

marklık istikraz tahvilleri tayin 
ed.i len mödd.,.ıterı ~k evvel sa
tılmışitr. Milli Müdafaa için sa
tılan tahvfU.,.rın ve toplanan ia
nenin 91mdiye kadar yüz milyon 
Flıtlandiya ma.rkın.a baliğ olduğu 

zamıedilmektedir. 

Bazı şaşiaların hüa.fına oı-ak 
F'in murahhasla.ı:ınm avdeti ha:l
kın maneviyatı üzerindıe rıııl'i<!sstt

ohnamıştır. Halk sü.kune< ve em
niyetle neticeyi beklemektediT. 

P0-ıonya1 

Başvekili~ ! 
Londrada' 

Londra, 15 (A.A.) - Sikorski ile 
Za.leski Lottdra'yı resmen ziyaret 

etmişlerdiT. Öileden sonra Lord 
Haltfaks ite görüşmüşler ve bun

da.n soora Başvekilet dairesinde 
ÇemberJay11'i ziyaret etın.işlerdir. 

Akşam yemeğlni İngiliz hükô.me
tinin misafiri sılatiyle Vest-End
maballesinin bir otelinde yemiş.

lerdlT. Bug::iin İncillz donanma.st i

le İ$ hirljfl yapan Polonya donaR- ı 
masıaı ziyaret edeceklerdir. 

----- ---·----
İsveç efkarı ~inrle u

yanan endişenin ikhııci bir aıniii 
de şi.:m.al-Ok;y.anoı&.mda dırimi su
r.,.ttıe buzl.aırdım azade oıan lima
nın kendisine ter.kıedil!m<ıSirııi Nor
veçte<ı istem<'.'Sidir . 

Helsinki, llJ (A..A.) - Mi'l<i Mü

dafaa için çı.k.aınl:an el:li milyon 

HükU:ınıet merkezinden tahliye 

ediren birçok lci.mselet- avdet et
n:.ekle .iseler de hük\rmet makıı.m

:iarı l>unlart geldikı1eri yeı-let-e dön 

meğl!> davet eylieımektedir. 

Sovyet 
Kıt'aları 1 

Litvanyadaki Garnizonları l 
ING1LİZ RADYOSUNDA 

Fransa Maliye N·azırı Ekonomik 
Vaziyet Hakkında Nutuk Söyledi 
Paul Reynaud 
L-Ondra, 15 (A(A() - Fr..,... Ma

Jiye Naeırı Paul B.e)'naud. İnrtttt rad. ... 

yosunda verdtii lrir nu.tukta, İngilie
reye inclltz Maliye Nazlf'ı ile m~M-
rek ikta.sadi ve mali tedbirleri göriiş

meye geldiğini ve John S'imon'a rös
terdlğl cUzel ka.bulden dolayı mtnnet
tar ve muğlik meselelerdeki vuku
fuııdan dolayı haJTa.n olduğunu kay
dettikten sonra, Nazi ~]erinin Avrn

paya. e\.rveleınirde te51ıişle, sonra da 
tankla. tahakküm etmekten başka bil· 
hedefleri olmad1ğıuı bUdiL-miş, demiş

tir ki: 
-İşte bu.nuu içindi·r ki ytltardanbe· 

ri kudretli bir tan"a.re ve tank ordu
su vücuda Ketirilmesi lüzumunu Jl:ay

dedi7orunı.,, 

İki sene evvel Almanya'dan döo
diiiiim zaman vatandaşlarıma şöyle 

demi.şum: Ae.ele edtnil: ve silçhlanuıı2, 
daha şimdiden kaııh olınıyall bir ha.r

be t'irnıiş bulwuıyoruı. 

Ve şimdi harp halindeyiz \•e size 

şöyle diyorum: Dti.tJnanımı7. müthiş

tir. Hararetli ltaEtrhklar yap1yor. İsti
fa.de etmesini bilir.sek, zanıan bizimle 

müttefiktir.,, • 
''Alnı.an milletine Hı·la l&atmil edi

len fedakçrlıkl.au üsAin bir 
0

fedakçrh
ğa. ka.Uanma.klaiımı'l. li&ımdrr. Düş-

Parise Döndü 

Paul Reyna.ua. 

tnautmız bizim kendisi kadar feda.kir

lık yapamıyacaiımn:a kanidir. Fakat 

aldanyor. 
Fransa.da. huıün aliuı ve dövi'F. 

mevctadu Jıarbin hidaye4indekindeu 

daha fawladır. Fransız milleti harbin 
hf'r neııtlld~ tekrar etmesin nıa11i olma
ğa az.mehaiş bulunmaktadır ... 

Pari&, 15 (A.A.) - Maliye Na~ın B. 
Reyna.ud Londra.'dan avdet etmiştir. 

Amerika, Alman Tayyare 
İnşaatına Karşı Tayyare 
Sanayiini Genişletiyor 
Nevyork, 15 (A.A.) - Nev.york ı bir ih tımali karşılamak üzere de

gaze.tesinin Vaşingtondaın aldı - ğil. diğ.;t· bir memıleketin, bu sa
ğı bir habere göre, Alman tayya- j hada Amerikadan üstün olması
re 1 n 5aatının artmasL uzeıme., Bır- na m-e,vdan vermemek maksadile 
!eşik.Amerikanın da yeni tahsi -

1 almakıadtr. (Royter) 
sat ısti·{erek tayyare sanayiini 1 • ·----oo-
da :ı g:mi~ mikyasla ve memle _ _- lngiltere, Japon 
ket nıüd.a.faasına daha uygundu- l"fJ · • K b l . . 1· ı erını a u 
şecek ııısbette artırması ıhtırna ı 

Tek
Ede~ 

varJ.,·. cek Mi ? 
Bu hdbcrde Birleşik Amerika

nın aylık isUhsaJatınııı, ticaret 
tayyareleri de d"'hil Qlduğu hal -
de 1700 tayyareden ibaret oldu -
ğu halbuki Almanyadan gelen ha
berlete göre, bu memleketin ay- ' 
da 2500 tayy.are imal ettiği, bu 
mikt.arın dört ay sonra bir misli
ne çıkması kuv,•etle muhtemel 
olduğ~ zikr..diliyor. 

Aynı habere nazaran, Birleşik 
Ameri a, bu tedbirleı-i her hangi 

Londra, 15 (A.A.) - Times ga
zetesi, yan resmi mahiyetindıe.ki 
bir yazısıııda İngiltere hükume
tinin milli Çin hük>ılmetiırin mu
vafakati şartiyle Çin pa:rası hak
kında Japonya tarafından yapı -
lacak her türlü teklifi kabule a-
made oldt.tğw>u yazmairtadır. Bi
naenaleyh İngiltere hükumeti, 
meşru sahiplerinin rizası olmak
sızın Çin mal sahiplerinin malla
nru almak fikrinde değildir. 

İşgale Başladılar j 
Kaunas, 15 (A.A.) - Dün Sov-1 

yet kıtaları, Liivanyadaki garni
zonların işgaline başlamışlar ve 
Alytes'e girmişlerdir. Bugün, di
ğ<>•· mevkiler meyanında Pric -
nal ile GaiziunaJyi işgal edecek
lerdir. Askerin geçeceği yollarla 
demir yallerında, kıtaların mem
lekete ,;ıiımesıni kolaylaştırmak 

üzere tertibat alınmıştır. İşgal 

üç dört gün içinde iamamlanacak
tır. 

Litvanyada Ka
bine Buhranı 

Kaunas, 15 (A.A.) - Mali ted

birler yüzünden 15 gün evvel bir 

kabine buhranı tahaddüs etmiş

se de Reisicumhur maliye Nazı

rını.n ıstifasuıı kabul etmiştir. Bu 

istifayı şimdi yeni istifalar takip 

ettiğinden kabine tadil edilecek 

fakat bu tadil Rus taraftarlığı ih

liil edrlmeden yapılacaktıı·. 

Dı.ğer taraftan yenı kabinenin 

teşkili geriye bırakıldığı söylen-

-..lc.ledir. Başvekiıleti demhte e

dooeği soy ;~n Vilno komiseri 

Merkis ansLZın Kau.ı.ı...:stan Vilno

ya harket etmi§l.iı:. 

ROZET DAGITMA 

USULÜ KALKMALI! 

Bayram g-ü.nlerinde rozet dalı1.ıt

ma.sı usulü ytllar var ki, devam e

der. Fa.kat, biz, bu ananenin veya 
usulün aleyhindeyiz. Evveli, halkın 

ne:;eli bir gi.inunde dağıtılan bu ro
zetlerden, ar4:u edilen netice elde e
dilmiyor. Rozet dağıtan hayır mü

esseselerinin hesaplaruıa ba.kınır:. 

Her sene, bir az daha. eksik hasılat 
Wplaıuyor. Kutuya at.acağmLZ ni
hayet, kırk ı•ara, iki kuruştur. Fa~ 

kat, rozetçi sizi, en dar bir za.manı
ıuzda, müşkiıl bir anın1.zda. g-elip 

rahatsız edeı-. Halbuki, bir başka ~
kilde, siz, ayıu hayır müessesesine 
da.ha çok yardnu yavabilirsiniz. 

Sonra da, bütiin bayram ve sey

ran rünleriııde, o kadar çok rozet 
da.ğıiıhr ki, herıün yeni bir renk 
ro:ıeti yakanıza iliştiren çoeukl:ırı 

küme küme sokaklarda. nakil vası

talarında ginirsünü.z. Verilen bir 

kuruş, tki kuruş yerine, halkı raba&.-

1

- sız etmiyen ve on kuruş, yirmi ku
ruş aJ&n bir ba.şka ıpekil düşünsek! 

KİTAPLARDA NEDEN 

YANLIŞLAR OLUYOR? 

Bir Use edebiyat kitabının yanhş
Jarıodan sonra, ilk mcktepJerin oku
ma kiiaplannda da ba.z• yanhşlar 

olduiu ileri sürülüyor. Hettıen bü
tün kitapt:r.rda az çok yan lq va.rdrr. 

Bizim bu arada ha.yretimiıi mucip 

bir nokta şudur: 
l\Jüt'ettip ha.tıi&ı olsa ne ise., mürei.

tip hatiları ayrı .• Fakat müellil' ha.· 

İKDAM SAYFA - 3 

\·:Tt«ğovr«A: \ Günün Mevzııları: 

Tramvayda Tehlike Halkta Sinema ve 
Zilleri! 

ihtiyacı 

Harpte, Siyasette 
Geçen ve Son Safha 

ro Dün bir ttaıuvay biletçisi yedi, se
kiz dun.il a.rasmda. tam uç dP.fa teh

like zili çaldı. YMri, art H..da iki a.
raba yolcusu, bu kıs.eık mesafe için
de üç defa heyeean l'eçirdi. O kadar 
yolcunun geqirmi;ş o1dui'u bu heye
ca.nla.r, haydi ne ise diyeU.m, ya o her 

çalınan tehlike zili He birlikte bay
:ramw son ırünü, kendilerini, hem 
de yalnıt: kendilerini değ-u de, ken
dileriyle birlikte kucaklarındaki 

ya.vnılarını da dehşetli birer kua.dan 
kurta.rnuş olanlara. ne buyurulur? 

İstanbulda, Sinema 
Seyircisi Her Sene 

ve Tiyatro, 
Artmaktadır 

Ba. arabaların ikisi de ikinci ve zil

leri çalı~u da dep arka arabanın bilet
çi.si idi. Anlaşılan birinci araba, he
nüz ikinciden hareket. 7.tlt almadan 
kalkıyordu ki ikinci arabanın bilet
çisi, her tehlike zilinden sonra ba

tırıyordu: 

1 Reşat ;::,:~üzüncü 1 
~~~~~~~~~~~ 

- Ne oluyorswıuz yahu, b~nden 
zil almadan nasıl kalkıyorsunuz? 

Birlnci tehlike zili ŞWlUU için ça.
lıouuştı: 

Kucaiında c;oeukla ara.baya bin-
mek istiyen gen~ bir ha.tnnca.ğız, 

daha bir ayaiuu basamağa koyup bir 

eliyle de demiri tut.arken ara.balar 
hareket edivermiş, o da kuca,flndaki 
yavrusuyle birlikte bir ayağı ba.sa.
mllta., bir aya.ğ"ı yerde gayet feci 

man7.arah bir seksek oyununa başla

mıştı!. 

İkinci zilin de vurulmasuıa sebep 
şu idi: 

Kalabahkl.an bir türlü yol bulama

yıp inmek için bir ka.ç saniye reç 
kalmış olan bir ihtiyar adam, tam 
ayağınJ yere basarken araba.lar kal- 1 
kıvermiş, adaıncağız. yüzü koyun git- ı 
mekte.u kendini zor kurtarmıştı. 

Üçüneü ziJ de yine birincinin biraz \ 
başka türlüsü için çullanu"tı. 

Yine çoca.k.Ju bir kadın, daha bir 
ayağı bllSamakta bir ava.ğı yerde 
tramvaydan inmeye çahşırkeıt fren 

işleyivermiş ve bir çıfhk kopmuş

tu. 

Tehlike zillerini (!aldıktan 

hiddetle: 
sonra 

- Ne oluyorsunuz yahu, al'clenitı: 

ne, benden zil almadan nasıl kalkı

yorsunuz? 

Diye ba.ğıraıı arka araba biletçisi~ 

nin böyl<" bağırınakt::t Ye"rdeıı göğe 

kai:ar hakkı vardı. Fakat. bu ada 
öndekill're karı:;ı eksik bıığırıyordu. 
Ben onun yerinde olsaydım o bağır
hyı ş;öyl~ tamamlardım: 

- Ne oluy6rsunu7. yahu. aceleniz 
ne, yoksa hrrhangi bir yrre bir pi

yaiuro müjde!-ii, yahut da :\lajino hat
tına l'cphane mi yetiştiriyorsunuz ki 
bendeu zil almadan böyl~ acele kal

kıyol', herkesi heyecana ve şunun 

buttwı cauıuı tehlikeye d\h;ürüyorsu-
nuz? 

Teı: canldık bazen eyidir ama.,böy
ie vaziyetlerde ve bilhassa vatman
larla şoförler i-ohı değil! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Yeni Bir İtalyan 
Zırhlısı 

Roma, 15 (A.A) - 35 bin ton
Iuk yeni İmpero zırhlısı bu sa
bah denize indirilmiştir. 

Çemberlayn İyileşiyor 
Londra, 15 (A.A.) - Çember -

!aynın sıhhati düzelmektedir. 
Başvekil, kaıbine içtimaına tek

rar riyaset etmiştir. 

t&ları var, deniyor-. 

Dünyanuı hiç b1r mek-

tep kitabı içinde mureıl.ip hatası 

bulunmaz. Mürettip batıisı da, mü
ellif hatası kadar, bilhassa bir mek

tep kU.abı için büyük bir ayıp, müt
hiş bir noksandır. ft-lürettip batası 

var, demek, kitabı itinasız, acele, 
dikkatsiz hazırlanmış: ve basılmış 

demektir. 

Bütün a.likadarların söylediii ıti

bi, diva şun.dan ileri geliyor: 

.Bayram günlerinde, sinema., t.iya\.

ro kaptlannda, sa.lonlarındcı halkın 

çektiği sıkmtıyı yazma.ya ka.rar verir
ken, belediyenin son ueşrettiji ista

tistik ydlıi'ını nıasamın U7.erinde gO

rünce, İstanbnlun bu g1bi miıessesele
.ri ha.kkuıda, daha derJi t.oplu bir yazı 

yazmak hevesine düştünı. 
Bayram01 ikinci gunü, suvarede 

şehrin en büyük sinemalarından biri

ne gitmek gaflet.inde bulundum. 
Ma.m:ara şu idi: Gişenin önU tıklım 
tıklım dolu .. Halk sokaklara taşmı:, .. 
İtkımeler, ka.kltfmala.r.. Saat tuttum. 
Ben biletimi tamam 12 dakika bekle-

dikten sonra alabildim. 
Sanki bir sebilden bedava ;:,u içmek ı' 

için sıra bekliyenler gibi, elimizde pa
ramız, ter dökerek bekliyorduk. Gi
şenin üç rö~u vardı. Fa.kal ikisi ka

palı, biri açıktı. Difer ikisini açınak 

ve halkın biletlerini, bekletmeden da

ha. çabuk ve kolay vermek kinısenhı 

hatırına .reJmiyordu. Yabul. ala.kadar 
bir nıakam bu kolayhi'ı temiu etmi

yordu .. 
Güç beli içeri .{ird.ik. Elinıi:r.deki 

bilet mukabili oturacatımız yerde 
boö saudalya yoktu. Hayret değil mi? 

Eli fenerli müstahdemJerdeu biri, 

karanlıkla yanıma yakı...,tı: 

- Size. şimdi yer bulurum, dedi .. 

İki dakıka soıırı1 ,retdi. E
linde iki iskemle ,·ardı. Bu iskemlele
ri. halkın gelip geçeceti yol üzerine 
koydu. Oturduk. Yani, bu ınüstab-
dem ve bi:ı, belediye nizamlarına 

aykırı bir iş yapmr.ştık!. Sinema sa
lonunun gelip geçmeye mahsus yolu

nu hkamıştık. 
Sinenta sa.Jonu, hayahmda şündiye 

kadar duymadığım pis, ağ'u· bir ııe

fes kokw,u ile in'.lıanııı burnwtu, ci
ğerlerini lıarap ediyordu. Bu kokuyu 

defetmek kim~enin haLıruıa gehuiyor 
mu-ydu, bilmiyorum. 

Her searutan sonra, salonlaru1 ta
m:ınıen ~hlma;:,ını "e havalandı
rılmasın1. yıllardıınberi nedense, bele

•iyemiz, bir türhi başaramamaktadır. 
İşte bayram \'e tıi.tll giınlerinde iiİ

nemalaruı hali, umumiyetle böyledir. 
Başka ıama.nlarda sineınaya gitmeye 
işleri müsait olmyanlar için, ya bu 

ıshrabı çekmek mukadderdir, yahut 
da, sinemaya ıl:'itnu~ye tövbe etmek ge

rektir. 
İstanbul Sıhhiye Müdürü Ali Rıza

nın, böyle bir .cünde, bizzat, bi_f' sine

ma salonunu teşrif etmesini bilhassa. 
rica ederim. 

Şiındi, İstanbul sinemrı.laruıa karşı 
halkın allka ve rağbetini tetkik ede

lim: Slnema., artık medeni bir vasıta 
ve ihtiyaç olmuştur. Hatta, bir eğlen

ce değil, bir şehir ha.ya.tının lizımı 

g-ayri mufarıkıdır. Binaenaleyh, si
nema mevzuu. bütün ıererruatı ve i
caplariyle ele a.hnmahdır. Zannediyo
rum ki, halk~ daha kolay ve daka mü
sait bir şeklide sinem~a gidebilece .. 
(ini a.nlana, rır.ğbetini daha ziyade 

arttıracaktır. Bu, .siııema.eıla.rut da 

lehine detll midir? .. 
D•ha rahat. d. .. ba g-eniıf, daha lemis 

ve ha.v&dar sal-Onların da.ha ootı: iş ya-
paeakiarı işikc:rdır. Fiat meselesine 

temas etmiyorum. Ki.fi derecede u

cuzlatılmıştır, kanaatindeyim. 
Burada., temiz, ra.ha.t, havadar ka· 

yıtlarından hiks salonlar ma.uasou 
çıkarmamak lizımdır. 

Sıhhi şarUarın temini lüks deıfil, en 
basit insa..nlık ve medeniret Qbatm

dandır. 

Mektep kitaplarını yaıunakta, b;s

makta 90k acele ediyotuz. Bu, da.ima 
iki ay yaz ti.illinde yapdır. Neden 

da.ha evvel dei'fl?.. Meseli, neden 
gelecek yıl okunacak bir kitap bir ytl 

evvel bastrlanmaya bqlanmaa. Bu- · 

ra.sı bir muamma.dır. Ve biz, dalına, ı 
mekteplerin açdmasmdan bir iki ay 

evvel, yanl'Wdan mal kaçırır l'ibi, l· 
mektep kitabı haurlam.aya. başlarız. 

Tabii bu şerait altmda, her kitapta, 

hali l>lilwımas.ı rayei labiidlr. 

Elimdeki belediye istatistik ylllıfı, 

en son olank, 1935 senesi rakkaml11.
rıw ,ıöat.eriyor. Oncb.n sonraki sene
lere a.it rakkamları maalesef bilmiyo

rwn. Elimdeki ra.kkamlara göre, İs
tanbul halkının, sinemaya ratbeti 

.:ittikoe artmaktad.Jır. Meseli 1935 se
nesinde bütün İstanbul sineaıalarmm 
kestikleri bilet a.dedl 3,41?,069 dur. 
Halbuki, bu seneden be4 altı sene da
ha evvel, 8eTlrcl Mledi 2,486,289 idi. 
Seyirci sayıac her sene artınakt.adır. 

İsıanbullula.r, daha zi~ ikinci ki.
no.u ayuıda sine.map cldtyerlar. A.Jnı 
yıluı yalnu bu &f'uıtlaki 9eyirci Mledf 
426,086 dır, En az da tenam.u:ıda sine-** ' 

maya gidiyorlar: 161.368 ki$ 
Bü'fuı sinemaların, bir yılda ne ka

dar varitbt temin etUklerini bulmak 
hiuabi ıntimkun değildir. Fa.kat, İs
tanbul sinemacdarı, aynı yıl içinde 

'74,986 tira darulacl""'1.e resmi, 5'2,2:33 
lira bibiyat resmi ödeıııU;lerdir. Hası
lah, bu vergiye göre hesaphyabilir

siniz. 
Demekoluyorki, İst.anbulda sinenıa

cdlk. gittikçe inkişaf eden bir ticaret 
şubesi haline g-eloilirtir. İstanbullul:ı
rnı, nı.ğbet göstererek inkişafına hiz

met ettikleri bu müesseselerden da.ha. 

QOk nhathk ve sıhhi ış,artlara riayet 

istemeleri elbette ki haklarutır. 

* Bu arada İstanbul tiyaLrola.rından 

da bahsedeyim. Belediyeye ait olan 
Şehir tiyatrosu hariç, b~ on müsta
kil trup faaliyeUedir. Bu tiyatrolara 

bir yıl içinde 154.,972 ki~i ritıniştir. Bu 
kumpa.nya.ların 1932 deki faaliyeti 

çok daha ı(eniştir. Bu !ôfellt.ode seyirci 

miktarı 358.656 d1r. Bu tiyatrolara da 
en ziyade kinunu e\-vel aytnda ridi
yorlar: 33.884 k~i. En dur,.un ay ha

ziran: 1.574 kişi .. 
Bu tiyakolar da senede 18.448 li

ra darülaceze resmi, 4.'lt4 lira bibiyal 

resmi öd.emişlerdir. 
Şehir tiyatrosuna. geliııee: Bu ti

yatro, maliımdur ki komedi ve dram. 
olmak üzere iki kısımdır. 1935 yılın
da, 63,225 seyirci Şehir tiyatrosuna 
gitmistir. Şehir tiyatrosunun seyirci 
sayısı da ~eneden "'ene:ve a.rtmakta
d.Jr. Fakat. tiyatro seyircisinin artış 

nispeti, .sinemalarda olduğu kadar 
yiiksek değ'ildir. Şehir l-iyat.ro5tu ista

tistikleri ara.:::tında 1936 yılına ait.şa

yanı dikkat bir rakkam gizümi.ıze 

çarpıyoı·. Bu yıl içindeki seyirci ade
di 103,951 dlr. Tetkik ettik. Anladık 
ki. bu yıJ, operetin faaliyet sezonuna 
rastlamaktadır. Demek ki. İstanbul 
ciddi bir operete muhtac:br ve olur~a, 

rağbet edecektir. 
Şehir tiyatrosunun komedi ve 

dram kısmının seyirci uıikta.cı ayn 
ayrı gösterilmemiıştir. Tahmin M:iyo

ı·u'Z ki, komedi kı~mı seyir<'ileri daha 
fazladır. 

.'\yni yıl icinde dr:ı.1n kısmında 124 

komedi klSmında 147 ietnSil verilmi'j
tir. ~Iecmu teınsil 271 dir. 271 ~ın
silde 63.225 seyirci bulunflukuna l'Ö

re. bir t.emsilde b1tlunanlarw sayısı 

vasa.ti 22:2 kişi eder. Bir tiyatro salo
nwıda 222 kişi azdır. Sonra, bu 222 
seyirciyi de. dram ve konıedi salonla

rı olmak iizer.e, ikiye ayırmayı unut
mayınız. 

Tiya.tro ve sinema seyircilerinin 
artmasını tcnıin i<ıiu, ahnacak ted· 

birler ara..sıuda.. belki, t'ecelert, nakil 
vasıta.brmı daha iyi ve mebaal bir 
şekiltle tanzim etmek işi de vardır. 

İstanbul dağınık bir şehirdir. Halk

ta tema~ zevkini ve ihtiyacını QO

ğaltma.k için, haJka her nevi Dlarhk

lartn ı-österilmesi yerinde olur. Git
tik~ :iirttıiını riı·düfümürı seyirci a~ 
dedinin, daha ziyade fazlalaş:m;ısuu 

tem\n etmek, me.mleketin nıadai, 

nMuaevi yükselişine hizmettir. 

Büsnüniyetlerinden emin buJK11du
iwnıu: bütün tiyaLro ve sinema mü

esseselerinin, şeb ir idarecileri ile elele 
vererek bu işi orcautte etmeleri bek
lenebilir. 

REŞAT FEYZİ 

balıkhane Nerede Yapilacak 
Eminönü-ildeki Balıkhane ma

hallinin yeni projeye ve isti.ınlak
lere göre başka bir mahal[.,. naı<li 
icap etmektedir. 

İstanbul ooledıyes:i, maliye ına
resi Balıkhan..ye yeni hir mahal 
bulmak için etii1ler yapmışlardır. 
Şimdiye kadar Bal.ıkfutne için 

şehrin muhtelif tar~mda yer
ler tesbit edil~tir. Fakat hu ye
rin denie kenarında olması. ve lo
dos, poyı;az gibi .f.ırlIJıala...iaıı ma
sun ve taın hi.r limaın ımıruı.ıJiınde 
olması icap etmektedir. 

FilmimW. görenlerin hep bir ağmlan ~ tek bir cümle 

BUGUNE KADAlt QÖBÜLEM TÖBıKçg FİLMLERİN EN MCIUlMMELi 

Bayram ve.-;ilesiyle ıu.·~riyatıaki iki 

ciinlü.k fasılada harp ve '-lyasel bi
diselerinde biiyük \'e eı-ıash deti)ik

llkler ka.ydoluumadı. 
HoUa.ııda ve Belçikayı1 .A.lnıanya 

ordu.sunun t&a.rruıda bulunacağı ha

berlerinin ash olmadığı, Almanya 
Harici.ye Naz.r.n.n, Lahey huklımeLi
nin Bertin sefirine verdiği l.emina.~ 
ile de anlaşıldı. Diğer t.a.raflan l{ol
landa ve Belçika hükômetle-rinin. öid
drtli abluka)' ı hafifletnıe~i. ka..,·a.k 
e!jya listesini toidili hw,u~unda İugil
tere hüküme-ti ile mtizakerryc ba.1-
ladığ'ı bildiriliyor. 

Hollanda Kıralieeı;iyle Bel~ika Kı
rahnın muha:ripleri sulha. dilvet eden 
beyannamelerine İnı'ilt..ere huklımeti 
m:l.nevi esaslan ve harp gaye-lerini 
tekrarlama.k suretiyle cevap venni.ı;ti.. 
Fransa resmi :ı;absiyetleri dahi. Avu!oi

turya, Çekoslovakya., Lehistan hU

kümetleriuin ihyasnıdau, i~tiklillf'ri

nin iadesinden ba.lıseyliyeu tt-klifleri 
t.ekra.clanııştu·. Bertin huküme-tiııce 

verilen cevablll, İngiltere ve 'fraıısa
da.ki resmi arı:ulua röre, harb" de
vamdan başka. yol, uzla.şma. sulhu i

ade 9aresi bulunmad.ığ"ıuı beyan eden 
mahiyetıe olduğu haber verili:oor. İn
&'ilier.e harp kabinesi azasından :\ti-t

t.e.r Ctuır-chlll tarafından rad10 ile 

söylenea nuiuk, te&yekün t.a.leplerin 
ve devunla emniyetin kabulwıe. tf'

mini».e, yeni tecavll.zlere kar~ı fili 

garanti elde olununcaya kadar harbe 
devama kararı •nlatıyordu. l\lutedil 
unsurlarln Çekoslov11.kya ilto Lehis· 
tana yeni şeraite gOre istikl&I veril
nıe9~le, u.zlaşma yollarında yurun
mesinin, Nazi AJn:ııanya.sı luıkünıe

lince yeniden teklif edilmesini umduk 
Iar.ı. da istidl9.Here müsaittir. 

Mr. Chur('hill nutkunda İtalya ile 
AkcleniM:e teşriki mesaideR bah~J
lem~, Sov1etlere kanı !'emilekolrane 
dostluk ve memnuniyet düşunC't"lerini 
Qnlatnuştı. Sinyor Gayda, İtalyaya elit 
kısma ('C:Ylıl.P verere-k. İLalya siy.se

tinin, İtalya menafiine göre dostlu
ğu esas bildiğini, dislrre dayanan ff
nebi. dosUuiunun düıoıUnülnıediğini 

bir defa daha tekrartamı hr. 
Finb.ndiyanın Moskovadaki hey'eti 

reisi Tanuer'in ınemteketlnf' avdt"t.i.. 
Hariciye .Sazırı Erkko'nun beya
natı. Soıvyeilerle yaptlan mü"Zakere ... 
lerin akinı kaldığ-ını ispat eyler. 

İnciltere ve Fransôl lıükiune-tJeri
ııin Japonyanın müzaharetini f.e.mi

ne ait cemilelerine ve hareketlf'rine 

Birleşik Amerika hükiuneti ~tir.:lk 

etmemiş, bunlara mukabil sovyetter 
hükilınetl, Japonya. ile daha yakın .. 

dan dos-Uuk rabıtaları husule relir

mek tesebbüslerine ba.."?lamı~tır. An
eak, VHiyet ve 11et.ice inkişaf hahu .. 

de değildir. 
Bütün bn hid..ls'erin yakın sa.fhala-

rının daha ehemmiyetli 
neticelerini bekleyebiliriz. 

akl,.leriııi, 

HAMİT NURİ Ill'MAK ---------.... i KISA HABERLER f 
.......................... 
* Frank.li.ıı enstitüsünün sismog
rafı büyük bir zelzele kaydet -
miştir. Hl saniye devam eden zei.
zele PeıısiNa.nya, Nev-jersey ve 
Marylaııd devletleri arazisinde 
h iıısedilmifıtir. 
*Brezilya cumhuriyet.in<n <>llin
ci yıldönümü münase'l:ıetil.e Ame
rikadan Brezilyaya gitmesi karat' 
laştınlan yedi Amerikan tayya
re'>i havarun bozuk olmast dola
yı.sile hareket edememiştir 
* Geçen hafta Nevyorka 27 mil
y<>n 057,711 altın dolar grtm;ştir. 
Bu miktar g"Çen hafta giden mck. 
tardan yedi milyon fazladtr. 
* İsviçre federal meclısi Paribte 
Fraıı;;a hükümeti ile ticaret işlerı 
bakında müzakerelerde buluna.
cı>k olan İsviçre heyetine dün ak
şam talimat vermiştir. * İspanya dahili harbi eo;nasuıda 
mut.telif İspa.ll'Yol limanları.nda 
batı.rıılml.Jj iken son zamanlarda 
yüzdi.irülen ti<:aret gemilerinin a.
ded; şimdiye kadar altmış ıkiyi 

bulduğu söy leıı.me ktedi.r. 
* İıWJız z.,.ı>ginlıerinden Lord 
Nuffield. Fransadaki İt~iliz as
kerlerinin refahına y.ardun olmak 
üzere Harbiye Nezaretıne elli bin 
İngtliz lirası teben-u etmiştir. 
* Brurio Mussolini, Roma - Ce
nubi Amerilt.a hava hattı !etki • 
katma devam etmek üzere Sevil
la'dan tayyare ile Selks adasına. 

uçmuştur. 

PAŞA. 
Suwınrastnda.-bir kaç gün datw. ~. iMıv.,._.:.-Ebedt Şef·inuzin v.Qfatlanruın l TOSUN 

* Belçil<a meclisleffiıiı\ açıl'IŞI es
nasında bir hadise çıkaraın me -
bus FLa.muıga-ı:ııt Gı'llinn.ıe.Il:!l ko • 
vulmuştur. 

an * Ja.pony.a'.ıun yeru Roma s 
Romaya gelm:iş ve Haıiıi:ıııt..,..,. 
zm kalemi mahsus müdür 
J8"'>fl sefareti erkanı. taı·. 
karşılıa.n.ınıştıır. 

Yalııız İPEK 

birinci; yıMönfunü ~ ~~ıılııtı;..nııerasim. 
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Harp şayıalarma rağmen, o ak
şam, alaturka eğlenmeyi pek se
ven birkaç arkadaşa uymak mec

buriyetinde kaldım. Hep beFa
ber bir gazinoya gittik. 

Gerçi alkolle başım hoş değil
dir; amma, ara sıra, insanlık. hali 
bu, şeytana uyuluyor ... 

Ben bira içiyordum ve daha al
tıncı dubleden itibaren, - kendimi 
. dinlemeği pek severim - başımın 

hafifçe döner gibi olduğunu his
settim. Siz, belki de, bu kadar 
içkiye tahanunülü olnuyan bir 
insanın mevcudiyetm; tasarlaya
mazsınız. Bununla beraber - işbu 

medeniyet asrında hicapla itiraf 

edeyim .. ispirtosu asgari deı-ece

de olan meşrubata dahi yüzüm 
yoktur. Limonata, şurup neyime 
yetme« ... 

Ne ise, bütön bunlar1 söylemek· 
ten maksadım, .mtişik masaya ge
len çiftten erloeğ;n, mütbiş stıret· 
te beni rahats.ız·...tmesine bir ma• 
kul vesile bulııbilmath-. 

O sırada, garson, kadehlıui se
kizinci deia mı, dokll'lW!C\I defa 
mı, y111lan söyiemi:l"'Y'bn, dO'khır

mağa gıtmişti. Gayrii}ı:tiyari, ar
kasınilan .gözüm dalmış. Gfttiği is
ıikamettoo gelıen çifti, 00. yü.ı.den, 
i<<>layca gıörd'imı. 

Elhamdülil.Wı hafıı<a hastalıkla
rmdan hiç biril.e malfü değilim. 
Buna rağmen, e.ri<eğin yüzü, pek 
iy1 tanıdığım birinin çehresini 
kuvvetle hatırlatcyo...du, Ama ki
min?. Bir türlü bulup çıkarama
dım. 

Yanındaki kadın harikulade 
m ükernmd bir zevkle giyimnişli. 
Adamın kendi de şıktı ya ... Ken

ılim, bilmecbu.ıiye m.'İ.İteva.zı tanı 

hayatımla, bu kabil ekMrirden 
pek 8.Z kimseyi tanırım. Maama· 
i ' adamcağızın yüzü biran bile 

;ı.iluıim;. tm:nalamaılrlan kanmyor
du. ~ br.e düşün ... yak ... yok .. 
Çıldnnıak .işten değil! .. 

Geldiler, oturdıt1ar. İçtiler. Bi
zim arkadaşlar da, hatırlamak i· 
çin sarfetbğim ~ ambm
dan bihaber, kendi aJemlerinde 
eğlerıiyorlru.-(!)dı. 

Zaten her talihsizlik ve aksilik 
gelir beni bulur. O hasna ve müs· 
teaıiı huy lırım arasında, takıl

dığını meseleyi halletmeden r&hat 
ve lruzura k""'uşamaınak de , . .,. 
dır. 

Tabii o akşamın bütün eğlen
cesi bana haram. Acabfl, diyorum, 
sarho,,ınk sakias;Je bana, evvelce 
onu gö:rdüm vehmi mi geliyor? .. 

Hayır... Bütün dikkatim hafıza· 
nıa müteveccih ve kendi.sile m"'l
gul olduğundan, komşular kalkın· 
ca, uydunna bir iti:zarla arkada~
lardan izin istedim. Acemi bir de
tektif gibi peşlerine düştüm. 

Br müddet Caddeikebirde yü
rüdük. Sonra, kadının ısrarı üze
rıae - vakit pek o kadar geç de
ğildi - bfr başka kibar içki salo· 

rnna girdiler. Nakdi mevcudumun 
kifaye1'>izliğine olan emniyetim 
beni bir saat kar§ı kaldırımda do-

laşmağa sevketti. Malilm tarurle 
işinada bi:nırnişti. Bu akşam, ta
mdığı.ıruı kuvvetle emin olduğum 
adamın hüvfyeuini meydana çı· 

karamazsam rahat edeıniyeceğ:i

me aklını kesmişti. 

Nihayet çıktılar. Ünifornıe:lı bir 
şoför, nasılsa fark>na varmadı

ğım, bir hususi otonun kapısını 

açınca aklım başıma gelir gibi 
oldu. F· vah. dedim, giiliyorlar . 
O sırada b. mınltı kulağıma 

çarptı: 

- Şişli; tramvay fi.alına ... 

İhtimal evine dönen şoför beni 
de otomobiline aldı Bereket ver· 
sin, meçhul eşhas da ayni istika· 
mete gidiyorlard1. 

O•manbeyde, öndeki araba 
durdu. Tabii ben de, geldik! diye
rek taksiyi durdurdum. 

Kadınla erkek, muazzam ve 
nıuh~m bir aparlımanın sokak 
kapıı;ıru gümiiş gibi pırıltılı bir a; 
nalıtarla aça:rak gİJ'diier. Bu ~ 
fer, kat'i izmih.liıl muh.akk.a!ttı. 

Fatihe, evime kadar hangi vasıta 
ile dönebileceğimi düşünürken 

aklıma dAhiyane bir fikir geldi. 
Derhal apartımaııı.n zil.ine bas

tım. U ınduğum gibi bir kapıcı 
göründü. Birdt!Bbire ııe ~e
ceğiıni şaşırdım. Maamaffiı rast· 
gele bir isim uydUl'durn: 

- Ziy>l Bey burada IDl? .. 

- ? ... 

- Ziya Bey, Ziya Bey ... 

- Ha... Bilmiyorwn, hayır ... 

- Can•m, bu apartıman itimin ... 
- Biraz evvel girdiler .. Necmi 

Beyin .. tücc3'1'... • 
- Ha, yamlmışmı.. 
Tüccar Necmi Bey dfye bir \a· 

rudığım yoktu. Mi.isterih olarak 
meseleyi bir benzetme ile izah et· 
tim. Fakat ... 

Ertesi günü ne görd'üm biliyor 
musunuz? .. 

Fatihte, evden caddeye çıka:n 

yolun köşeeiııde, akşamki adam, 
bir kolu boynunda asılı, sefil bir 
kılıkta dilenmiyor mu?.. 

Derhal, sadaka vermek vesile· 
sile yanına yaklaştım: 

- Sizin bir kardeşiniz var mı? 

- Hayır Beyim? .. 

- Adınızı sorabiılir miyim?. 

- Necmi ... 
- ? ... 
Ticaretin nevi de bu suretle 

anlaşıldı ... 

§AGLIH 
Diş Sürmesi 

Cecuklarda diş (!Jkarırken ekseri

ya aiız sulanması, hazunsuhk, kay, 
ishal başlar. 

Tedavisi esas safran olan diş sür

me ~urupları ve fosforlt kilsi vermek, 

gıdasına, ~üdime dJkkat tmek lllım

dır. 

Çocuk eoier dişi yaramaJ:sa bunun 

yerlerini tesbit edip bir doktora bak

t1rmak en kola.y bir çare.dir. 

J.IAZRETI .. 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Bu ordwıu.n kuvvei umumiyesi ı 

de, ~unlardan ibar.ettı: 
950 muharıp 
700 deve 
100 at. 
Muharıplerm hemen hepsi kı

lıç, m.u.rak ve harbı ile sil.filılan
ıınıştı. Pıyadelerin bir kısmı, sü
varilerin ise hepsi zırh giymiş -
rerdi. 

ıEbı'.ıcehil - Saffan - Süheyl • 
Şeyyibe - Atebe - Keys - Ebül
buhteri) gibi, Kureyç kal:>ilesi • 
nın en mühim sanailidi, bu ordu-

<ll ;ı.andaları a1lına alıruş.lar
lı lw, (Meklre) karvanını 

\'" ,Aık ve ayıı.i za~da (1:la.z 
~ ı, ıamber) i ve lıılarniyelii 

larmı...uıumak ıçin lı.i!çbir re
yarart\n çeki:nmtyoriaTdı. 

darı. hurma. şar&p 

Tefrika: 81 
yüklü develerle güzel sesli ka • 
dınlar ve en meşJı ur rak.kase-ler 
bu orduyu takip edecekti. Bun -
!ar, 'follarda ve konaklarda, şar
kılar söyleyip oyunlar oynıya • 
rak Kureyş muharipler'ini Müs
lümanların ve bilhassa (Resulü 
Ekrem) Efendimizin aleyhine tah
rik ve teşvik eyliyeceklerdi. 

Gel.elim, karvanın ""2iyetine .. 
Reis, Ebu Süfyan, maruz kal

dığı tehlikeyi görür görmez, 
Mekkeye derhal adam saldır· 
mak1a beraber - karvaru da, (Be
dir) taraflarına çekti. Oradaki 
dağ yollarına vurarak kaçıp kur
tulmak istedi. 

&ıE;ıılü Ekrem ise, EbU Süiya
run -bu haıeke-tini haber almak
ta gecikmedi. Yarı aç ve ekserisi 
çırıl çıplak askeri.erile firari 

Ekmek Fiatı 
OSMAN (Eyip) 

- Ekmek ttatını belediye nasıl 

takdir ediyor? 
- Belediye İslanbuldaki un slo

kunu, borsa fia.tlarm1 nazarı dikka
te ahr. BYna göre bir fiat takdir e-
der. 

KEMAL SABıti (Sirkeci) 

- Tramvay idaresi pazar günleri 
neden az araba işletiyor? 

- Bunun doğru olmad.ıfmı 2&1J

nedlyoruz. Çünkü ln.mvayla.r mu
ayyen tarife ile eama, paza.r hesap 

edRmeden ayni nisbetıe he!Tiin iş

ler. Battii. pazar Jönleri ilive se
ferler bile ya.par. 

Otobüsler Hakkında 
SuHaııahmeUe işi olan Yusuf Ki.

zım yazıyor: 

- İ.şJm Suttanahıne«e, Beyoi-
lunda oturuyorum. Akşa.mJa.rı otobü
se veya. tramvaya binmek pek im
kinsız. Gelen otobüs dolu geeiyor( 

Bu saatlerde acaba büiün oiotriuleri 
çabuk çabuk sefere kaldırmak doğ
ra obnaz mı? 

Filvaki otobüslerde bir tarite var 
ama, iş ba$lama deyince u.manlarm
da bu seferlerin adedi 90fah1'Sa çok 
iyi olur (Hele '!imdi k111 mevolmlııde 
y&lcu da eok beklememiş &hır değil 
mi? AJakadarlarm nazan dikka.Uni 
celbetmenizi dilerim. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 

Fotoğraf tablillerl 1 
Bize fttoğrıffntzı gönderiniz 
kim otaığunuıu söyliyalim 
NECDET KA· 

MİL (Kadıköy) 

- İyi kalpli bir 
genç, arkadaşta

n arasında. daima 
i7Uii'i ve yardım 
severliği ile ta.
mnmıştır. Dikkat 
ve intizam ha.s
ası kuvvetlidir. 
Görüşlerinde isa
bei vardır. 

ARTİN (Pan
galtı) - 7,ek l bir 
Up. Herkese iyi
lik yıpmak is
ter. Ktmst-nbı 

haiıl'Uıt kırmaz 

ve kimseyi in
citmez. İyi arka
d:ı.ştır. Hassastır. 

Güzel san'atlara 
karşı isiidadı 

v:ırclu·. 

* 

* 

KEMAL KILIÇ 
Enerjik bir 

iip. Başladığı iş

te muvaftak ol

mak i<ıiıı sonuna 
kadar uğ'ra.ş.ar 

Kimseden yilldnn 
bekleme:ı. Dlkkat 
bassası kuvvetli
dir. Arkadaşlıjfı

na güveniJir. 

BARAYİR 
(Pa.ngaltı) - İyi 
kalpli bir tip, 
Azimkçrdır. Ze
kidir. Hassastır. 

Musikiye istidadı 

fazladır. Daima 
ne.'jcli olmak is

ter. Herkes tara
fuıdan takdir e

tli:mekten hoşla

nır. 

karvanı şiddetle takibe girişti. 
Bu takip, kolay olmadı. O çe

tin. sert, bıçak gibi kesen çak
mak ta~larmdan mürekkep ara
zi, Resulü Ekremin askerelrinin 
çıplak ayaklarını parçalamış .. 
Eshaptan pek çoğunun yürümiye 
hal ve mecali kalmam.ıı;tı. 
İnsan sefkat ve merhametinin 

en yüksek hislerile mütehassis 
olan Resıılü Ekrem Efendimiz, 
askerlerinin bu halini gördükçe 
dilhun oluyor .. Bir taraftan, tat
lı sözlerle onların me-tanet ve gay 
retlerini arttırırken, diğer taraf
tan da sabır ve tahammül ihsan 
etmesi i~in, Cenabıhakka dua ve 
niyaz ediyorlardı. 

Bu mütevazi İsliim ordusu, be- ı 
şeri takat ve tahammülün son 
haddini sarfettikten sorn·a, (Va
dii safra) denilen mevkie yaklaş
mıştı. Artık, Mek.ke karvaru ile 
arada, bir hamlelik mesafe kal
mıştı. 

Asıl garip cihet şurasırlu· ki, 
Ebu Süfyan, sahil yolundan f.iraı· 
edipte, içeri doğru çekilerek o 
çetin dağ yo.H=a sapar sapmaz 
artık karvamn kurtuldUJ);una hü.k 

İKDAM 

1 VAHŞiLER ARASINDA 1 

pün.yanın En H~r 
insanlarının Yurdu 

Harp, Politika, Radyo, Gazete 
Tayyare Olmıyan Diyarlar 
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Askerli_k 
Kat'i Zafer Tay
yareye Geçiyor 

• 
~·:»,..,.,,·~,~.Dafi Tayyare Tedbirleri için 
~"-*!' ~ 1 Avrupada Nasıl Çalışılıyor? 

.. 

OJ!adüi iılsanl:tnn yegi.ne nıeşg~lesl: Eilence ve dans 

Avrupa... medeniyet kaynağın
da, medeniyet yaratıcılSPı yll!'
dunda milletler bi'rb~ile boğuşUT
ken, vahşiler yurdundaki insan
lar ne ile m~ul, biliyor musu
nuz?. 

- Dans ile .. 
A vrupad.ıtn binl.eree kilometre 

uzakta, telefon, telgraf, nihayet 
radyonun girmediği bu yerlerde, 
diiDyadan ellerini, ayaklarını 

çekmi§ zannedilen insanlar, ken
di mesut yuvalarında karınları. 

nı doyuruyorlar. Kendi zevk ve 
sefalanna bakıyorlar. 

İlk okullanndaki ilk bilgi mil
li heyecanın ifadesi danstır. Mü
zilc d.e süt ağaçlarının kabukla
rından yapılmış bir çalgıdJr. İş.. 
te böyle vahşi, hatta medeniyet 
diyarının tarumadı.ğı, ismini ye. 
ni işittiği bir adacık: Bali. 

Okyanusun sonsuz ufukların

da dalgaların yükseldiği bir yer
de ta biatin yarattığı bu ufacık 1 
adada on beş bine yakın vahşi 

vardır. 

Bu vahsllerin hayatıru tetkik 
eden bir seyyah şöyle yazıyor: 

- Ben de doğrudan doğruya 

Bali adasına gitmek için evim
den ç:ıkrnlş değiliın. 

Müthiş bir fırtınadan sonra 
vapurumuz bir adaya uğradı. Bu
rası Bali imiş .• 

Adada ilk gördüğüm manzara 
beni mestetti. O günden sonra 
tam altı ay burada kaldJm. Ada
da hakim olan kabile reisi ile 
tanıştım. Görüştüm. Öyle iyi 
kalbli bir adam ki.. tarif im. 
kansız .. 

Oı·ada yalnız bu adamın tatlı 
dili için üç ay kaldım. Fakat her 
kaldığım giin geldiğime, kaldığı. 
ma müteessir değil menınun ol
dum. 

Evvela yediğim yemeklerden 
b:ihsed~yim. Güzel süt ağaçları- J 
nın sütünden yapiliruş yemekler .. 
Mektepte iken coğrafya kitapla- \ 
rında okuduğum bu ağaç, mektep 

metmiş. 

- Ben, sel1imet çaresini bul
dum. Nafile yere zahmet. edipte 
buralara kadar gelmesinler. 

Diye, Mekkelilere haber gön • 
dermişti. 

Fakat, Mkkeli müşriklerin sa
nadidi, Ebu Siifyanm bu fikrine 
iştirak etmediler. 

- Mademki, böyle bir kuvvet 
toplanmıştır. Başlad>gunız iş, ge
ri kalmamalıdır. Bu kuvvetle yo
lumuza devam edelim. (Muham
med) ile taraftarlarını arayıp bu

larak hepsini kılıçtan geçirelim. 
Sonra, (Medine) ye gidip orada 
da kuvvet ve satvetimizi göstere
lim. Medine hurma.hklarında bir 
gece zevk ve safa ettikten sonra, 
geıi dönelim. 

Diye, karar verdiler. Ve, par
lak bir göst~ Mekkeden çı

karak, Mekke kiıl'Vanının çekil
miş olduğu (Bedir) mevkii is
tikametine doğru ilerlediler. 

Ebu Süfyaru şiddetle takip e-

kitaplarının tarif ettiği gibi de. 
ğil.. Orada kuru satırların bah
settiği bu süt ağacı hakikatte cen
net taaJDl gibi birşey .. 

Bundan sonra Hindistan cevizi 
ve diğer ismini bilmediğim ye -
mekler.. meyveler.. Burada öy. 
le garip adetler de var ki.. Me
sela; yemek için ayrılnuş zaman 
yoktur. Biz sabah, öğle, akşam 

yemekleri diye birşey yaparız. 

Burada bunlar hiç gelmemiş, du
yulmaıruş •. 

Çünkü dağda güzel yemek var. 
Karnınız acıktığı yerde bir süt 
ağacı, bir başka tatlı meyve kar
nınızı doyuruyor. 

Üzüntüye bile lüzun1 yok .. 
Toprak münbit, mahsuldar .. 

Cennet gibi bir parça.. Her ta -
raf yemyeşil.. Mavi, kırmızı, sa
n çiçekler insanı hakikaten mes
tediyor. Böyle yerde medeniyet 
eksik .. Eğer mederriyet elbisede 
ve binada ise, bunların hiçbirisi 
yok. 

Ne tuvalet içinde yüzen kadın
lar .. ne boyalı kızlar .• ne de smo. 
kinlerin, frakların içinde terli • 
yen, sıkıntı çeken insanlar, er
kekler .. 

Hele evler, dört odunun üstüs
te korunasmdan yapılmış.. Be
tonarme yok.. apartıman yok •. 
Lüks salonlu kahveler, gazinolar, 
oteller balo ve danslar yok ... 

Burada sinen1a, radyo1 telefon, 
telgraf yok ... 

Her gün sabah, öğle, akşam 

kulakları çınlatan müzik sesi 
yok .. gazeteler yok.. ajans haber
leri yok ... 

Güzel bir güneş herkesin yi.i • 
züne gülüyor. Bulut bile yok ... 

Böyle memlekette insan ne ya
par? 

Ben böyle düşünürken, bir gün 
Hükümdar: 

- Seni mektebe getireyim ... 
dedi. 

(Arkası 6 ıncı sayfa.da) 

den Resulü Ekrem Efendimiz, 
(Vaisafra) mevkiine muvasa. 
lat buyurdukları zaman, Mekke
den .gelen bu büyük imdat kuv
vetini haber aldı. Gelen kuvvet, 
İslam ordusuna üç misli faik ol
duğu halde, metanetleri zerre 
kadar sarsılmadı. 

Derhal esbabı kiramını top -
hyarak bir harp meclisi yaptı. 

Bu mecliste evvela vaziyeti izah 
etti. Vaziyet, son derecede mü -
himdi. Adeta İslamiyetin (He • 
yat ve memat meselesi) idi. E
ğer burada bir zafer kaza.ııüacak 
olursa, artık ehli isllimın maddi 
ve manevi nüfu2u artacak, az za
man zarfında İslamiyet bütün A· 
rabistanda intişar edecekti. Şa -
yet, harp hezimetle ne-ticelene
cek olursa, artık yeni din, (Be
dir) in toprakları içine gömülüp 
gidecekti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu 
irlahatı verdikten sonra, esbabı
nın da reyini almak ıstedi: 

YAZAN 

\

1 
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I 
Manevra kabiliyetleıi ve uçuş 

sıaları değiştikten sonra tayyare· 
!er artık en önemli hedefler sıra. 
sına geçmi§lerdir. Bir kısımRus
ya müstesna olduğu halde Avru
panın bütün memle-ketleri hava 
kuvvetlerinin tehdidine maruz
durlar. Her memleket, nüfus ke
safetine, san'at n1crkezlerinin e
hemmiyetine göre semasına kar
şı kuvvetli defi ve tard tertipleri 
almıya mecburduı-. 

Zırhlı kuvvetlerin rolü artın

ca, hatta geniş sınırların da, neye 
mal olursa olsun, asri surette tah
kimini bugün birçok memleket
ler düşünmektedir. Burada öna
yak olan, büyük komşusuna na. 
zaran yığınağını yapmakta geç 
kalacağını düşünen Fransa idi. 
Bu tahkimat, İtalyanın son yıl
larda aldığı durum gözde bulun
durularak, Alplara da teşmil e

dildi, hatta Daladye hükumeti, 
Tunus ve Cezajrde de hu tedbir. 
lere mi.iracaati unutmadı. 

Almanya da, istila emellerine 
koşarken, Garp sınırlaJ·ının em
niyetini masun bulundurmak is
tediği için, Mestvall (Ziıg:frid) i 
vücude getirdi. Ufak Finlandiya
nın bile geni§ hudutlarını tahkim 
ve takviye ettiği anlaşılmaktadır. 

Tahkhnat, yığmakta, kuvvet 
üstünfüğünde, malzemede ve ta
lim ve terbiyede takaddüm eden 
tarafın karşısına dikilen bir en
geldir. 

Zafer, düşmanın kaynaklarını 

kurutabilenlere müyesser oldu
ğuna göre, yarınki kat'i rolün, 
Douche-t'nlıı dediği gibi, hava kuv 
vetlerine verilmesi kuvvetle muh
temeldir. Bu itibarla, bu role 
kaqı da çok geni§ defi tedbirler 
almak kat'! bir zaruret hükmün

dedir. 
Cepheleri hinterland besler. 

İngiltere iki yildanberi aktif ve 
pasif tertibata büyük önem ver· 
miştir. Mevzii defi ve tard ter -
tibah her yaşta mürettebatın is
tihdamım mümkün kılaJ·. Ancak 
bu mürettebatın bu mesleğin hu
susiyetine vakıf bulunmaları şart
tu·. Alman ordusu kuvvetlerini 
hesap ve takdir eden bazı Fran. 
sız muharrirlerin haıer teşkila
tının tevsii ile vücut bulan sefer 
ordusunun yekununa bu kuvve
ti dahil etmedikleri görülmekte
dir. Hava kuvvetlerine karşı de. 
fi ve tart, oldukça mühim bir İŞ· 
tir. Alınan askeri edebiyatında 
görüldüğüne göre bu kuvvet, bir 
milyondan aşağı değildir. Alman 

- Düşmanlarımıza, pek ya -
kın bulunuyoruz. Vukubulacak 
harp, hiç şüphesiz ki, pek şedit 
olacaktır ... Şu anda, ihtiyar edi
lecek iki cihet var. Birincisi, (Be
dir) e çekilmiş olan karvana hü
cum ederek, düşmanlarımızın ka
filesindeki malları alıp çekilmek .. 
ikincisi de, Mekkeden gelen düş
manları bel<liyerek onlarla mert
çesine harbe girişmek ... Bu iki 
şıktan, hangisini ihtiyar edelim. 

Dedi. 
Eshaptan bazıları, reylerini a

Çlkça beyan ettile-r: 

- Ya Rasıılalllah ! ... Hiç şüphe
si2 ki, Mekkeden gelenler, Ku • 
reyş ka!bilesinin en namdar kah
ramanlarıdır. Onlarla harp et
meliyiz. Ve gali;p gelebilmek için 
de bütün kuvvet ve gayretimizi 
sameylemeliyiz. Böylece İslami -
yetin, artık mukavemet edilemiye 
cek bir hale geldiğini bütün Ku
reyş kabilesine bHdirelim. 

.(Arkası var). 

tahminlerine göre İngilteredekı 
de bu miktara yakındır. 

Yakınlarda Britanyadan dönen 
bir mütehassıs aJ'kadaşın beyana
tına nazaran, Londra seınası bir 
ağ ile örülüdür. Kamyoalara 
bağlı bulunan balonlar, müdafa
ası mecburi mıntaka semasının 

muhtelif tabakalarını kaplar ve 
ihtiyaca göre bu şebeke teksif 
ve takviye edfür. Balonlara bağ. 
lı bulunan demir teller, çarpan 
tayyarelere karşı bir nevi tu -
zak vazifesini ifa ederler. 

Londra kısmen talıliye edilmiş

tir. Büyük şehirlerden götürü. 
len yüz binlerce çocuk yeraltı 

kamplarında büyük bir refah i. 
çinde yaşamaktadırlar. Bu yav
ruların tahsilleri gibi eğlencele
ri de unutulmamıştır. 

Her binanın, ehemmiyetine 
göre, bombalara karşı m3Sun.iye
ti düşünülmüştür. Metin binala
rın sakafı kum torıbalariyle tak
viye edilmekte, bu surette alt 

katlarda ve mahzenl~rde barın

mak imkaru elde edilmektedir. 

Binalarm cephesi de kalın kum 
torbası tabakalaı·iyle örtülüdür. 
Bina açığına düşen bom banın in
filiilnııdan tahassul eden hava 
tazyikinin, kum duvar sayesin. 
de, bina aleyhinde, bir zarar i
ras etmemesİne ehemmiyet veril
miştir. Pariste de bu usule mü
racaat edilmektedir. 

Tarihi eserlerin ih !imamla giz
lenmesi ve bomba ta>irindcn ko· 
runmaları dikkat gözünde bulun
durı:ı:lınaktad ır. 

Bu güzel şehirlerin manzar;ısı. 

adeta deği..,=iştir. 

Binlerce tayyaJ·e yeraıh han
garlarında bütün taarruzlardan 
emin ve uçuşa daima amade bu.. 
lundurulmaktadır. Tayyarenin 
en zayıf zamanı uçuş devresb1de, 
hareketsiz iken geçirdiği zaman. 
dır. Yeraltı hangarları bizzat te
sisleri de korumaktadırlar. 

Ha~p, uzun müddet devam e
debilir. Hava kuvvetlerine bu 
haJ·pte büyük ümitler bağlan

maktadır. Polonya tayyareleri 

çok defa hangarlarında ve uçuş 

meydanlarında baskınlara uğ

radı. Şimdiye kadar muhasım

lardan bu gibi baskınlara maruz 

kalanlar yoktur. 

Tayyare imal eden fabrikala1·. 

la yeni hangar ve meydan mesai. 

si müvazi cereyan ediyor. 

Havalarda tam bir hakimi) et 

kazanamıyanlar, zayıf hava kuv. 

vetlerini üslerinde korumakta 

çok hassas dav1·anmak mecburi· 

yetindedirler. 

Yeni fetihlerle hava üsleri e

dinmek istiyenler, müstahzarla. 

rıru bulamadıkları surette, kendi 

üslerini buralara kaptırmakta 

teenni etmeyi gözden uzak bu

lundurmazlar. Bu sebeple İngi
Jjz hava kuvvetlerinin karşı ya. 

kaya intikali, bir kısım mahfuz 

üsler elde bulunmakla beraber, 

gecikmişti. Bugünkü harp, yer. 

altı işlerini kıymetlendirdi. Tek

niğin, vasıtanın burada rolü l:ıii

yüktilr. Bundan böyle fi!iyat sa

hasına atılıncaya kadar bu gibi 

silahların da nazar ve a~ 

masun sığınaklarda saklandığını 

göreceğiz. 

Yi.De tekrar ediyoruz: Harp i· 

şi, para ile başanlır!. 
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Siruz Teşhisini Koyduktan Sonra 

Vahameti Anlamıştık 
Kriz devam et 1l:i wiiddıelçe 

nobetieşe başucunda bekledik. 
Beş teşrinisaniden itblren artık 
saraydan avnlmamak ~gece gün 
dii2 orada kalmak meobutjye(ini 
duyduk. 

Birer saatlik nöbet taksimatı 
yaptık.. Kriz 9 ti!IŞI'İnısan.i gecesi 
saat 23 e doğru k:omaya yiız çe
YirdL 

EBEDİ ŞEFİN SON 
DAKİK.ALAlU 

Ebedi Şefın son dakikasında 
Yanında bulunan ve Atatürlt:ün 
llilzlerinı lrendı. eiile kapatan Ü. 
tattan bu tarihi hadisenin hu.şu 
dolu sahnesıni öğrenmek iste • 
dim. Sordum: 

- Atamızın son S'Ö!:Ü, oon ha -
reketi ve ebediyete intikali nasıl 
rereyan etti üstadını? 

M. Kemalin enerji doru ve en
gin kadar berrak yEŞil gıözbelıek
lerinde vakille görülmüş bir ih
tiı;amla şimdi duyulan derin bir 
1essüriin mfui!ıerek ve tarifi im
.kansız ifadesi ışıklandı. Üstadın 
bakı'ilan kabinenin bir }<ö~s>
ne mıh.landı.. Su hatırlayışla tonu 
dc-ği....,n se:.i ağır, vakur ve her 
cu ınle_yi üzeıinde durur gibi ta
laffuz ederek yükseldi, anlattı: 

- !\'[eslek icabı şimdiye kadar 
yu2 , ce ölüm hadisesıle kaTŞı
laştHn. Bunların arasında çeşitli 
\ 'ak'alar, :faciamsı sahnele.- gör
d ı.i.ın. Sizı temin,~riın; Atatı.i.r
k un ebediyete göçü.şü bambaşka 
ve baştanbaşa heyecan dolu bir 
sahne ıdL .. 

Şımdi, §UI'ada Yl!>e' o anı hatır
ladıgım iıçin ruban =taribi.ın. 
Vak'a butün t fenüalile gözlerim 
de canlandı. 

Dokloı durdu, yine bi.r dakika
lık bir ı;uk"lit vakfesi geçirdi... 
Ebedl Şefin soo dakikas.ında, ba
şucunda bulunduğu anın taptaze 
hevecanile devam etti 

- Evvelce de söylemı~iim. Si
r oz teşhisi konulduktan sonra ar
tık vabamelin gün "" saat mese
esi olduğunu kE'Stirmiştik . Fak.at 

tcda.viye devam ediyorduk. 
lkinciteşrinin beşinci güniıne 

kadar süren günlerde ,·ımametin 
tahakkukuna delalet ~ek ıin
zalar görünmüyordu. Fakat bu
giınden soııra, üçüncü su alışı mü 
leakip tekrar asabi arızaların bi
lirdiğini görduk. Bu kriz muhak
kak k~ oon kriz olacaktı .. Ata -
turk bütün ibtimarnlarımıza rağ
m<'n krize tutuldu .. •. Yalnız bu 
seferki asabi anzalar 16 Teşrini
evveldekı kadar şôddetli ~idi.. 
Çalıştık ... Gece, gündüz sara)· -
da kalarak nöbetleı;e hastamızın 
başucunda bekliyor. vahim neti -
cenin, vd'at hadisesinin g<'Cikti
rılmesi iı;in elımizden gelenı ya
ıpı onluk .. 
Olmadı .. 9 Teşrinisani ge.:e:;i, 

g<'ce yarısına doğru koma alamet
ler belirdi ... H e;pimiz oradaydık, 
n oelte hatırımda kaldığına göre 
Hayrullah Bey hulunuyorou ... A
ta ıirk saati sordu ... Soyledılcr, 
B r daha tekrarladı, _yine ,:;e,·ap 
,-erdiler I kat büyuk hasla bun
lan duyacak halde değildi. Ve bu 

ua" şuurla yapılmıvordu ... Ayni 
suali bir defa dahi tekrarladık
tan sonra bulur>duğu vaziyette 
deri bir sükuta daklı. .. Koma 
başlamıştı. Alatür:ke seslendik. 
c.-,ap vermedi ... Komanın netice 
sıni beklemek üzere nöbet sıra -
sını alan ukadaşı orada bıraka
rak daireden a\·nldık ... Mücavir 
salonda bulunan kalabalık ara
s.nda bir köSC"ve çıokildim, otur
<lunı.. Bır parça isliraha1 ettim. 
Bur:a ıslirahat te derıJlemez. Çün
ku arada bır Atatürkün attığı 
da re• • ~~·or, vaz.iyelı göz -
den g('Çiriyor. komanın neticesı
n bekliyordum. Nöbet deği:şli -
r"' ark3daşlar da bizim ) anımı
z l<lıkc" tek cümle ılc vaziye
t hu iisa edıvorlar· 

- Konıa devam edı)or! 
D yor ard Mahiyet iti.bade de

n old ıı:u o\:111 bu korruının açı-
l • an iT' vordum. Yalmz 
re k•c a tlauıgım muteaddit 

1 a ıı d kça ufacık 
< l.ıah.ı bek -

ck.ızoe arkaı~. n Nihat 
nobe 1 ldım. Doku.za 
bende ıdı.. Nobete gir

.n l{ ma d<'rinıuıi sUrüp gi
di\ orau ouctımm sonları.na dog 

fes ahşlan d~. İbtinr halin
de bulunduğuna clelıllet eden ve 
h~e.n ge1eııı J:ıoAuk bir ses 
.ııinciıi bize feci ve vahim netice 
ıle karşı karşıya oldıığı:ınıuzu ih
tar ediyordu. 

Odada bulunaııl.ar şiddetli bır 
tee;siire kapılınışl.ar<lı. . Hıçlu -
rık.lannı zaptet:miye uğraşarak 
bulw1dukl:an yeri muJıa:fauı edi
yorlar, bir kainatın ı;ıöküşü.nü an
dıran Atatürkii.n ebediyete inti
kali artık saniye meselesi olmuş
tu .. 

G6zle!-imi:z saatte ve Büyük h86 
tanın yüzünde münavebe ile 00-
l:aşıyor, bu tariht hadiseyi sani -
yesile tesbit etmek mecburiye • 
tinde bulunduğumuzu bilerek o
na göre hareket ediyorduk .. 

4 dakika daha geçti .. Tam do
kuzu döıi geçe hali ihtizarda bu
lıman Büyük hastarun başı sol ta
ra.fa doi(ru hafif bir kımıl~ 
la hareket etti. Boydan boya yu
tı.ğın üzerinde devrederek s~a 
doiin.ı çevrildi, götleri açılmış, 
butün canlılığı ve cevval.i:yetile 
irileşerek gözbebekleri üzerimi
ze mıhlanını~tı. 

(Arkası nr) 

Prağda Yine 
Çarpışmalar 

Başladı 
Pnc. 15 (A.A.) - 23 -r..rm•"el 

vukuata esna!rl.D.da alchiı. yanlar ne· 
UCH.incle Olrn talt-beniıl eenuf' ala· 
7ında :'if'Di bir bknu hi.dt!W'ler elmaş. 

tOI'. 
Tezahüratta bulunan talebt şid

dttle daiıhlmış Vf' yara.laDaıılar ol-
1DWh baaı tevktt'at ya.pdmlŞtır. Bü

tün Clemf'nlrinum malıalle3Ji ve Jla
kuk Fakiilleol m.alıalle9i .uihb !'!S.-ler 
taralmd n mllhal- altma alınmL1· 

tır. 

Tekirdağlı Al
man Pehlivanı 

Yendi 
Ttkirdai, 15 (A.A.) - Dun Ttkir

Wınd:ı Grtke remen -.erbest ••~
l<"rl yapılml.li \'e bu müsabakalarda 
v&li ve tümgeneral b.ı.şta ollllak. üze
n altı binf' yakın seylrci bulurunuı;
tur. Evvf'la. )'erli ~hllvanlar ara .. ında 
ıart"Şler yapılm19 Vf' bunu bU.vuk mü
sabakalar t.akip etmi ·tir. 

Kara Ali i~ ı-u.rıeten RaMş Tar~,ı 
yedi dakikada matlup olma tur. An
kara ve htanbul mu~ba.kalarının in
thm ıüreşnl bu cuu Ttldnbiiı Hü
stylnte yapan .~iman ıtampi onu \'illi 
Man H daklka<la yenllmişllr. 

Cem.al Pf'ltllvarun idaresind~ yapı
l&n ba. ıi:irb,oler r~~·kaladf' heyeta.nll 
olmat ve blnltrce yartta.şmuu bayra
m• hoö l'tı;-irmek fır'8.hnı vtrml:ı;tir, 

Cephe Harekôı 
Durgun 
(Baş tarafı 1 incı :;ayiada) 

Sekiz bin alb yiiı. ion h~mintl.eki ve 
Maka JMlindaki İnC'ilb va.-nı. bir in
fili.k neiicıesindt' matııvolm. ur. Tw.h

ıe.Jb:abirlttiıni.aden biri son sDnkrdt' 
ıs bin ton bAcm.iad~ rtmi hıatırmış \'e 
bir semlyl * zaplelmjştir. 

AL~lA'I TAYYAR.ELERiNr.. 
HÜCUMlr 

Leadl'a, 15 (A..A,) - Attı bombar
dı.mu la,>are.ı.indt.a •ilttkkrp bir 

iman lııava ruo!a 411.Jl akşam hkoç

ya aahllkri.nde tOrurunüştur. Fakat 
İngili1 1.a:vyar~leri havalanmadan ev

vt"l .o\.lman taY,.are-l('ri fiimale doiTu 
ri tıni.."lerdir. 

FltA'.'i 'IZ TEllLIGİ 

Pa.ris, 13 (.\. > - ıs tqrinlsani 9 • 
babı tebliği: 

Gece ınahdut bir faaliyet kaJd.e-

DE.. ~tzı ı•RDE 

Jftl,in~fo~. L.'l (A. • > - Bir Alman 
harp cemi.!.i Aland adaJıu-ı civarında, 
İ_nziltt"ft'ye •itmekk olu '"Yeaie,. 

ismindeki Fin r~pıı.nuada ıınııhrma
lar "apm~ tır. '"Yaufe,. Bamburg H

mauuıa gOhirö.buw.ttir. 

~ ..._. -· - -

Sulh Yapmak lmhanı 
Olmadığı Anlaşıldı 

(Ilaştara!ı 1 iDc.i sayfada) 

La Hay>ı!I, 15 (AA) - Hol.lan
da, Almanya taraiındarı l!Ulh te
şebbüsiine ~n cevabın fleŞ
rini bei<leınelrn; fabt bu ceva
bın, mıisait bir ınahiy<>-t anede
cıeğini ürni.t eylememe.ktedr. Hu
kıimet mahatili, İngifu - Fn:n-

• sız oevab:nda nikbin bir hııoı;a sez
miş ise de, Alrnanyarun Bütün 
ümitleri söndüreceiıine kuvvet
le kanidirler. 

Resmi ve ya.rı reı;mi Alınan be
yanatı, sulhun akdi iç.ın mütte
fikler t&Taıfından ileri suıiilen A
vusturyarun, Çekoslovakyanın ve 
Poronyamn ihyası şartmı kabul 
etmiycceğini vazıban göster:ınİ§ -
tir. Bundan başka, Naziler, Ho la.n
da ve Belçika hükümdarlarının 

muhariplere hi~ eden mektup
kırı neşredildilcten iki saat sonra 
Halifa.ks tarafından viıki olan be
yanatın, Büyük .Brilanya tara -
fından sulh t~büsünün redde
dilmesi manasını taşıdığı kanaa
tindedirler. 

Amsterdam, 15 (A.A.) - Baı:ı 

Holand.a gazeteleri hükılrnetin al-

Ç ı km ad ığımız 
Günlerin Belli 

• 

·Başlı Hôdiseleri 
Ş.:.ker Bayramı munasebclıle 

(diger refiklerimiz gıbi) gawle
rnizın çıkmadıgı günlerde ~ıyasi, 
askeri vazıyct!-e miıhim d egl§ k -
lik vıo hadi.9e olmam~tır. İki gü
ru n hadJsıelen şwılardır: * Holiı.nda ' ' Belçika hukum -
darla.nn.ın sulh hakkın<lakı tavas
outlarına İngiltere \(' Fran6a ce
,·aplarını bıldırmU;lerdir. ce,·ap
larda İn,giltel'e \'e Fransanın, A \"
rupanın mütema<lıycn tazı.<lenen 

Alman taarruzu korkusundan 
kurtulabılmeslfu tem !l etmek i
çirı silfılıa arudık.!.ı ı zlkred ı -
dik en oonra ·ulh lehınde karar 
vermenin Almanyaya aid oldugu 
ve Alman) .. nın teklıflerinı tet
kika hazır bulundukları bildirıl
mektedır * Aıanslar Holanda ve Belçika
nın muhtemel bır t:ı. • uza karşı 
tedbırler almakta devam ettilde
rinı bildirnüşlerdir. * Miınılı suLkasdı etrafında Al
ma.!l) ııd.ı yapclmakta olan tahki
kat henı.i.z neticc.enınemi§ olma
sına ragmen bı:-çok kimse! r te,·
kıf cdi:mişleroır. * Yugos.!avyada ayan scç ı nu ne
ticelenm o§, Başvek u mensup ol
dı.. u radıkal parlıoı ~9, B~t·ekıl 

muavıni .l\!.ıçekin Hın·at partisı 

11 azalık k zanm.şlardır. * Gaı p cepb oıncıe 'e denizlerde 
mı.ihım bir h.'ıdıse olmamıştır 

dığı askeri tedbrrlerle memkke
tin he1- tarafında korku uyandır
TnJ9 olmakla ıttihırm eylemebe
dir. Halbuki daha evvei halk bü
ytık h ı r sükünet içinde yaşamak
la idı . 

Ecnebi mfuiah:itlere göre Rotan
da hükfunetini endişeye sevke -
den sebepler şunlanlır: 

1 - Hola.nda hududunda Al -
man kıt'alarırun hareketi, 

2 - Nazi parlısi.ırin büyük bir 
faalı~ göı;lermesi., 

Diplomatik milıfi&rde söylen
diğine göre Holanda hududu ci
varında bulunan AJ.ınan lut'ala
n Holanda ıçiD daimi bir tehli
ke teşkil etmektedir. Fakat Ho
landa Nazi partisi ciddi bir teh
like addedilıne.rnelrtedir. 

Holandaya bir tecavüz \'eya 
tazyik vukuunda bu memleketin 
Amerika hükümetin.in füli sem
patisinden tamarniyle emin ola
bileceği söy lenınekte ve Ameri
ka sefid tarafından yapılan ziya
retin vaz.iyelt.eki gerginliğin iza
lesıne yardım ett~ ilave edil
mektedir. 

Hitler İçini Bir 
Tehlike 
(Baı; larıfı 1 lııel sayfada) 

terke davet etmekte, ikincı:;1 de 
Bavyeralıların Hitler için Harp 
cdemiyerekterini beyan etmek -
tedir. 
HOHEJNZOLERN HANEDANI 

HAKKINDA BİR KARAR 
Dat y Herald gazetcsıne gore 

Hitler, Hohenzolern hanedani1e 
taraftarlarnıı her nevı sı) asi fa
aliyetten uz;,klaştırmağ~ karırr 

vermiştir. S<!'bık prensler, e\ Jerın
den ~ çıkarnıyor:Jı'. Birçok 
prensienn ikametgahlarında Ge&
lapo araştırmalar yapm.ş il'. Ka;
serin kuzeni Prusya prensi Y o
vakim Albreht ansızın ölmuştür. 

Daily Herald, bu sözlerini le
yıt çın Alman gazeteıerinde :ı

tişa,r eden ölüm ilanlannı delil o
larak gostcrmekte Geetapu'nun 
kral:yet lehindeki tezahürlere 
manı olmak için fevkalbe{er gay
retler ,sarfettigıni ilave eylemek
tedir. 

-

1 GUNUN TENKiTLERi 1 
Milli Şefin İlk Cumhur 

Reisliği Yıldönümü 
(Bas taralı ı ıncı sayfada) 

ı-üotıl rtlaJu ile l'eçlrdiil iıç ba)'ram 
cünilnd~ bir kere daha anladı. 

Yapılan Sulh 
Teşebbüsü 

{A'.?.i tarafı 1 .inci sayfada) 

duldan ankııınlrY<>rdu. Şa ~ 
le, Avnıpanın bu mmta1ı:alann.. 
daki küçük hükfun.etler, denebi· 
lir ki, Her Bitler'in li Birincit~
rindeki nutlnmda dermeyan ey. 
!ediği esaslara göre sulh teşeb

büslerinde ve tekliflerinde bu· 
lwıınuş oluyorlardı. 

Amsterdam'da çıkarılan Tel
graf gazeUsiııin Berlindeki mu. 
b abjırıjnin verdiği hıııbeııde, İn -
giltue ve Fransa hiikünı..tlerin
dea sonra Nazi Alınaııya hülrô
metiain dahi, sulh tekliflerine 
cevabını ,·erditi bildirilmekte. 
ılir. 

Almanya h ükıimetin.in veya 
Hitler'in cevabının, <ulh teklifi
ni reddebnek suretinde tec:elli 
eylediği anlaşılıyor. Fransa hü· 
kümeti resmi şahsiyetlerince da
ha açik tarzda beyan olunan sulh 
csaslanwn ve şartlanrun, Berlin 
hükfunetini asabil"'jtirmis, red 
cevabına en mühim amil teşkil 

etmiş olduğu görülüyor. Filhaki. 
ka Bitler ,·eya Nazi Almanya 
hükUnıeti, şimdiye kadar husu
le getirilmiş bulunan emrivi.ki· 
let'in, işgallerin tıısdik:i ile, in. 
gillere ve Fransa hüküınetlerinin 
sulha. ırzlaşmoıil'a iıemayül göste
receklerini zanneylemişti. İnıil· 
tere ,.e Fransaca verilen cevabın, 
bitaraf hükümdarların tavassut
larınm. teşebbüslerinin brujlan
gıçta torpillen.ıniş tarzda telakki 
edilmesi, Berlinde. sulha git -
mek için son çıkar yolun dahi 
kapat.ıldıgı tarzında tefsir edil
miştir. 

O halde ne olacak? Muharip i
ki taraf bundan . oııra ne ~ apa. 
caldar? Alınan haberler, AI. 
man ı taarruzunun yakın oldu
ğunu bildiriyorlar. Bu taamız 

nereden, ,....,.) yapılatak? Bugiin 
için kat'i olarak kestirilemez. E
ğt-r Dolanda •·e &!~ika toprakla. 
rına, yahut bu memleketler vası. 
!asile Fran,adaki İngiltere \"C 

Fra.ıı>a ordusuna Alman~ aca ta
arruz edilccek.-e, hu iki küçiik 
lıükümctle beraber, onlara yar
dun \C birlikle mukavemet için 
müttefikler erkiinıharbiyesinin 

temasa b;ı:ıladıklan. hazırlıkları

nı tamam.lanıakla uğrastıkları 

söylenebilir. 
Sulh teşebbüslerinin netice iz 

kahnasından sonra, t:ıarrır• ve 
harp hareketlerinin inkişabnm, 

istikametinin, yakında daha iyi 
anlesılacağını ı.öyliyebiliriz. 

ŞÜKRÜ AHMED 

!>ovyet Japonya 
Münasebatı 

Tok;. J, 15 (A.A.) - llancıyc 

Nezaretı amına söz soylemcğe 
aa . .,~ıyet• a.: C'' an b _ zat, Sot-y t 
büyuk elçıs nın bu sabah Harici
~(' Naz.rını ziyaret eırn. olduğu

nı:. be an Ye b :ı:ı;. aret esnasın
da balıkçılık mt'>ieksinın görüşı.i.1-
müş olduğunu ila\"e etınc t r 

. \ . . . ' - ' ..... 

Bayram Güzel 
Geçti 

Dünyanın bu brışık zamanında 

hudut boyl~mdıl kalbİer şırpar. hu
dutlar it'inde ı-öııü:ller Ü'lilltirken, 
Türk nıillcti, mrınJek.etln hayır v~ 

ntri i('in ı,era.itbUa; ve •esaklnin m11-
sali ve mUtehammil oldaju an.nü h;i.
sıluı bt.eylp alacak kadar ldrıik. ve 
re:-.are~ malik; icraatı demokrasi ye

Junda herg'ün bir hatvt dalla ilerle
m ini tt.min edecek suret ve sel.i
meUe tatbik, mem.JtkeUu niı:amını 

ht'rhalde- muhafau. edecek kadar 
1 

dikkat, hassasiyet .v. e kudrete sahip 1 
bir . elin cumhar reislijinln ilk >' ı- .. 
lıru kuUarkm ömru oldukta sallı 1-
<"İnft, intizam lflnde Yaf&lrtıaınn Dt.y
nelmllel cibel bir aiimuneal: hadu.&.

lan.mu: i~in•e.. komfalanaua. ve ba.-
1.an d1ınya için bJr salh ve Aı•;wr a
mili olduiumuzv bir daha ispat et
mit oldalt. 

Yunanistan Deniz Se
ferleri ihdas Ediyor 

.. s~ tara.ü. ı uıci sayfada 
lard da p~ çok k.ala.bahk sörü1mü!)
hır. 

Bu bayramda. en ziyade ~Oze ı;-,arpan 
lıe.r yıl oldaiu l'ibi şekn •ükk&nlan
nın hiJldir. 

Bu dukkinlarU yine pek çok. şe

kt'r sarfeclilmbj Vt' şehrin muhtelif 
tararlarıtıdakl akraba •t Laalliıka.tına 

ve dosUanna l'idenlt.rin ellerm.kkl 
kutular şe~er sarfiyatının cıoklwiunu 
cüstereu en buyük misal olmu'jt..ir. 

'l'am bir ne,'~ iıçindt: s~n ky
ra.m dun ikindi zamanı aiılan toplar

dan sonra hitama enni,Hr. Fakal ht'
vesini alamıyaula.r sinemaları, tiyat
roları dün (ttt' de doldurmuşlardır. 

Ba7ramı ciızel bir vesiJ bilerek 
Milli Ş.lln Cumhur relslltinln ilk 
yılını üç S"İİD Ü~ l'flıCC k&)'l'\l.SIU:, eıı

dişesis, refah, humr ve sü.kü.n için
de kutlayan Tü.rklye dünya.ya bir nü
muneJ lmtfs:ı1di ve her haliyle Kema
lfzm demokrasisinin istikrarını mUJ
df'lf"di. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
..... . 
Komatızma 

Ne~ralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabtncla günde 3 k••• aluıablllr. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Atina, 15 (A.A.) - Yunanis -
tan, yeni deniz seferlen ihdas et
mege karar \'ermiştir. Bu sefer -
ler, bilhassa ayda ikı defa olmak 
üzere Pire, İzmir, İstanbul ''e Ka
radeniz limanları arasında icra e
dilecektir. Bu seferlerin Brendizi 
ve Triyesteye kadar temdit edil
mesı muhtemeklir. 

Musolini Bir Nutuk 
Söyledi 

Roma, 15 (A.A.) - Hava.:-. 

bildiriyor: 
aj:a.nsı 

B...'4.115Mli.ıti. twver!J.tenia. açılmôı\sı 
müna.sebeUylt, \.tııtdlk saraytnda 
tepi.anan unlversii.e t.ale.beslaln alkı ·
larına ~ sör.lerle ınubbelt- etmiştir: 

- Faş: l usulü uztrf', ra.hat rahat. 
ve d:Wplin ic;iude çahşma1a hailrla
auı ve ihUyı-.tt.n tültklerlniı.i kitapta. ... 
rı.nnıu yanına koywı. Fa.!j.l! t. İtalyanın 
&ulhu korkak bir ulh d"C-11, silt\ltlı 

bir ulhtur. 

Beynelmilel Amerikan 
İktısat Komitesi 

Bayram Günlerinde 
Yapılan MaÇlar 

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Beşiktaş F. Bahçeyi de 
3 - 2 Mağlup Etti 

-'ener - Bt ikia ma çı.11dan bir intiba 

İstanbul, U (A.A.) - Bayram m11· 1 
nasebetlvle FenerbabQe ve Bqllttq 
talumlan ar.ısında tertip olunan 
dostane maf bugiın Be;ikta. sladın

da, 6000 den fazla bir seyin:t kalaba
lığı Oniinde oynandı. 

Fenerbahçe maça şu kadre ile çü.
mışl.ı: 

İrfan - 1.rblp evktt - Ömtr, 
Zeynel, Al Rıza - Ffkrt"t, Yatar, Me
lih, Sacı, Ba.tıri. 

Beşikla.! da u kadro ne oynuyor
du: 

lthmet AU - Tac-1, Faruk -
lll&Seyln, Feyzi - Hayati, Hakkı. Sab
ri, · erri, E.fttf. 

:'Wacı. İst.anbuJ Porda.n Salih ldar~ 
ediyordu. 

Birinci d l r~de. oyunun ha bngı
cından it.ibaren Beşlkta~ baklnı oyna· 
dı. Bunun neticf·_ i olarak 10 uncu da

kikada Feyzinin aU.ıiı bir firik.it t -

nasında. !i!ltrt"rln takımına kaundır

d_ıj-ı ilk l'Ol takip etti ve c.;iyahh - be-

İ.k.ln.ci devre, sanki ba.ı,lı bir ta .. 
kun arasında. cere.ran etti Fenerbah
<C takımında d•tltildikl r yapllmış 

ve iakını ru şekli almıştı: 

İrf&n - Lebip, Faruk - Ömer, Ali 
Rıza, lla7a&i - Fikret, _ ~ati. Y r, 
Orhan. Basri. 

Bu cJer FenerlUer ,.zı,.tıe kak.im 
ol.maya ınunffak oldular, ha hikbnl
yet k.ı a :fa!liılalar istisna edilirse, he .. 

men butün de\·re devam t'tti vt bu 
llf'ler de Beşiktaş birl::rı:;l deVJ"f'de Ft'
nerin utra.dıiı ane dıqlu. 

Fakat. •ol rı.k.arima.k.ta sa.rı - li
('i\·trUiltr rakipleri k.ad.u talih11 de
iillerdL :\.bbn bir çak ıüUer ~fchm.et. 

Allnin C9k muvaltakiyt'Ul oyunu kar
sısında kaleyt rirmiyordu. 

18 inci dalı.ikada ll'acl u.&aktan blr 
ııı.uU.e topu ai:lara taktı. Bunu 30 un· 

cıı dülkada ku.çuk Fil<rtt.ia r;iUcl bir 

sa7uı daha tak.ip et.ü. Band.a.n sun.ra 

taz;ytklf'rine devam r-den F'f'nrrlilrr 

yaxJılar illr: devreli 3-0 faik v·.ızh ettt ıoı fıkarmaya mvnffak olama~ılar 

bitirmeye mu\·affak oldular. ı ve maç 3-Z Beşi.k:taşın ltbhıe bUı.I, 

istanbu : O Ankara : 1 
Ankara, 15 (İKDAM Muhabı -

rirıden) - Bugün ili Mavos Sta
dında İstanbu, - Ankara muhte
litleri karşıla tı. Zaif hır kadro 
ile geıen İstanbul takımı buna 
ragır n gı.ızcl hır oy un çık.ırd1. 

Fakat daha ağıı basan Anıtara
lı ar Muhafızguçıu R.l'anın ava
ğı .le galıoıye go lC'n kaz 
dı'.ar ' maç 1-0 Ankaranın ı. -
ne b ı. Is oullu fulbolcuıer 

akşam ek!:pres rekel ctt ler. 

Kemal Halim Eunun 
Hesabını Versin 

İı;•anbu takımı dun ge:ıe ye
nıld .. Hem oyle bır )€Tll, ~ k,, el
le tutulur. gozle gorulur cins,., -
den.. Öt.edeni><,-, olduğu gıbı bu- ı 

gün de mesulı~ et.n kime aıt ol
duğunu düşürmek, münakaşa aç
mak lüzumsuzdur. 

Haftada bır maçtan fazla.sına 

esasen tahammülü olmıyan ço
cuklara 3 sıkı maç yaptırmanın 
tabii neticesi meydana çıktı. 

Bir anıatoriı profesyonel gibi 
kullanmak Mıyen, Kemal Halim 
Isla.nbul Futbolcülerini mağlii -

biyele bile bıle götiırdü. Halbu
ki takımı mağlüp ellinnck '§İn
den evvel asıl vazifeler ihmal e
dılıyor. Bır haftada uç öldurucü 

maç yapılmasına mi.ısaade edil
me:.i \"e maglubiyet acısı ile bir

lıkle surantre olmak ter.likesine 
göz yumu mas. herhalde bir suç- ' 

tur. Ve bt. Swçun hesabını lstan
bııı. bÖlg i Asb3:jk.an \"ekili \'e 

Futbol Aıanı Kemal Haliır ver
miye mecbu"<lur. Yarın İstanbul 

ıdarecilerınin h;ıtalarını daha mu-
fassal lıü. ;zah roecegı 

Mabuat Takımıda Yenildi 

C: emiy eli ll:sesi ile Erkek 1 isesi ra

sıııda ki •I lepıı ~ ldl Bu 
karşılaşmayı, has••na na.uzan tok 
faik o.rnQ·an Erkek lisesi ~ıfıra ka'll 
dokuz sayı ilt kazandı. 

İkinci mü baka, GazJ Terbiye ve 
Yuksek Zlraal t:nsutüleriulıı 7apt.ıı 

fut.bol maf;'ı idi. Gazi Terbi} e cru tıhi
untin 3-1 l':ılllıiyetl ile neticeltneu 

maç ç.ok samimi bir ha\--a itinde ~e-
re"·an etmiştir 

Sn--.ı gunlt'rden beri merakla bt>k.~ 

lennıek.le olan İ b..nbulun Matbuat. 
futbol takımı ill" An.taranın emekli 
futbolcuları arasındaki kar!'ô;ıla..-maya 

&"timlştL 

İ~Jerinde Mi ııınlerin rolt kıymeLh 
futbolroJan oldufu halde en kuvvtt
li kadrobriylt sahaTa çıkan bu iki g .. 
kım. İstanbul hakem komJt.e ;f rrlsi 
B .. .ı\bdu1lahın ida~inde ba ,layan o
yunu rutbol mera.Jthlanna ço'k Dt'feli 
\'e çok z~\'kh bir ıaaç . e1retmek fır
satını vermi ti. 

Ankara emeklilerinin devamlı hu
cumla.rı altında ı-~en ilk devrtde 
merkez muha.rim mevkilnde oynayan 
Ali ıtııa ta1u.nuna iki col ka.aı.ndırdı. 

İkinci devrecle, ..-erek İsıanbal ta
Junu. 'l~t cerü. Ankara iakmtı, yon.
lap ('ık.an eymıculan.nm yerine sis
de dalla aefesti eyane•larta. takviye 
tdilm9' bulunuyorlardı. 

Oyun b,..ı clıktan sonra, 7iııe An
karaıun basJuu altına C'innet tehlike· 
si kanmnda bulunu i ... tanba.llular, 

hem bu tehllke)·i bertaraf ebmıek ve 
htm. de beraberli~in t.eminl iPD cuı
la ba la ('alı~ıyorlanlı. Fak.at. nka· 
rahlar, yine sıkı bir inb:Ie i.stanbul 

kalec;-i önlt'rlne yerleştUer. Bu df'vre

dt mrrkez muhacim Ali llızarun ver

mb oldutu enf~s bir ara pa ıo.ı iyi 

kullanarak, topu sıkı bir vuru ·ta u

~Uncli dt"fa olarak nıatbuat kalt lne 

soktu. 

Saida.n ::"ii>·a'lil v~ıt.asb le hücuma 
gr>çt'n istanbul mtrkez muhacim "e

dadtn a)·aııyle :ırka arkaya iki suzel 
ı-ol kaydrlli. Aradaki bir ayılık !arkı 

da temin için uiraşan ht.anbu11ular. 

mu,,arfak olamadılar, \'" bu ,-Uzf'I o

yun da. netice uzr>rindt b ka bir d~ 

fü-iklik olmadan 3-2 Ankara rme.klt

lt-rinin &alibiyeti it nf'tl<·r>ltndi. 

r 1 Kamil de nöbet değiş- ı 
t~eklı, Dtrın koma ıçinde bu
lunan buyü.k hastam12ın odaıruıı 
s kün nu kamcılıvaıı sık sık ne-

Tallin, 15 ( A.A.) - §imal deniııia
de bir harp fem.iııİ kenı&ie yiıklıi ol

dlliıl halde ~· &"ilm•klt olan 
" leenıı .. bmindekJ. F..Aonya vapurunu 
tevkif ed ret. Emdtıı'e rilıirmiı.:ılılr, --- --

V"§ington, 15 (A.A.) - Sum
ner Velles, beynelmilel Ameri
kan iktısat komıt.esi reisliğine ın
tiha.p edilmişti!". Bu komitenin ilk 
içtimaı, yann Vaşiııgtonda akte
dileoektır. Kolumbiya murablıa
sı Estabru1 J.aram.illo, ikincı reis
liğe intihap edihnişli.c 

Ankara. il (A..A.) - "19 tayı." 
a&ad.yonuı bwııın de ('ek h.a.rartUi POI' 
faa.li.Yf'ileriıı.e &ah.De old\L Gunu.a 
ıaaWeLif saat.ıcrinde l apıla.n m~~i.

bü.&ları yüsltr e hallr. bü1ük bir ali
ı.a ile _ ...... kadar lalılp •iti. 

İlk m1lsabaka saal 12 de Maarif 

.. llsalir Maıbuat takımı oyunt-.,.Jan 

bu ak m. ekspresle İstanbul& ha.re

kt't "tmi. lt"rdir. 
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Mansur, Sarayda En Ufak Bir Ka

dın Kahkahasına Müsaade Etmezdi 
Ve Mehdinin canı işi<! buma- , 

halde ve anlatacağımız gibi ga
rip bir ~kilıc:le çlktı. 

• • • 
(Masebezan) denilen bu yer 

çok güzel bir sayfiye mahalli idi. 
Hele civarındaki büyük orman -
lar burasını mükemmel bir av 
yeri haline koymuştu. 

Mehdi ve Harun sık sık Bağ -
dattan buraya gelip avlanırlar -
dı. Bunun için de Masebezan'da 
ikendislne hususi bir köşk yaptır
mıştı. 

Mehdi oğlu üzerine giderken 
bu köşkte .bir müddet vakit ge -
çirmek istemiş ve saray halkını 
da buraya kadar beraber getir -
mişti. 

Saray barkı ... 
CBunu, Mansur zamanındaki 

.gibi zannedeıseniz çok aldanırsı
nız. 

Mansur, saraya tek bir çalgı 

sesi sokmaz, sarayda en ufak bir 
kadın kahkahasına müsaade et
mezdi. 

Halbuki Mehdi, binlerce, cari
yentn şarkıları, çahgılan arasın
da iıçerek vakit geçiriyordu. 

Hele bunlar arasında Hasna is
minde biri vardı ki, güzelliği bü
lün Arabi.standa şöhret bulmuş
tu. 

Halife, gece gündüz bu güzel 
cariyenin dizi dibinden ayrılmaz, 
bütün gününü ve gecesini onun 
koynunda geçirirdi. 

Din kayıgw.u ve millet umu -
runu sadece güzel, işvebaz Has
nanın meclisi bezıninde bulun -
maktan ibaret güren Mehdi, bu 
im için bir de şür söy !emişti. 

O devirde herkesin dilinde ge
zen bu şiirin manası şu idi. 

Sana yetmez mi ki, ,ben sana kul 
oldum 

Kullanınken cümle halkı a.Iem 
Kesecek olursan eğer elimi, aya

ğımı, 

Kızmak şöyle dursun, olurum 
şad'ü hürrem 

Dudağını görünce dil teşne oldu 
Acaba nasip olur mu ki, ondan 

emsem .. (1) 
insanlar, bahusus babadan kal

mış hadsiz ve hesabsız servete 
konan haris insanlar, önce tek 
lbir kadının cazillıesine uzun müd
det Ubi kalmazlar, mutlaka ye
ni bir zevkin tadı peşine d~
ler .• 

Hasna nekadar giİ!lel olsa da 
yine Mehdi ondan bir müddet 
sonra soğudu, fakat tamamen yüz 
çevjrmedi .. 

Saraya getirilen yeni bir ca
riye, Rana liıimli yeni bir güzel, 
Hasnanın bütün cariyelerce gıp
' ta edilen mevkiini çalmıştır. Ar-
tık Mehdi, günün en çok saatle
rini, Rananın kucağında geçiri
yor, yeni şiirlerini ona hitaben 
ve onun için düzüyordu. 

Hasna kıskançlık hırsı ile bu
na tahammül edemedi. 

Mehdi, onun da gönlünü hoş 
etrr ;:ıin yolunu buldu ve her iki
sini de mütesaviyen idareye baş
ladL 

Işte, Harun ile hernber Hadi 
üzerine giderken yanına diğer 
saray halkı ile beraber bu iki gü
zel çariyeyi, Hasna ile Ranayı da 
beraber almıştı. 

l\I', scbezanda on gün kadar kal
d;lar, avlandılar ... Geceleri sa -
bahwa kadar içki ve eğlenti ile 
vakit geçirdiler. 

(Harun) sabırsızlanıyor, baba
sını biran evvel (Hadi) üzerine 
yürümiye sevkediyordu. 

Mehdi ise: 

- Merak etme oğlum diyordu, 
ben bütün bu saltanatı sana •bıra
kacağım. Hatta çok sevdiğim 

Hasna ve Rana da senin olacak .. 
Hele biraz daha eğleneyim, bir 
müddet daha şu fani dünyanın 
zevklerinden nasip alayım ... 

• • • 
Onuncu günü sabahı idi... 
O geceyı Mehdi Rana ile be

raber geçırmişti .. 
Hasna ise ihtiras \'e kıskançlık 

ihtUiçiarı içinde uykusuz bir ge
ce geçirmiş ve köşkün kendine 
mahsus odasının bahçeye naz.r 
penceresi önünde sabahlamıştı ... 

Şafak sökerken o'.urduğu yerde 
llıiraz daldı. 

G1Jzünü açtığı zaman Mehdiyi 

(1) Taberi laröhi: Cilt 3 sayfa 490. 

bahçede, pek sevdiği ceviz ağa
cının altında sabah kahvaltısını 
ederken gördü, Haliie yalnız.dJ ... 

Besbelli yeni kalkmıştı. 
Oı halde Rana ... rakibesi olan 

bu fettan kadın daha henüz oda
sında ve yatağında demekti. 

Hasna'nın, kıskançlık kurdunun 
yediği beyninde ani bir karar yer 
llıuldu. 

Oturduğu yerden sıçradı ... 
Odasında bir tabak armut var

dı ... 
Hemen bu armutlan ortaların

dan yarını keserek içerlerine ze
hir koydu. Harem ağasını çağır
dı: 

- Al bu tabağı, dedi, Riiniiya 
götür. Belki gece çok içmiş ve 
çok yorulmuştur, sabahleyin ha
rareti vardır. Yerse içi açılır ... 

Harem ağası ... Elinde zehirli 
armut tabağı Ranaya gidiyor<lu. 
ıRiinanm köşkü .. Bahçenin öbür 
ucunda idi. Harem ağası bahçede 
Mehdinin yanından geç<:>rken Ha
life sordu: 

- Nereye? 
- Cariyeniz Hasna'nın diğer 

cariyeniz Ranaya yolladığı ar
mutları götürüyorum ... 

- O tabaktaki armuttan biri
:ni bana ver ... Benim de harare -
tim var ... 

Ve Mehdi, pencereden seyre
den Hasnanın müdahalesine mey
dan bırakınadan armutlardan bi
rini alıp hemen ağzına götürdü ... 

Götürür götürmez de midesi
ni koparacak bir sancı içinde kıv
ranmağa başladı .. Hasna: 

- Eyvah .. Ben yalnız benim ol
sun diyordum. Habluki büsbü
tün elimden kaçırdım ... 

Diye feryat ederek bahçeye 
koştu ... 

[Arkası var] 

Ekalliret Mekteplerinde 
Türkçe Dersleri 

Maarif Vekaleti, ekalliyet ve 
ecnebi mek!eplerindeki türkçe ve 
kültür derslerine lazımgelen e
hemmiyeti vermeğe başlamıştır. 
İstanbul Maarif müdürlüğüne Ve
kalet tarafından gönderilen tezke
rede bundaıı sonra ekalliyet ve ec 
nebi mekteplerinde vukua gele
cek münhallere muallim mekte
bi mezunlannın tercihan tayin o
lunmaları istenmiştir. Vekalet 
yine bu cümleden olmak üzere her 
sene İstanbuldaki ekalliyet ve ec
nebi mek!eplerindeki muallim ih
tiyacını tesbit ettirecek, ona gö
.re diğer vilayetlerden şehrimize 
muallim mektebi mezunu mual
lim nakledecektir. 

Japonlar Tuz istiyorlar 
Japonyadan birçok firmalar in

hisarlar idaresine müracaat ede
rek llıu yıl mühim miktarda tuz 
alacaklarını bildirmişlerdir. 

. Japonlarla satış müzakereleri
ne başlanmıştır. Memleketimiz -
den 150 bin tondan fazla tuz ala
cakları tahmin edilmektedir. 

TAKViM va HAVA 

16 İKİNCİTEŞRİN 1939 
PERŞEMBE 

11 inci ay Gün: 
Hicri 1358 
Şevval 4 
Giineş 6.47 
ötıe 11.50 
ikindi 14.35 

320 2. Leşrln 3 
Rumi: 1355 
Kasım: 9 
Akşam: 16.50 
Yatsı: 18.25 
İmsak 5.06 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşilköy rasat merkezinden alınan 
malümata göre yurtta havanın Trak
ya ve Ege bölkelerinde kapalı ve ya
ğışlı, Kocaeli bölgesiyle Orta Anado
Junun garp kısımlarında bulutlu, di

ier bölgelerde az bulullu 1"eçmiş, 

rüzgar garbi bölgelerde şarL: istika.
metinden orta kuvvette, diğer yerler~ 
de hafif esmiştir. Dün İstanbulda ha
va çok bulutlu geçmL,, rüzgar şimaU 

şarkiden saniyede 1-2 metre hızla es
miştir. Saat 14. de hava tazyiki 1018,3 
milibar idi. Suhunet en yüksek 20,4, 
en düşük 8 santivat olarak kaydedil
miştir. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUQU 

....... ,.& ..... - .... 1 
A.P. u.n-. N&I--. "&w. 

lut a. UI K-. UI &w. -
16 lkinciteşrin Perşembe 

Saat 12.30 Program, ve memleket 
saat ayan. 12,35 Ajan5 ve meteorol~
jl haberleri. 12,50 Türk müzlil: Ye

ni eserJeJ". Çalanlar: Cevdet Çaila,. 
Şerit İçU, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Safiye 
Tokay. 13.30-U.OO Müzik (Karışık 

hafit müzik - Pi.) 18.00 Program. 18.05 
1'-lemleket saat ayarı, ajans ve mcie
oroloji baberle:rj. 18.25 l\.lüzik (Rad

yo caz orkestrası). 19.00 Konuşma! 

(Ziraat saali) 19.15 Türk müziği: 

Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 

Basan Gür, Hamdi Tokay. 1 - Oku
yan: Semahat Ö-ı.:deuses: 1 - Nuri 

Halil Poyraz • Hüseyni şarkı: (Ar

tık yeiişir), 2 ..... - Hüseyni şarkı: 

(Sevdiğim cemalin çünkü göremem), 
3 - Refik Fersan .. Hüseyni şarkı: 

(Bir ka~ı birleşerek). 2 - Okuyan: 
Sadi Hoşses. 1 - Kizım Uz - HJcaz 

şarkı: (Gamla. luymettarı ömrün), 
2 - ..... - Hicaz şarkı: (Hasreti ru
yinle), 3 - Refik Fersan .. Hicaz şar

kı: (Cihanda biricik sevdiğim sensin) 
3 - Okuyan: 1\-letbaret Sainak: 1 .. 

Musa Süreyya - Hüzzam şarkı (Sen 
sanki baharın gülüsün), 2 - Yesari 
Asını - Hüzzam şarkı! (Yine kalbim 

taşar ağlar), 3 - Zekii Deile - Hüz
zam şarkı: (Ey hüsnü cemal). 20.00 

Türk müziği: Halk türküleri. 20.15 
Konuşma (Doktorun saall). 20.30 

Türk müziği (Fasıl heyetJ) 21.15 Mü
zik (Kü~ük orkestra - Şef: Necip Aş

kın) 1 - Helnricd Strecker: Kalbimin 
sahJbfsin. - Btlnz Reifeld: Eve gel, 
yavrum. 3 - Eduard Künneke: Tady 

Hamilton operetinin potpurisL 4 .. 

Emmerich Kalmann: BollandaJİ ka

dın ope.reUnden potpuri. 5 - Ziehrer: 
Karnaval çocukları (vaJs). 6 - Rubin

stein: Kostümlü balo suilindeo: To
reador ve EndüJüs. 22.00 Memleket 

saat ayarı, Ajans ha.berlerJ; ziraat, 
Esham - Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
borsası (fiyat). 22.35 Müzik (Cbopln
in piyano eserleri - Pi.). 23.00 Mü
zik (Cazband - Pi.) n.25-23.30 Ya
rınki program ve kapanış. 

Her gün yalnız kısa dalga 31, '1 m. 
94.65 kc/s postamızla neşredilmekte 

olan ya.bancı dillerde haberler saatle
ri aşafıda. l'Österfln:ılşt.ir: 

İranca: Saat 13,00 ve 18,45 de 

Arapça: Saat 13,15 ve 19,45 de 

Fransızca: Sa.at 13,45 ve 20 15 de 

B" ~ .§ A 
ANKARA 
10. 11 • 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 svıec Fr. 
100 Florin 
100 Rayşmarlt. 

100 Belra 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kron.ıı 

100 Peçeta. 
100 Zloti 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsve~ Kr. 
100 Ruble 

Kapanış 

5.24 
130.36 

2.96875 
6.895 

29.U 
69.495 

21.2575 
0.97 
1.6375 

13.1825 

2.495 
31.9675 
31.19 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Merkez Bankası peşin 111.50 

• 

iNHiSARLAR 

Cinsi 

Nihayetsiz şerit 

Benzin 
Nişan 1işeği 

1\tikda.rı 

9750 adet 
40000 kgr. 

500000 adet 

ARASINDA 
[Baş taralı 4 üncü sayfada] 

Ne mektebi olduğunu anlıya • 
madıın. Gidince hakikat ile kar
şılaştım. Mektep dediği yer (Dans 
Okulu) imiş. 

İhtiyar bir adam beş yaşından 
itibaren kızlan, erkekleri topla
mış. Süt ağacının kabuklanndan 
yapılmış çalgıyı ortaya koymuş. 

Müzisyen bir melodiyi teren

nüm ediyor. 

İhtiyar profesör de bu melodi
ye ayak uydurara·k kızlan ve er
kekleri dansa alıştırıyor. 

Dans da miill, dini dans olan 
(Legong) imiş. 

Her başlangıç zordur, derler. 

Her melodiden sonra ayni fi. 
gürü tekrarlamak hakikaten zor
dur. Bir defa, beş defa, on defa 
ayni şekli tekrarlıyorlar. Niha
yet bir figür çıkıyor .. Bir' daha ... 
bir daha ... 

Talebeler arasında büyük, kü
çük, zengin, fakir yok ... Bir ara

lık ufak bir kız çıktı. Bunu der
hal tanıdım. Bu, Büyük Hüküm

dar!! ın kızı olan Prenses idi. ih
tiyar muallimin karşısında öyle 
titriyordu ki, hayret!. 

Fakat titremekte de hakkı var
mış. Çünkü bir aralık yanlış yap

tı. Babası ile oturuyorduk. Biz
den bile çek.inmeden Prensesin 

yüzüne öyle şiddetle tokat pat.. 
!attı ki ... 

Ne garip .. , dans için dayak ye. 
mek ... Bunun sonu ne olacak? 

derneğe kalmadı. Muallim bana 
izahata başladı: 

- Bu dans, bizim milli dansı
nuzdır. Mili! bayramlarda, dini 
bayramlarda bunlar oynanır. E

ğer bunu bilmezsek sonra milli 
heyecanı nasıl ifade edeceğiz. 

Burada hamdolsun tabiatin 
her türlü !Utfünden istifade edi

yoruz. Hırsımız yok, karnımız 

doyuyo,., Ben, on beş yıl evvel 
Japonyaya gittim. Oradan Av. 
rupaya geçtim. 

Fakat gittiğime, gideceğime piş
man oldum. Çünkü elbise giy. 

mek, merasimle yemek yemek, 
su içmek .. insanı sıkıyor. 

Hürriyetimizi neden zincire 
vuralım. 

İşte ŞUl'ada güzelce rahat ra. 
hat yaşıyoruz. Neş'emizin ifade
si olan dansımızı ogreniyoruz. 
Yiyip içip, kimsenin malında gö
zümüz olmadan yaşayıp gidiyo
ruz.'> 

BAKİ ÇELEBİOOLU 

Seri Posta Servisleri 
Posta tel,graıf ve telefon umum 

müdürlüğü Anadolunun her ta

rafında seri ve muntazam posta 
servisleri ihdas etmiye karar ver

miştir. Bunun için motörlü vası

talar ve bilhassa her yoldan geçe
bilen bisikletler satın alınmakta

<iır. Şimdiye kadar Anadolunun 
birçok yerlerinde hayvan ve ara

ba i'le yapılan posta nakliyatı bun 
dan sonra motörleştirilecektir. 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Günün en meşhur şairi, 

2 - Bir emir, başka bir emir, bir 
harf, bir harf, 

3 - Tüy, hususi defU. 

4 - Bir harf, İbrahimin muhaffe
fi, eziyet. 

5 - Peynirlisine bayılırız, baba, 

6 - Bir harf, tessilf, bir harf, bir 
harf, 

'1 - Bir harf, sevilen şeyden ay
rıhrken söylenen söz, bir harf 

8 - Büyük baba, insan ismi, 
9 - Bir harf, başına bir (c) edat, 

edat, 
10 - Harf, ödeklik, 

YUKARIDAN AŞAGJ. 

1 - Meşhur bir edibimiz, 
2 - Bal mütehassısı, harf, harf, 

3 - f;n meşhu.r kadın edibimiz-; 
4 - llarf. ahretlik, 

5 - Okuyucu, yuva, arasına bir 
(1) koyunca diş olur. 

6 - Başına bir (b) koyunca kele
pir olur. İnsan ismi, 

'1 - Harf, harf, harf, tekrarlayın
ca. Ermeni koca karısı olur. 

8 - RabmetH ve meşhur bir şai~ 
rlmJı:. 

9 - Harf, e:z.lyet, göz cinsi, 
10 - Va.IJde, umumi, 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

16/11/939 Perşembe günü akşamı 
Saat 20,30 da 

ŞERMİN 

'** 
/İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

16/11/939 Perşembe günü akşamı 

Saat 20,JO da 

BİR MUHASİP ARANIYOR 

HALK OPERETİ 

Eski Çağhyanda saat 21 de 

(GİT KAL OTELİ) 

Yazan: M. llirahim 

Pazar: Matine saat 16 da 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
1'-fu.haınmen B. 
Lira Kr. 

14512 50 
8000 00 

% 1,5 Teminal 
Lira Kr. 

1088 43 
600 00 

Eksiltmenin 
rünü 11ekll saati 

20/XI/939 Kap. Z. 15 
> ~ Paz. 16130 

22/XI/939 Paz. 14 

1 - Şartname ve nümuneleri muci hince.yukarıda mikdarı yazılı ,3> kalem' malzeme hizalarında gösterilen 
usullerle satın altnacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 
JII- Eksiltme Kaba taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartname1er her gün sözü geçen §Ubeden parasız alınabileceği gibi nümuneler de görülebilir. 
V - Kapalı zarf münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaik.le % 7,5 güvenme para

sHe makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapah zarflarını eksiltme günü ihale saatinden bir sa
at evveline kadar mezkılr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksilbneye gireceklerin 
% 7,5 güvenme parasile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelemcleri ilfın olunur. c9117> 

Cinsi Mlkdarı 

Muhammen B 
Lira Kuruş 

... * * 
% 7 ,5 Teminatı 

Lira Kuruş 

Eksiltme 
riinü şekil eaaıı 

,. ... .,..,. ,. ,.,,. . ,. ,. ...... ,. ... 

* ŞiŞlide Mecidiyeköyünde ya
pılacak yeni hastahanenin pliin -
ları tamamlanmıştır. Binanın ya
pılması için şartname hazırlan -
mıştır. 

* Milli Müdafaa Vekili Naci 
Tınaz dün öğle treni'le Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. 

* Beyoğlunda Yeniçarşıda ka
dın yüzünden çıkan bir kavgada 
Bedri isminde bir çalgıcı İsmail 
isminde bir tornacıyı yaralaıruş
tır. 

* Yüksek Ticaret ve İktısat 
Mektebinde okuyan talebelerden 
bir kısmı Ticaret ve Sanayi Oda
sında stajiyer olarak çalıştırıla
caktır. 

*Dahiliye Vekaleti vilayet ve 
llıelediyeye gönderdiği bir tamim
de kırtasiyeciliğin önüne geçilme
si, lüzumsuz sualler ve istifsar -
!ardan vaı;geçilmesi bildirilmek
tedir. 

*1Kazlıçeşmede 82 numaralı 

yağcı dükkanında çalışan Dimit
ri; Zeytinburnundan geçerken 
1835 numaralı otomobil kendisi
ne çarparak ağır surette yarala
mıştır. 

* Göztepede Hatboyundaki e
vinde kumar oynatan Mehmet A
tik isminde bir adamla Sadettin, 
Hasan, Haydar ve Kosti ismin
de 4 kumarbaz suçüstü yakalan -
mışlardır. 

* Beşiktaşta Şeref stadında ya
pılan Beşiktaş - Fenerbahçe ma
çını seyreden:lerden Osman ismin 
de 65 yaşında bir Beşiktaşlı ihti
yar fartı heyecandan düşüp öl
müştür. 

Günefcll· 
dl yakar 
ve kırıı~tı

rır. So§uk 
ve rüzgar 
deriyi aert

leftlrlr. Y UzU
mUzle temas e-
den havanın toz-

1 arı mesamatını 
kapatarak ıtrazatı
na mani olur. 

Clldln bUtUn bu arıza 
ve kusurlarına mani 
olmak için •izde cll di
n izi hergUn akfamları 

KREM PERTEV 
ile masajJayarak gıdalandırınız. 

1 
KREM PERTEV, açık mesamalı 

kapatır. Cild ada.lelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak taze
lik ve gençlJk bahşeder. 

Güzelliğinin 
SIRRI YOK 

Sebebi Var 

R.A DYO L.i· .. 
. ......... ı ' - . 

Dişleri mikropl'ardan, çürük

lerden, iltihaplardan koruya

rak sağlamlaştıran, hem de mi

nelerinin bozulmasını vesarar

masını menederek daimi bir 

1 
güzellikle muhafaza eden as
rın en kuvvetli diş macunudur. 

Her sabah, öğle ve akşam ye
meklerden sonra günde 3 defa 

RADYOLİN 

İstanbul AsHye Dördüncü Ticaret 
Mahken1esinden: 939/12 23/Tesrini
evvel/1937 den 23/Nisan/1938 tarihi

ne kadar altı ay vadeli ve 580 Türk 
liralık ve diğeri 14//Mart/938 tari
hinden 14/Haziran/938 tarihine ka
dar üç ay vadeli ve 550 liralık ki ce

man 1130 liralık iki kıta emre mu
harrer senet zayi olduğundan iptali
ne karar verilmesi Onnik Uğurlu ve
kili Galatada Gülhanda 14 No. da 

1nuk.im avukat V. Akgül tarafından 

ba arzuhal talep ve mezkür senetle
rin hamili oldlığuna dair vesika da 
ibraz edilmjş olmakla ticaret kanu
nunun 638 inci maddesi mucibince 
ziyaı iddia olunan emre muharrer 
senetleri bulan tarafından 45 gün i
çinde mahkemeye ibraz edilmesi lü
zumu ve ibraz edilmediği takdirde bu 

.-müddeHn hitamında iptaline karar 
verileceği nan ofunur. (21949) 

J(anunl Mümessili ve Nesri.Yal Di
rektörü: A. Naci, Basıldıjı Yer: 

Son 'l.'elgra! Basıınevı. 

Reçina 4000 kgr. 2200 00 165 00 20/XI/39 Paz. 15 1 1 s TA N Bu L BELE o 1 y Es .
1 
N o EN 1 Kalın çivili kayıs rapit 1500 met. l sif :. ı.V" · 

İnce > > > 1500 met. > 4075 50 305 66 27/XI/39 Paz. 16 

1 - Şartname ve emvcut nürrıuneleri mucibince yukarıda yazılı jki kalem malzeme hizalarında yazılı gt1n !f lm••••••••••••••••••••••••••••ııll 
saatlerde pazarlıkla satın a1ınacaktır. 

11 - Muhmmen bedelleri, muvakkat teminatları yukarıda yazılıdır. 
111 - Şartname ve nümuneler bergün sözü geçen subeden parasız alınabllir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saaUerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte ıpmüı i~CI• 
na gelıneleri ilan olunur. (9151) 

Silivri sahillerinden kum çıkarmak üzere birjsi talip olmuştur. 11:ezkfu 
sahilden kum çıkarmağa başka talip bulunduğu takdirde bir hafta zarfın
da İstanbul Belediye riyase\ine istida ile müracaat etmeleri ililn olunur, 

(9419) 

, 


