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MUSOLİNİ MOHİM ASKER-TEDBİRLER ALDI 

Almanya Eski İtalyan -Türk Rekabetini İstismara Çalışıyor 
Almanya, Bulgarlara Dobrice, Selaniği 
Vadederek 

Çıkartmak 
Balkanlarda 
Teşebbüsüne 

K!lrışıklık 

Girişiyor 
. . . . . .. . " . . 

Muvaff akıy6t 
Sırlarımız 

Musolini Ordu Başkumandanı, 
Erkanıharbiye Reisile Görüştü 

Nef•İn• itimadı olan 
bir millet 6lkiiaün• eri
' i r; prenaiplerinden 
ıaımayaralc • 6 .ıı: ii n 6 
tleııiıtirmiyerelc il•rle
l•y•n bir milletin el• 
beti• •ırtı yer• ııetiri· 
leme.ıı:. 

Yazan: Sallmi izzet Sedes 
Elinden ıılliJalan alınımf, orduu 

ılatıLılmıJ, 07aklaruıa buka YUrUlap 
boynu.na bo7ıımd11n1k ıe:olrllmlt kar· 
makanfllı bir cemlyellen, butün dün· 
J'&lllll ıı.ı11n1 tllredltl, adı •~>ıı lle 
andan, a,eık ılınb, cöğ:,u kabanlı:, 

valı.ar, ı&llp bir Tilrk CumhurlyeU 

doida. 
Von Jtınocnlrop 

Bu bll7tllr. muvaffalı:lyettıı ııırnnı 

Türk aılllellnln luılıramaıılıiuıda, bu 
lı:alıram&D mlllelln mlW ve slyul 
dıvuını ,...mu bir ölçü Ue ıa11D •· 
debllmelı:, r.oılı:pa oö;rlemell •• bu da· 
••Yı kısan.mü lgln her ne pahuma 
olursa olsan bllllln cüçlillı:lerl :ren•· 
oelı: azim ve iradeye 11>hlp bir b&fbuia 
mah.klyet.t.e aramalıyız. 

Türk mlllell böyle bir b"'buta ma· 
llll olmalı: l&&dellııe erlfll: ebedi Şefi· 
mla Aiatilrll mUJl ve 1l7aai davaları· 
mıu laabetle ta71n etmek 1,m yara -
dılmqı nadir bir mevhibeye mazhar· 
dı; bu maıharlyellnl mllletlııln lı:alı· 

ramaıılıtı lle ledvlo ederek Türlı:'ll 

lslllı:liJlne lı:avutlurda. Eter Türk 
blil'tllr. ve llahramaıı bir mlllel olma· 

Makedonya Ko
mitacılarına Va
zife Verilmiş! 

(Ark'5ı 5 inci sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 

Berllndekl ecnebi müş:ı.hlllerln it· 
Ufakla lı:aydelllklerlne &'Öre, Ber • 
llnde ton zamanlarda &"ittikçe artan 
bir karcaşalılı: hüküm sürmekledlr. 
Fllhkllı:a ııazl makamalı, iıı&'lliz • 
Fransız ıtyaset oyununda Ankara 
muahedeslle Amerikan hattı hareke
tinin iki mühim unsur le'lkll eltiflnl 

(Arka.ı 3 üncü sayfada) 

ÖPME BENi! 
Pek Yall:to ll"i1©la ~aışo o~©ır 

YENi ~OYOK EDEBİ ROMANIM!Z 

Yeni edebi romanımız 

'' 0 P M E BE N I ! ,, ye 
Baılamadan eooel 

SELAMI iZZET Diyor ki: 
Bol ıüneşU bir yaz ıünü, büyük 

bir bahçenin ha.vu:ıu başında bir 
ıenç erkekle kovalamaca oynıyan 
bir ıen~ kı:ı hatıramda. yirmi beş 
sene evvelki bir a kı canlandırdı. 
Kulaklarımda. bır~·ın bir ses 

ÖPME BcNI ! .. 
Diye haykırdı. Birdenbire yirmi 

beş ya.' ıençleştim; bahçede oy .. 
nıyanlara daha dikkatli baktım. 

Gözlerimin önıinde kaçanı kova
byan aşk tecessüm etti.. Benden 
mütemadiyen ka~an Selma, o hır
çın, o oapkm, o ,uh kız, sanki ya

nımdaydı, anki baftımın üstündeydi . Yumu_'lak ılık nefesi yanakları
mı okşuyordu. Birden döndüm, o ıtizeJ hayalime sarılmak istedim: 
Riiz&'ir &'ibl kı.\'tı: 

~ÖPME BENi 1 ..... 

ı 

'ı· 

Roma: 5 ( A. A.) - Musolini askeri mahi· 
yette çok mühim tedbirler almış ve ordu başku
mandanı Mareşal Badoglio ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Mareşal Badoglio tekaüt yaşına gelmekle be
raber muvazzaf hizmeıte alıkonulmuştur. Berlin 
Ateşemiliteri General Roatta Erkanıharbiye ikinci 
Reisliğine tayin edilmiştir. 

Nihayet Musolini, birinci grup kumandanı sıfa. 
tite Veliaht Pren Piemonte'yi, Erkanıharbiye Re
isi Mareşal Graziani'yi ve yeni Harbiye Müsteşa
rı General Soddu'yu kabul etm:ştir. 

Anıarnıda Jhttll.t çıktılı ıılı •ık baber verilen Nazi Şe:nennden bir 

kaçı son loplaıılıda Bitler israfından kabul edlllyorlar 

··thiş S'"lahlar 
Amerikaya Denizaltı Gemisıni ikiye Bölen 

Avcı Gemiler Sipariş Edildi 

im erik Si ah anı or! 
8 Kruvazör, 52 Destroyer, 32 Deniz
altı, 3 Tayyare Gemisi Yaptırılıyor 

Vaşlnıton, 5 (A.A.) - Birleşik Amerika bacünkü müsellfıh kuvvetleri· 
ne pek fakında s tayyare ıemfst, 8 kruvazör, 52 dfili:royer, 12 denir.alb, sı 

yardımcı semi llıi.ve edecetı albl S iane de •llavadaıı daha lıaflh evlledlllr 
balon 7apat:!a1ltır. 

lsovyet-Fin Müzakeresi 
Finlandi~a Kararınr 
Vermek için Rusyac· 
dan Rapor Bekliyor 

Yeni Görüşmeler Yapılacağı Belli Değil 

Buclalla lahflt edilen Ji'lnlaııdlya ordımı topça]arı ve Fin landlya Başkamanılanı 

• • Sovyet Hudutlarında 
Tahrikatmı Yapılıyor 

1 
An k o r a P o ktı 

• 

Meclise Verildi 

Meclis E ugUn T opianıyor 
Ankara, 5 (İkdam Muhabirin· 

den) - Bükfunet. Ankara mua- \ 
hedeslne ait kanun ıa.ytha.sını 

Meclise vermiştir. Yarınkı Meclis 
toplphsında seçllecek olan Ha
rieiye ve l\Illli l\1üdalaa encwnen
lerl derhal Tilrk • ln&'lllı • Fraıı· 
ııs muabedHI kanunu li.yiha..~ 1 
mör.akere edeceklerdir. 

Sah l"ÜDİl toplanacak olan Par-

Moslı:ova, 5 (A.A.) - ISl&lln düıı 

akşam Flnl:ı.ndlyalılarla yapılan bir 
aaat'lk müzakereye ltllrak et.mf4t1r. 
Müzakerelerin aeyrt hakkında blr 
teY blllnmiyor. Yeni blr mUlüat 7a
pılacaiı bildlrllmemi• ise de Flnlaıı
dlya heyeti Mo kovada kalnrn;lır. 

Pravda pz:etesı, Ttşrlnisanl lbtna .. 
llne lahsls ellltı başmakel.,.lnde IÖY· 
le diyor 

Sovyrtler Blrlltl harp istemiyor ve 
hl~blr lllmse7I harple lehdll elmlyor. 

Falı:al bizi lı:aro;lınnata cesaret •d~
aeklerin vay haline. Bize meydan o

kumah cesaret edeceklerin ve hu -

dut1anmııda t.ahrlki.t oJunu oynıyan· 
1arın va:r hallıı•. 

Relslnkl, 5 (A.A..) - Flnla.ndl) :ı. 
Barldye euretı larafmdaıı aşaiı

dalı:I resmi l<blit ne,;rtdllm tir: 
1\-loskova mUza.Jı:erelert dostane bir 

hava lcbıcle ilerlemektedir. Son ta.-
(Arkası 3 üncü saytaa:ı) 

t~=::· =~ ·:;:::: 1 Garp Cephesinde 
----=--- • Faaliyet Durdu 

Fransanın 
Harp Filosu 

Deniz Hakimiye. 
tinde En Müessir 

Rolü Oynuyor 
Londra, 5 (A.A.) - in.-Uis lltllı -

ba.ral nezareti, İngillz ve FranslZ fi
lolarının t~rlkl me a.lsi Jıa kında ver
dlit izabaUe Fra.a,,;ıı. bahriynine da
ir ı;ilaYİ!ii ihtiva etmektedir: 

İnılllz Ba'hriye 'a~ırı Vinston 
Chur<"hlIJ 'n Par dyarcti Fransız 

Bahriye • azın Campanehl ve Fran
ıız donanma kumand nı Amiral Dar· 
lan ile yaptıiı konuşmalar iki mem
leket donanmasının Almanyaya kar· 
fi yaptıktan mücadeled ki nkı &et• 
rikl mesaisini tebarüz flttirmLtttr. 

Muha.M".matın daha bldAyetiııde 

Fransum hizmette yedi mrh1uı var· 
dı. Bunun ikisi Z6 bin tonllllolalı: seri 

ıaffı harp Juuvazörüdüt ve 13 PUS· ı 
lak toplarla mücehh••dlr. 

\Arbııl 5 inci sayfada) 

İki Yunan Vapuru Battı, Alman 
Korsan Gemileri Nerede ? .. 

Faris, 5 (A.A.) - Hav"" Ajaır 
sı askeri vaziyet hakkında şu ma· 
h'.ırnah vermektedir: 

Cephenin heyeti uınuıruyeııin
de ternas unsurlarının keşif ve 
devrıye kollarının mutat faaliye
ti d<.'vam ederken, Alman topçu
su atışlannı genişletmektedir. 

Alman batarya:lan bi hassa cep 
ilenin ınerkewıde faalıyet gos • 
te~ ve başlıca hedef olarak ta 
Fo~pnch mıntakasını ele almıştır. 
Du.şm.a- topçusu bu sanlı hedefi 
•bırakarak dün bu mevkı etrafın
da hak ık! bir hıırp aı~ı açmıştır. 
Dığer taraftan Alman toll(;U • 

su La Blies'in bir kolu olan Eaı;t 
mıntak..,!J.e Sarre mınta.kasuıda 
da at arına devam etm;:ıtir. 

Her ıki t:ırafın g&terdıği mu
dafaa harbi bu suretle bir topçu 
düelloo ı şeklinde ağır, ağır de - 1 
vam etmektedır. Fakat son gün- J 
!erde vaıhim.leşmek istidadını göır 
termeğe baı;lamıştu. 

Alınan Amiral! R&ed r 

Brüksel, 5 (AA ) - Bugün sa
at 11 e doğru Fran~anın şimaline 
'bır iııır.•a taarnl2u olmuştur. Bu 

(A.rlıan a in<I soyfada) 



llAD'A-Z 

BOYOK T ARIHT ROMAN : 6 

E Ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Kızlar Ağası Mustafa Ağa Birinci 
Ahmet Üzerinde Müessirdi 

Fakat; Osmanlı saltanatı, devleü, 
mi lle~ de bi.r çok kanlı sahnelere be
del oldu. 

StuLan Genç Osman, devrini l;yi 
anla rud..k: ve k.avraınak için tarihin 
bu b<Qlangıç vak'alannı bilmek l& -
z.ı.mdır. Bu sebeple, vakayli Sultan 
Ahınet devrinden bulhalayıp Genç 
Osmana geçmeği muvafık buldwn.. 

Biruıc.i Ahmet Tab'an zayıftı. Ha
rekatında daima tereddüt gösterir, 
kendUığinden bir şey yapamazdı . Ka
dınların entrikalarına hislerini kap -
Urır ve onların dediklerini yapardı.. 

Padişahuı bir hoçası vardı. İsmi 
Must.a!a efendi idi. Bu hoca efendi
nin lhr1nci Ahmet üzerinde kadınlan 
bdar tesiri vardı. 

Kızlar ağası !\'lustafa ağa d::ı Birin
cı Ahmet üzerinde müessir idi . 

Alıınedi Evvel, culü.sunda e.ebıade 
Mustafayı öldürtmemişti. 

Şehu.de Mustafa, on bir yaşında, 
&klen zayıf. ahvali sihhıyesi muh .. 
tel, sarayı n1ot odalarında yaşzyor -
du. 

Blr:inci Ahınedin bu alicenabane ha
reket şahsi merhametinden ziyade, 
valldesı Handan Sultanın rikkat kal
bine al!olunabilirdi. 

Handan Sultan 5al'll7 kapılarından 

clışarıya intişar edecek lllçbir hud'a 
hiçuır tun .ıı:östermemlJ bır kadındı. 

Şehzade Mustafa başka valideden 
dünyaya geldıii halde, ÜçUrıcü Meh
medin Necip zevcesi bedbaht şehı.a· 
denJn hayatına hiç bir owkasd dü
tünmemiştL 

Fakal, Birinci Ahmet, Handan 
Sultanın vefatından sonra, Mah Pey
ker, ve Malı Firuz Sulta.nlıırın entri
kalarına hedef olarak bırkaç kere 
ıehzade Mustafayı öldürmege tqeb
büs eunlJti.. 

Sırası gelince, bu kanlı entrikaları 
ııakledeceğım... Bilhassa; D"hzad• 
Mu.sıaianın L>Uine Malı Firuz Sultan 
.Jürünıüştil. 

Mah Firuz Sultan ııehzade Musta
fanw vücudünü anadan k.aldırmaja 
ı;al1Şırkeıı. Malı Peyker Sultan da 

ıelızade Genç Osmanm vücudünü 
7ok el.Jne&e savaşl)'ordu. ButUn bu 
cayretler otuııarını, padişah yapmalı; 
ve bu suretle daha ziyade saltanaıa 

ahip olmakU. 

Birinci Ahmet, eyııJ zamanda lıon
bar idi. ~ vekili ol.uı 

Kasım Paşayı hırsı vezaretıe kellesi-
ni kestirmişti. Ölüsünü beygir kuy
ruğuna bagw.p Edime hendeklerine 
• t Lırmıttı. 

Yerme ~ .,.ledli Sarıkçı Mua
taia Pa:;aya da: 

- Eğer senin dahi bir fesadın zu -
hur ederee seoi bu yatan gibi ta'mei 
&eyfederim.. 

Diyordu. Filhakika arası çok geç ... 
meden, kubbe altı. yanındaki çeşme 

önünde Sank.çm.ın da boynunu. vuru
luyordu. 

Binnct Ahmet, on dört yaşında 
tahta çıktığı zaman bile küçücük bo
yu ile ilk günlerde erk.lnı devlete 
karşı ~ıcldet i&harından ı:eri durma -
mıştı. 

Muharebe:re IJtmekte tereddüt e
denleri ceealaqdJ.rıyor, vUirler.in.i baa
ta d~iilldeJı kaldırıp vazi!e b~ına 

koı;turınak istiyordu. 

VeziriAzam Dervif Paşayı zülum 
ve lhaneU yllzjlnden çadır ipi ile bol
durdu. 

Ka..şısına boylu boyunca uzanan 
vezirin bir müddet sonra ayağını 

kımıldattıjloı görür görmez, belin -
den hançerini çıkararak, koyun k....
gibi boğaunı koparıp atmıştı. (1-. 

Birinci Ahmet, !akir bir dervi
fin de boynunu vurdurmuştu. CulG
sunda haya tına kasdetmekten sar!ı 

nazar ettiği kardf$ini müteaddit ke
reler öldürmek için çtlgmlıklarda 
bulunmuştu. 

Zinet ve ihtişuna meyleden padi
şah, ayn[ zamanda Sultan Ahmet ,ı:l
bi güzide asan san'at ta VÜCude ge
tirmişti. ( 1028 H.). Bu oam tam 
sekiz senede tamamla.İıd!. 

Birinci Ahmet, ekser zamanını E
dirne ve Bursa da geçirir. İsta.nbulda 
bulunduğu zamanlar, Üsküdar, is
tavroz, Tersane ve Davutpaşa bah~ 
lerinde, Halkalı taraflarında gezerdi. 

Birinci Ahmet, en ziyade tersane 
bahçesinden zevk alırdı. Hatta, bu
raya zarif b1r kasrı hümayun yaptır
mıştı. (H. 102). Ekser vakitlerini bu
ralarda geçirir, erkanı devlet tara
fından takdir o]unan ve gönderilen 
çiçeklerle iç harem bahçesini süsler
dı. 

Edirnede bulunduğu zamanlar, 
fehzadeleri lle beraber Tuncada ka
y.ık satası yapardı. 

• Birinci Ahm~. en çok Genç Osma
ru oeverdl. Şehzade Osman çok gür
büz bir çocuktu. 

Genç Osmanın babası Birinci Ah .. 
meu, dliğiinJerden pe!< hazzederdi. 
Genç kızlara dalına lüLu!larda bulu
nurdu. 

Ahmet, genç kızlilra tahammül e
demez, daiına onlarla dilşüp kalkardı. 
onları gelin eder ve severdi. 

Birinci Ahmet devrinin en büyük 
talr Nef'I idi. Ekseıiya, padişah ile 
beraber Edimeye &ider, saray ihtip .. 
mile yaşar, ta.biatin &üzellik.lerile 
bağd~ırdı. 

Edlrno ııetırı mi M ,.. ıülşenl dba
mWrf 

Anda 

Be7ltle aelirlşbı 
Beyitlerile baŞÜ71m parlak kasıde

ler tertip o:ylenil. 

Fakat; bütün bunlara ratmen; Bi
rinci Ahmet zamanında ne Kösem 
Sultanın ve ne de Malı Firuz Sulta
nuı alenen ııallanat Uzerinde nütuz
Jan yoktu. 

Yan~ Saff7e Sultan gibi paclJtoh 
ııarnuhesabı.ııa lıarelr:ete muktedir cle
iillerdi 

Yalnız, bu sultanlar bin bir entri
ka ile padlşahm zihnini çeler1er ve 
bu suretle yine padişah vasıtasile ve 
Jradesile emellerine nail olurlardı. 

Yoksa, Safiye Sultan gibi ef'alleri 
aşikar değildi. Çünkü; Birinci Ahmet 
fevkalade müstait ve şahsi saltanata 
kimseyi teşrik etmiyecek derecede 
kendisine salup ve muhteris idi . 

Birinci Ahrned.e kimsecikler bir 
feY söyliyemez.d..i. Divan dahi kafe8 
altında ve serbest de~ildi. 

Çünkü, Vencd!kli İtalyan cinsli 
Safiye Sultan Osmanlı padişah .. -
rayını Venedik duçelerinln t.Onlan 
meclisinin «Üç1e.n mahtili meth~i -
nin usul ve adabı üZere tertip et.meta 
muvaf!ak olmuştu. 

Otuz seneye yakın olan tahakküınö 
zalimane ve ıne!sedat karanes.i Tür!< 
medeniyeti içınde yaralar vücude ıe
tirmişti. Yahudi Hiraça'dan ve anın 
vasıtasile Venedik setarethanesirufen· 
halil Galatadaki ecnebilerden _,.,. 
alıp esrarı de'vleti sardı. 

(Arkua nr) 

(1) a- - Cll& 1, Na-. dl&. 
ı. 8 451. ~ ..,Ilı 1tiioem 8ııllaa, 
1&7fa, 151. 

1 EDEBi ROMAN: 67 i 

Karlı Bir '<ış Sabahı 
1 Selamı izzet - Mefharet Ersin 1 

Gen<,; kadı~ asabiyetmden elin-! 
deki merııdıli parçalarcasına bu
kerek sözünü k<>Sti: 
-Rıca ederim teşekkürden; 

roınret~arlıoktan 'bclıseume G~i;ı, 
'ben vicdan borcumu yapmağa 
çalı.şt..rn. Bilmem muvaffak ola
bildim mi? 

Bundan sinra eve g:dip Pey -
man n i:yjle;meııi için bütün kal
b1mle dua etımekl€n başka yapa.
bileceğmı hiQlıir şey kalmadL 

- Böyle söyleme Pakize,· bun
da-n sonra senin müşfik dostlu -
ğuna bürünüp, hep berırber .•• 

Genç kadın dinliyordu: 
- Yalnız ııendeıı ·hır ricam var. 

Bana Peymanın sıhhi va:zıyet.i 

- Emreden>in Pakize, tam sa.
J.iıh emareleri belirince :;ana te
lefon ederim. 
Bır dakika durup dü~ünrlüktcn 

sonra gözlerini genç adamın yü
züne ka1dırarak hafif hır sesle 
iiiıve etti: 

-- Ben bir iki ı:ün-e kadar ~ 
tarnbııla inmek istıyorum. Bir 
müddet oradaki akrabalarınru zi
yaret edip onlarda kaı'.acağım. 
Havalar iyice ısınmadan köşke 1 

dönırnek niyetin.de değilim. İıı
~allah her şey yolunda gider, Pey
man tamamile iyıleşir de ibP.ıı.i 
gömıeiie razı olursa o zaman 
gö~rüz. Şimdilik Aı1lahıusmar
ladık? 

canı ekilen buz 

Memleketimi-
• 

zin Su I şleri 
Düzeltiliyor 
Yeni Yıl Ça'ışmaları İçin 

Hazırlıklar Başladı 
M=leketimizin büyük su iş-

1-erJıin ilk merhalesi olmak üze
re 31 milyon Jira,hk tı>lısisat ay
nlım.ştır. 36 senesinde taşlanan 
fa,aJi:yete devam olıınrnll'..'daıciır. 
Su i.ş:en ba.kıımından rnemleke
tim:Z 17 :.ııntakaya aynlıını.ştır. 

Bursa, Bergama, Manisa, Ay
dın, Ma.iatya, ~ana, Pma:ıbaışı, 
Samsun, Iğdır, !çel, Erzincan, 
Konya bu 17 rnıntakaya daıhildir 

Yeni sene için faali:yet planı ı 
tanziım edilıni.ş, çalışılınağa baır 
!anmak uzere hazırlıklara geçil.
miştir. 

Kadirgecesi ve 
Bayram 

İkıncit~in sekizine müsa • 
dif çarşanıba günü Ramazanı şe
riiin yirn4 altısı olanakla aıkş.."ml 
(perşembe gece;i) Ley lei Kadir, 
on üçüncü pazartesi günü de bay
ram okluğu ilan olunur. 

!starlbw Müftüsü 
F. Ülgener 

SADAKAİ FITIR 

En iyi İyi son 
K. P. K. P. K. p 

Bu[şdaydıın: 12.20 10.00 9.10 
Arpadan 16.30 15.00 0.00 
Üzünıden : 83.20 66.30 50.00 
Hurmadan: 00.00 133.20 00.00 t 

Halay ff.eb'usları intihap 
Edildi 

Edebiyat Muallimleri 
Bugün Toplanıyorlar 
Maarif Vekili de Bulunacak 

Evveo'Jci gün, Ankaraıda, kız li
sesi salonunda, Maarif Vekili 
Hasan Alt Yücelin riyaseti al -
tuırla bütün edtılbjyat ve türkçe 
ımualli.mleri miifrıim bir top&ıntı 
yaıpmışlardrr. Bu top~antıda, ve
kil. son yaptığı teftiş ve tetldk -
ler netüoesinde edindiği intı1lıa -
lan anlaıtmJ!l, nciksanlara işaret 
etmiştir. Li.se ve orta oku: lan::!a 
edt<biyat ve !ürkçe derslerinin 
randımanını arbrmak için, ne gi
lbi !edıbirler ""1nınası nok!ası ü
zerinde konU'şulmu.ştur. Muallim
ler de bu arada müşahede ve 
tecri.iıbelerini anlatml'l"larnır. 

Mekteplerde, bfila.soıa grameT 
ve imla derslerinin daıha verimli 
bir şekilde tabbiki için bir izah
naıne hazırlanması kararlaıştınl-

Kültür İşleri 
İlk Okullarda 818844 
Talebe Okutuluyor 
Türkryede 9014 ilknıektep var

dır. Bu okU'.Jara devam €1'.len ta~ 
!ebenin miktarı 818844 taleteden 
ilıare~ t ir . İ>k.mektep:i.en::!e 14 'bin 
eğitmen 1933 muallim vardır. 

Üç yıl içinıfo dört bin eği•.men 
yet:Ştiri.len:ık köylen::!e bire.r e
ğitmenli mektep a<;ılanı.ştıt. 

Köy öğretmen okulları işine de 
elıemmivefuı devam olunmakta
dır. Ş1!Tldiye kadar İzmir, &.ki
şehir, Kastaımoı:m, Tralkyarla 
mekt,epler köy öğreimen okul -
Ları açı.lmrştır. 2 

Bu oku[ania köy !erden alın -
ma 1000 talebe olrutukı:nakta.d:ır. 

-----o<J----

Dahiliye Vekl!i Sivasta 

ı 
aııı.ş, bu iş için, muallimlertlen 
mürekkep bir heyet ayrılm:şlır. 

Bu heyet, gramer ve imla ders
leri-nin tatbiki için lüzumlu izah
namlyi hazu-lamışlardır. 

Bugun, lise v-e or;aokul türk
ÇE ve eciebiıyat muallimleri, Ma
arif V€1kili Hasan Ali Yümin re
isl i ği d.ında '.ekrar ikinci b'r tıop.. 
lantı yapacaklar, ve hazır: anan, 
izaıhname üzerir..de son gön.iş -
meleri yaıp.acaklardır. 

Bugünkü txıplrntıdan oonra, 
ım<•1·:t ep' erde, gramer v-e iml.c1 ders 
!erinin ns:sıl gösterileceği a:a -
kaıdar hocalara tamirrı ec!Uecek
tir 

Gramer ve imla derslerine e
hemm'y et ver:lmes i kat'i ola

«ak kararla•mJS bulunma!kıtadır. 

Norveç Sefiri 

Dün Ge'.di İki Gün 
Şehrimizde Kalacak ı 

Norveçin y~ı Ankara sefiri \ 
M. J. Raeder dün sabaJı Avrupa- r 
dan şehrimize gelmiştir. Sefir 
Sirkeci ganr.da sefaret ve konso
losluk erkanı tarafın.dan kar.şı
}anmı.ştr. M. J. Raedn fki gün 
Parkoillde kalrlıklan sonra An
karaya gidecek ve Reis:cumhu- ' 
rumuz taraf • nıdan ka-bul cd ı..;, 
rek itiınatnamffiini verecektir. Se-
fir vertlil(i beyanatta ezcümle de
miştir ki: 

- Türk - Norveç münasebet
leri t arnamile dıostluk çerçevesi 
~inrle inkişaf e:.mektedir. Bu mü
nasdlıetleri da.ha fazla kuvvet 
lendirmek için bütün gayretini 
sarfedeceğim . 

Norveç 'harp oonuna kadar bi
taraflığını mu.lıaiaza ed~kt;r 

• 
I ki K. işinin 
Ölümü İle Bi-

• 
ten iki Kaza 

Bir Sandal Parçalandı, 

Bir Kişi Tren Altında Kaldı 
Dün sabah Haydarpaşaıya ge -

len ve looyun ge.iren marşan -
diz treninde feci bir kaza olmuş
tur: 

Tren Gebze i>;tasyonuna giri;ı 
durduğu vakit içindeki çdba.n -
'l~m:lan Şakir isminde bir Diyar
ıbakırlı su içmek üzere inmiştir. 

Fakat bu esnada tren hareket 
etmi:ş olduğundan QOban Ş~kir 
acele ile b!r \•aııcına at:ııyarak 
kendi vagonuna geçmek istemiş
se de düsmüş ve tekerlek.er al
tınıda ezilımiştir. 

Zavallı çobanın aı:cak ""6edi 
hallan ~'kar.labı:.mU;>.ir. 

E;ir Sandal Parçalandı 
E;-velki gece saat 20 de Rumeli 

ka'Vaklı Nazım ı.e arkadaşı Be
ş;ktaş;ı Sami Vani·köy <;~.:.inde 
sandal ile ba?ık avlar arken ge
çen bir şirket vapurunun dal -
gasınaa:ı san dal rıh tırna çaqıa -
rak parçalanmı.ştır. 

Denize düşen Nazcm kur'anl
m:ş; 3ami bybo:ımuştur Cesedi 
arall'.lDaıktad• r. 
--~-

Arkadaslarmı Yaraladı 
' Evvdki gece Tophmıede Poil-

nin meyhane6fude rakı içen ame
le Yusui, sarhuşluk.la arkadaşı 
İzzeti k<Jba etinden, Mwıımmeri 
de eLnden ya:-aiaını.ştır, 

Laş.nian Yaraladı 
Kım:ı.ka.pııda o'uran Ar:şa-k ve 

Haikkı •bid0:rteTile kaıvııa etmi.ş
terıdir. Ne,icooe Hakkı; Arşağı 
'bıçağı >:e ha:şından y aralaını.> -
t.r. 

Elini Makinays Kaptırdı 
C>bali tü '. ün fabrikaımıda ça

lışan Hayriye; elini sigara maki
nesine kaptırarak y ara:aıı.ruı; -
iır. Yaralt kız tedavı olunmak 

!Onümüzdeki harp 
ve sivil halk 

Harbin bütü:ı dehşet 
vefecaatile önümüz .. eki 
ilkbaharda başlıya.cağı 
anlaşılıyor; hu badire• 
de hiç olmazsa sivil 
halkı korumak mulıa• 
r;plerin insanlık gu
rurunu tqk.il ve ifade 
etr.ıelidir. 

---------------~-. ----Ya.un; E'IE.\f İZZET B).lliİCS: 

Harbin başladığı muhakkak. Fakat. 
henuz hubln şöyle umuldcfu ve sa .. 
nıJd.ıtı •lbi k17uı.ra bir halde olmadıfl 
da aşf.kir. Anuk, bu, muharebenin bu 
şekilde devam edip gjdeceii zannını 
hikl.m .kı.Jacak bfr vaziyet deflldfr. 
Bil.ikis, muharipler çok geniş ölçüde 
korkunc ve delıset verici bjr muhare
benin Jıazırlıiı içinde bulwımakta.dırlu 

l'ainn: İııglU.erenln hazırlığ-ı gözden• 
,C'ecirilirse önümüzdeki Ukbahar ve 
Yazın ne müthiş: bir müdafaaya sahne 
o1acağını bizt anlatmıya yeter. Ame .. 
rikanın ılLl.h sa&ı:una tm.Ianıası, Avust.. 
ralya ve Kanadanın birer tayyarr ve 
harp malzemesi fabrikası haline geti
rilmesi: İne-Ht .... renln bütün dü.nya am
ba.rlarwdan her nevi ma.muıat ve n:ıas
nuııt ile birlikte iptidai maddeleri çek
mesi ve Amerika:r~ Fransa ve İngiltere 
ııamma bir cırında on bine yakın t.ay
nre sf1tariş edJlmest yalnız harbin ica
bına göre ne müthiş bir şeklide baş:h .. 
ya.cağuıı :-östermekle kalmıyor. ayni 
zamanda. mütteflklt'r cephesinin niha
yet,-tz. tak.at, tükenmez kudretin.in de 
canll bir misal ve delUJ oluyor. 

İnciltere ve Fransa.nm bu açık ko-
runma hasırlıiı kU1Dlftda Almanyanın 
ne yaptığı tlnıdillk malilm drc!ldir, 
Yahut da Alma.nyadakl hazırhkl:ıı 

glzU t.ıtulmakladır. Herhalde~ Alman-
ların da ellerini kollarını kavuştum)' 

durmadık1an ve kendilt>rln~ göre bir 
hesapla ceh~nnemi bir boğuşıruya. ya .. 
rar tedbirler! aldıkları mnhakkakhr. 

Ankara, 5 (A.A.) - 5/11/19$ 
Pınar günü yapılan Hatay me
bus inti.h<lbı neticE6inde Cum -
•buriyet Halk Partisince namzet 
gOOterilen 12 zattan •Mehmet ta
cirli, Be<kir 3ıtkı Kunt, AlıdüJfıa
ni Türlı:men, Aıbdull:ah Mursal 
ve Hamdi Selçuk. e'kseriyet ka
zanarak mebusluğa ~ilrı:ıişler-
dir. 

Sivas, 5 (A.A.) - Dahiilye Ve
kilimiz bu sabah saa.t 9 da Sivas'a 
gelmiş ve •başta vali ve lromu'an 
olmak üzere mü.iki ve askeri er
ıkin tara:fuırl<ın selıimlaıımı.ştır. 

Köylüya Yardım 
Yozgat, 5 (A.A) - z:raat Ve

kaleti, Vilayclirniz içinde mah _ 
su ileri hasar gör.mü-ş olan köy !il
lere bir m iJ:yon 500 .bin kilo to
hum'.uk verilmesini tebliğ etmiş 
ve tevziata baş.lanmıştır. 

• üzere hasta.haneye kaldinlmı.ş
tır. 

ADcak, bütün bunlar gösteı-lyor l;:l. 
.heoih harp hızlle baif]aınanı1$tu· vo 
başJadıiı &'ÜDden lllbaren do o•mı 
sürecek.tir. Eğt-r, önümüzdeki ilkbahar 
ve YaZJ tlfJen bbyilk mücadelenin baş
lancıeı o1a.rak kabal edene.il, İngiltere 
ve Fransanın harp llinını kararlaştır
dıklan vakit de illin ettikleri rlbi mu .. 
harebentn en az üç yıl boyunca süre
ceilDI hakikaten riııe almak lismıdır. 
Anlqdıyor ki, birinci yıJ eksiklerin ta
mamlanması, mevcut vesaıtm libn:mw 
kadar yedeltl•nmetl )'llı. ikinci yıl 
ka~ılılrlı muharebe, llotlncil :rıl tla 
mllcadelenin iufl.yetl ve netleelerln a.
lınmast yılı olaalı:lar. Eior, harp ay
nca. sirayet n ~ı.ıeme istidadını da 
cösteril'se lhtlmal ba ıio :rıl claltl Av
rupa lçlu sulha tekrar kazan11U7a kili Eyüpt~ 150 Çocuğa Elbise Verildi 

Eyüpta sevindirilen çocuklar bir aratnl 

Eyüp Ha.Jl<evi içtimat muawnet kom.it.esi lJe Eyüp hayır leşek
küileri birlilti tarafından 150 çocuJta Cumhuriyet bayramı münase
betile elbise yaptınlııu.ştır. Resmimiz sevindirilen QOCuJdarı göster
mektedir. 

gözgöze geldiler, Bütün bir yaz 
ve bütün 'bir kış iki genç fakat 
olgun insanı varlık.arının en has
sas ooktaılarına karlar tatlı bir 
zevkle titreten büyük bir ıışk 
karlı bir kış sabahında nihayete 
eriyordu. Bakışlar.nda açık, sa
rnkmİ, korkusuz ve riyas:z bir 
anJa .. mıa ile, bıı hakikati oduğu 
gibi kabul ettiklerini biribir:eri
ne itiraf e '.tiler. Sonra genç a
dam da elini uzattı, Pak.zenin 
uzattığı buz gibi eli kendi şıcak 
avuçlarının arasıM a.:tlı, te.:s.
sürden hafifçe kısılm~ bir sesle 
k..sac~: 

- AUahaı.smarladık Paıkiıze, 
dedi. s .. n.i tanımış olmak bile 
ıbir inGan için haya~ının sonuna 
kadar kifavet edecek bir saadet
tir. Buna inan! 

Galip bir so!uıkta yukarı çıktı. 
Artık Peymar..dan .bru;ka bir şey, 
Peymandan b_aşka hirıni düşün
mek istemiyordu. Düşünecek o
lursa, belki bir an kalfbindekin-e 
+bir zaaf duymalotan, biran aklı
na yenirlcn Peyımanıı i'lıaıııet et
mek gelir kortkw;undan ürperi -
yordu. 

idi. Beymansrz bir hay a1 zindan 
Ju•y..tı olumu. Bunu idrfı.k em. 
yor, gene de Pakizeye ıkarşı duy
duğu meyii inkar edeımyıor, bu
nun için de artı.k düşünmek iıı
tem.iyord u. 

Pakize de evine gelip oca.ğının 
başına g~çtikten soma büyük bir 
nedı.ınet!n acısmı çektiğini hls.5e
diyordu. Fazla Ileri gitmiş, QO -
cukça davramnı.ştı. Peymanı Ga
lipten ayırmaga kalk:maik, bun
dan sonra da GaLple ·beraber 
ıınes'ut b.r ömür sürmek islemek. 
ofilııya.eak bir duaya amin de -
ım-eıkten başka bir şey d~ğildi. 

Garip değil mi, derin bir şef -
kat ve mıııhaıblıetle Peymanı dii
şünüyon::!u. Bu his be'.ki de Ga
li.bin saadetine kaVill;aeağı ~i.n
di. Büyük bir merak ve "abır:;•z
hk:a ielefon bekliyor, telefun 
çalsa diye gözünü ci!h"2Xlan a.
yınmıyor, ça.ıdıkıtan sonra fena 
<bir ha.her alın<ıilctan korkup ür -
periıyordu. 

Böylece akşam olmağa başla
dı. 
Ak.şama doOnı telefunun zili 

koca evi çınlattığı zaman Paki
erbal lwştu. Tel<.'fonda Gali-

ADLiYE 

Salya Davası 
Satıye binasının yo.:.Suz sa' . ş 

.muhakemesine .bugün ağ;r ceza
da cievam olunacakt1r 

Bu celsede ta.puıdan ve belooi
yeden gelen bazı evrak olkunup 
!bazı şahitler dinlenecçk:ir 

IPOLIS---0-_______ 
Çö? Kamyonuna Çarp~ı 
Vatman Rızanın idaresindeki 

Bebek - Eminönü tramvayı dün 
salı oazarından ııeı;erken bir çöp 
lkmnyonuna ça.ııparak ön kJSmını 
hasara ~tmıştır, 

Eşya Ç.darken YakaJandı 
Fatllı1e oturan Necip oğlu ~ 

mail, Zeyı. ~kte Ali.şanın çörekçi 
fırınından eşya çalarken yaka -
laruruttır. 

Suç.u dün adliyeye verilerelı: 
tevkif olunm~ur. 

bin seei: 
- Sen mi!!in Pırkize? Deıdı 
- Evet GaJi:p! 
- Doktmılar Peymaııım tehli-

keyi a lattı,\ını, kurtulmak ihti
ımalinin yil2ıde doksan olduğunu 
OO_y.ü"orlar. Peymanın hayat:nı 
sana borçluyuım Pakize. Genç 

• kadın iki günıden.beri ilk defa de- J 

rin ve rahat bir nefes alarak 
sevinçle bağın:iı: 1 

- Gmhp, sahi mi· söyilüyor .- J 

sun? Buna ne kadar sevind= bı- , 
leme.?.Sin Galip, ne kadar sevin - 1 

dim. Hepimizin gözü aıyıdın olsun. 
Galip bir müddet hir şey söyle- ı' 
med.i, sonra sesınde Pakczen.ın 
şimdiyJ! kadar işitmediği. yumu
şak bir ahenkle: 

- Ne yazık ki, eledi. Sana kar
~ı olan dU'ygu!anmı ifade ede
~'.ek kelimeler daha icat olunma
mış Paki1,e. Alla.ha-ısmarladık. 

- Allaha:sınaırJ.arlık Gaılip. Be
• ni unutma! . .. 

- Pevmanm yanında. ömrü -
mün sonuna kadar rahat, mes'ut 
bir ömür süre"keıı. bu saadeti sa
na borçlu olduf(umu unutmııya
cağım Pa.kize ... 

BİTTİ 

Parmaklarını Makineye 
Kaptırdı 

Fatihte Fevzi Paşa caddesin
de Salimin f•rın:ııda hamurlli 
Osman parmaıklannı ha:ınur maki 
nesine kaı>tırarak yara:andığuı -
dan Cerrahpaşa hasta.hanesine 
kaldınlımı.ştır 

ırebnl:r-Ur . 
Yalan, harp ar&ik 1'lr emrivaki ol

maş bahındatıına cöre baııdıuı böyle 
eereyan edecek ka.nJJ ve felikeill u.h .. 
nel•r lelııde lıııııuılığı en ııolt a.likal.uı

dın.ıı cihet muhakkak ki, stvU halkm 
ve açık ,ehlrlerin vu:lyetl ve marus 
bulundukları tehllkf'dir. 

Yang;n Çıktı 
Abaraytda M;:uet caıddetıinıde 

aJ.ı Bctlro.:a ait sigorlssız tur
şucu diikJ;Jin• ve üstü de bakkal 
ç.ra _ A.i ta ·cfından f-V olıırak 

ku-1.n:lan 65 ı:umaralı ahşap bi
na dün h.:X:e 1bir yangln neticC"Sin
de tama.men, y<0n:ı:daki eski dük
kan da kısmen yanmıştır. 
Ateşin dükkf.r.do.n mı, l'V<ien 

mi çıktığı henüz an.la'iılamamıır 
ttt. 

Hsm Oto~üse Hem da 
-· 

Otomoaile Çarptı 
Şoror Ahmedin ida~eısinıdeki 

1955 numaralı taksi oboıoobili 
Maçkad.a Siltıhlıane caddesinden 
geçerke11 orada duran 3125 numa
ralı Maı;ıka - Beyazt otobüsile 
1310 numa.ralı hususi otomolbil'e 
çarparak her ikisini de ha.sara uğ
ratmı,pr. 

KAODN 
DOKTORU 

Y'atzan : SeJimi izzet =- ~ =-:- ~=;::.;; 

Bir~at; gün aiirecelı bu 
nefis · uzun hilıiiyeyi ya
rından ıtibaren bu 11ütan
larda talıip edecelı11iniz i 

ÖPME BENi 1 

lstmll bUyUk edebi ro- ı1' manımıza Bayram ertesi 
ba,ıamak kararında ol- t 
duğumuzdan, araya gl· ( 
rııcek iki gllnlllk Bay-

l ram tatlllnde, bu bllyUk ) 
1 eserin fasılaya uğrama- ) 
\ maeını temin için, oku- ı 
) yucularımıza, 6 • 15 gUn 

•llrecek bir uzun hlka- / 
ya takdim ediyoruz, 1j 

Almanların, işae edilen haberlere ve 
Polonya muharebesi esnasında görü • 
len vaziyetlere göre hava ba.skınlanna 
ve bu ba.~kınlarla halk maneviyatını 
"t"e geri hh:metlrrinin bo:r.ulmasına bü
yük bir ebemmJyr& verdikleri anlaşıl
maktadır. 

Hatta, Alman a.mnmi karargihmm. 
Franuda bir taarnur::ı reçmHlen ÖnC9 
havadan İnl'ilkreye taarruzlar 7ap • 
mak snretfle tethi'Ş hsl'blne 1'1rtşece

ti de kuvvetli tahmlnltr ara""1da mü
lalea edilmı.tır. İncUlzlerln bo lhll
n.ıali cö1:önüade bulundurd.uklan bl] .. 
hassa t&:r:rare kuvvetlerini arttırmalı 

"" 1ılrbıı -11ne eılrartmalı b-=
daiLI laaliyellerlnden anlatılmalt&t.dlr. 

.&- ıı-anaıu1t. -.:ran eden a&
ııt.kereler IU'UllMlt. Berberi lllorriM•
.., ııiyledltl ilkler ba Jıo.lı-an poit 
dikkate "'yandır. 

İııcllhler, Almaıılann han taa,,._ 
1 

l&ruU - llalaryal&n De oldntu ka
dar havadan da bine karşı beş 1>lla 
tr.nare oevacak '°kllde Jurmı:ra ha
zırlandıkları &ibl a:rııl '°l<Ude Alınııa-
7&Ja m•kabeleye hazır bulundukla.nm. 
da söylemekten pekinme.mcktedfrler .. 
Bu o demektir ki, İadlie-re kend! ıı... 
valannı 7üde yüz. bir trkllde ve &ay
J'areye karşı t&:r:ranı ııllihını bilb.
ll:ulJana.rak mödataa etmek ilı:tidannda 
olduio gibi Alman havalan ilzerlnde 
de mukabelebllıalsH yapacak kudret.
tedir. Esasen. her •1' İnciliz ve Fransa 
fabrlkalan !O&O e Takın lanare imal 
ederlerken Amerikaya da binlerce tay
yare ııiııarlş etmeleri, Kanada ve A
V1111tr&11•JJ ba>!tan başa bir tayyare 
lmal&than"'1f haline ..ıı....ıt.n ve ;raı.. 

nıs İııclll>lrrln derhal Tlrmi beş bin ,..,_ 
ol pUot yeliştlrmek lımosunclaltl karar
lan da bo mak- lollhdal •lmel<I• 
o1sa ,.erektir. Bü&l.a 1-unlar önümiill
dekt harbin dehş•I ye TaJı..,11 hakkı»
da insana bir fikir verebilecek deJB
lonllr, fakat, yine bütlln bn delı.'jet .,. 
vah~t sahneleri içinde harbin si'ril 
balkı ve a('ık şehlrlert ıi.zat kılmasıa 

dilemek de muhal<ltal< l<l. lnsaıılıim 

hcyeü umumlyeslnln Jttllak rtUtI e• 
aa.stır. Önıimfizd•kl bö:rülı •e kanii 
ı;arp_.ıa hi9 olmıwıa ıılvtı hallıa ko-

lArlı:aaı 4 ün.cü sa.>~ 



Japonya, Çindeki Hare
kat Yüzünden Danlttığı 
Devletlerle Anlaşıyor 
Amerika Sefiri, Japon Hari-

• 
ciye Nazırı ile Konuştu 

Tokil'.ı, 5 (A.A..) Sllıi:nlbun ve Çin meselıeıetı inin meınnwıt
y<!'t verici bir tarzda haılledilece
~in.i: ümit eder. 

ReisJcumhurumuz 
Gelen Telgraflar 
Cunlhuriyeti.m:izin 16 ıncı 

yıddönüınii müııasebetile, Re
isicumhur İsmet İnönü ile A
rabistan Krah Aıbdülaziz, Ar
jantin Reisi R-Obeı1:Q M. Ortiz, 
iBulgar Kraılı Boris. Çin Milli 
Cumhuriyeti Rei<ıi Çung-King 
Macar;stan Krnllığı naibi Hor
ti, İran Şahı Rıza Pehlevi, R\>· 
manya Kralı Karo!, Şarki Er
dün Emiri Abdullah, Yiil<sek 
'3mr:ı·et Riyaset Divanı Reisi 
KaliniJ>, Yugoslavya Kral na
mi Prens Pol arasında hara • 
~tl>i tetıı;raflar teaü olunmuş
tl!'r. 

t KD A M 

) 9l«p«A- j Günün Mevzıılar-a 

Bir sinema tıanıı Seferber dular 
{i'.Mestediei bir musllrl.. Gafyediıci 

bülbül n~lcrL.. Libuti sesıeı- ve 
haün bir ~ macerasL .. » 

İyi amma biz -iimdl ha.ugi a.suct.
yJz, şn y"karıki sinema il<İ.Dı ha.o~ 
asra ait! Dan lisa.a ŞU UiJn ok.uyunca. 
kendini, bıl&'ö.n muazzam bir ce-ben .. 
nem makinesini andıran şu yirminci 
asır dünyasında. değil de. va.ktlle 
Şehza~b&şı tiy.a:tTolanndaki kant.o

cu kızların: 
A benim cici güvercinim, 
Sf>nin de var mı gaının ? 

Kantostutu söyledikleri de\.;rde 

sanaca.iı geliYor! 

«)lesledici bir musiki... Ga..~yediel 

bülbül nağm.eleri .. L:ihuli sesler ve 

hazin bir ask macerası ... » 

Ooooh, gel keyfim gel, ibu canım, 

ibu! 

Ne Sarfederler?. 
500 Bin Kişilik Bir Ordunun Cep .. 
hane Masrafı Dahi Korkunçtur 

YAZAN 

Emekli General 

Buyük harpte t-elefai.ln altıda be~i 1 

tocu mc-rmisindendir. Ht"r iki muha
rip memlekette de blribiri ardınca. 

tahkimat manzumeleri vücude geti
rilmekt.P olduğuna göre. bu harpte 
yine mevzi harbi en buyük rolü oy

n1yacaktır. 

Kemal Koçer 

harp> başlıklı yazıları son yıllarda. 
gözden e:eoJrenler, Alman ordusunun 
uıwı müddel devam edecek bir har
be daya.n...'\m.ıyacağına hükmedebilir
ler. Ham maddelerini kısmen de dı
şarıda.n tedarik eden bu memleket.in 
hangi ~rllar alhnd:ı. bunu edinebile
ceğini dP derp'-ş etmektedirler. 

gazetesinin y"2liığma göre, Ha -
riciye Nazırı Namura çın ha.rek!-
t.ı dola~ Japonya >lıe diğer 
devletler arasında çık.an bazı an-
1"şaznaıma2Jlıklan halletmek fik
rindedir. 

Amerilka, Japıonyanın Çi:ııde 
ikuıımak iıstediği nizama 1tinız 
eyler. Çünkü Amerikanın Çi.nde
ki menaıf:ii.n.i. mahvedecek ve U
zak Şaı:ık kaprlarım ~a 
kapeyaca.ldır. 

•=================i• 

Fakat ~rede bo yağma, nere~ o 

güllü, bülbüllü, yaseminli. siinbuitü, 

rüvercinll, kumı·ııJu, a.o;;kh, meskli a
lem; nerede o insanı me6teden, ga!t -

yeden lıibuti dalg&lar? 

Bü:vi.ilt harpte her 6 mt.-iresine bir 
top babc~ eden cepheler gördük. Bu 
harpte. müba1iiğaya \•arnıa:nak için, 

vasati l O metreye bir top düşeceğini 

kabul edebiliriz.. 

Vazb"etin tazyiki karşlSında Alman 
orduSUJtruı harbi bir an evvel hitama 
erdirntek lsUyeeeiinde şüphe edile
mez. Da.ri.ilharpleriıı vaziyeti ise bu
na. imki.n vermemektedir. Almanya -

Bu müııaıetet!e ec:ıııeıbrlerin lığ 
ra<lığı zararlar ve para meseloe -
1-en~hru!edüeooktir. .. 

Tokil'.ı, 5 (.A..A.) Amerika 
biiıyük elçisi Grev, J a.pon Hari
ciye Nazırı N-amura ile dün yap
tığı mii.lfiltat eEnasmda şu iiç nok
ta iraeı:inde ısrar etmiştir: 

Amerika, me"""'"' mv.ahedele -
re J84>0nyamn riayet edeceğini 

.Am€rika efkiın ıını.ımriıYESi A
merikanın Asya ve Uzak Şark -
ta!ki ınenafiini ve haıklıannı. iıhlal 
eden bazı hareketi-eri kabul. ede
ımez. Amedka efkarı umuıncyesi
ni tatımin etmek liızını.dır. Aksi 
takıdirde iki memleket arasnıda
ki münasebetleri düzeJtmek ~ 
kanı yoıotur. 

Makidonya Komitacı
larına Vazife Verilmiş 

(Baş tarafı ı inci sayfada) 
lnki< e1lememektedlr. Diğer taraf • 
tan Balkanlarda teressüm eden va. .. 
ziyeiten de endişe edilmektedir. Al
ınan diplomasisi çok ~ethı lJd işe ko-
YUlmuş gözüküyor. Biri~ Balkanlarda 
'Ve Şarki Akdenizde İialyan ve Rus 
menatin.f. ie.llf etmek sureüle Türk -
Fransız • İnailli: paktını hiikümsü 
bırakmak ve diğeri de U•ak Şarkta 
Japon.ya ile Rusya.um arasmı balarak 
Am.brgonun kaldırılması tesirlerini 
aaa\lmakt.ır. 

Bu iki beclef elde edilmiş olmak .. 
tan henüz çok u.za.k:tır. Fa:kat Alman 
dlplomaslslnln bu hedeflerden kola.1 
kolay vaq'eçecejini zannetmek ha .. 
ta. olur. 

Balkanla.ra. SovYei nüfuzu.nan e-lr
meslnden k11!$kulanan İtalyan vazi -
Yeti AJmanyayı çok endişeye düşür
mektedir. Almanya Şarki Ak.denizde 
eski İtalyan • Türk rekabetini lstiıı • 
mara. çalL..,ıyor. Ve İialyaya idare e
deceği bir Balkan blokunun teşkili 

teklif edllmeklcdlr. Bu hususta Al • 
manya bütün nüfuzunu kullau.acak 
ve diğer taratian da Rusyayı itida
le davd eyllyecektir. Fakat Rns-Fin
landfya meselesinde Alman niifum ... 
nun Moskovada. müessir olmadıi:tm 

riren İt.alya.1 AJmanya.nw Balkanlar 
meselesinde de pek muvattak oıa.ıı; .. 
lee<:f!ne ihtimal vermiyor. 

Parls, 5 (A.A.) - cHava .. 
Berllnde her tarafta şu sözler işi .. 

dUmeldedlr: Bitler, ı:srp de..ıetlerine 
tesUm olmaktansa Sta.ıinln bütiin 
tartlarmı kabul edecektir. Fakat 
Jlitlerin Bolşevi.kllğ-e teslim olmaaı 

ırarp devlellerlne de teslim olmak • 
tan kurtaramaıı:. Binaenaleyh, Berlln
de dolaşan şa.7ialatm hakikat mı yok
sa Bolşevikllte karşı bir pnj,j mı ol· 
dufnn11 kestirmek mütl<ükliir. 

Anck, muhakkak olan bir şey var
sa o da, Von Ribbenirop'un Alman -
Rus paktının bll:ii.nçoeunun Alma.nya 
lehin<! olarak deilşllrmete oalıştıb • 
dır .. Çünkü hem dahili hem de ha -

r1ci bakımdan bir ifli.s mahlyetinde
dl:r. Dahilde, yüksek na:r.t meltafilln
dekt ho.~nut.suzluk o dereceyi buJ -
ırnıştur ki, Blmmler, bizzat Gosta -
poyu mür:ıkabe içln bunun üstünde 
bir polis teşkllitı vücnde getirmeğe 
nıecbur olmwıtu.r. Rus si:rasetini11 Al
ınanyada.ki terdr1eri şimdilik hesap e
dilf'miyecek derecede ağırdır. Hario
ıe ise, Von Ribbcntrop siyasetinin fe-
13.keti bilinçosu malümdur. 'von Rib
bentrop kendiııi müdafaa i(!ln Rus:ra
nın yardımı ile İnriltereye aman de
dirtmeğe muvaffa.k olacağını ve bu 
,ıeticenln bu;riine kadar Almanya ta
rafından tahmil edilen bütün maddi 
ve ideolojlk fedakirhkla.rı muhik 
gösterdiğini iddia etmektedir. Alman
ya bükiımeti, Asya ve Avrupa.da 

müşterek bir Alma.o - Rus hareketi
ni ihtiva etmek üzere Rusyaya geW., 
nıikyasta bir mücadele pliıu teklif 
etmiştir. Halihazırda bu plin Mos
kova.da nıüııaka.şalara mevzu teşkU 

etmektedir. Almanyanın J\.toskova se .. 
firi Kont Şulenhurg, bu müzakereler 
hakkında. HIUcre malüma.t vermek 
Üzere Bcrlinf' ge:mişlir. 

Alman:va., Avrupa kıt'-asuıda yalnız 
Finlandiya ve İskandinavya devletle
rini değil, faka.t Romanya, BulraJis... 
tan ve Yunanistaru dahi Rusya.nın 

nüfuzuna terkehnektedir. Balkanlar

da, Almanya karıı;ıklıklar çıkarmalı: 

suretile Ru.syaya yardım edecekt.ir. 

milesi lefleri hlzmele alınmıştu. Bn 
hareket ancak Sofyanm müsamaha. -
sı sayesinde yüricyebile<ıeii için Al -
manya hilkômeti, t:obrucanm ve Se
Ii.nJie kadar Trakyanm Blllpristana 
ilJıakı vadine mukabil Makedonyalı
ların Buic&ristana avdeti müsaadesi
ni elde etmete çalışmaktadır. 

Asyada., Rus - Alman bareki.1ı, Ef
canistan ve İran ü1;erinde Biodista.
ııa. karşı tcvcllt edilmiş olacaktır. Ma
k~donyaWara tatbik edilen usul, Hin
distan, Ekanlstan ve İranm şima -
linıleki kabilelere de tatbik edlleoek
tır. Bu maksatla şimdiden bu mmta
kalardlL birçok ajanlar çalışmaktadır. 
&seo ba plan nasi nazarlyatçılan. 

nezdinde senelerdenberi münakaşa 

meV'JUU olmaktadır. Birkaç hafta ev
vel Httler, geçen sene Bindistana se
yahat etmiş ola.n doktor Şabt ile bu 
hususta uzun bir görüşmdc bulun .. 

muştur .. Bu görüşmeden sonra Dok -
tor Şahi. Bindlstanın vaziyeti hak
kında hlr mnhlıra vermişlir. Şhndi· 
ye ka.dar B.usyaaın Almanya.ya yar -
ılım için askeri bir harekele &irlıı • 
meğe hazır bulund11jıınu cösterebi .. 
Jeceık. hl~bir emare :relr:tnr. Alman 

bükiuneti bu hasusi;a mütemadiyen 
müracaatı& buJundutudan ona, ken
dJ batının 9"reslne bakma.il bere yal
nı:ı bırakmakta Rosya.nın menfaail 
vardır. 

Sovyet Hudut
larında T ahri
kat mı yapılıyor 

(Baş tarafı ı lnet sayfada) 

lint.ah Termek üzere murahbaslan 
mızdan mufassal rapor bekliyorm:. 

Londra, 5 (A.A.) - Sunclay Dls • 
:pach ra.zetesine l'Öfe, sıa.ım larafm
dan Moskovaya çafırdtnı, olan Sov· 
yeUerin İsv~teki elçisi Bayan Ko .. 
lontal, Stallnl Finlandiya işinde mu
tedil daVl'3nma.ğa ve İska.ndlnav dev:
letlerlne yüklenmeie davet eylem.İş· 
lir. 

Da.ima. ayni 1"azeteye .cöre, vaziyet 
şudur: Stalin, Sovyeller Blrlifltıln 

zaylflıfmı ortaya koyacağında.il kork
tuğu için bir harbe girişmek istemi
yor. Finlandiya metin davrandliı ve 
İskandinav devletlerinden teminat 
aldıjı takdirde Rusya taarruz etmi -
yecek ve bir mutavassıt tanı halli 
kabul edecektlr. Finlandiya zat KÖS
tenJiği ve İskandinav devletleri de, 
kar:ırsU!J blr vaziyet takmdıkla.rı tak
dirde, Ras:ra belki de şiddetle hareket 
edecektir. 

Büyük Bir Casus 
Şebekesi mi ? 

Aırsterrlam, 5 (A.A.) - Al -
manyaya Hollanda üni:fıormala~ 
le geçmeğe ~üs ederken ya
ıkalana:n Alb.rink admdak.i genç 
H<:ıllandaJı, polisi vasi bir casus 
şelbekesinin izi üzerine kıoyımıış
tur. 

Araştırmalar bütün füılla.ıııda 
ya teşmil -0lumnın;tur. Ve taılıki
lka t esil.asında top'.l:ruıan maJfunat 
Allbrink işinin :lia;ı,l bir casus şe
ll>ekesinin meydana çıkarılın., ol;. 
duğunu teyit eder ma.'hişettedir. 
Maama.fih ıı.e<liice haklkınıda h -

Slovakya 
Macaristan 
Ticaret İtilafı 
Yapı I an Görüşmeler 
Anlaşma İle Neticelendi 

Buclap~te. 5 (A.A.) - Ma.ca
ıristanla Slovaıkya arasında ya
pılan iktıısadi görfr;;mel>ei· dört 
Sonte;ırin.de bir itilafla neticelen
~tir. Bu itilaf der.hal mer'iyete 
,girecek ve 31/1()/94-0 tarihine ka
dar muteber olacaktır. 
Diğor cihetten bir ticari anlaş

ma ile l(iimruk, baytari kontrol, 
ve saire hakkın.da pek ya.kında 
lhtıt;usi mukaveleler imza edik~ 
cdktir. 

İktı.ı,adi i tilil mucibince yüz 
ntülyon Slovak kı nu kı~·metin
ıde eşya mübatlele edilecektir. 
Macar:i.61a11 domuz. zirai mahsu
.ıiıt ve manifatura c~yası, Slovak 
odun, sellüloz ve maıüfatura eş
yası ihraç edeceklerdir. 

ö.ıtrenildiğir.e göre Macar, Yu
goo!av iktisadi gÖrÜz'meleri iki 
memleket arasındaki miibadele -
leri arbtırmak maksa<lile scıntc~
rin<k Belıf.-ad<la baıılıyacaktır. 
Söy lendiğinc göre Macaristan 
ma1kine, kimy•evi maddeler \re 

manifatura e~ya.;ı iJıraçatını art· 
tınnaık tasavvuruıı.dadır. 

----O-

Mısır Kabinesinde 
Tadilat Yapılıyor 
I::a.hire. 5 (A.A.) - Al Mokat

tam gazetesinin öğrendiğine gö
re, Mı.sır B31$Vekili Ali Mahir Pa
şa kabinede tadil.at hazırlamak
~aıdır. 

Aralarında Hariciye Nazın da 
ıolmak üz.ere N azırlan:!arı üçü d<!
~lşecektir. 

-----<J>---

L o i d Corc'un 
Makalesi 

Bir 

Eğer Alfred Domö.se. :'tladanı Jorj

san, Njı-iİ.r Osman llanun, Celil Sa

hir, hatta Tahsin Na.bit yeniden dl

ıilirSe bunıar da te-krar canlanır. 

Bunların moda.sı çokU.n x~R. ey si

nemacı ba"Şı, çoktaaaaan: Şimdi bö;,.·
le mestedici musiki, ga.'jyediei bülbül, 

yahut güvercin nağmeleri. lihnii ses-

ler ve hazin aşk maceraları yerine 

var mı sende kovboy, korsan, bom ~ 

bardnnan, tufan. kiyamet filmleri ki 

gösteresin de bizleri böyle eski ham 

hayallerle değil yeni re-alile-terle kar

şıla.şhrasın ! 
OSMAN ~'EM.\L KAl'GILI .......................... i KISA HA6ERLER i ........................... 

* Macariı;tan Midi Müdafaa Ka
nunu mucibince hükıimet 19 
'Iesrinisani grcı."Si tahriri nü
fus vapılınasını emı"etmiş~iı 

* E'tonya ba;;kumandaıı yaıba.c
cı memleketlE>rle telefon Ye 
radvQ muhabereleri hakkında 

[ ki ,;,enınui,·eti kaldııılrnı.ştır 
'* 3000 Alman Rgadctn Alrnan

yay a harekeıt etn1İ.ştir * Fran,a<la umumi hazine ve 
tediye idaresi adı ile Fran.;a 
hükumetinin bı1ha•Sct Aıneri
kru:laki manraf:..arının tesviy€si 
ile ugraşacak bir idare te~:Cil 
edilmL~tir. * Ruzvelt denizlerde muharebe 
bölgesini tayin etmıştir. Ame
rika gemileri, İngiliz. Norveç. 
İsve<.» Baltık saıhi.Leri ile Al -
ınany a, Danimark..:'l,. I!ollanda, 
Belç'·ka, Fransa ve Ispanya su
ları Pa girmiyeceklcrdir. * Çin.de, Fu . Çen'deki proıe.stan 
hastahanesine iki bomba düş
müş hast.rlaroan 8 i ölmfuı, 3 ü 
y aralanmuştır. 

* Tu;ı.ııstaki İtaılıyan bru;korıso -
loou dostane ziyaretler yap . 
mıştır. * Tanınmııı Rumen muharrirle -
rinden Reiisivictor Eftimiu Yu
gÜSlav milli tiyatrosunun mi
safiri olarak Be\gra<lda bulun
maktadır. 

Londra, 5 (A.A.) - Lkıyd ı 

Georgc. •Sunday Ekspres• de 
yazdığı bir maka.!ılde diyor ki: 

Geçen ha~te mütıirnmat nazır- * 
lığını yaprruıı olmak sıiatile diyo
rum ki, A\'rtııpanın ve hatta Av
runa aşırısının hüriyeti yeni A
merika bitaraflık kanununun ka
lbulüne crnütevakkıftı. 

Romanya maliye nezareti ye
ni vergil<"r ilidas edileceği, ma
aı;ların azaltılacağı ve milli pa
ra luymetinin indirileceği h&k
kındaki şayiaları tekzip etmek
tedir. 

Edirnede Hava Ta
arruzu Tecrübeleri 

Edirne. 5 (AA.) - Halkı, hava
'te'.b.like;ine karşı korunmağa a
'lıştu·mak maksa;dile bugün şeh • 
rimizde ·bir loorunırnı tat'lıikatı ya. 
pıılmı~ ve bir saat süren bu tec
rülbc muvaffakıyetle sona ermi~
tir. 

= 

BİR İŞE BAŞLAMAK 

EN GÜZEL HAREKETTİR 

Dünkü ga'.ıeteler şayanı dtkka.t 
btr havadis veriyordu: Belediye . 
Avrupada tahsillerini ikmal edip 
ınemlcketimize dönen iki üç genç
ten istifa.de edecek, küçük bir ope

ra. tro11u vücude getirecektir. 

Bu tasavvuru takdir cttnem<·k 
çok gerilik olur. En giizel hareket, 
her işde, da.iına ba~lamaktır. Bu 
mevzuda henüz rıtılmış bir a.dım 
yoktur. Müzik tahsil edip İsta.nbu
la dönen bir kae gen('iu yanına, bi
&tm konser,·atuarda. yetişip te is
tidadını göstermlş beş on kıymetli 
elemanın verihneslle, pekıüli., mü
ievazi bir opera sahnesi viicudt> 

•ctirilebilir. 
Belediyenin btı tasavvurunu 

takdir ede-rken, meselenin bir a.u 
evvel kul-veden fil~ ~ıkma..~ını te-

* Dan>maı:<kanın 11 bin tonluk 
Kanada vapuru bir infil;;,k ne
ticesinde batmıştır. Bu Yaıpu -
ı:un torpillendigi zannolunu-
ym·. * Londra . Liverp<:>l ve Londra • 
Woolveııhampt.on trenlerinde 
Kuricr çantaları birdenbire a
teş alml'ilır. Her defasında a
teş söndürülmüştür. 

Bl.'RSANll'i İl\IARI DA 

BAŞLAMIŞ BULUNl'l'OR 

İo;tanbulun imar pl3nınl y;;ı,pan 

şehircilik müteha...<.J.Sısl profeo;ör 

Prost Bursa şehrinin de imar pl:i

nını yapacaktır. Bursa belediyesi. 

mütehassısla bir mukaveh.· imza.10\

ıuı.ştır. 

Bursa, İstanbuldan ayrı bir ~e

hir tcliikkisi içinde dahi değildir. 

İstanbula gelen seyyah. Bursaya. 

da gitınek ister ve gider. ller is

t::ı.ubullu Bursayt. gitmek arzuswı

dadır. Binaenaleyh, Bursa.nın, İs-

tanbulla beraber, ayni ıamandııı. 

plilnlaşması, ima.l'a başlanmsı bir 

zrureiti. RurSnuı imar lıarekeUniu 

cok yak1n odluğunu görc-rek sevine 

duyuyoruz. 

300 Km yr 30.000 top kabul edilir
se, bir gündr sarfiyat top başına. 200 
mermi lıes:ı.bile, 6 ınilyon mermi e
der. ''crdw1'da Almanlar üç a.yda 
17 .000.000, A.ınerikah:u- Saint ~fichel 
de bir günde 1.000.000 mf.'rmi sarfet
mişlerdi. İt.alyanlar harpt~ 77 milyon 

mern1i ~aprnıtjlardı. 
Bir yıl deyam f'dt:n bir harpte 

cephane- sarfını istilr:am eden giinlerin 
sayısını 60 olarak kabul edelim. Bu 
lıalde 30.000 topa. liizım olan cephane 
ınikdarı 360.000.000 mf.'rıni tutar. 

ııın yenf kayna.kla.r araması, gen.iş ı 
bir (·ephfflf' mr.ınevra kabiliyeti temin 
etmek ll'Abıtnından da, çok muhte - · 
meldir. Bltaraf memleketler sınırla. -
rındakl yıima.klar. bu türlü diışiin -
celer hak. verebilir. Va.kia Alman or
dusu, Çek Slovakya ve Polonya or
dularının mlraswdan istifade etmek
tet?-ir. Fa.kat yarınki harp, oyle sar

fiyata 101 açabilir ki bımun karşı -
lanma&, a.ncak cihan kaynakla.rına. 

ba.ş vurmakla. mümkündür. 
1\füttetlkler, rakamın bcl:igc1.tine is

tinat ed.fyor1ar ve tutulan mikya.6, bü
tün. bu hesapları da altUst etmek lıı

tida.dını gösterebilir. Beslenmiyen bir 
harp. &demi muvaffakiyei.e sürükler. 

Brhl."r ınl"rmi 50 kg ,,ıarak hesap 
edilirse. ('ürıb.ii ufak çaplı 1.Qpların 

mevzi harbinde bü;rilk \.'azifesi 1·ok
tur. Ru kadar mernıi 18.000.000.000 kg 

yani 18.000.000 ton yap.ır. Bu da 

90.000 ıtatur ed(•r. Behrr gtilı takriben 
:!50 ka~aı· cephe~-e te\ cihi zarul·idir. 
360.000.000 nıermi ~O ser liradan 
18.000.000.000 Türk Jira~ı eder. 

ı" ...................... ı 

5.000.000 Jik bir ordunun hiı· J ılın 

50 ınuhar~be güniı i<;-in sarfc<lcct•ği 

fişek ınikda.rı. beher gün er başına 

100 he!'Jahile. 25.000.000.000 eder. Bu
nwı esmanı da. 6 ~.\.r kuru~tan 130 
milyar kuru.ş ye;:a 1.500.000.000 Ura 

I ~ANKARA HABERLERİ f 
, ........................ .. 

eder. 
5.000.000 luk bir ordunun bir gün

de erıak sa.rfi,\· tll en az l'r başına lıi
l'er liradan 5.000.000 lira, bir sen('de 
de 1.800.000.0'}0 lira tutar. 

ıo.ooo tayyarenin bir gunlük ben -
zin sarfi:rah 500.000 kilograın, bir 
yılda. 200 U<'U~ günü sarfiyatı da., 

100.000.00'J kilo ka.bul edilse, bunun 
tutarı da 25.000.000 lira eder. 

ıo.oor tankın 100 gunlük sarfiyatı, 

beher .J"Ün tank başına 50 kilo lıesa
bile. r,00.000 kg. bir yılda 100 faaliyet 
günü için de 50.000.000 kilo gram. 
ya.ui 12.000.000 lira. 

İnh!sarlar İdaresinin 
Yeni Teşkilatı 

Aıııkara, 5 (İKDAM Muhaılıi
rinden) - İnhisarlar umum mü
dürlügünün yeni teşkilat kanun 
pruja«i miıtalealan a'ınmak üze
re V<>kaletlere gön<lerilıni;;tir. 
Proıeye göre hukuk mıi~avirli -
ği. umum muhasebe, in~aa,t, le
vazım ve m üibay aa, memurine 
nakl:ye ve evrak gilbı yardım -
cı servisler unıuım müdürli.iğe 
ıbağ:anmaıkta idar€ kısım müdür-, 
lüğii kaldırılmaktadır. Umum 
müdürlük mühim işlerle meı;gul 
Q!masını ve murakaıbe vazifesini 
hakıkiyle yapılııbilmesini temin 
if"'in iki tane umum müdür mua
vinliği ihdas olunmaktadır. 

500.000 motörlü nakil "\•a'51tasının 

300 günluk benziıı sarfiyatı. lıer gü
ne 30 k,r besabile 4.500.000.0DO kg, 

bunwt tatarı da. 1.125.000.000 lira. 
Cephane sarfiyatına yıprana.n si

lihın l"Sma.nını da. ytizde 40 olarak -
li\vc edersek, ta.k.riben 8.090.000.000 
lira eder. (Silihlar yıprandıkça. tec
dit edilmek .li.z.ımdır.) '

İstanbul Ve İzmir Mın
taka Ticaret Müdürleri 

5.000.000 Juk bir ordunun melbp
sat, e-eza masrafını da 1.000.000.000 
lira olara.k. kabul edebiliriz. Geride 
beslenen asker ailelerine yardım için 
verilen para da ayda 5 şer lira. lıesa. -
bile. 3.000.009.DOO lira. verilmek lizım 
gelmektedir. 

Bir ordunup sevkiyatı için de 
1.000.000.00& lir& sarfı düşünülebi -
Ur. 

Bir yılda işe ya.r.ı1.m.ıya.eak vaziyete 
g-iren 10.000 tayyare esmanı 1 mil

yar lira, ve 10.000 tank eısm.anı da 1 

milyar lira tutu. 
Bu hesaba hayvan yemi ve denJz 

kısmına ait masarifa.t. k ahna.ksnın 

diğer müteferrik masa.rlfat 10 milyar 
Jira. olarak kabul edilirse bu ordunun 

bir yı!.lık masrafı takriben 50 milyar 
Türk lirası yani takriben 10 mUyar 
İngiliz lirası eder. 

Büyük harpte İngiliz orduswıu.u u
mum masrafı 6.200.000.000 altın Ster
lindir ki, şimdi bu ordunun iki yılda. 
sarfedeceil k;iğıt Sterlinin t.akriben 
mukabilidir. 

Yukarıdaki hesa.pla.ra piyadenin a.-
ğır silihları daJül değ-ildir. Hava 
kuvvetlerine karşı pas.sif ve aktif 
müdafaa da oıühim masrafı intaç e
der. Bütün bu masrafları topçu ve pi
yade teslibat masrafı içinde göster- t 
mek l:izım gelirse, o zaman bir harp 
yllının ınuharebe günlerini azaltmak 
zaruri olur. 

Fransa bu yeküuu büyük harpte e
linde kalan silfı.h, cephane ve tank 
masrafile yüzde otuz. nisbetinde ka
pıya.bilmiştir. Diğer taraftan ha.rp 
sonrası hazırlığı da göıönünde bu -
Jundurulursa Fra.n.san:w. müsait biır 

vaziyc-te girmiş olduiıı kabul edilir. 
İngiltere büWesiııe bu masrafları 

kar.şıhyaca..k tahsisat koymuştur ve 
ihtil"a.c:r. göre bu ye-kôn kabara.ca.ktlr. 

1918 meydan muha.rebcleri saTfi
ya.h hakkında. tetkikler yapanlar bu. 
milyarları nazarda canlandırmışlar -

dır. 

Harbin yıllarca devamını göze alaııla.r 
:\laliYf.' Nt"zareti billnçelarına. dayan

.Parast~ 

An kara, 5 (MAKAS MW:ıahj,. 
rinden) - İzmir mıntaka ticaret 
crnüdürlüi(üne İstanıbul mıntaıka 
ticaret müdürü Mehmet Ali, İs· 
tanbul mıntaka ticaret müdürlü
ğüne de Avni naklen tayin edil
m isl e«iir. 

. --0---

Maliye Müfettişliği 
Ankara, 5 (İKDAM Muhaıbi

rindeıı) - 35 lira asli ınaaşlı ma
liye müfetl.i~liği için 18 Kanunu
evvel.de müsabaka irntıhanı ya -
püa.c;ı.ktır 

Memur Alınacak 
Ankara, 5 (İKDAM Muhalbi

rinden) - ,Ziraat Vekaleti zirai 
lwmbineler kurumuna 80 lira üc
r.-t.li memur alınacaktır. 

imtihanları Yapılacak 
Sorgu Hakimleri 

Ankara, 5 (İKDAM MuhaJbi
rind12n) - Adliye Vekaleti, sor
gu hiikim vekilleri arasın.da ya
pılacak olan sorgu hakimliği im· 
tihanmı;ıı gününü teshit etm.iışti.r. 
İııntiha.n bu aıyın 24 ünde yapıla
caktır. İmtihana 60 sorgu kii.ki
mi girecektir. 

Ankara Ticaret 
Klubü 

Ankzra., 5 (İKDAM Muhabi
rinden) - Ticaret odası borsanın 
üst katı ticaret klülbü haline ge
tirilmiş ve dün muarııele açıl • 
mtştır. 

Hatay Vilayetimiz 
Ankara, 5 (İKDAM Muhabi

rinden) - Yeni vaziyete göre 
taShlh edilen harta ve atlaslar 
tedarik cdiı1inciye kadar kulla • 
nılaca.k olan eski Türkiye harta
ları ile eski atlaslarda Hıotay vi
Jfıyetinil\ muallimlerce milli hu
dut içerisinde gösteriimesi ala -

SAYFA - ~ 

Zıt Haberlerin Han
gisine İnanmalı ? 
Diplomasi tarihi, gizli ve a.çık siya

~UcriP " .. trini, sa.fhalarun, ıe

c:.eliilt"1 l.... ıerinl etra.l'ile ka.:rit 
ve t.esbii eyler. Gi.%li ~iyaset, mahrem 
diplomasi, umumi harpten sonra sOz
de kaldınldı. 1914 - 19~-3 harbine 
yüksek, parlak, töz \amaştıran pye
lerıe Birleşik Amerikayı iştirak etti
ren müteveffa Cumburrei.si :\lr. Vil

son'ım himmeti1f' bir de millcUcr ce
miyeti kurulmuştu. Bu cemiyet, mu .. 
Jetler ara,ı,'l siya.<ri. meseleleri, ihillil
ları biç olmaz.<.ı.a., açık veya gizli cel
selerinde kon~arak. gizli siyasetin 
devamına. mumkün mertebe enı-el o
luyordu. MiJlc-Ucr cemiyeti C'enev
redeki merkezine büyük ve n1uht.r
~m bina..-.;Lna kilit vurularak bugü -
ne kadar laj"vedihnl'di. l<'akat kuru
luşundaki esaslarda mevcut bozuk
luklar, zıddiyetler, bu cemiyetin, u

mumi harbin galibi büyük dt>\'letle
rin, Versay ruuahrdeslnin menafiine. 
mandalar, miistemlekeler i'!-inin tan
zimine müekkel bi' ~ekkül oldu -
(unu baz.ı devleUerlıı ileri sürmeleri
ne sebep oldu. Birl~ik Amerika hü
kümeti bu cemiyete esasen girmedi. 
Almanya, ital)·a, Japon31a evvelce 
milletlf'r cemiyeti ıizası iken. sonra
dan tekildUer. Türkiye, SovyeUer, 
teşekkülünden senelerce sonra a;~'lli 

cemiyete aza oldular. 
lOlletler cemi~·etinin rolti azaldık

tan sonra gizli diplomasi faallyeü 

arttırıldt. 66 ı-ün evvel baslıyan şim
diki h:a.rp, gizli diplomasiye- hikim .... 

me"\•kiini temin etti. 
Bu satırları yazma.klan maksa.dı "' 

mı~. diğer işle-rl ve meseleleri bu de
raki y.1-7.lmızda bahis mevzuu f'tme -
mizi bertaraf, şu bizi, Türkleri. Tllr
kiyeyi c;ıok yakwdan, en hayah tarz

d:l. al<'ika.landırau Balkanlardaki siyası 
fa.aliyetin. ,·aziyetiıı gösterdiği tecel
liler, girdi"i safhalrdar. Bilhaso;;a ya -

baucı ga.zet.f'ler. İngiltere \'e Fran ... a. 
matbuatı yrkdiğ"erini bozan. tutmı -
yan öyle- haberler veriyorlar, fikir -
ter ye müt.a.lcal:ır beyan edi~oı :a. · ki, 
umumi efkitr dahi yereC'cği hıin.um

de elde edt"ceği kanaatte mü.stakar \"t' 

sa.bit bir dili;ünc.eyc sahip olalnıyor. 

Gizli diploınasin!.n çok ustat·a. faali -
yeti muhtelif zıd prop:ı.g-anda.lar • 
memleketler umunü efkf\rını da !!'a~ 

şırhyor. 

İtalyanın Attna seriri l\f. Emmanu
ele Grazzl ile, Yunan Baş\'ekili Ge
neraJ 1\fetaksas a.rası.nda teati olu -
nan meklupla.r, muhtell.f tefsirlere yol 
açıyor. Belgra.d, Btikreş, Atilla. gaze
telerinde, bilha~ Bulgar matbua -
tında, İtalya bi.n:ayesinde Balkanlar
da.. birlikten, sevinç "'·e memnuniyet
le bahsedildiği görülüyor. Belgradda 
çakan Vreme gazetesi, İt.alyanm Ak· 
denizde ve Balkanlarda. kuvvet, nü -
fuz, mevkiinl tasvir ediyor. İng-iltere--
nln Reuter aj&nsı Roma.dan telgrafla 
verdiii tetkik haberlerinde, İtalya .. 
nuı ha.kiki va.zlyetini İlkba.ha-rda ta -
yln edeeefini söylüyor. Giomale 
d'İtalia cazet.esl, cSa.çma liflarc 
başlıil altında. yazdıi'ı maka:ede bü
tün bunlara oldakça serf, kat'i se-catt 
lllr veri:ror. UmunU etkir, hangisi
ne inansın? Ha.kik.ati nasıl a.nlasm'! 
Bu. ıniilıim bir meseledir. . 

HAMİT NURi IllMAK. 

Türk Mek
İmtihanla 

hususi 
teplerine 

Girecekler 
Ankaıa, 5 (İKDAM Mulıalbi

riıııden) - Maarif Vekaleti, mu.
a.deleti tanınınııı mekteplerle reı>
ımi ve hususi meslek mekteplerin
den naklen gelen talebelerden ve 
hususi tahsil gördügünden ba • 
!hisle bir mektebe alınmalarını 
istiyeıılerden muadeleti tanınmış 
il:rususi Türk mekteplerine alın -
malarına müııaade edilen talelbe
lerin girecekleıi sınıflann imti· 
ihanla tesbrti ve imtiıhanlarının 
resmi mekteplerde yapl'lması Ma
arif Vekiı.letirce kararla,.tırıl -

muştır. 

Fransız Vapurları lzmir 
Seferlerine Başlıyorlar 
İııınir, 5 (A.A.) _ Eyllli ipti

dasındaruberi şark seferlennı ta
til etmiş olan Franstz vapurları 
.. .. ..zdeki ~""'mbe gununden onumu }"-""-<-

itibaren limanımıza mu1ı>t se . 

f 1 ·nı· yo.nıruva ba.şh,acaklaT· 
ererı .~ · 
dır. 

Tutun Piyasası Bayram 
Ertesi Açılıyor 

İzmir. 5 (AA.) - Tütün mah
sulünün bütün mıntakaılard~ ~ 
!anarak denk haline getırıldıgı 
anla<jılmak"tadır. Tütün piTasası 
bayram ertesi bütün tütün mın
ta!kal:arında birden açııI~aktır._. 
Müıbaıyaacıwrın eksperlerı ve m11 

·bayaa memlJ'ları tü'ün m:nta -

kalarında tE>tkikat yap-n-0.ktadır-
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Bir IÜD bu han,dialerı 19tiren ar
hdattmn 7ÜZÜDe kapıyı kapamak 
~kaldım. Bunu Sema -
..._ aralatbiım zaman aQaeJ e iri 
8iiderim be7reGe -c:arak: 

~·~~· -· il. 

Onun bu masum halı karşısında. 

JUPbelennden dolayı öyle bir mah
cubiyet duJ'(lum kı. fakat yine dil
tün~ordwn; acaba onu sevıyor muy
du? B8Uin fenalıklarına rağmen. onu 
leYDUf mi7di? 
İrademia haricinde olan bu kıs -

kaııçlık lilılide bana ltkence ve azap 
oluyordu • 

• •• 
.BneJkj ... 8iımahatin o mahut 

arbdap 7ine ıekti. Karma eYdıa ~
ıu Mısafiri ben kabul ettim Kadm 

ilk - oı.nk z.ekj Selimin pek kah
ramanca bir büeumdan BODra fe)ıit 

düştütünü ..,lodi 
~areti ... ke9tim. 
Karım -1inc:e onu a)'dmbk bir )'e

re oturtanak bu haberi sti)>lemete 
hazırlandım, yilzünün alacalı bütün 
lştimzazları j6rmek tetkık etmek J&

tiyordum Birden 
Ark <lafın reJdı dedim, eski 

koca pek luıhnnnann b r hücumu 
tn şehit ol u 

Sapsc r keıııld ve bır bahane bu
la ak od ına çekıld 

Ruhum bır ~e sıkıttınlm11 
pbı evden çıktım ve ışt.f' o sırada sa
;na rastladım. 

Bu«ün artık bu ıztınptan ve k• -
bustan lnı~lmut bulunuyorum Bak 
nasıl anJa1a7Jm9 

Ebelli tel Aialtirk'n illim ;rıldi-
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• ii memlelı.eUıl ber larafmda 7apı
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Dl'ladıil lll'oCJ'llDI aWraclarlan &eb
Ui etmlıfUr, 

......,_ araen tiJ'ledlr: 

BALKEYLICllİNDE: 

a - Deli Şef A&a&ük'tiıll iliim 
.... ... IM&ille lemdil etleD lt W.
eltıeptll - c- sibaii .. , t.15 &e 

... ............. llallleTt .... -
;ru 7erhnle hrU ~ .. ............... ~. 

it - Bil ı.planlqı, llalknl .... 
J'ft'lenle llallrnl 1'eialeri. elml7• 
J'9'lerde Piri ....... lan illan ede
eeklerdlr • 
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._... elmak bere asken llUlbm i - 1 
mlrlerlle denir reJalerl, Paı1I ve Bal- 1 
llevi atemaplan, remu ve bauı ie- 1 
tekkiillerlıa m .. emm..,ı daveı edl -
Jeeelı;Ur. 

d - T.Dlanılan 7eriD mlinaııip ma
lıallille Ata&ilı'kb bir ...... , .... 

f.a.tnıı lwaaeal< ve ba kiıte Tiirll 
Te Paı1I lılarraltlarile •llllellecekUr. 

Dün aqam ew döndüiüm zaman 
hAıa mu&tlıriptim Salona girince ka
rım beni c-tmta Odasına ıtttbn. Ka
pıyı açıp iceri lirdilbn zaman onu 
tuvalet muuuun &tüne ot11rmuş, 

(aman Yanbbi o anda ne kadar rü
zeJdi1) reni bir elbi...mi giymı11 t.et- • 
kili: ediyordu. Beni artraanda s&"On
ee 78Vlfl:ll dllDdü ve mes ut bar te -
beaümJe llJilnwÜ7erek 

Tw • ..aae nalfell lrılwacak ltlr 
zat, A&&lilrlliinl, o ıa, o 1a1Ue öNi
tül lua ve Yeelıl ltlr ifade Ue anla
lllıü Jlulr RJ....ıan arak .. Mt 
dakllra llQP ı UIO& ıiMre& e4le • ....... 
e- B ... _.. ........... A .. -

....... laQall, _. ..... Te .&DW 1-
fbt 1'..a.iı IMi7iilt bh=etler laaldun-
4a lllr 1ı•1ıe• .._._anlı Te .._. 

millttkl• MUll Şef t.laiiıaia. A .. -
- NmlJ 79U elbiMnı l'Kıttı mı 

bana dbe 90l'dlı. 
Dikkat ettim· 7ÜZÜftde r17_..n e -

aer ,.oldu; 'bu tam mtnaefle m•'ut 
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Senenin İkinci Büyük TOR K f ilmi 
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1 TARiHTEN YAPRAKLAR 1 ATATÜRK'ÜN 
Ramaz~n Davulu ~SON GÜNLERi 
Ne Va ıt Başladı? 
Müzelerimizde Davulun Türlü 
Çeşitleri Ve Şekilleri Vardır 

I
~ --Y AZAN i--ı 
_ lbrahim Hakkı Konyah _ 

F.skı Raınamnla.rın biT de sa
hur davulu vardı. Sokaklar elek
trikle, havagazıle aydınlatıhna
dan evvel bir bekçı önde ~ 
be (1) fener gelir, arkadaşı da 
boynuna astığı dawılunu ça1Brak 
Müslümanları sahura uyandırır
dı Davulcunun iftar zıya! tını 
ve bahşişı bolca veren evJerin 
tahta cınnbalarında, kaıfe6lerin
de çomagile tempo tuttuğu d.ı o
lurdu: 
Ramazanın on beşinden sonra 

dawlcu para oplamıya ve beyıt 
söylemıye başlarrlı Çocuklar sa
hur davuluna hele beyı SO) e
miye bay hrlardı Davulun \ek 
nasak ahe~ne remız.Jı doku
nald1 bevıtlai refaka ederd . 

Ymdeami dlrelr lıl&er 
Si7leml7e J'tirek a.ter 
...... bnumlell&ar...-a 
Arkı...,_ w..lı lıl&er. .. 

Türk davuMı ve onun kuçük 
kardeşlıerı olan def, dunbeleği, 
nakkare kudwnu, daıreyı ve a
ğabeyleri olan kefçe ve k<Eu çok 
seıver, davul Tür.kür. mılli hır sa
zıdır. Davul birçok ata sözlerimı
ze gu:m iştir: 

Kös dinlem~ davul zurna 
vızgelir, yüzü davul deri&ı 1(1-

bi, davulun sesı uzaktan hoş 
gelir, davul tozu, nunare ~lgsı 
arar, davulsuz, zurnasız dukün 
olımu, hem davul çam. hem ka
,çar, davul zurna ı.te adam ara -
ımıya gider kızı ke-!lıd•ılM" bırak
salar ya davulıcuya va zu~ıva 
vanr . 

Kavanini te rıfat mecmuas 
davulun dedek-rinı, evlat ve ah
fadın p k güzel asnif etmıştır 
Madeni 'eyahut ağaç bir kasna
ğa gerı:kmek sure•ı e yapılan bll 
sa.zıı Tu k d'~1 de bn~:ok adlar 
'ardrr. 
Da~ ul, avul dümbek dum 

ruk. kobu~ dunbelek tu tum
bek ttimb lek. tuv dun~k. da
vulga kö&, dun.börk. 

J. ele, def, daıre, nakkare. 
kudum:-kftçe ,P-bı başka d l r
den aldığımız Rlimeler de var
dır. Şatki Hatay Türklerimn ica
dı olan davulun yinnincı asrın 
mi.ite.ki.mil sazında bile mühım 
bir yeri varoır. Güneşe tapan de
deierımiz davulu güneşin bn sem
bo}ü olarak almıtlar ve ona dıni 
bk muhteremlik bile vermişler 
dir. Fricyalıların yer Tanns. t>
lmı Sibel heykftlerinin koltuğu 
altında bir de davı;.. vardır. Giı
neş Tanny temlil eden bu da
vdlun içinde fırtına Bora ve rüz.. 
gir gizlidir. Yer mAbudeısi iste
ditli zaman cl8Vukmdan bora. fır
tına ve rWw&r yaratır. Fakat 
bunlerın ~ güneş oldu
iwıa ınan4ırdı. Sibel adını Türk
lerin Y sub• ve .Subelı. Tann
lanr.;ı an almıştır. lıatanbı.H isarı 
atika mÜZESiDde ko1tuldan al
tında devu? tutan birçok Sibel 
heyk~ vardır. Din ve esatir 
tarihleri Fr1ıeya'lıların Sibel ayi
oiııın Simbal den ~ bir çeşit 
def ve davul ile yapdcbğuu kay
~ (2). Simbal ve Si.ilnbal da 
ye-kpare ve butün anlamına türit
çe ·Süm ve Tann anlamına 
Bal kelimelerinden mut.eşek -

kiılcbr Türirıçe davul da Fricv a
Warın bu manışına tamamen uy
maktıldır. ·~at Çagatay ve 
Turkıi Osmanh ctaıvul &Ntne.jn 
eöyle izah eder: 

Bora fırtına, şidctetlı rüıwir, 
Tabl ve Semerkand yakininde 
bir yer adı.• 
K&şgariı Mahmut bunu Tvvıl 

olarak alır ve: cA'Yda Dotan kut 
~in çalman Tabi'chr• der (3). 
Şarkın biııçok ata kıtaplarmda 

davula raırtlandıiı halde Omi -
ros'un Ilyada ve Odhlevaiınde şe-
ir Penda'nın ~aı.ında kat'ıy
yen davuldan baı.ecrihıwniftir. 

Şarki bir ilih olan Diyonizo.. 

6U1l Frıcyahka daıvul teıveccüh 
ettiğim M.il'attan beş asır evvel 
yaşıyan ·EVI"OJ)id> in Bakand ad
lı eserinde rastlıyoruz. Evropıd'in 
on asır evvel Fricyalılera Sanltar
Y06 Sakarya havalisinde çal
dmlığı davul yıne bu haıvalide 
ietildalını buılan Osman oğulları 
te;,,ıiından her gün •Nevbetısul
tani !erde çalınır ve sa~ ile 
ayak a dı lenırdi Yunanlılar 
Fricyalıları davulun mucıd ola
rak~ <:ı le d 
~k ku-

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 75 

Başvekil O Gün, Öğle T renile 
Ankaraya Hareket Etti, 

Müdavi tabipier: ProıfEBOr 
NeşetÖmerİnlelİ>,M.K~ 
mal Öke, Nihat Reşat ~r 
Müşavir tabiıpler: Doktor 

profesör Akil Muhtar Ö7r 
den, Dr profesör Süreyya 
~et Serter, Dr. profeaör 
Hayrullah Diker, Dr. M Ka
rr. ,1 Berk, Dr. Abravaya Mar
maralı . 
Bu raporu hekimler vefat hi

di8e6inin aikabinde hazırlamış -
lar, Dr. Nihat Reşat parafe et -
~. diğerleri de ımrzalamıtlar
dı ... 

Başvekıl o gün. ~le trenilt> An. 
karaya harek t e tı ... Ve yine o 
gün verılen bir emirle D>edi 
Şefin muazzez nişının tahnıt e
dilmesı sarflyda buJunan ht*mı
lere b l.dın.d 

Tahn t ~n Gu a~ senryatı 
profesorle inden Albay Halide 
havale ettıler. Alba o un ll>e
dı Şefin naşını ta'hn ederek ha
zı.rlanan aıbanos t ura vazettır
dı 

Lşte hatır•ı her Turıwn kal
binde ebediyete kadar yaşıya -
cak olan. Türk Cwnhunyetinın 
büvuk kurucusu vatan mukad
de& bir emanet halinde fikir ve 
silah arkadaşı M li Şefe bırak
mış ıbir cihan çoker ~i-bi ~ı'f g0: 
cüel.e 18 milyonun kalbinı derm 
ma't@.me batırarak ebed~ete n
tikal eolmifftı. 

BiTTİ 

RABMt y ACiZ 

Doktorlenn •tet••l•n 
Bu ıefrikayl, D>edi Şefimizin 

ya.kininde bulunan zevatın ÜQ -
delı.ı:ı ve kendi müşaıhedelerile 
aolattııklarıru bir araya ıceüre -
rek yumak imkiuunı bulmuş
tum .. 

Ebedi Seiı tedavı eden he&im
lerin kendi fllOriş v miitalnıla
nnı da kendi agızlanndan yaz -
maik suretıle tefrıkanın t p 'e ta
rll çet'\'e'Vesinıde.k fala ve nok
sanlarını ılave veya tay imkiru 
da kabil olacagın düşündüm 
Müdavı hekimj.erın bu mevzu et-
afındakı ha ırala mı da okuyu -
culanmıza a unlarda ve!' 
yorum 
Operaıör Profesor M. Kemal 

Öke'nin bu hU6ustakı ızahatını 
~, oruz. 

OPERA TÖR AROFJr.3ÖR M. 
KEMAL ÖKE ANLATIYOR 

Eıbedı Şefımiz Atatürkun has
talık devnsmde müdavi hekim
ler arasında bulunan, Aı.nwtı 
son nefesine kadar başucundan 
myr*nryan ve l'i>eds.~ tntikaı.
lerinde bızzat hizik ellerrle goz
lıerini kl9""*N> dellerii profmör 
M. Kemm Ôkeyi kendı muaye -
nehlne8iDde 21~arvt ._ 

Tedarvi sırasında b~k ft8i -
lekrle tıti>ı müdatıaıe.lıenn en 
ehenmiyeth kamı arını derin 

eıınafını ela şoyle tarif eder: 
·Hanedanı Alı Olmandan il

kın davul çaldıran Orhan G~ 
dir ki Bunsadaki kabti üzennde 
ku1mr&ı örtülü bir tabii kebır• a 
sıh durur bu tablin 1000 senM1 
hududunda F.gri fethı ~ 
çalındılı an•ane ıJe mervf ve 
miilbettir 

bir hazakatle denıhde eden UB -
ta.t; hastalığın kat'i teşh.iısilıden 
sonra Atatürkün emrile tedavi 
beyetine daihil ohnuş, Ebedi Şe
fin Savanmada başılaymı nhaı
sızlığın ş.iddeliemnesi devresin
den itibaren tedlllYi vaızife8ine b8' 
lamı.ştı ... 

t\st.ta .ilk sualimi ~Wrı ne 
~ ve kimin tarafından lııonuJ. 
ıeiuğumu ted>>t maksadile soıdunı. 

Bu suale işe başlenwwnm ~ 
.bca sebebi, bundan evveılıki tei
ri«a kısmında da veri~ malfı
mata 'köre teşhitiın geç kıonulma
m1 hast~ bu yüzduı adam a
lkıllı ılerlemesinıden sonra (Sı • 
roz) tedavısine Pirişi:Jldiği bina
enaleyh tedavı ışını g · başla
dığı hakkında bazı şayıalarm ha 
kiki maiıiyetını o~a koymak
tı. 

()pera:tor M. Kem l Wıtı ettı: 
&n, tefjfıis saJba.;ında tecla

vı heyeıtme dahil degı.Jdım. Ata
tiirkün yata naklinden sonra ya
nı 138 hmiranmda ktftiı emır -
lerile dıger hekim ai'kadaşa...ı
ma iltihak ettim Te~ısın nere
d~ ve kimin taraf ınıdan konuldu
ğunu ancak al'kadaşlarımdan og 
renmiş bulumıyorwn. Yaıkuz bi1'
diiim ve Jr.at'iy~e .iddia ede • 
eejim nokta ~ ZM1ıannm 
ve Türlt hekimlen tarafından iro 
nuJduRudur. 

AWürkün stiıı vaziyetinde-
ki Uıp;yyiır, bu tıastabinı aeıytr 
ial>ı alarak daha 937 aerııtBiwn 
~nde meydana çılamııs b0: 
di dok11>r-lan Neşet ~ İnlelp 
'tanllmdan muayenesı yapılım14, 
nha1ısızhğın o zamanki vmaye • 
tine töre icap «len tedmıler a-
1.ımruş, kat'i teşhıs konulm.amaık
la beraber devmnlı bir Mrtb'alıa
te luzum ,Ptenhn;ştır. 

Ta'bıi bu ları ben sonra -
dan ddttor aritadatakdarı öArerı
dim. llk ıe.hisi Yalıovma o .za
man otel Tennal clinStıörü bu
hma.n aritaıdaşımız Nihat R.eşa 
Bevın ko)dugunu ben~ sonra
dall haber aldım 

Ataturk, Neşet Ömer İnleil>m 
hastabgın bidayetirıdelu iıltira -
nat luzumuna kanı ohnakla De -
raber ~ had~lerin ceft7anJ 
gereıhe kendi erıerjiit kar.ııkt«i 
itibarile - iBtirahatı ihmai et -
1111'. Pransız doıatorlanndan F.i .. 
SÜIJle ılk defa celbinde ~ -
nı luzımıu ılıeri surmuş, bir müd
det 5tiraıbat etmE9ini :D>ed.i ~ 
je ...,,,~. FileJ.DCl!Sl _..,. 
iki ay &.lar bB' istirahat lür&u -
munu bildirdikten sonra ~krar 
a.c!ınlıehtme diinmüş! 

Aynı gunletıde uyw WiM -
lenn Rkicıafı, Atatürkün Haıay 
me&elesı&e t>ir:zat ve yak..S•n 
mewruı olUllU buna ımkin ver -
meml§. • Diba 80ll1"a, Atatürkün 
aym ı1 niıayetillde YalıoYatYa 
yaptıkları aeyahatte tel Termaı 
de bul\IDduklan sırada '-SDUıllli 
~ aliıznetJenlen nt

hal&ızl~ a.tıreo muısai!k mu
düriı Nihat Reşat Beiger bu U,
fiyet keglWne aoy~ Aı&a
türkün mvvafakatile br muaye
ne y.llPIJUŞ, bu mua enede kara
cijlri bü'1 tik goımu.ş karacı~r 
i!ttwıbını s ıne kend ne an.e -
mı 

Bundan aonca aıyru mev.w u
zerinde Türk bek.im1erimn Yac>
tıgı etütler netice ıtibarile SUVL 

• ..,, )ııoydunn~ur 
Bmaena}eıyJı; Atatüdmn ha&,....,..a ilk eıııb• _,,....ıar, 

Tüdt~ 
l"JIBinee'Rl ikinci .. ...... 

yaptlılı ~bu .... ·-dit JDllhıyeüni göırterm~ Ve te-
yit e4m.iş.. 

Siroz halfabjı cüiel' hlıl*rS > • 

lara 1ııef»Jemm. 8iJl8i bir fuli:)'et
le uzunca INr 11..,.... lüıeredf 
filini y..-r 11 ıAııımr, Pniia t.;
rinR bO&üıı 6rMile kendiıtilli ar-

-· Jı:oyar Had llluı &iZH ........,. 
llanıi hekim oıluma okun ..... 
Jııoyeilmek için çok ınilte7Ukiz 
w t.t.yı en ince bir .,. ... 
tömen eeç.irmesi hacbııtlsini 
deuıamılı şetiJde gomnünde bu -
Junduanası ttınrmbr: 

.Matürıkün li.tablı vaktinde 
tefhiş edij,niftır. Ve yıne luç 
zannetmiyorum Ot vadfe itiba
rile Ata ürkün normal aman -
liaDia bile ~a. vawetm ook 
" almıdan ve dikkatle ~ eiımı
ye mec:l>ur ve memur an ken
dı h\SU&l dolıdıonı Netet ömer 
bde1p ıeşbi&iııde h u8tet 
e1ınif 

• 



ener bahçe - Vefayı 
1 - O Yendi •• un 

• 
Ogan iki Tarafın Mütevazin 

Bir Çalışmasile Geçli 

Vefa - Fener Dl&çlll<iıuı bir lnllba 

Bu haftaki lik maçlarının en 
h~'.Y ecanlısı ve en. eresaru Taı.s:im 
sladuıria oynanan ~-eneııbaihçe -
Vefa maçı idi Bu ehemmiyetli 
karşılaşmayı takiıp e.mek üzere 
dün Talisiın stadılla .bir hayli_. 
yırci~ı. 

Bir ha.ita evvel Fenerfbahçen.in 
Bey koz ka:rşıslllda muvaffo.kı -
vetsiz bir O}·undan sonra ıbera -
lbere luııuşı ·buna muk@bil Ve -
faWarın Gal.at.asaca.ydan hiç OOI'

mal cılınııYan bir oywıdan sonra 
7-0 gJbi lbüyük bir farkla mağ
lıip o.~ geçen haftanın muvaf
fak ola.ıruy an iki ekil> inin alaca
ğı netıce bir kat daba entel"C\San
llaşlumııştı. 

Maça saat 14,30 da Fenerliler 
ıbaşl<:.rlılar. 7 inci dakikada Fener
li Melihtn kaçındığı muhakkak 
bir go:den sonra VefaLlar da ya
va~ yav~ açıaııağa ve rakipleri
ni sıkıştınnağa başladılar. Fa -
kat bu hi.'ciim.lar QOk sürmeden 
Fenerllier nisbi lbir hillmiyet 
teıı.ıillıe muvaffak oldular ve bu 
tazyik 24 üncü dakikaya kadar 
sürdü. Nihayet 27 inci dakikada 
Fenerin yaptığı yeni ·bir hücum
da kwa.nılan bir sayıyı hakem da 
ha evvel farvü.Le d uı:ıduniuğu 
için V eta alıeyhlne verilen ser -
best 'VUruştan Fenerliler istifade 
edemediler. 

35 inci dakikada Vefa sağ açı,ğı 
sakatlanarak oyundan çıktı. Ve
fa takmu on k.iııi ile oywıa de -
vam etti ve iki taraf ta devrenin 
60;Plarını müteva:ziın bir oyunla 
geçiriııke!l devre ~ oiarak 
!bitti. 

1KtNci DEVRE 
İlciıxi devreye Vefaiılar baş

Jadılar. Feneriler hücum hatla -
nıırla yı>ptı.k:ları ufak bir tadi -
liıtla çıkmlşlardı. Bu devrede Fe
ner hücum h..ttı şöyle teıı..ııp.en
rnişti. Rebii, Basri, Yaşar, Meliih, 
Fikret. 
Vefanın oyuna ~amasile Fe

nerHleri.n mukııXıcle etmesi ayni 
anda olıdu. Fıokat bu devre b~laı-

ruıda da.ha dii2gün aynıyaıı Ve
fa hücum haHı Fener müıd.afaa -
sıru bilhassa Ci'hadı hayU müş -
külôta uğratlyordu. Vefanın a& 

süren bu tazyikinden kendileri
ni sryıran Fenerliler Vefa kaıle
sini sıkıştırmaji;a ba.,larlılarısa da 
ıbu tazyik hlçibır ne.ice vernıedi. 
18 inci dakikaya kadar ka~ılıklı 
hiiıcum:arıa bı.rlbirini korkuıtaoı 
iki ta.kun bir türlü sayı çıkara -
ırnı:;yordu, 

CİHADIN YERİNDE 
MÜDAHALESİ 

Nmayet 23 daıkikada ortadan 
yapılan bir V eia maçında sol a
çık Mehmet fevkadode bir eşape 
yaptı. Bunu Cihat yerinde bir 
müıdMıale ıle kornere çekti ve 
bu suretle Fenerliler muhaıkkak 
bir go-den kendilerini kaJıecile -
rinıin ustalğı ile kurtardılar. 

Bu hücum<la.n sonra tekrar Ve
falılar .Fener müdafaas= epey
ce sıkı.ştırdıJar. Nihayet hücum 
sırası Feneıtı~e geçıniııti 

MAÇIN YEGANE GOLÜ 
35 inci dakikada Fenerbaıhc;e 

ortadan ya<ptığı bir hücumda Ya
şarm atıtı,itı bir şütü Vefa kale -
sine ıakaydane bir hareketle çek
ti top ka·'.e direğine çarparak gco,. 
ri döndü. Buna yetı.ı;_en Meliiı mr 
kaıfa daııbesilt! taık:ımınm yEgane 
.ııolünü yapa.bildi. 

Bu golü Vefalılar of.sıryt adrl.,._ 
derek itiraz etmişlerse de hake
min kat'i kararile t.ek:ru o~ 
ıbaşlandı. 

Go:den bir d&kika sonra raık:ibi 
ne tekme atan Vefa sağ a.;ığııu 
hakem d~ya çıkarınca Vefıı.
lılar tekrar on kişi kaldı.ar. Ve 
devrenin bundan sonraki zama -
n;nda ıki takım bütün enerjileri
nı sarfer.tiler ve maç ta 1-0 F~ 
rin galebesile bitti. 

BEYLERBEYİ . - KALE 
1 - 7 

Bu maçtan evvel oynanan Bo,r
leıtıeyi - Ka.e takınılan maçı Bey
leıibeyin:in hakimiyeti altında oy
nan'J;rak 1-7 bitmistir. 

EYÜP HALKEVİNDE 

ıw<:.p Hlll!Jtevı spor ıromıtesi <111uhmeR:1 ııençı..nn arasında gQ
reşe lan merak ve istidadı görerek. bir .güreş kurnHesi ~.rtibine ve 
ayrı··a bir de geııııQlerin çatlşınası ıçın gureş salonu tesısıne karar 
vernı ı.ştlr. 

Eu kanır üzeri.ne Eyüpta Oyuncaklar cactdeıinde metrük olan 
Sokt !ılu kütüphanesi bina6 nda mükemmel bir salon hazırlamış -
t.ır Sa.onda gi...~ ıçin lazım olan bütiiın levazım ve ayrıca dJl bir 
du~ m.<hı<lli yapı!ıı:nııştır. 

E'l modem şekilde hazırlanan bu ·güreş salonunun reımıiküşadı 
evvelkı gün merasimle yapılmıştır, 

Bu rIM!rasİinde Eyüp Kaymakamı Sait Yücel ile Parti Başkam 
İbrahıw Tarim ve diğer zevat hazır bulunmuştur. Güreş komite
ı;ine şm:diye kadar 80 ! mütecaviz genç sprocu kaydıedilmışt.ir, Bu.ır 

; Fenerbahçe Stadı 

Baykoz - ist. Spor 
2 - 1 

Diln Fenıerl>a!ıç.. stadında l(ii
nün ilk kaxşıl~ası Beykoz - Is
taıııbulspor arasında yaıpıhnıştır. 
Müsırvi kuvvetlerin ça:rpışması 
ortaya .(ii:zel bir oyun çJrnnnı:ı 
ve müs<ıbaka ·baışından ıülıayeıte 
kadar zevıkle seyredi!miş1 ir. 

Ha.kem: Feridun Kılınç idi 
Ovun Qak seri ba.şl~ l:ı~in

ci dakikada bir Beykoz 'lıücu -
m ur.da Ali taknnına ille gıolü ka
zandırmıştır. Bundan sonra za
man za.man hakimi.yet bir taıkmı
dan diğerine geQnı:iş fakat neti
ce değismeden deyre 1--0 Beylroz 
lehine bi'miştir. 
İkind devreye İstanlbulsporlu

lar canlı baş1aımşlar bu canlıl.k 
10 uncu da'kikada semeresini ver
ımi.ş ve Cihadın ya.ptığı goLe be
raıberhk temin edilmiştır. 20 Jıci 
daıkikada Enverin kı>leciye ver
di/<i bir geri pasını y&kahyan Şa 
haıı Beykozun ikinci golünü de 
ka)"detnıiı; ve maıç ta 'bu suretle 
2-1 Beoytkozun galiıbiyeti ile lle'lı
ce~ermu:,tir. 

GALATASARAY - TOP.KAPI 
- 0-9 
Son maç Galırtasaray - Tapkapı 

arasında olan uştur. 
İlk dakikadan hakimiyeti ele 

alan san kırm:zılılar Topka.pı ka
lesini tehditle b~ amışlar ve Ga
latasaravhlar üç gol kıryrlederek 
devre 3-0 Galatasaray lE:!hine ne
ticelenmiştir. 

Jıkinci devrede 6 gdl da!lıa kay
deden san kır:ınızılılar sdıa.dan 
9-0 g!bi büyük bir farkla gaJip 
çıkmışlardır. • 

---00000----• 

Şeref Stadı: 

Şişli - Alemdar 
3 .. o 

Şeref 3t:ır:lında günün ilk ma
çını ikinci kiimeden Şişli ile A
lemdar klüpleri yaptı:ar. Bu rnü
=~ka çok zev'kli bir şekilde geç
tL Ve rakihine nazaran daıha düz
gün ()j'tltyan Şişli maçtan <h3 ga
lip çktt 

KASIMPAŞA HİLAL 
Günün ik~i pıaçı birinci kü

meden Kasmıpa.şa ile Hilal ara
sında yapidı. 

Oyuna Hilalin merıke:zıden yap
tığı seri bir akınla baoşlandı . 

Kas mpaşa takımı ~n da 
yardımı ile hakimiyeti alarak mıı 
kalbi! hü.cımuara başladı. Oyun 
y.irınincı dakikaya kadar Hilal. 
<kalesi önünde devam ettiği halde 
ınühacimlerin f~ çalım yaıp -
roaıan yiızıın.:ı.en neWl'e venruyor
du. 

2U ıncJ dalukadan ıtılbaren Hi
lal oyuncu.an da açılrnağa ve ra
kip kaleyi tehdic.e başi d;lar. 

N iliayet 3-0 uncu daıkikaıda bir 
Kas=paışa müdafiinin geriye ver 
di.ği pasa kaleciden eV'Ve; ye . işe!ı 
Ot1han sıkı bir şütle goıe tahvil 
etti ve birinci devre 0-1 Hiiru.in 
galebesJe nrlıayet.l!'nrlı. 

İkinci devreye KasJTll])a.şa bü
yük bir enerji ile baı;l:ırlı. Sürek
ıli şekilde yaptı,itı hücurnlar.a o
yun üzerinde üstün vaziyjl<.e geç
ti. 

Nihayet 28 inıcı dakikada bir 1 
kanşikl..ırtan istifade ederek Hay
ri vasıtaısile beraıberliği temin et.
tiler ve müsabaka bütiiıı çalışma 
lara rai\!men bu vaziyet değiş -
meden. 1-1 beralber~ nihayet 
ıbuldu. 

~İKTAŞ - SÜLEY.MANİYE 
0-3 

Giinü.n ikinci maçı Beı:;:llrta.ş 
ile SU:evmanlıye arasında yapıldı. 

Rüz..giırla oyuna ba:şlııyan Be -
şiktaşlılar d<!ıchal hakim vaıziye
te geçtile-. Ve üst üs.e Y"'Ptık -
lan akınl.aıı:a Süleymaniye nısıf 
sa.hasına yerleŞtiler. Bu ta·zyi:k 
20 inci dakikaya kadar devam et
ti. Bu sırada düleyrnaniye müda
fileri bütün enerjilerini kullana
rak ka..elerini zyi bir şek.ilde mü
dafaa edİyo~lardı. 

25 inci dakikada soldan yaıpılan 
bir hücumda Eı;ref anl olarak çek 
tiğı şiltle ta.kınunm birinci golü: 
nü yaptı. Bundan bıraz sonra Hus 
nünün, kalecınin hatasını:lan yap. 
iığı ikimi gol takip elti. 

Ve birinii devre (}-2 Beşi.kıtıış le.
hine bitti. 

i:ltiııci devreye riliogarla ba.şlı
v:m Süleymanveliler bir iki a
kın yaptılarsa da miJhacimleri -
nin kale bnünde şüt ırtmzınaıan 
yüzün.den netice alamadılar. 

Beşi:lct.aş tekrar ü.stünlüğü al
dı. Ve 32 inci dakikada Hüsnü k.... 
fa ile takunııun i.ıc;üniü golünü 
yaptı. Ve müsaıbaka l}-3 Beşiktaı-

ebesile ni'hayet buldı.ı. 

Askeri Liseler Atle- ' . 
tizm Birincilikleri Fotoğraf fahllll rl 

İki Yeni Rekor Yapıldı 1 fü~e ft!c~afınızı ~ .. ". 
Askeri ~er ara.s_nda tertip kım olı!usunuı.u söylı e•:m 

edilen atletiı:rn birinciliklerine 
dün sabailı Fe=ıbaıhc;e s adında 
devam eıdikn:iştiı:. Kuleli, Bursa, 
Maltepe ve deniz lise:er:n.i<ın 

İBKAHİM TOP (Unkapanı) 

Zeki ve kaT -

ra:rışlı bir llp. 
100 den faila bir a.!let gru:punun Cal.1'kanolı:r. ıı:a 
iştirak ettiği bu müı;a!bakaı-arı ko
mutanlar ve birQOk yüksek rüt
lbeli subay !ar :aıaka ile takip et -
ımiş:erdir. 
Sahanın çamurlu olınaflına rat 

disine verlJen ..,.. 
ıılfelel'l bÜJ'lllr. 

bir dlldtı.lle ifa 

eder. Maamafila 
men müsaba.kalaııda ilki askeri heniiıı küçük -
liseler rekoru kırıla:nı:ş ve şu tek- I tür. 
nik nE't.celer elde edilıni:;tir. 

2.00 Metre: Hüseyin (Kuleli) 
23,9 (yeni rekor) 

150\J Metre: ltahmi (Maltepe) 
Gülle: Nadi (Kuleli) 11.01 (Ye

ni rekor) 
Birinciliklere ııe!ecek haf· a de

vaan edilecektir. İki gün devam e
den miis<ıJbaka neticelerine göre 
Kuleli 88 puvanla •birinci Deniz 
lisesi 40 puvanla ikınci, M~ tepe 
31 le üçüncü, Bursa 2.4 le dördün
cü vaziye;tedirler. 

Muvaffakıyet 
Sırlarımız 

( B3$ tara!t ı u1ci sayfada 
,.,.Jı ve •Ju mjJleUn başına Aiatürk 
ı;ibi benıeri ı;OrUlmeıniş bir deh• 

ı;cçmeseydi. bUl'ün arık bozkırla.rda 

açlığa ve susuz.luj"a ma.b.kiım edilutlş 
l'Öçebe ömrü sürecekt..i.k.. Bu cerh ve 
inkir edilmu bir b.a..k.ikatLir. 

AtlaLı.ığımız badireyi t.ariht.e lılçblJ' 

millet auatmam.ışıı.r. İçimiz d.ıfınu.a 
düşman kesllm1şLL Böyle bir badi
re.y i atlatıp kendini kurtarmak. ne 
k.a.da.r IÜı;:>e, kurtulduktan sonra la.
kip edilecek salim yolu t.efrik edip 
kurulan bü.r ve miist..a.k.U devletin is

tikrarını kmlıı edip milleti refaha u
la.şbnnak. devleti saygı deier bir 
mevkie yükseltmek daha da güç:hi.r. 

Blı bu balıüya.rlı.i'a da eriştik~ Bu 

büyük muvaffa.kl,Jeün SUTmı da dü

rüstlüiUmüzde a.ramalıyu. 
Türkiye Cumhuriyetinin buctınkü 

!sWı:rarı, Türk milleLLııin bugüııkıi 

refahı, devletin büRW cihana hurmet 
telkin etmesi do,fru. sözlü, doğru ö~
lti oluşumuzdand&r. Türk. yalan nedir 
bilmes l'e bil.memlşUt. Sa.va)ta nlL:tıl.l 

açık &lınJa dôvüşürsek, bıı.rışta cb 
a.çık ka.lble konUfurw.. Bu bizim mü
meyya vaslımu., milli şıarımızdır. 

BüyUk bir fmuımuz vardır ki. burun 
ilem bu ina.nın önünde boTUO eğmek
le miikellef1ir: İıısaııiarw blribirleri
nl bndırma.d&ıo. aldalmadan yaşa

maları C"erekJir; büWn miJleUer de 
böyle hareket etmel.ıdirler. Milletle

rin blrlblrlerllo m ~çlnmelerı lama 
olduğıına ina.nnuş lıısaıılaru. 

Cıımhuri)'et ilin edildı edileli de'Y· 
Jel ve hükfımel m.Ulelm vel<ilellai 
hak.kile ifa eW. K.anet ve kudreU.. 
nl t.ems.tl etiij'J mllletlıı ina.nwda..n al
dJ.imJ hiçbir a.ıı unut.mad.ı, ~erek ela· 
biti ve rcrek baricı siy a.sedmime dı.i
rüst.lülı: eu buyiik !p&n oldu. 

On altı yıllık Cwnluıriyel tarihi 
fikir selibetinin, diırendişl.ijin, deiJt· 
in.iyen prensiplerin de:,ıan..ıdır. 

Türkiye Cumhuriyeti. üç esaslı 

nokta. üstunde durmD.f, üç şc7l 

mukades vazjfe bilmiştir: l - Gf'çılen 

70Uardan hiçbir sebep ve sure1le ceri .. 
ye dOnmcmek, hiçbir sebep ve suret
le ka.za.ııdıJ .. .ıa.rım.ı.:&da.n ka> bt:Lmemek. 
2 - Asla ahtaLnt.ata iara.ftar olma
mak; poULika.mud.a., fikJ.rlerim4de, 
dostlukla.rımızda dü.rüsı olmak ve 
il.er siyasette k;1,r-.un1uiakilerden de 
ayni derecede dosUai, saırumiyet ve 
dtirüstlü:k beklemek. 3 - Yurtta. sunı. 
cilıa.nd.a sulh ülküsünü cü:ımek. 

J 932 de: «Geçen oıa se.De bir da.ha 

lsbal elmıştlz ld Türk ınllletlnln Alı.
denizdeki mevkii ya.buz onun bir hak

kı delil, lnsaııb'el ve medeniyella 
hayl'l için arını oclll:ıMsl icap eden 
ha.ldı veWım bir te:rtllr. Akdealzde 
TürkiJ'e lmvveW lti.r bekçi, si.dık ve 
dürüst dostluk, mU1eüer ailesinde iyl 
reçim.11, büyük ve sulhperver bJr un
sur olara.k ehem blr mevcudlyetUr» 
dlyeıı cmnhııriJ'ellml• 1939 de bıı 

mevcudlyet.lıı kat1 lü:nununu l!IUUrı ... 

sever bütün elha.na tasdik eıUrdi; PO

Jlllka.smda.. flk.irlerinde, dostulklana.
da. düriıst oJduiu için Türkiyeyi bÜ· 
tün cihana saydırdı, t'f'çilen yollardu 
hiçbir sebep ve suretle g-erlye dön
memek a'Ulllle yürilyerek yükseldi. 

Bu nefse Jtimadm en celi, en barlıı 
nümunesidir. Nefsine itimadı olan 
bir millet her yolda muva.tfakiyetıe 
yürür ve ülküsüne erişir, Benliğine ve 
sOzüne sahip oJdutu gündenberi 
prensiplerUıden şaşıruyarak sözünii 
drğiştlrmlyf'rek nerleyenbir millribl 
elbette k.I sırtı yere getlril~mez. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞJ DRAM 
KISMINDA 

Bu akşaıın oyun yoktm-. 
İSTİKLAL CADDESİ KOMED'İ 

KISMINDA 
6/11/939 Pazartesi günü ak.>aını 
llİNDiSTANCEVİZİ 

Enerjik btr 

lip. Azimkirdır. 

Başladıitı her ı.-

le büyük bir • -

zimle çalışarak 

muvafak olmak 
iein utraşır. 

Verdlii sör:dı:-.n 

kolay kola7 dön-
mez. 

• !\'UREDDİN BAŞARAN 
( Arnavutkôy) 

\zlmk.i.r bir _;.,:;;;::-;::--,;.•·-ı 

tıp. Zekidir. 

Ka.vrayh?.i faıla.

d.ır. Arkad;ı.ştarı 

arasında çok tak

dir e..!i!ir .. Cid • 

di işJerdf'.n hoş .. 

lanır. l\.luntazam 
catışmay1 sever. 

AGL 
B onşit 

Ha va borularının iltihabıdır. A -
razı evvela viicuUe bir kuru öksüriik,. 
boğazda ve göğüst.E bir yanma hisse -
dilir. Dört beş tün sonra balxam son
ra on beş Künde lyJ olur 

Tedavi..'ii, Jstirahat, terlemek~ ~ıcak 
ve buhar ile teneffüs. Ök!;ürüie karşı 
tatole ve ~fJonlu llfıelar almakhr. 
Goiıi.~ üzerine sıe.ak fanlli, ha vıu. 
hardal yakısı koymak, her sah h bir 
fincan sıcak suda bir kahve kaşıiı 

kükürt çlçefl ilive ederek f('mek ıa

'Z'lmdır. Cocukla.rda sıcak banyo ıa ... 
zımdır, 

F ransanın Harp 
Filosu 
(Bast:ı"llfı 1 inci &ayfada) 

Fransanın kru'V'AZÖr olarak 8 JR18-

lak toplarla mıieehlıes 7 bü:r ü.k ve 6 
pusluk loplarla mücehlıes sert 11 l'e
misi vardır. 

Bundan başta Pnuısa fevkalide 
aui 32 hafif krun.söre maliktir. 

Toçpido mevcudtı ise. ınoıtcrn U 
destroyerdir. Diier tara.tta-n 79 ~t"Jdr
albsı vardır kl, narbin başında Al .. 
manyanuı malik olduğu denh.alb. a
d&djnden hafifçe yüksektir. 

--~o---

Müthiş Si1ahlar 
iT t;ı 1 ' •ı a) 

bir denizaltı gP-m.Wni ikiye böbııelt 

tedir. 

Londra. 5 (A.A.) - İnı:lfu --
ah, Amerlkada slli.h aınl)ır;'(P.ll.·nun 

k-a.ldırılmasınd:uı mötteffklertn n :J3.• 

oa.iı nudcli JsWfarielerle ltlefJ&'UI ol .. 
Jna.ktadır. 

Gazei.clerin mütaleasına göre, de .. 
nlzaltı avc:ılan bari~ elm.ak üzere en 
müstacol slparil;lu lanareJ.u lçtn -
aı. 

Mülteflklerin olı>arl$1erl bakkmda 
Amerikan ıraselelerinln zlkrellildel'l 
159 milyon Slediııl' bir tAluıılnden 1-
llarltlr. 

Bir İtıırotı h<7ell yakında Ameri
ka.ya ciderek 7eni sfpa.rişlerde bu.la .. 
ııacakl<r. Silih slparlşkrlniu l>Olba 
para ile o!aeaiı hakkındaki büküm, 
İıı&'Ulereyl düşöndüreeel< malıi:r•IM 
detlldlr. 

İııgi!kn:n!n Amerlkada bir mlbar 
Dıl ytt. mll.ron Skrlinl' tutarında 

kıymeUeri vardır. İncilterecle de 5" 
milyon Sterltnr altın mevcuUur. 

Çörçil 3 Gün Fran
sada Kaldı 

Paris, 5 (A.A.) - İngıliz Bah
riye Nazırı Çörçi! 2 teşrinısani -
den 5 teşrinisaruye kadar Paris
te ka.Jmış ve Dalad:ve ile har.bıye 
naz;rı Caınpinchi':ye mi.ı!akı ol
muştur. 

Von Papen Belgradda 
Belgrad, 5 (A.A.) - Alınanya.

nın Ankara büyük elçisi Von Pa
pen buıgünu Belgradda Alman el
çisının misafiri olarak geçinn~ 
tir. 

Sııbaihley'in BerMndE'!l buraya 
gelen Von Papen, kar.;ıllk Simır 
lon Orient Ekspreısi kaç= ve 
bizzarure burada kaknıştır Fa
ka1 resmi YUıgOSlırv mahafili ile 

hldbir tema.sta b~tır. 

SAYPA-i 

• 
Çocuk Islah Evi ay-
dalı Bir Müessesedir 
Bu Yurdda 200 den Fazla 

Çocuk Y etişfiriliyor 
Kızılca hamam (İkdam muha· 

birinden) - Ankara'ya nakle
dilmesine karar verilen ve mu
vakkaten kazamızdaki modern 
hapishane binasına yerleştiril
miş olan Çocuk Islah Evi mem
lekete faydalı mühim b.r mıies
sese olınustur. 2.00 den fazla 
miıcrim cocuğun toplandığı bu 
yurttan kıymetli ve çalışkan 
rnüdıir Fuat İhsan Kurter'in ve 
arkadaşlarının çalı<maları saye
sinde pek güzel netıceler alın· 

mıı::tır 

Yurda gelen çocuklar, muhte
lıf atöıve· erle ra ı<t n onk bir 
son'at soh 'b • oldukları gibi ay· 
rıra da ok ma ve varm::l ö~retil
me1<te ve ilk tahsil bilgısi veril

me1'trdir. 
A <1 1 ve Vek'leti yurda cok e

hemmivet vermrkleciir. NitP1<lm 

flC>ren h~ft~ Adliye Vekili Fethi 
Okv;"r ka7tım17Al rp1mi~ VP. tc::tlııh 

r··ırıdP t tkikatta bı lunmıl<rt'ır. 

öm-cndPr,,mi7e a~ı-e Adlive Ve

!d•etı An!rar 'da ' ıs•al' ev' i
cin rr>o<lern bir bina yaptırmak· 
tadır 

B;r•nın fllrhof.Rr.1 kad•r bite
ca i 'mit edilmektedir. Rina ik

mal t>dilir edilmez coeuklar A:n
karava r ak'edilecektir. 

Vekfılet ıteniş sahada ziraat, 
san'at i~lenle çocukları bılıri sa· 
hibi vatım•k idn bir program 
da hazırlamaktadır. 

Bu suretle Islah eVTnde Türki
yenin dört bir kö•esinden gele

cek olan <:oeuklar yurda faydalı 

birer uzuv olarak memleketleri
ne dönmüş olacaklardır. 

* Kazamızın elektrik cereyanı-

TRAKYADA 

nı temın eden un fabr:kası son 
günlerde faa:iyette bulunmad>
ğuı.cian belediye yeniden eleK rik 
fabrikası yapmıştır. Fabrikanın 
kü:;at resmi Cumhuriyet hayra -
m:nda yapılnııştır. Kasabanın 
e:ektrik cereyanı bu fabrika ta
rafından 1emin edilmekted r. 
~ 

s·vas Halkevi Binası 
Sivas. (İKDAM M__ha.).r n -

den) - Sivas Ha kevi ç n par 
karşın , laki buyük saha ,slim -
lak edilmiş ve bu m ntakad2' 
binalar yıkıiarak saha açılmış
tır P k yak nda HalkeV' binası 
ın as,na b~acaktır. .-.. " ...... ·--a 

18 KISA H,._,,aı:RLER 1 
ra.. .. - ...... .u .. -..ı 

Daday, (İKDAM Muhabirin -
den) - Urzun zamandanberi mün 
hal olan kazamız hukuk, cezc ha
kimlikıerine ve müddeıumumi -
!iğe tay.n edilen zevat kazam 2a 
ge.erek işe başlamışardır. * Bir yıldanberi ıı:ıiıihal olan 
hüküınet doktorluğuI'a tayin edi
len zat ta kazamıza ge m4tir. * Son gii lerde kazamız d'lhı
linde frengi olup olmadı.<tı ha <kın
da 3ıhbiye Vekfileti taraf•ndan 
tetkikat yapılmak üzere gfuıde -
rihniş olan heyet işint bitirmiş
tir. He:)'et kaza dahünde az. Da
vay, Zari, Çok, Eflani mıntaka
lanndaki kadın, erkek çocuk bü
ti1n köylülerin birer bırer _ anım 
tahlil etmi:; ve frengi süphesi o
lanları te;bit etnıiştir. 

Heye! işinı bitirdiğinden ya -
kında Ka.stamonuya dönecekir. * Kazamız dahilinde, Kast~ 
rıu valisi Avni Doğanın hın. oeti
le yeniden inşa edil<!n yatı mek
tebi bınası ikmal cdiılınistir. Cum 
huriyet bayramında büvük me -
rasimle açılan mektepte t> drisat 
yakırıda başlryacaktir. 

HAYVANCILIK 

' ı..ııme, (Duha M•bablrlnıhe - 'l'n1:n Ylllnewt lı* ., - ' 
~l'l JI.ıbn'<la.ıı damnblc m•rlıeıt .... prlan cetlrlldlll " yoril ~ 
ııeknerelı biır ,.e~ temla Ye ._ııı. •ıım tt eld,._ eı.....ı. 
bildirmiştim. 

Tfaba böl&'eslııde ı.. anırıar.ı... o taM elQ .__ - - ... 
raklsra 1elıilmelıle 50 ye yakın esler -lan almmak-. 

Bundan m=ılekelba bekledlll ~ ,....,ı.. maııı.. oW.ah esler -
ru:mUJID önlemek ve orda için lsllk balde l'enl>ı bir ıuı.,,,.a.1t 7aralm&lt1& 
ayni ... manda merkeplerin ıslilu bakımmdıuı da çek Tubıd eluı ba -
rolıelln yüksek faycblan cörillmill ve bü- :rmrlla -.ı ııeldl.ı. ım.1-
mııttur. • 

Resim Tralı;ya'da elde edilen npalann bir k1muııı rösterlYor, 

Garp Cephesinde Faaliyet 
taarruz Lille, Rıoubais ve Tuur
cair.g mıntakalarında vukuıbul
mı..~ur. Belı;:ıka hududu cıvarın.
da Fransız müdafaa bataryala -
nnın ate.şi ar~ ı:şitiiın:ştır. 

ALMAN TEBLİCi 
Bertin, 5 (AA) - Alınan bat

kumandanlığın;n talıliği. 
Garp cephesinde müıhim hıı; -

lbir faaliyet olmamıştır. 
FRAN31Z TEBLlG1 

Paris, 5 (A.A.) - 5 Teşrinısa
ni telıı.iği: 

G<>ce heyeti ıımumiyesi itilbari
le sakin ııeçmiştir. 

Blies - Bliz'in şark bölgesinde 
ikı taraftan topçu faaliyclı kay
dedilmiştir. 

AMİRAL ŞER NEREDE? 
Parıs, 5 (A.A.) - lnıg1iiz deniz 

ımakamlaruıın 10,000 tonlUk Al
ınan cAmiral Seher. zırhlısının 
Bü.._vük Olcyaııosta bulunup bu -

{Ba.; tarafı 1 inci say!acta) 

lunrnadı~ tetkik etmekte old,. 
!arına dair Sanıı!ıay'dan verılen 
ve ·Swıdan Times• gazetesi .a
rafından neşredilen haiber burada 
alaka ile ka~ılanınıtkta.dır 

Şaıı.ghay'da hır J aıpon menlbam 
dan verilen bir habere göre J a -

ı pon limanlarında ve bilıassa 
cNagasaki• de bulunan Alınan 
ticaret gemileri çok miktarda kö
mur ve benzın al.makta fakat h~ 
nüz limaı:ı.landaı:ı ayn.Jmamakta
dırlar. 

Londra, 5 (AA.) - Meml:ıen
cos adında 5295 t:oniliıtoluk Yu -
nan vapuru iki infifil.ı müte<akip 
!batmıştır. Bu vapur lıll'buıbat )'ÜS 
lıi ıdi. . 
•Nıcolaoo. adındaki ikind bir 
Yunan vapuru da batı:-ıştır Ha. 
hubat nakletmekte olan Yunan
ı: vapur, ınfıLaktan bırkaç daki. 
b ronra batmıştır. 
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(Allah Benim) Diyen Kimsenin Al
lahlık Kuvvetini Göstermesi Lôzım 

Hiç lıiıme bu - bdar bu de-
rece miibim bir eadah dağılma
mıştı. 

Mehdi, her hmusta hlılkı rru
cu 1';inde tutmak içi.n ber ~ 
b""'71X"du. Bunun için de baba -
6ından kalma bitmez tükenmez 
hazine kendisi.ne yardım ediy>:ır
du. 

Böy lıeoe Mehdinin ilk günleri 
emlişesiz geçü. Ar.ı.plııtr mem -
11wdu. 

Ali taraitada:r:ı memnundu.. 
Halk :ınemııımdu. 
Dağıtılan naralar her:kesm a~ 

rı:ını tı.k<ııın~. Mansur tarafın
dan velia!htlikıten çıkarılan ve 
Jc.enrlisine Mehdiden. sonra veli
ah ilik veri!:.en (İsa) ise kendi ha
lrnd.e yaşayıp duruyordu. Artıiı; 
ra!hat ede::eğini, hldbir taraıfta!ll 
hiQi:>ir isyan zuhur etmlyece{(ini 
zanneden (Mehdi) de kavuştuğu 
saltanatın zevkini çı.karnı.ağa ha
zırlanıyordu. 

İşte tam bu sırada ve hiç !bek
lenmedik 'bir oıııheden Mehdinin 
Saıltanat zevki iıhlil edildi 

Ortaya bir adam çıktı. 
Bu adam 
- Ben Allıalımı!... Diyonlıı ••• 

Alladı ilk öooe Hazreti Adem 
şeklinde yer yüzüne indi. Ondan 
sonra diğer pey~aanl:ıa-1ere hu
lıll e!ti Nihayet Mutıamrnedden 
son.ra benim rmınna da girdi. 
Ben heın AHa'lıım, hem de Pey
gamberiırı. Bana tAbi ~nlara 
cennet, tal:ıi okmyanlara iı;e ce
hennem var ... 
Hem~ bir dev~ :ıruvv..ti:ne 

dahili düşma:nlar ta.nıfmdaın hü
cum iki suretle oilur. 

Bunlardan biri kuvvet, silfilı ve 
insan kuvvetidir. Yani ııoı:ıkça 
harp.. Bu harı>te zafer perisi ki
min yüzüne ırülerse ga'llibiyet 
o tarafta ka.h:r. A.l:iıasilerin Eme
viyelilere gald:ıesi gibi ... 

Ve yıWıut ta bu dahllt düşman
lar halkı en zayıf tarafından, ya 
elin veya menfaat haddimlen eld~ 
ederek hücum ederiler. 

V aitıa ber i.'ki surette de kan 
dökülür_ Fa.kat sonuncu şekilde 
ekseriya zafer halkın dlıaı!eün -
den iıstüaı:le edernk ka.lbini, dü -
şüncesini, rıihunu kendi hasis 
~aaıtkrine sevkedenlere te
vecciiil eder. 

İnsanlar, kafalannda henüz yer 
Jeşmemiş hi:slıer için istek.le si
~atı kultamnazlar. Zoria ölüm yo
lune. sevkedilen harp sürüleri za
fere deltiıl hezimete mahkimıdur-
flar. 

İşte MA!!ldinin salt:anatma kll'r
şı Ilı~ kıitlıran taassu-p yılanı da 
böyle bir netice ~e çok mü
saitti. 

Mukanna adında lbi:r herif, ku:r
nu, desı;;as ve ayni zaıman:ıda si
&ıiitbaz olan bir herif, Arab1s -
tamın içi.n&e, Arap!ann l:ıöribir -
ierioe d~an vazi<yetinden ke11-
di istifadesi.ne 'bir yol görüya:r 
ve plan.mı kuruyor. 

Bu herif, dÜ'n&'"ada çirkin'.l'ik 
d~ ne vama hepsi,nj suratın
da ve şahsında top!amıştı. Bir 
kE"re suratsız biri idi. Sonra bir 
gözü kör, bir ay ağı topal, sırtı 

ilranbur, boyu cüce idi. Velhasıl 
ıpis, murdar, iğri. büğrü, yüzüne 
bakUınaz iğrenç bir mahlCiktu. 

•Bütün bwılara rajpnen heri.ft>e 
seytani bir zaidi vardı. İnsımlları 
,ga.Vil avlaım.ak için iki şey lazım
dır. Biri merakı ııyandı:rmak için 
(esrar), diğeri (göz boyaım.a) .. 

İş•e bu herif •bun.ların her ikiı
ısine de~r ... 

Kafasına ahı.ndan pın!I pırıl 
yan.an bir başlık geçiriyor. 

Yazan: Ziya Şakir 
Dive, ona dua etti. 
Dil(er taraftan, (Ali) de, zırhın 

!bedeli olarak( Osman) ın V'erdiğ:i 
dört yüz dirhem güımıüşü geıti.rip 
Resulü Ekre.me verdi. 

- Bir ev açmaık iQİn ne lazım
sa. bu para ile alınsın. 

Dedi. 
Resulü Ekrem Ebıibe'kiri ge -

tMti. Paraları ona teslim etti. A
l.ın.aıeaıl< şey 1er hakkında da em.İr'
ler verdi. 

Bu para o kadar azdı ki, hiç 
fiipheısiz lti, yeni açılacak bir e
vin iht.iyacmı temin edemeııdi. 

Buna binaen, ancak şu eıtYa alına 
bildi: 

ı - tQi, hurma lifi ile dolldurııJ.. 
muş, (Ham11ıe) denilen bir dö -

ıBu altın m..ı.e su:raisız beri
lin ~ yüzünü tıalk't:aıı giZJi. 
yor. Y abuı m•drenin iki deli -
ğiDde birinden tek gözün ~ 
ıııa lbakı4ı ııeziloınekte .•. 

Bj;;y.lıe bir §ekikle (Ben A1ia -
hını) diye ortaya atıJıan ve lbir 
tenasüh nazari)"'Si kur.an ada -
mın yürüttüğü oorar da ca!hil 
halıkı meralcl.aınıd.ı.rnnağa alaka 
peyda ettmneğe Wi. .. 

(.Aa.lka) denen nesne bir kere 
ımeydana geldi mi artık ondan 
ötefil kalay., 
Mukaraı3'nm il:k önce ve Ça:t'

çalbuk muvaffak olması bep lbu 
iki OObep yüzüııden<iir. Daıha son 
ra, (Alıl!alı beruiın) diyen ltim<;e
nin A11alı.lık lwvYe1ıini göste=re
si Jazı.tll ••• 

Kurnaz herif bunun için de 
mevcut kimya vasıtalanna ınü -
ra.caaıt ederek ·büyüik bir (ay) i
mal ediyor. Her tarafa ışık saç.an 
bu ay, yi;ııe yalru:z bu herifçe ma
lıim vasıta ve ~er~ ist.eııiıl 
etiği zaııııan yükOOiııp alçahyOT. 

Altın .mas.lreli diWeıılbaz işte bu 
ÜÇÜ'!>CÜ vasıta ile de kıör tıir ta
lll9SlllP ile düşümne V'!! mantık 
hıslleri bağlanmış caıhil ha.l'.k sü
riiısünü peşine takabiliyor. 
Aı zam..., içinde hel'ifin yanın

da öyle bir kı.wvet birlkiyor ki, 
ibu .lruvvet nihayet Meıhdinın sal-
'tanatı için ciıddi bir tıelıJıike &ek
il:mi alı.yor. 

Mehdiye ve A.lılbasIDıere karşı 
Aralbi&tauia d~ bir zümre. 
nin mevcut okl.uğuııu bi;li.yoruz. 
.Bunlar da, :nııltip ölsün de J>e 

yüııden ölünıe öll;ihl di(yerek hep 
lbu düzen!baz hrei:ile lbir~oriu. 

Mukamıiı'nın etrafa ya.ydırdı 
ğı prenıslpte halkı memnun eden 
lbaşk<i bir nokta da.ha var. 

O zamana kadar örum k.orılru
su, oennet ve ceıeımem enıd işesi 
">inde bunalan cahil 'halk 

- Ben Ana.hun .. 
D.iyen ıbu herifin. 
- İnsanlar ölmeızler.. Sadece 

ruftılar viiıcut.1eri terkeıclip ~a 
vücutlara girerler. 

Demek sureı'dle Jruvvetre orta
ya attığı tikre hep taraftar oLu -
y>:ırlar. 

- Madem !ki, ölüm y.ı'lrtur. Şu 
haı!ıde en doğru yol bu yeni Alla
hın bi:zıe pterıdiği yoldur diyor
W-. 

:işte Muka:ı:ma tehlikesi bu" su
retle Mehdi saıltanatını tehdide ve 
Mellıı:Hyi aıda:ın akılllı düşünımeğe 
ısevketnrişti. 

Baıbasının miras bıraıktığı s.U.. 
tanaıta rahatça ömür sürmesi 
i.çin bu be.iiyı ortadan kaıldırma:k 
muta.lıka lazımdı. 

iBa~attan hareket eden Hali.fe 
orduları, .Axalbistanın ıbazı taraf-
11.arın.kn iltihak eden kuvv.-tler
lie bu aİtın maskeli, saılıte Alia.hı 
1ed:ilbe git ti.l.er. 

Mukanna, Mehdinin kendi üze
rine gelrligi.ni llıaber alınca telaıı 
gOO!ennedi. 

°"111ıal taraıftarla:rını topladı. 
- Hiç ıınerıık ebmeyin .. Dedi. 

Tarillıte siz hiç mucize işi'tım€di
niz mi? Mehdinin ordusun·u tek 
lbir serçe parmail:ımı lumıldat -
ma.k:l.a nacı! yere geçireceğimi 
hep göreceksin±z. Eğer içinizde 
ıbana inanm;yanl:ar, iman etmi -
yerı.ler varsa 'bana a<;ıık söy !esin
ler. O zaıınan bunılan sadece ü
fürüğümle nasıl ma.hvedeceqi.m 
an11.aşılır. 

Görülüyor ki, bu düzenlbaz herif 
hakikaten cahil bir sürüyü iste
diği isti:kaımete sevkedecek şey
tani bir zekaya saılıipti. 

(Ark.a.sı nr) 

Tefrika: 75 
2 - Keza huııına lifi dolrlurul

muş, deri bir yastık. 
3 - bir, me<;in su kuibası. 
4 - Bu:ğda.y ve darı öğütmek 

için, taştan bir el değirmeni. 
5 - Topraktan yapılınoş bir 

tencere ile birkaç tabak ve ça -
nak. 

Ebubekir, satın a.lrlığı bu e:ş
yafarı getiri-p R€f;ulü Ek.remin 
huzurunda teşhir et.ti... Fahri 
Kainat Efend.inllz, toprak kap ve 
kacakları görür görmez, kendisi
ni tutamadı. Ağlaıınıya başladı. 

Variyet o kadar hazin idi ki, 
o büyük fazilet ve kanaat hazi
ııeısi bf:e buna tahamımül edeme
mişti. .. Yer yüzünde mevcut olan 
;bütün d:in1eri nesheden ulu dinin 
n.3şiri ... Ve, Medine gibi en bü-

.. . . " .. kfunet 

- - - - - -
'· : .. 

NEVROZiN 
; - - - --- --

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık va botun ağrılarınızı derhal keser 

lcablnda gUnde 3 kafe alı11abJJlr. ------
lstanbul Defterdarlığından : 

Salıla.oak -
Beherinin !ılulıammeıı Tutan MUTILkat 

Flatı teminatı 

Aelel Lira K- Lira K. Lira K. 

Kamyon dlf IAatlti S9 2 
> lç > H 

Motosiklet 10 

60 
10 
60 

97 60 ( 
140(800 
6 ( 

Nakliye "" motörlü birliltler okulu anbarmda mevcut yukanda yazılı iç ve 
ve dış listiltler açık arttırma yolile satılacaktır. 

İhale 6/11/939 Pnartes:i C(inü saa 14 de Milli Emlftk Müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin muvakkat teminatla muayyen 
gün ve saatte kom.isyana JJstikleri görmek isteyenlerin mektebe müracattiarı. 

(8753) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğündan 

Kiralık Emlak 
..emrr Mahallesi ~ No. 811 Cinsi --- --- ---------

Kasunpaşa Küçilkpiyale Zlncirlikuyu 286 Ev 
Yukande yazılı evin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi 1/11/ 

Q39 ııtınıınden IW>aren bir ay müddetle pazarlıp bırakılmıştır. İsteklilerin 
her ııün müruaallan. (9170) ... 

Cibangi.r maballeslııiıı eski Bacı İbrahim cıım>azı yeni Sormagir mka
tında ~ 22 No. lu arııa 862 adanın 22 -par.ıellnde olarak Evkaf namına 

lı:ayded.ilm~ olduiundan bu anada turruf iddia edenlerin alelusul mahke-
meye "" evkata müracaatlan. (9172) 

Şirketi Hayriyeden • 
• 

Dil< KAT 
11.11.939 larllılnde yenJ.ı Mer'IJ'd mevldlne &ireeel< ola:n ve % Z5 

den ~arak G8 1e kadar f.,.kalide leıızllillı 1 ve 3 aytıl< abonemaıı 
kariJaruım tim.diden l<öpril ctş.elerlle Şlrkel S:e>nlrol Mtıdilrlyet.lnde 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Semü ve mahallesi Cadde vqa ııokalı No. su cinsi Lln ıı:r. 

----...:..~ 

Karagümrill< Nurettin Tekko • 

• 
Balat, Hoca Ali Taşçı Hfuıey!n ala 
Şehremini, Seyid Ömer Ziya Gökalp 

Dördüncü Vakıf hanın 4 üncü katında 

Dönlüncü Vakıf banın asma katında 

Mahmutpaşa Saatçiler 

Hüeldell icar: 

29 Nurettin Tekkesi se-
13mlık kısmı 

31 Nurettin Tekkesi ba
rem kJsmı 

.tO Ahşap meşrutahane 

154 Koruk Mahmut mes-

28 

8/1 

21 

cidi 
Oda 

Oda 

Odanın 36/48 hissesi 

Teslim tarllılnden 940 ııenesl M&yıa sonwıa kadar. 

18 00 

18 ool 
2 00 

ıo oo 
15 o~ 

8 00 

3 75 

Seneliği 

Mubtesip İsk:ender Kabakulıılr 38 Bahçe 10 00 
Beher met

re mik'ap 
Kuruş 

Sayım ocağı Keçe mandıra altında dere kısmından ceı::necek top~ 25 

Müddeti icar: 
Teslimi tarihinden 9ı&l aenesl Mayıs sonuna kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek lizere açık artbrmaya çıkarıl
mıştır. istekliler 17 T. Sani 939 Cuma günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta 
İstanbul Vakıflar Ba~müdi.ı.rlüiünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. 

(g181) 

reı.sı o.an (Resulü Ekrem) in o 
derecede sevdiği kızının bütün 
ev eşyası, en mütevazi bir halde 
y~ı'{an bir insanın varlığına t~ 
kabül edecek haılde bile değil -
di. 

göııyaşlan dökeııken, diğer taraf
tan da: 

- Yaraıb!. .. Ol kavme bere -
ket .iılısan et ki, onların en iyi kap 
ve kacakları, toprak .kap ve ka -
caklardan '!baret olsun. 

Diye, im;anlann fall.ir ve milie
va:zi zümresine hayır dua ~ 
ti. 

(&t~ ı Bufma~ rn:ı:a··~ 
Mekteplerde Ders 

Saatleri 
Jl&zı mubanirler, - defa lopta -

aaıı Maarif !jiiraııuuıı -.erdlil cötle
Fe kadar ledrlsab kararma lllraz o
cllyorlar, 

Ben ise -dl l)OCUl<larmıuı mek -
iebi ve ok111Da81 ile ali.kadarım ve 
lnuı1111 için de Maarit V ekileltalıı 1111 
7erinde kararmm &.atbfklne devam o
hınma.sma tlddelle taraflanm. 
Şimdi bımua oebeblnl aalalayun: 
İki oocul< babaıııJ'nn. U..rbyede o

turuyorum. Cocul<larun İıılanbul il

-· r!derler. Saal 16.50 ıle eve l"•
len !)Ocuklann 17 .30 ela akşam ;reme
lini yerler. 20 ye kadar derslerini ya
parlar ve de.raka• 7alarla.r. Sabah; 10 
aatlik uyku ve isiiraha.ı.ten sonr 6 da 
kalk&rlar. 7 ;re kadar &11nün dersleri
ni cözden reçirlrler ve kabvaltldan 
IOlll'a '1,30 evden çakarlar. BöJ'lece 
ders başlama saall olan 8.20 ye bol, 
bol yetişirler. Yanlan.na aldıkları öi
)e yemeğini de sa.at 13 de mektepte 
yerler. Öileden sonra başlayıp 4 de 
kadar devam eden müzakerelerde de 
muallimlerinin nezareti altında. ders
lerini buırlamakta.chrlar. 

Erken ders saatlerine mutariz sa
yın muharrirler işte blr mektep ta -
lebesinln günlük ders programı. Ben 
evlü..tıarımın &"eceleri sa.at 24 tere ka
dar büyüklerle oturup li.ubaltleşme
Jerınc ve seyir da.hl etseler gördükle· 
rl oyunlara (Lavla vesaire gibi) kar
tı sevgi dnyma.Janna asla taraft&r de· 
filim. Bunlar rüzırara tabi fidanlar ri
bldlr. Onlan rüzrirdan masun tuı

malıyız. Neden erken ya.tıp 1& er .. 
ken kalkma.suılar? Sa.bahleyln yata.k
i& esnesinler, l'erlnsfnler mi? 

Derslerin erken b&ljl•ma.sına mua
ru: olanla.rm ıröriişleri salhldlr, çün
kü baba deiillerdir. Onlara ta.vslyem 
p.dur: Bir oilunuz veya kızınız olup 
ta mektep oafma lirdi mi, böyle iyi 
bir karar olm.asa. dahi yine onlan er
ks ya&ınnız, erken ka.ldırıruz. Sıh

bat, lerblye bununla kabildir. Eksik 
kitaptan babsetmedtkleri için bu hu
nsta mal6mat ııablbi değilim. 

Harbiye, Albnbakta.I Cayır so
kak No. 13 de Gümrük koınis -
7oncwı:u Cevdet Nnri AKSOY 
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SOLDAN SAGA: 

l - Adem oiıu - Aptal. 
2 - Eda - Yapmak. 
3 - Tamam olm.17au - M~ t ısu:. 
ı& _ Bedeli - Sonunda n olursa. ı .. 

ııaıımal<. 

5 - Büyü:k ça:val .. Askerler • 

8 - Emir - Mina.sız. 
? - Vermek - Kanşlırma. 
8 - Kana - Gıda mad.de-sL 
9 - Cok iyi - Bir renk. 

10 - J'aydos - ııattamata lizml. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - İğne satan - Israr. 
2 - İyilik r.amaıu - Jlasiklıh!. 

3 - JIU.p1an - Berırlr. 
4 - Sakallıl<. 

5 - Fener - Mania. 
6 - Hayat maddesi. 
7 _ Fiyaka - Sonunda (e) of~. 

8 - Söz - Ballamata lizım. 
9 - Ölüm ;rerL 

10 - Hesapta cedvel - Alılpn. 

lstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden: 
Sirkeci rıhtımında Gtimrük kapısı açığında bulunan zincirli ve demir küt

lelerinin temizlenme ameliyab.na ba,ıanm~tır. 

Ameliyat devam ettiği mliddetçe bu işte kullanılan ve gündüz iki siyah 

kUre ve gece çift kırmızı .fener taşıyan algarina ve dalgıç sandallanna çapa
riz verilmemesi ve icabında deniz altında atılacak dinamit sademes.inden ma
sun kalınması için büyük kıiçük bütün merak.ip ve sandalların bu vesaitten 
açık geçmeleri ilWı olunur. 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
lsh~nhul Gümrükleri BaşmUdUrlüğUnden : 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU 

A4H,,.~UW- H~ 1 
.Al. ıı.ıt .. - .... .. .... . 

llU.. 111 S:.. ut ... . 

6 2 inci Teşrin Pazartesi 
Saal 12.10 ..........,., ve memlel<el 

aal ayan. 8aal U..16 AjaM ve mele
-.ıjt laaberlorl. Saal 12..50 Türk 
mıwtl: .Miizll<ll FDrl ııanoramas.ı. o
l<u,-aııtar: Allllara rW7""11 Küme 0-
JlaTllcllları. c K.emenoe. tan.bur ve su 
refakat.ile. U- eden: Jles'at Cemil. 
SaaUZ.30 • lt.31 Müzik (Köpük or
keslra - Şef: Neelp Aşkın). 1 - Kari 
Blume: Güneşde (Vals). 2 • Fram 
Lcha.r: Eva operetinden potpuri. 3 • 
Bnı.no Harlmaıı Parlak 1"öneş lfıim· 
da d&llll (Enlumeuo). 4 - J, sıra .... : 
Dillamlcleıı IEMareııcls Vals). 5 -
Haııs Sclmelder: Hqlıur Röfren'ler • 
elen potpuri. 6 - B.wlolf Ntllzlader: 
Ha,-da Bana bir bava daha caı. 7 - J. 
Slrawıs: Rıtter Paıımaıı komik ope -
rasuwı balesi. Saal J8.00 Prorram. 

S&&t 18.05 Mem.lkt saat ayarı, a
jans ve mei.eorolojl haberleri.. Saat 
18.25 Müzik (Radyo c&• orkestrası). 

Saal 19.00 Çocuk sa.ali. Saat 19.20 
Türk müziği (Fa.sıl heyeti). Saat 
20.30 Konuşma (Türk tarihi). Saal 
20.45 Türk müziii: Cala.nlar: Vecihe 
a-ı Erer. B.nşen Kam, Cevdel Ko
u.n. 1 - Okuyan: S&dl Hoşses. 1 -
Eylç peşrevi. 2 .. Dede ~ Eviç şarkı: 
(BÜibüiü asa ruz! .. b). 3 - Sel. Pınar 
Eviç prl<ı: (Göt< yaıılaruuz). i - Zeki 
RJI .. Ferahnak prkı: (Küçüksün 

l"Oncalar aÇJDJŞ). 5 - Halk lürkösö: 
AJlşi.mJn kaşları kara. Köşküm var. 
1 - Okuyan: Sadettin Kaynak - W
°"" qiran ...,-lu: (Ae.ılcb gön). 2 -
Hamdi Tol<a;r - Garip Hicaz pröı: 

(Şu ıl.ailar nıu dallar). 3 - • • . -
Sıalaal< prl<ı: (Ben liiJşenJ aıılnııd&) 

4 - Udi Alımle - Karcığar ııarkı: (Na
ıılrln ~ .... ını. 3- OkQ&n .Mıu • 
tara Cailar. 1 - Dede - Fenlıfez• 
prl<ı: (El bealm için seni sarmış), 

2 - • • • - U1Ş&lı. ııarl<ı: (Salip sev· 
clalara zülfün). 3 - , • . - Uşşak 

türkü: (Sabah olsun ben bu yerden 

&ideyim). 3 - • • • - Uşşak lürki 
(Ali Daiı'dır claflarm lıa.sı). Saal 
U.SO Müzik (Dans mür.itı - Pi.) Sa
at 2-2.00 memleket saat ayarı, ve a
.lall8 baberlerL 8&&1 2Z.15 Ajans spor 
oervlsL Saal 22.25 Müzik (Cazbanl -
PL) Saal 23.25 - 23.30 Yarmki pror
ra mve kapanış. 

Rer gün yalnuı kısa dalı-a 31, '1 m, 
1485 kc/s poslamu:la neşredilr.ıekte 

olan 7a.baneı dillerde haberler saatle
ri aııatıda .-österilmitllr: 

İranca: Saat 13,00 ve 18,45 do 
AraP<lll< Saat 13.15 ve 19,(5 de 
Fransızco: Saal 13.(5 ve 20 15 ele 

'1anunl MOmeııslll ve Neşriyat Di
rek!(lrü: A Naci, Basıldıllı Yer: 

196 kilo mihanil<l makine aksamı, 150 kilo galvanizli demir boru, G77 ki- l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

lo demir su tulumbası, 1583 kilo boyalı su süzgeci, 54 kilo demir jutier ucu 
l kilo 780 gram ipek pasmanteri eşyasından tırtıl, 51 kilo !Astik boru, 20 ki• 
Jo Histik jartier ucu, 234 kilo 500 gram boyalı kurşun krem tüpü, 31 kilo 
600 gram boş fotoğraf filmi, 1602 kilo cam şişe, 5707 kilo zeytinyağı, 245 kilo 
500 gram pamuk mensucat, 60 kilo adi mukavvadan boş kutu, 14 kilo ağaç 
çerçeveli fotoğraf, 341 kilo 500 gram sade demir çekmece kilidi, 216 kilo ka
uçuk sillosyon, 104 kilo milstahzaratı gıdaiye, 147 kilo 600 gram pamuk ipllği, 
138 kilo pamuklu ipekli mensucat, 684 kilo t.oa zenleçal, 375 kilo pamuklu 
mensucat, 1025 kilo 500 gram merserize pamuk mensucat hakkındaki satış 

nam 25/10/939 tarihli İkdam gazetesindedir. istek.1i1erin bu gazetedeki eera
ıti okuyarak Eminönü Reşadiye caddeııinde balı antreposundaki satış müdür-
lüğüne gelmeleri lliin olunur. (9090) 

.· ~ >"· 1 ·. --. ' . . 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ıonra günde 3 defa muntazamsn dişlerinizi hrçalayınıı 

ni, şöylece iııhar etti... Evvel:i, 
Aliye dönerek: 

- Ya Ali! ... Zevcen, iyi bir 
kadıındı:r. 

Ve sonra, Fa~ya dönerek: 
- ya, Fa.tına! ..• ~in, iyi bir 

erkektir. 
Dedi. 
Ve sıon:ra, el:1erini oDlarm o -

mµzlanna koyacak, şu sörıleri 
~eetü: 

- Sizi, !ıiribirirıWe.. Ve hE'l" i
kiniz.i de, A&llı.a eı:n.aııet ed.i\Yo -
rwn. 

ll.€ııulü Ekrem, bu iki aziz sev
gil"lsini l!::ıa.Şbaı;a ·bırakarak oda
dan çık.anık.en, dudaJclarınm ara.
sından Jıafiıf blı- dua SESİ duyu -

- Ya Elmıa ..• Cenahıhak, se
nin de dünya ve ahirette ihtiyaç
alrına yardım etsin. 

Diye, OD& da dua alli. 
Resulü Ekrem, yeni evlilerin 

h81Yatma büyük bir a.!üa göst.lr 
riyor, anların h.-yat ve çıı.lışn.ıı. 
programlmmı bile, bizzat Jıen -
disi tanzim ediy>:ırdu. 

Evin iç işleri,, el değ~ 
un öğütmek, ekmek pişiımek, ça
maşır yıkaıınak, (Fatma) nın va.
zifesi iıdi. (Al:i) de evin ihtiyacı
na ait şeyleri alıp getirecekti. 

il~ M-t S A 
ANKARA 
4 • 11 • 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
lOi Frank 
100 Llrel 
ıto isveıı Fr. 
lot Florin 
100 Rayşm&rlt 

100 Bel&'a 
100 Drahmi 
100 Leva 
2oa C•k Kron• 
100 Peııeta 

100 Zloll 
100 Penl"Ö 
100 Ley 
ltO Dinar 
100 Yen 
100 İBveıı ıı:r. 
190 Ruble 

KapaDJf 
S.24 

130.0~5 

Z.96875 
6.675 

29.315 
69.7725 

21.7425 
0.97 
1.5875 

13.1825 

23.28875 
0.935 
Z.495 

30.745 
31.lS 

ESHAM n TAHVİLAT. 
Merl<eıı B~nkası 106.59 

TAKViM ve HAVA 

6 İKİNCİTEŞRİN 1939 
PAZARTESİ 

llkrl: lSA &....ı: tıst 

11 lnol ay GiiD: aıo B. Teşrin: :u 
B•••nn.: U Bızır: 161 
Giinq: 8.34 Akşam: ll.01 
Öile: 11.58 Yatsı: 18.34 
İl<.lncll: 14.42 İmsak 4.66 

HAVA VAZİYETİ 

Esbap arasında, QOk ~ kim 
se'ler vardı. Ve hiı; şüphesiz ki, 
bunlar, yeni evlilerin ihtiyaçları
nı en kıymettar esva'larla temin 
etmek için kendilerinde çok bü
yüık arzular duymuştıardı. Fakat 
Resulü Ekremin, gerek .kendi şah 
sı ve gerek ehli beyti için küçül< 
bir hediye ve hilbeyi kaıbu;l etmi
yeeeğini biliyorlardı. Bunun için 
Resuılü Ekrem Efendiırni7,e böy
le bir teklifle bul unnuya mülrte
dir olamam;.şlardı. 

Reısulü Ekrem Efendiırniıı, ak
din icrasından scı.tıra, yanına (A
li) yi alarak (han<!i saadet) e gir
di. Hücretinde bulunan Fatma
yı, kendi (hücrei millıa.reke) sine 
ce'Jbetti. Sevgili kızını evvela aJL 
nıntlan öperek bağnna bastı. Soib
ra, elini Aliye urı:attı. Alı ile Fat
ıınanın ellerin i ıbirleştirerek, kenr 
di mübarek a.vuçaıl:ruun arasına 
ııldı. 

ı luyordu. 

REsulü Ekreıni.n bizzat ıkurdu
ğu bu mt'IS'ut yuıva, sonuna kadar 
öylece devam etti. (Ali), biç şüp
lbesiz ki, revçlerin en lbaıhtiy ar 
idi. Çünkü (Fatma) bütün ha
y atında biT .kere bile onu kırıp in.. 
cilmerrll4.. Büyük llıir fakrü za
ruret içinde ya.şadılldan haJde, 
ıo vaziyetten lbi:r de.fa olsım şi
iıilyet etııneınişti. 

y "'lllkôy meteoroioJI lslıısyonun -
dan a.Jına.n m.alüınata cöre, bava yur
dun Trakya, Kocaeli, Karadeniz kı

,-ıları bölgeleri ile doruda çok bulul
lu ve yer yer yağışlı, diğer bölgeler
de butuııu g"9DJi,, rü..-arlar dota 
bölgelerde cenubi, diğer bölgelerde 
ılmali lstlkametlen, Akdeniz kıyıla

nnda kuvvetlice, diğer yerlerde orta 
lı:ııvvettle esmiştir. 

Resulü Ekrem (F1atma, benden 
bir parçadır.) dive, sev~ kı
zına, bütün inısan!lara kru-şı bir 
fazıl ve rüçhan verirdi. Bu dere
ce kıymet verio taıfrlil ettiği ev
l.fuiının şu fakirane ve müteva -
zıane eşyası karşısında ıruıılızun 

ve müteeisir olmaması, mümkün 
değildi. .. Böyle olma.kla beraber 
onun büyük katibi bu haili de !ı(ış 

..... llir taraıftan hazin 

Bu, öv le •bix an iıdi ki, hem A
liye ve heın de Fatımaıya, !büyük 
lbir heyecan ve.mı.işti. Kimbilir 
ne zaıınandanllıeri., birilbirleri.nin 
fazill.etlerine meBtum alan bu iki 
.güziıde insan, hiı; şüp!ıeısiz ld, şu 
anda beşeri mura:U~ın en bü
<yill< mükaia.tı.na ~ 

RE6u1ü Ekrem de onlar kadar 
sevinç içiııl:le idi. Ve ibu eev.iooi>-

Oda kaopıısmın biraz 1'!ıerisinde, 
(Es:ına bin ti Amis) isminde bir 
:kadın dııruyıordu. ll.€ııulü Ek -
:rem, /bunu görür gömıez, orada 
niıçin durduğuınu sordu. 

E.ınıa: 

- Ya R~alı ..• F1atmanın 
beollki bi!" Jlıtiyac.ı olur .. Ona lıiz... 
ıı:net etmek için dururum. 

Diye cevııp verdi ... IIR6ıılil Ek
ımııı. ~ 

Ne zaman Fatmaya. ait ibir ba.
his açılsa, (Ali) dalına ibütüııı bir 
llııoşıı.u~ pWir; 

(.Arkw var) 

Dün İslanbnlda bva ekseriyetle 
bulutlu geçmiş, rttzırli.rlar ,ımaıı şar
klden saniyede 4 - 6 metre luzJa es
mişllr. Saal 14 te bava tazyiki 
1025,8 millbardı. Sühunet en yüksel< 
15.1 ve en düıölı: 9,4 sanll&ral kay • 
<ledltmş!lr. 


