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REiSiCU MHURU MUZ DiYOR i Rumenler ~ Macar 

IŞGALi 
Başlıy~r 

• • TOPRAK !~~~ 
"Gençlerimizın azım ve Vermiyor 

ıcımanJfi} istikbalin en ıy- Trans-ilva-ny:-veBükreş-
---·-

t"lacar 

te Viyana kararı aley· 

me li müjdesi sa!.ıyor m,, :·~~·n·:;·~~;,·;:~: 

Bo~ Eylulde 
Ordusu 
hududunu 

Romany• 

geçecek 

IPARLAfı'.EN10 DAGILIYOR 

\ Rumen ordusu Tran. 
silvanyRdan çekildi Harp O.ıvam Eder

se Aviupa Kıtlığa 
Mahkümdur 
But dayının yür.de 601111 

. .-ı.1c.ı· Jenır. •ıırı ın ·~ 
lerden g.tiren Avrap•· 

ya ablulc• Y ü r. İl n J • 11 

İ•f• maddel•rİ ithal 
edilcmiy•c•li için Ao· 

ı l 11 i111ali rupanııı ,. ma 
altındalıi memlelı•tl•ri, 
lıııın aç lııılacıılılıırdır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

(Q) 
ünkil gazetelerde şöy· 
le bir haber vardı: 
,Nevyıork, 1 (A.A.) -

"·a Eflı.Arı Umumiye Ens-
~mer"" .1.. ·· 
titusıi tarafından yapU<U IllbUü-

.. · rey veren • '1·acaat u~erıne, . kış 
tun milletin yüroe 62 sı !'tın 
'açlı.k olduğu takdirde, b ~n
Yanın tahakkümü altında u. u· 
nan milletlere, A.ıner!U. gemı~r 

'rile yiyecek gönderilmesın~ şı • 
detle aleyhinde rey vermışler -

dir.. r 
Amerikalılar böyle rey ve • 

meseler dahi, ingiliıler, Avru • 
)>ada Alman işgali altında ol~n 

. k a"'nderıl
meınleketlere, yıyece, !o ak· 
"11esinc kat'iyyetle manı ola_c k .. 
1 1arını açıkça söylüyorlar; Çun ~· 
lıöyle yapmadıkları takdırde, A: 
ı ıanya ve İtalyaya karşı tat~ık 
ıı ikleri ablukayı kendi ellerıle 
ıfıra indirmiş olacakla!dır. Bu 
uretle Almanya ve Italyadnn 
başka, Avusturya, Çeko~lovak
·a, Polonya, Norveç, Danımarka, 
lollanda, Belçika ve Fransa da 
ol•ıka altına alınmış oluyorlar. 
ııanyaya da ancak darad~r ken-

_Jine yetişecek kadar yıyecek 
vcrilmektedır- böylece, bu dev
lete Almanya' ve İtalya ile işbir
liği yapıp Ccbeiüttarık'a taarru.• 
etmek niyeti varsa, bunu tatbı
ka kalkışınca tanı bil' açlığa 
ınah tfını olacağı anlatılmış olu
yor, 

Cıı kış, harp, şu v_eyda bAu su
re ile bitmediği takdır e, . 
pa 10 bir çok memleketl!'rı aç
lıi:a ve sefalete mahkumd~ı. 
ç,,nkii, seferberlik ve harp .Yu • 
>ıi den bir çok tarlalar ekıle -

· · b" kısıııe1uiş \'e mahsullerının ır 
ıııı da çiğnenmiş ve yanmış olan 
lıu ıuemleketlerin çoğu,_ esa~en, 
h~dı ınahsullerile geçınebılen 
ıi~Jat memleketleri değildir. ~v
ruııa kıt'ası yediği buğdayın y~z_
de GO mı, arpanın ) üzd~ 62 sını, 
ın!sır n yüzde 75 ini harıçten gc· 
tirir. Avrupa deyince, bundan, 
san?,,ii geniş, ziraati dar olan 
Garbi ve Merkezi Avrupayı an· 
lanıak lazımdır. Çünkü Şarki v_e 
Cenubu Şarki Avrupa daha zı
Jade ziraat nıemleketleridir; on
lar kendi yiyeceklerini kendileri 
Yetiştirirler. Şimdi Almanyanın 
elinde bulunan memleketler. ge
çen Biiiük Harple ve bu harbin 
ilk I'ılında bitaraf veya mütte
fik ~ldııkl;rı nıiiddet~c İngiliz 
donannıasuıın miisaadcsilc ithal 
edilen yi~·ecek ve ham maddeler
le ilıti) açlarını temin cdivorlar
d!· Şimdi ise Alman i~gali altına 
Pırdikl< ri için, İngiltere, bu 
nıcınkketlere girecek her mad -
de~in Almanya ve İtalyaya gidc
eegini düsünerek burala~ırıı da 
abluka altına almı~tır. Bu \'azi
~·ette, ı~.şın arlık ictirıabı inı-
k ' ' • ·ansız bir hale geln1istir. \ 1 0:.ki 
olan sikil~·etlere, İngiltere şu 
rr\·abı \eri~ or: 

- Ahııan işgali altındasınlZ, 
1 Arkası 3 iincü savlada) 

ABİDİN DA \"ER 

Milli Şefimiz gençlik teşkilatının ça

lışmasını dikkatle takip buyuruyor 
~ 

. Beden Terbi11esi Genel direk
törü Cemil Taner 

Ankara. 2 (A.A.) - Gençlik 1 
l(rUP ve klüplerinln 30 aitustos 
zafer bavrarnı l{tinii yapılan a<;ı· 
lıs törenleri münaselıetile, Be
den Terbiyesi Genel direktörü 

INGILIZ HOCUMU 

Münih Üzerinde 
muharebe oldu 

• 
omER MINTAKALARA 
TAARRUZLAR YAPILDI 

.ııeneral Cemil Taner tarafındnn 
Reisicumhur İsmet lnönüne, Baş
vekil Dr. Refik Saydam'a. ve C. 
iH. Partisi ııenel sekreteri Fikri 
Tüzer'e çekilen telgraflara a>a
l'ndaki karsılıklar verilmiştir: 

ismet lnönii, Cumhur Reisi 
Milli Şefinin etrafında yıkıl

maz bir kale gibi, gözleri istik
bale müteveccih olarak toplanan 
Türk .ııençliği bugün beden ter
biyesi mükellefiyetinin tatbiki 
yolunda ve nes'e içinde ilk adı
mını atıınıstır. Vilayet, kaza, na
'l:ıiye ve hatta bir cok •köylerden 
ııençlik Jdüp ve ıırupları açılma 
töreni vesilesile toplanan co
cuklarımz zaferinizin yıldönümü 
nü kutlarken Milli $E'flerine son
suz bağlılıklarını ve içten ııelen 
bir duvııu ve aavııı ile elleriniz
den öptüklerini arz ve vasıta ol
makla bahtiyarım aziz şefim. 

Beden Terbiwsi qenel direk
törü. Cemil Taner 

General Cemil Taner, 
Beden Terbi1ıesi Genel 

direktörü ANKARA 
(Arkası 3 üncü saııfada) 

ALMAN HOCUMU 

Dün Times'e 
Hücum ettiler ---··----
ŞiDDETLi HAVA 
MUHAREBELERi OLDU 

25 Alman tayyarui tlfııtü 

-
• . 

i 

Almanların işgal hare
ketinden korkuluyor 

---·-
A lm•n, lıalyan v• Macar 
•efar.tl•rile Kral ••r.ıyı 
muhafa;;ııa altınıs alındı 

Bükres. 2 (AA) - Reuter: 
Romanya ordusu. Şimali Tran· 
silnn~adan çekilmektedir. 1'km
leketin her tarafında bir endiı;c 
ve gerginlik havası huküm sür· 
mektedir. Hail;: kütleleri. •Viya
na ameliyatının• sertli~ini ·c_ni 1 
veni anlamıva baslamıştır. Buk- • 
reşe gelen trenler, buraya, daha 
bir kaç ııün evvel Macarlara kar
sı ölüme kadar müdafaa edecek
lerine yemin ettikleri ocakların
dan kovulmuş, acınacak halde 
bulunan muhacir kafileleri ıı:e
tinnektedir. 

Dil!er taraftan Transilvanva
nın terki aleyhindeki nümayiş
ler devam etmektedir. Braso
vada Transilvanyalı 10.000 Ru • 

(Arkası 3 uncü saııfr.da) 

Çocuk Dolu 
Bir Vapur 

Torpillendi 
Batan Vapurdaki çocuk
ların hepsi kurtarıldı 

ı . 
Macar ordusu Çekos!ovak11adan cııınan arazıııe qırı11or 

Adana Ovasının 
la a Tesisatı ________ ..... _______ _ 

Yeni yapılacak muazzam tesisat kuraklık 

tehlikesini önliyecek, Seyhan nehrinin 

yükselmesine karşı set yapılıyor bütün bu 

tesisabn inşası içiu 8 milyon sarfedilecek 

Adana ovasında Dilberler se
kizi civarında muazzam regülatör 
ınsaatına hızla devam olunmak· 
tadır. Diğer taraftan sulu ziraat 
!çın icabeden sulama kanallarına 
Sevban nehti suları seviyesinin 
bU,!?ünküniten 7 metre yükselti
lerek tevzii kararlaştırılmıştır. 
Bu suretle yapılacak olan tesi· 

satla nehrin sağ ve sol kısımla
rında tahminen 70 bin hektarlık 
bir arazi sulanacaktır. 

3,5 milyon liraya mal olacak 
ibu tesisatla sulama isleri, yağ
mur beklemiye ihtiyac kalmadar.. 
vaoılabilecek ve kuraklık tehli· 
kesi tamam.ile önlenecektir. 

f Atkım 3 üncü savfada.l 

Silivri Halkı lstanbul 
buslarına teşekkür 

me
etti 

---·-
Muhtelit Macıır • Rumm 
/wmİ•yonu İ~gal a ihleri 
hıslrlr.ında lr.ararı:ı ı V•rdi 

ROMANYA KRALI KAROL 
Budapeşte, 2 IA.A.) - Ste

fani A iansından: 
'Muhtelit Macar • Ruırnen ko

mlsyonu, arazi terki meselele
rine müteallik olan kararlarıPı 

vermiştir. Macar ordusu. beş ey-
h'.ılde es.ki hududu geçerek ve 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter a- M buslar bugu·· n Şı'şlı" Beyog"' lu ve Macarista:ıa terkedilmis arazi-
K d t h e nin işgali keyfiyeti 13 evlülde hı· 

jansı bildiriyor: ana ayn a -

!?:1:!i~~~ ı~;i~·:,r~p~~~~·~e~.~ Şehremini halk evlerine g id ecekl er. tam buı~~~~~' 13~~:~~ ~:v~d:~ 
nıan denizaltısı tarafından tor - 1 İstanbul meb'usları. dün Silivri !ekleri olduinınu sövkmblerdir. r • 
pillennıiştir. Biitün çocuklar kur- kazası hal kile temas etmişlerdir. Bu dileklerden biri kuru ot ve 1 N C C TEL 
tarılmıştır. Londrada alınan ma. SiliYri kazası halkı da, Sarıyer saman bağlamak için muhtaç ol-
!Umata nazaran yalnız geminin kazası halkı ııibi, ııeçen seneki dukları ınce tellerin tedariki. BUHRAN! 
fazla •ocuk bu sabah İngilteredc bakkuk etmiş olduğunu soylıye- bai!:lıvan beş kilometrelik yola 

' l" 1 t N f v k" Dlin, Silivri kazası halkı i-
bir limana çıknrılmı~tır. Gemide rek meb'uslara teşekkür etmis· uzumu o an asın a ıa e a· le temas eden İstanbul ı eb'-

komiseri ölnıü ·tiir. Yetmişten mühinı dileklerinin kami_len_ ta- diğeri de bazı köyleri asfalta 1 

•ocukl·rdnn ba•ka sair yolcular !er: bu sene için yalnız iki di· (Arkası 3 iincü saııfada.) 1 s·ı· .1.1 k .. ,,.,,..,..,.., ı , • ., us arma ı l\'rı ı er, pc mıı-

,~~·~§ i da bulunmakta idi. Kurtulma);3 - - - him ve pek acil bir ihti~açla 
..ı • nın ·arıak oınıa.ıın scbcl.i, cnd- vı·yana Sergisi Polonyanın Al- rını bil<lirnıişlc;·dir. ı-iııui 

~i ce ~ocuklara tahlisi~·e !'nı,daHa - kazasıııtla ~-l'tic.; n 1- uru otln•ı 
rınn intizamla binmrnlıı ôi\rc .. l- Du" n F un k, un manlaştırılması w sanıaı.ları ha" lame.!, İl,H'<' tel ~oktur; ot 'c m"n ar, 

- b~bard•m an taıı11arelerinden biri .. fnqiliz aqır u ... 

Ankara, 2 (A.A.) - ·Radyo i
l bildiriliyor ·: Stokholmde _çı_. 
e a en Ni)·eder gazetesının 

kan .D il babiri dün gece Ber -
Berlın nıul bava hücumundan 
1. c yapı an • . 
ın k h"çbir tap·arenııı hah.eder en ı . . . d. g" 

İ. . merkezi tizerın c o -
Ber ın·:r . . söy lcnıckte ' 'e söz
rül_me ı~ı~ı de\'11.1'1 etmektedir: 
lerıne şoy • .. .. f do.l 

( ı1 rkası 3 uncu •a~ u 

Londra. 2 (A.A.) - Hava ve 
emnıyet nezaretinin tebliği: 

Bu sabah erken düşman tay
vareleri Times mansabı civarın
da İnııiliz avcı tayyareleri ve 
hava dafi bataryaları tarafın
dan karş.lanmış ve muharebeye 
mecbur edilmiştir. Bu çarpısma· 
!ar esnasında Kent evaletinde 

(Arkası 3 ünci1 •a11fado. 1 

F ırtı~a devam ediyor 
Limanda da tahribat yapan fırtına 
yüzünden bir motör parçalandı 

Vapuru tehlike atlattı Bir Şirketihayriye 
Ev\·e1ki aksamd:cnbcri, };: ~a-

d C f••'•ra l'a>.3nllS"r. 
dcnıı e ~en ... ·-· " , b 
K

. "k ,•apurlar ,·e ... ot ııcr 
uçu ~ ·t-ıd•r Der.ız 

~a7dan cık:tman .... , " ·. · . ., 
1
. - - zda da sert oımus. L <-
ımanı •. ı -ı d 

küdar ve Beşiktasta bag ı uran 

rcp rr,& na tehi.keli vaz;ye-
tı.. ç... u tı.1 

T· pt.Jr.e rıiıtıır ının bir cok 
,-er rı "ddctlı dJI alarla has .. -
ra t..Cr:ırr.ı!'> \'e cbkmusti.ır. Bun· 

ı Arkası .7 ıincü sa~fada,) 

mi~ cln1a~·ıc!J""- Ç c khır taJ.jlı - cHrfinıeı:c malı! fı n1dı•ı·. B ı 
sil~ e nnsında, l)oııun}loı.:ı. a-, - J k } ld d d kazanın rnilmc~ iltcrı. ıntıht. (' 
kulcrınin meşhur sark.sı dwıı ut u i e açl J evam e iyor ~'!cdlua~llentrı.ıı ı·lnOt.tıclı~ı·rtıe:i:ı, ·rntrs. 
.:Rol] out the b rrcl.. !Sar~ı ~nı .., •. _ , 

d 'I -------------- --------------- rağmen, bir tür u tel f.f,ril • 
so~lemcl..te 1 ı er. rl ı · 1 • St .ı · • G" 1 1 Eerg: ·c,·ı Ura anııı ıyı ô.e s Po onyan n Alman ıarından oıaman • ıar<'ır. c;tıı _ 

• " llü fabrikaların tel sr.tma•arı 1 
"Efl~ı bir ·1 asi r bıraktı toprağı kalaca)nı söyledi nıcncdilnıi,ı'r. ve alet ı u 
~ ı.. i fabrikalaro tel ynpsınlar ı\İ\1• 

Vi\ ana. 2 (A.A.) Anadolu L<ınılra, 2 (A.A.) - Pat ajan- lOO ton da demir \·••rrı:. tir. 
Vaktilc kilosu l'l kuruşa o-

.... 

Belediyeye: m.ıjde. 

İstanbul bmienbire ııağnıur 
mevsinı.ıne qırdı. Bu mevsiln de
<iiş<k!o;'iinin en fa,ıa. ~elediııenin ı 
canını sıkccaqını bılt11or nıusu
nu:z. Bunu tahmin. için f!"tanbıtl 
uollcruıı qO: ônti'le qet.rrne~ kli- \ 
fi Köstebek 1/1't"a"rncı döne.ı m1"1- I 
ıa.-am carMeler bı!e •~·r ut idea
lıni kabuı ctm~1ıcn prensıhir1 ,.e
ref "11! ramur derııu""ı. 1 alın., qc
lccek +crprak ı·e bozuk 1ıoilc· r 1 er 
met'l;ii J, rkııııç akıbete düşü
Tece'· b~hne kadar çanıur ve 
1ıaqmıı>' suuııııa batan her İs
tanbullu derhal fcnı<ıdı ficıaııa 
başlı~acaktır. Gc ıe bclediııe n
!eı:lıindc bacjırıp çacıırma alıp 
ııiirüı;ecrk, dilekler bınlcri qe
çecckt;l' 

S<kıiııetle•in ııa:ın ı ' e ile. 
bazı 11~lları ara.<ıra stı 1a al,, olı-' 
metpıdcn kurtuldaih,na ~- t t.1-

mel; için va1<•t bil~ bıı!a ıııacak 
olan Belcdi11cııe ı:aii nurla· " qe
tı di<lı müıdeııc ııe dersini-• .. 

M K-

Aiansınııı hususi muhabıri bil- sından: Polonyadaki Alman iş • lan tellerin simdi hükiınıdçc 
diriyor: gal memurları, musammeın bil' konulan fiatı 45 kuruştur. l'i-

Bütün Balkan devletleri da- plana göre hareket etmektedir -

1 
yasada bir müddet ııizli gizli 

bil olmak üzere, 14 devletin işti- !er. Bu plim, bil bassa memleke- l 90 .. kuru a satıldığı lıaldt', •on 
rak cvk;ni, bulundu(!u Viyana tin siyasi, iktisadi ve kültiirel gunlerde artık tel Iıir bulu -
panayırı dün Alman iktısat na- bakımlardan Almanlaştırılma>ı • namıyormus. 
2ıı·ı r..,unk tarafından acılmıstır. ı T J b nı istihdaf etmektedir. \ e uhranı, ynlnız köllii 
1talva. Ronı~nva. Bulearistan. yü ziyana soknn iktı<adi bir 

(llrkası 3 iincü sa11fada) (Arkası 3 üncü. sayfada) şey değildir; ayni zam;ında 

••••• •• • 
A'1 U ~i SÜLEYMAN 

Vi "ANA KAPILARINDA 
Bu ıııııaz::.nııı tarilıi seferin Jİnıdiye kadar 
ya::ılmıynıı nıülıim lasuıılarıııı 11e~redeceğiz. 

Türk Sipahilerinin Tuna hakimiyeti 

bir tnilli miid. fan işidir. Bu. 
gün, teı~;iH!t ~ iizühden bu 
ot ve ~~nıanlnr çHl·iirsc. JDrın 
ordtl lıa3'\3nlarının hu ihti -
yacı gü~liit it• , .• (_ok pahalı. 
ya temin (·rfilt•C'cklır. ı 

Yalnı7. s·ıryri kü'.' lll~iinün 
değil; f~kr.t ot ,.(. saıııan 'lliİS
tahsillerinin .n~.htoıt• nld11khırt 
teJlcrin. ı .ıhs.ul ı·ıirüınedtn 
e>vYcl. \.'l"tilıncsi hı ·sllnda a
l;il<adar nı:ık:nnln.rı' naıarı 
dikkatini edbcderiz. Bir milli 
m~d.af~~. ınesc\r~~ n}duğn i~in ' 
Jl!ıll1 ~.udnfaa ~eka.lctin:n de 
bu tel buhrani\e elıemmintle 
meşgul olması liızııudır. · 



SAYFA -Z 

ELE ER 

Islam ansiklopedisiııe 
eddiye yazılmalı mı? 

Eşref Edip Selami Sedes'e cevap veriyor 
[Arkadaşmıız Selami izzet Sedesin, Maarif Vekaletinin 

tercüme ettırınekte o!duiiu !skim An.;1;'.lopedisine daır bir 
broşiir ne.,-etmiş bulunan Bay E$ref Edib'in bir kısım fi
kirlerine itiraz eden bir tetkik 1/a.."tStnı bir kaç qün evvel bu 
sütunlarda okuyucularımıza takdim etmiştik. BroşÜTÜn mu
mulıarriri Baıı EŞTef Edib, eseri hakkında tenkid ııapan Se
llimi İzzet Sedes'in bazı mütalealarına iştirak etmemekte ve 
kendisine cevap vermektedir. Ta!'lamen ilmi mahiyette olan 
bu münakaşava ait Bali E;ref Edibin cevabıııı neşrediyo-
ruz:] _ , 

Garplı müsteşrik ve misyo -
nerl& tarafından yazılıp Maa -
rif Vekaleti tarafından tercüme 
ett<rilmekte olan İslam ansiklo
pedisine dair ınül3bazalar, garp
lıların bu eseri \'Ücuda getir -
nıekten maksatjarı, eserin ilmi 
~e islilnıi ınahiyeti bahislerini 
muhtevi olarak neşrettiğim kü
çük bir ri. ale hakkında mulıte
rem üstat Selami izzet Sedes'in 
İkdam'da bir yazısı olduğunu 
ıöylcdiler. :\hunaileyhin geçen 
giin de yine bu sütunlarda !\lelı
ınd Akif hakkında, Akif'e ça -
tan Nurullah Ataç'a cevap ola
rak yazdığı kıymetli bir maka -
lcsiııi okumuştum. Bu mesele 
hakkında da kıymetli fikirler, il
mi mütalealar serdedileceği ünıi
dile makaJ.,,.;ni tetkik ettim. Fa
kat maatteessüf böyle bir şeyler 
bulamadım. O halde neden zah
met ederek bu ilmi bahse karış
tıklarını düşündüm. Herhalde 
gazetenin sekreteri kendilerine 
bu külfeti tahmil etmiş olsalar 
gerek! Yoksa kendileri de an _ 
s:klopedJnin mütercimleri ara -
sında mı bulunuyorlar? 

Aıılasılıyor ki edebiyatla meş
gul olan üstat, bir şey yazmak 
üzere kendisine verilen bu risa
leyi evirip çevirmi~ başına, so
nuna, şurasına burasına şöyle bir 
göz gezdirdikten sonra kalemi e
line almış, risalenin kapağında 
boş kalan bir sahifesine boş kal
mamak için konulmuş olan Meh. 
met Akifin ehramlar önünde 
çekilen bir resmi ile meşgul ol
maya başlamış, makalesinin mev
:ruu ile hiç münasebeti olmıyan 
bazı cümlelerle bu vadide hayli 
ueraştıktan sonra, islıim ansi.k -
lopcdisi namını taşıyan bir e
serde Türklük ve is.lamiyet a
leyhinde tahrifler, tecavüzler, 
bühtanlar, suikastlar bulunabi -
leceğfoi galiba havsalası alınamış, 
sanki bunları biz yapmışız gibi 
n1ütecaviz nıisyoner ve müstcş .. 
rikleri bırakıp bize çatmak is
temiş, tercüme bürosunda çalı -
şan zevattan ansiklopedide Türk
lük ve İslamiyet aleyhindeki ya
zıları "3nsür etmeğe taraftar o
lanların fikirlerini müdafaa sa
dedinde söyledikleri sözleri biz 
söylemiş zannedecek kadar gaf. 
lele dü<müs, yahut misyonerle -
rin -·aptıih gibi kasden böyle 
yapmış, daha sonra cacaba jur
nal edecek bir tarafını bulabilir 
ıniyirn?. diye ara~tırmıs, bu hu
susta da batağa saplanmış, Bal -
kan Harbinde cTürkler Avru -
padan kovuluyor, bugün Avru -
pa için meserret günüdür» diyen 
bir takım Türk düşmanı müstcş.. 
riklerin, c bir çok Türkler kal -
ben İncili Kur'ana tercih edero 
diyecek kadar iftirada ileri gi -
den mutaassıp misyonerlerin, ga
razkik bir takım Musevi muhar
rirlerin tecavüzlerini nazarı iti· 
bara almıyan bir lisan kullan -
mış, sonra da bu eserin yanlış • 
!arla dolu olduğunu beyan eden 

Maarif Vekaletinin bu tecavüz 
ve tahriflere reddiye yazJlması 
hakkındaki gayet musip olan ka
rar ve emrine çek sinirlenmiş, bu 
sebeple Maarif Vekaletine şid -
deUe çatmış, •yanlış bir eseri 
tercüme ettirip sonuna veya a -
ralarına reddiye vazdırmağı li.
ik Türkive Cumhuriyeti Maarif 
Vckllletinin dairei şümu1ünde 
ı:örnıüyoruz. Bu hususta verilmiş 
bir karar varsa bir daha müza
keresi lazım gelir. Vekiı.let ter
cüme ettirdiği bir eserde nıüna .. 
ka a kabul edemez... demiş, bu 
suretle yazısına nihayet vererek 
ilmi bir tenkit diye sekretere 
vermiş!. 

Seliimi İzzet Scdes üstadımız, 
ei!'.er hakikaten böyle ilmi mese
lelere karışmak istiyorlarsa ev
veli, müsteşrik, Musevi ve mis
l'ODer ınuhnrrirlerin bir takım ga
razkarane nahrif ve tecavüzle -
rini nazarı dikkate alarak, me -
seleyi hem ilmi cepheden, hem 
nıilll ve dini noktadan tetkik 
buyurduktan sonra söz söyleme
lerini, gerek bizim risalemizi, ge
rek risalemizde misal olarak 
mevzuu bahsettiğim.iz maddeleri 
ve sözlerini naklettiğimiz zeva -
tın fikirlerini liıtfen mütalea 
buyurmalarını, bir de kendile -
rinin kudreti edebiyelerine hiç 
de yakışnuyacak surette sözler 
söylemekten vazgeçmelerini, na
dan sözlerin bilhassa ilmi mesel&
lerde pek bariz surette sırıtmakta 
olduğunu teferrüs buyurmaları
nı, bu bahiste SÖ) liyecek ilmi bir 
mütaleaları varsa onu yine ilim 
daircsinde, ilim lisanile söyleme
lerini derin saygılarla zatı üsta
danelcrinden .rica ederiz. 

Eşref Edip 

MAARİF 

Orta mekteplere 
girecek talebe 

Crl!çen yıl olduinl ı:ıi'bi bu yıl da 
sehrimizıde ilk mektepleri bitiren 
talebeler semtlerinde Orta o
kullara .$rmiye mecbur tutul
muslardır. 

Bu listelerde ahiren bazı ta
dilat yapıhnı$ ve kat'i listeler 
dün tekmil ilk mekteplerle orta 
mekteplere tebliğ olunmlllitur. 

Cebinde 39 lira 
çıkan dilenci 

Ahmet adında 70 yaslarında 
bir adam Sımıatvada dilenirken 
vakalanmış ve üzerinden 39 li
ra cıkmıştır. Bunun daha evvel 
de ı;ıene ctilenırken yakalandığı 
ve o zaman da 14-0 lirası bulun
duğu anlaşılmıştır. Ücüncü sulh 
cezada muhakeme edilen Ahmet, 
paraları Kırklarelindeki oi!luna 
götüreceıtini söylemiştir. Şahit

lerin dinlenmesi için muhakeme 
başka güne kalmıştır. 

emek Beni evivor !.. 
Yazan: 1=11 Türki<;eai: 
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Baba Oriol kulaklarını, ba • 
ş;nı 'allıyor, bir tlırlü anlıyamı
yordıı. Onun nazarında Pol de 
tııetcJ!ksizin hiri)·di. 
Sabrı tükenen Pot h:ıykırdı: 
- Scrscnı bunak, yüz yirmi 

hin frank el irim 'nr. Anlıyor 
a1usun? .. · c nıilyon! .. 

Öteki birdenbire sordu: 
- Bunu bir kağıda yazar mı-

sın? 
- Elbette yazorım. 
- İmzalıyacaksın da? 
- Elbette imzalıyacağım. 
- Noterlikte. 
- Peki, noterlikte. 
Bunun üzerine ihtiyar kalkb, 

çekmecesini çatı, resmi bir noter 

kfığıdı cıkardı, bir ınakale ka .. 
raladı. Bu garip bir izdivaç ta
ahhütnamesi idi, nişa.nl;sı üç nıil
yonu garanti ediyordu. Pol bu
nu imzaladı. 

Pol sokağa çıkıno, dlinya hE!r 
zamanki mih\·erinde dör.miiyor
muş sandı. Demek kaderin cil
vesi!e, kendi arzusu, Şarlotun ar
zusu hililfına ni~anlannııstı. H3 .. 
disat onu cvlenmcğe zorlaınışlı. 

Bir an düşündü: 
- Deli miyin1 ! 
Sonra omuz silkti: 
- Adam sende ... Belki de bü

tün dünyada bundan iyisini bu
lamazdım! 

Ve kaderle kurduğu bu tuza-

t KD A M 

tekrar 
dün 

indirildi 
Nakliyesi müşteriye ait Rumeli meşesi 330, 
kuru Gürgen 275 den fazlaya satılamayacak 

iat iMürakabe lromisyonu dün akşam toplanmış, oduna 
kayıkta veva depoda teslim satıs fiatını tesbit etmiştir. 

Evvelce evlere teslim fiatının depolara yakın yerlerde oturanların 
alevhine oldu,ğu görülerek buna lüzum göriılmüştür. 

Yeni karara göre. Rumeli kuru mesenin cekisi 330, Iıumeli yaş 
mesenin 300, Anadolu yaş meşe ve kuru gürgenin 275, yaş giirge
nın 250 kuruştur. 

Eski ve veni fia'.ların mukayesesinde görüldül!ü üzere, en iyi 
cins olan Rumeli me~-esinin bır cekisi icin evlere teslim naklive 
masrafı olarak evvelce komisyon tarafından 105 kuruş gibi ook 
fazla b;r para kabul edihnişti Sımdi her istiven nakliyesi ken
disine ait olarak dePo<lan 330 kuruşa RumcL mesesi alabilecektir. 
Odunlar istenildil!i şekilde oduncular tarafından kesilecektir. Ko
ınisvon nebati y~ fiatlarını da yeniden tcsbit etmiş, maliyet fiatı
nın ~rttığmı görerek veiatalin yağına toptan 70 kurus fiat kabul 
etınıistir. 

Perakende fiat. evvelce ında maddeleri icin ~elırin muhtelif 
semtlerindeki ba.lckallar için kabul dilen kar nisbetlerinin toptan 
fiata ilavesile mevdana cıkacakt ır. 

Oduııu tayin edilen fiattan yukarı satmıva kalkı>'alllar veya 
bu fiata odun vermemek V<ıya kesmed~n vermek istivenler Milli 
Korunma Kanunu hükCmlerine ı:ıöre d<-rhal mahkemeye verile
cek ve kanun mudbince mevkufen muhakeme olunacaklardır. 

C. H. Partisi 
ocak kongresi 

• 
Dün yeşilköyde bir çok 

toplantılar yapıldı 
Evvelki gün başlıyan şehrimiz 

Cumhuriyet Halk Partisi kon -
grelerine dün de devam olun -
muştur. 

Dün sabah Yeşilköy kazas:na 
tiıbi olan Halkalı ve Safraköy o
caklar.nın konı;ıreleri yapılmış
tır. Öğleden sonra ve akşam da 
vine Y eşilköyde Firuz, An.bar -
lı, Avcılar, Esenler köyleri ile 
Çatalcada Bahşayiş, Kavaklı, 

Terk.as köylerinin, Eminönünde 
Hacıkadın ocağının ve E_yüpte 
Petnahor, Fatihte Çırç;r, Yala -
vada Kazım.iye, Çallıca. Küllü ve 
Kırba.klı .köv teri ocaklarının kon
ı:ıreleri yapılmıştır. Bu<tiin de 
Bak;rköy ve Beşiktaş, Çatalca, 
Eminönü, Eyüp, Fatih ve Yalo
va kazalarındaki muhtelif ocak
larda kangreler toplanacaklar -
dır. 

BELEDİYE 

Ekmek narhı 
Ekımek narhı komisyonu dün 

toplanmış. ekmek fiatlarının ay
nen ipkasını, francelanın bu sa
babtan itibaren 15,5 kuruştan sa
tılmasını kararlastırmı ·tır 

ADLİYE 

Hela hunilerini çal•n 
bir sabıkalı 

Sabıkalı Süleyman Malunut • 
paşada Matvo hanının helfiları
na girmiş ve helanın kapaklı 
ku9ur hunisini söküp calmış ve 
yakalanmıstır. 

Dün Ücüncü Sulh ceza mah
kemesintle m ı.thakeme edilen Sü
leyman, helaya 25 kuruş düşür
düPünü ve parayı ıbulmak için 
bunları ooktül!ünü söylemiştir. 
Süleyman evvelce de başka bir 
helanın sifonunu söküp çalınış.. 
tır. Su~u sabit old~ndan 4 av 
20 ~n hapse mahkUm edilmiş -
tir. 

ğa için için seviniyordu.. 

-6-
Eı tesi gün Anılermat için kö

tü başladı. 
Kaplıcalara gelince, gece Ob -

ri - Pastörün Splandit otelde 
sekteden öldüğü haberini aldı. 

Bir kere Obri - Pastör çok işi
ne yarıyordu, adam vazifesine 
dört elle sanlını. tı, kaplıcalara 
çok yararlığı dokunuyordu, Oriol 
kaplıcalarını evlat gibi seviyor -
du. Sonra da, tedaviye geldiği 
bir kaplıcada, tanı nıc\ sim orta
sında,. taıu tedavi edi!diği Sııra -
da ölınefi, h.aphcalara iyi bir 
rckliun değildi. 

Andermat, lwnüz odasına gcl
miyen nıüfettisin odasında bir a .. 
ş~aı bir yu1<arı dol&sıJor, bu ö
lüme 1 1;a bir :,ebep arıyordu. 
Ölümu ., · kaıaya, bir ihtiyat -
sızlığa atfetmek lfızundı. Bıına 
bir çare bulması için, dört göz
le doktor Latonu bekliyordu. 

Odaya bir rüzgar ~ibi doktor 
Laton gircü. Yüzü sansarı idi; a
yağı esiğe basar basmaz: 

- F'ena haberi duydunıu mu? 
dedi. 

Yol amclesine 
ucuz ekmek 

---·---
Dün V .ılinin riyasetinde 

bir toplantı yapıldı 
Trakvada yol inşaatına hız 

veribniş ve buradaki amele e
kipleri çoğaltılmıştır. Ancak bu 
amelelerin ihtiyaçları için şeb -
rimizden l'Önderilen ekııneğin 
nakliye masrafı inzimam edince 
amelelere pahalıya geldiği görü
lerek tedbir alınması zaruri gö
rülmü.şlür. Bu münasebetle dün 
Vali ve Belediye Reisi Lıltfi Kır
darın reisliğinde Vilayette ala -
·kadarların iştirak.ile mühim bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda 
bu yol amelelerine narhtan da -
ha ucuz fiatla ekmek satılması
nın temin olunması kararlaştı 
rılın:.ştır. Bu karara göre Toprak 
Mahsulleri Ofisi şimdıki fiattan 
ucuza buğday verecek ve bu buğ
daylar öl!frtillerek hasıl olacak 
unlardan yapılacak olan ekmek
ler Trakyaya gönderilip yol in -
şaatı amelelerine ucUZ<. satıla -
caktır. . ,,, . 

Küçük haberler 

* Evvelki akşam Osmanbeyde şo- ı 
för İ.smailin idaresindeki otomobilin 
sac!...,,esine uğrıyan 70 yaşlarında z~- ! 
fer adındaki kadın kaldırıldığı Et· 
fal hastahanesinde ölmüştür. 

Cesedi morga nakledilmiştir. * Zeker;ya köyünde Mehmet adm
da bir rençperi başından çapa ile a
ğır yaralıyan Ilalil dün Adliyeye ve
rilmiş ve tevkif olunmuştur. 

* Leman adında bir kadının tev -
ki!hanede bır mevkufa getirdiği ilci 
paket sigaranın içinden iki paket e

roin bulunmuş ve kadın ile eroini 
aldığl Ahmet tevki! edtlcrek Beşin
ci ceza mahkemesine verilmiştir. * Mehmet adında birinin evinde a
raştırma yap~, 11700 adet çak
mak taşı bulunmuştur. Mehmet dün 
kaçakçıWt f§lerine !bakan Beşinci 
J...,i iye ceza mahkemesine verilmiştir. * Billtreş scfirımiz Hamdullah Sup
hi Tanrıövcr dün Belediyeye gelerek 
Vali ve Belediye Reisimiz Lütfi Kır
dar1a bir müddet görüşmüştür. * BaşvekAlet kalemi mahsus müdü-

- Obrinin ölümünü mü? 
- Bayır havır, doktor l\lazel-

linin dokt{)r Kloşun kızını ka -
çırdığını. 

Andermat ürperdi: 
- Anlamadım? Ne dediniz? 
- Sormayın ... Felaket... Bü -

yük !eltıket. .. 
Oturdu, alnının terini sildi, 

sonra \•ak'ayı Pütrü - Marteldcn 
dinlediği gibi anlattı. l\1artclc de 
doktor Kloşun uşağı anlatmıştı, 

Doktor l\fazelli kızıl saçlı ka
dına ateşli bir kur yapnu~tı. Ka
dın da aşiiftcniıı biriydi. İlk ko
c~\sı, se\ Ja neticesi, verem olup 
ölmiiştii. Doktor Kloş, l\1azclli -
yi kı:tının dizleri dihiı~ • ... görün
ce, bu serseriJİ, maceraperesti 
daruat diye kabul etınemiş, kov
nııt ·tu. 
Kapıdan çıkan Mazelli de pen

CCJ"<"den ~irınişti, 
İki ri\'ayet var: Bir rivayete 

göre doktorla kızı kara sevdalı 
imiş. Bir rivayete göre de esa -
sen metresi imiş. Doktorla Po. 
liin gelmiycceğini anlaymca, kaç
n11şlar •.. 

Doktor Lat-0n kalk!J, şömine-

Seyyar esnaf 
Anacaddelerde do. 
laşarak satış yapa

mıyacaklar 
Belediye Reisliği seyyar es

nafa kar~ı şiddetli bir müca .. 
dele açınıştır. Seyyar esna
fın ana caddeleı-de dolaşarak 
dahi satış yapmalarının kat' -
ıyyetle menolurunası tekmil 
<ubelere tebliğ olunmuştur. 

Diğer tarartan çarsı ve pa
zar1arda ayni cins malı satan 
hiçbir seyyar esna( ayni çe

şit maldan satamıyacaktır .. 
Bu karar seyyar esnafı 

n1cn1nun etmcn1iştir. Büsbii -
tün işsiz kolacakları endişesi
ni tevlit eylemiştir. 

üniversitenin yani 
sena ihtiyaçıan 

Rektör, Yalovada Baş
v eki 1 i m iz tarafından 

kabul edildi 
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Şehir Tiyatrosunun Faaliyeti 
Dün, İstanbul Şehir Tiyatro

sunun dram ''C komedi kısımla
rında provalar başladı. Bu, tam 
on ikinci senedir ki, eyllllün bi
rinci günii Belediyenin bu faal 
müessesesinde faaliyet başlar; 
eğer eylı'.ılün 1 i pazara tesadüf 
ediyorsa, san'atk3.rların hepsi 
ertesi !!iin sahnelerde toplanırlar 
ve tcsrinievvelin ilk gecesi per
de açılır. 

Dün, saat dokuzda Şehir Ti -
yatrosunun draın ve komedi kı
sımlarının önünden geçenler, bi
rer ikişer, san'at.kirlarımızın iş 
basına geldikleriııi gördüler. 

Saat onda, gerek komedi ve 
gerek dram kısmı sahnesinde, 1 
tesriııicvvcJden itibaren sahneye 
konarak olan eserlerin okunma
sına başlandı. 

İsta~hul Şehir Tiyatrosunun 
on bir senedcnberi, her sene nıad~ 
di ve m.3.nevi veriminin artma -
sındaki en mühim amil bu mun
tazam, disiplinli çalışmadır. San'
atk3.rlarunız, mukannen ve mu
ayyen günlerde, şa ... az birer 
kronometre ı::-adakati ile, hir nıa~ 
bede gelir gibi, san'at mabelle -

rine gelirler, işlerine koyulur • 
lar ve tam altı ay, geceli g-ündiiz
lü, san'at yolunda yolculuk eder
ler. 

Diin, ayda dört eser tem~il e
dildiği zaman tiyatroya dört bin 
sekiz yüz kişi gelirken, bugün, 
temsili bir ay devam eden bir 
esere, sekiz bin dört yüz kişi 
gelmektc<lir. 

Tiyatromuzun nıaddi ve mône
vi verimi incelenecek ve grafiği 
yapılacak olursa İstanbul Bele
diyesinin tiyatromuzu beyhude 
himaye etmediği derhal meyda
na çıkar. 

Belediyemiz, dört senelik Be
lediye faaliyetinin grafiklerini 
yanıp halka teşhir etli. Bu grn
fiklcr arasında tiyatromuzun on 
senelik mesaisini gösteren gra .. 
fiklerin de bulunması cok fay -
dalı olurdu. Biraz geç de olsa, ti
yatromuzun faaliyetinj gösteren 
aafikler gene de yapıl.p neşre
dilebilir. Bövle bir grafii(in, ti -
yatrolarımızın hollerinde teşhiı 
edilmesi lazımdır di~·oruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

MAll=ll KEM ELER DE 

Katil polisin muha
kemesine başland~ 

Katil polis meğer ernniyet müdürlüğünün kendisini 
uzak bir yere nakletmesiııden korkarak umum

haneci Nebahatin aşkına mukabele etmişi 
Beyoi(lunda Tarbbaşında Ne· 

bahat adında bir umınnhaneci -

Şehrimiz Üniversite Rektörü 
Cemil Bıl, <'l evvelki gün Yalo -
vada Başv.,kılimiz Dr. Refik Say
dam tarafından ka,bul olunmuş
tur. Cemil Bilse! müteak>lıen 
Termal otelde Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilimiz Dr. Hulü -
si Alatası da ziyaret ederek Üni
versite tıp bakültesi hastaneleri
nin ihtiyaçları ve yeni ders yılı 
haz;rlıkları hakkında icap eden 
izahatı vermiştir. 

Kira ihtikarı 
1 

nin evinde otobüsçü Halili ta -
banca ile öldüren Kalyoncu ka -
rakol polis memurlarından Meh

ı met Hayreddinin muhakemesine 
dün ikinci ağır ceza mahkeme -
sinde başlanmıştır. 

ra-z da konyak içlik. Nebahat ıs
rarlarıma rağmen beni ııece alı
koydu. S1>bahleyin saat altı sı -
ralarında ben yatıyordum. Ne -
bahat yeni kallanıştL Birdenbi
re yatak odasının kapısı açıl -
mak istendi. Kilitliydi. DışarıdM 
birisi bağırarak kapıyı zorladı 
ve kapının kilidi kırıldı. İçeri 
Halil girdi ve Nebahati dövme • 
ğe başladı. Sük.ılnet bulmasilll, 
oturup k.onuşınaımızı ve kadma 
dayak atmarun çirkin okluğunu 
söyleyince, bana hücum et'.i. Bir 
yumruk attı. Masa üzerindeki ta
bancamı almak istedi. Ben daha 
evvel aldım. Bu sefer bileğime 
yapıştı, boğuşmağa başladrlt.. Bu 
sırada elim karyolanın demiri • 
ne s~tı. Bundan d<ılayı si· 
lfilı birkaç kere patladı. Halil 
vurulmuş, beni bırakıp dışarı 
çıktı, kapının önünde düşmüş. 
Ben de hemen bir taksiye atla • 
vıp eve gittim, karımı ve QOCUk· 
!arımı son defa gördükten sonra 
kendi karakolum olan Kalyoncu 
'karakoluna ııelip teslim olduan. 

Kirayı arttıran bir kadı
nın tecziyesi istendi 
Brodino Vodonoviç adinda Yu

goslavyalı bir kad.n dün yedinci 
aşliye ceza mahemesinde evinin 
kirasını arttırmak suretile milli 
.korunma kanununa muhalif ha
reket suçile muhakeme edilmiş -
tir. 

İddiaya göre bu kadın, Fındık
lıdaki evini 16 liraya kiraya ve
rirken artık kendisi ikamet edc
cei?ini si:iyliyerek kiracıyı çıkar
ını• ve bir müddet sonra Osman
lı Bankası memurlarından birine 
evi 19 liraya kiralaımıştır. Müd -
deiumumi maznunun sucu sabit 
olduğunu söy liyerek tecziyesini 
istemiştir. Mı.thakcıne karar için 
başka güne bırakılmıştır. 

Dünkü ihracatımız 
Macaristana halı ihracatımız 

son günlerde hissedllir derecede 
artmakta<iır. Dün 51 parça ana! 
satıhnıştır. Bundan başka İs
viçre ye yaprak tütün, ic fındık. 
kitre, İsvece tuzlu kovun bağır
saih göntlcrilıniştir. 

rü Hasan Şükrü Adal YYalovadan §eh 
rimize gelm;ştir. * Gümrük Muhafaza memurları Ga
lata rıht.ı.mı civarında şilpbeli bir 
vaziyette dolap.n Osman _Yılmaz ve 
Recep isminde iki kişiyi takibe baş
lam~lar ve Osman Yılmazı esrarlı 

sijlaralarla yakalamışlardır. Recep 
kaçmak lstemlf fakat o da yakalan
mıştır. Cebinden 8 paket eroin çık
mıştır. İkisi de Adliyeye verilıni.r 
!erdir. 

ye dayandı, Andcrmat perişan 
bir halde dolanvordu, haykırdı: 

- Bir doktor böyle bir şey 
yapsın! Bir doktor! Ne seciye -
sizlik! .. 
Andermat bunun neticelerirıi sa
yıp döküyor, sonra yeldin edi • 
yordu: 

1 - Bu dedikodu civar kaplı
calara, oralardan da Paris'e ya _ 
:vılacuktı. Eğer iyi davranılırsa, 
belki de bu hadiseden istifade e
dilerek reklam yapılabilirdi. Bir 
iki kuvvetli gazete, Oriolu göze 
çarptırabilirlerdi. 

2 - Doktor Kloşun gitmesi, 
telafi edilınez bir zarar olacakb. 

3 - Kont ve Kontes Raınd -
Oldaveralarla gitmeleri de bü -
yi.ik zarardı. 

Doktor Lnt~nım hakkı vardı. 
Bu büyük bir fel:lketti. 

Bunun ilıerine banker dokto
ra döndü: 

- Hemen Spliindit oteline gi
diniz, cesedi muayene ediniz ve 
bir konjestiondan ö •• ııcdiğine da
ir rapor yazınız. 

(Ark= var) 

Tahkikat evrakına göre, Hay
reddin Halili öldürmüş. evdeki 
hiıınıelçi Duhtcri de on günde i
yileşecek derecede yaralamıştır. 
Bunun için ceza kanununun 18 
sene hapis cezasını istilzam eden 
448 inci maddesine göre cczalan
dırıhnası talebile mahkemeye 
sevkolun:muştur . 

Maznun isticvabında hadise 
hakkında şur!ar: söylemiştir: 

<- Hali!i tanımam. Nebahat-
le hadiseden üç ay kadar evvel 
tanıştım. Umumhane sokağında 
nokta bekliyordum. Hizmetçisi -
le beni çağırttı. Yatak odasında 
rakı ikram etti. Evli ve iki ço -
cuk sahibi oldu,ğumu söyliyerek 
reddettim Fakat beni tehdit et
ti. Emniv~t Müdürlüj(i.i umumi 
kadınlarla münaseb"ti olduAıı -
nu haber aldığı palis memurla -
rını derhal vazifelerinden alır ve 
taşraya gönderir. Bunun için de 
bir kadına> iki satırlık bir mek
tubile keyfiyeti müdiriyete bil -
di1'mcsi kafidir. Bizi dinlemez ve 
inanmazlar da gelen mektuba i
nanırlar. Nebahatin de bana böy- 1 
le bir iş yapacağını yani müdi -
riyete mektup göndereceğini an
ladım. Yerimden ve işimden o
lacaktun. Yakam eline geçmiş -
tl Yalvardım, dinlemedi. Muta
vaata mecbur kaldını. Boş zaman
larınıda öi(le ve ekser akşam ye
ııneklerinde kendisile beraber bu
lunurdum. İçer eğlenirdik. Ha -
<liseden bir akşam evvel yine i
ç.ip sinemaya {rittik. Dönüşte bi-

Halili kasden öldürmedim. 
Kendisini tanmıam bile. Kasden 
öldürmüş olsaydım Halili deJtil, 
Neb::rhati öldürürdüm. Qünkü 
bütün kabahat onundur.~ 

Bundan sonra t:bbıadli rapo
ru okundu. Bu raporda, Halilin 
cesedindeki kurşun yaralarının 
bileğin tutulması şeklinde ve 
boğusma esnasında çok yakın -
dan natlıyan bir tabanca kurşu
nundan husule geleıniveceği bil· 
dirilmekte ve böylece maznu -
nun iddiası hilafına tabancanın 
kısa bir mesafeden ve .karşıdan 
ateş edikliği anlaşılıyordu. 

Bundan sonra muhakeme. 
gehniyen bazı şahitlerm dinlen -
mesi için baı;.ka güne bırak.ıl.ıruş
tır. 

ft_.Q __ r~~A-4 • ..R , ...... ...,.._ .... ıwıwr_......-rw.•..-.• _;ıa 
F A K A T K A Z A N Ç rüya görmesine mal olacak 

• ------------- tır!. 
NE? 

Bir Alman istatistiğine gö
re harbin bir yılı içinde Al -
mau zayiatı 39,000 ölü, 140,000 
yaralı ve 20.000 kayıptan iba • 
rettir. 

Nanemolla ile konuşuyor • 
duk da; 

- Kayıp bir tane de olsa 
kayıptır ,.e zarardır .. 

Dedikten sonra, benden sor
du: 

- Ancak Almanlarııı ç<ık 
veya .ız bu kayıplarına karşı 
acaba kaznndıkları nedir?. Bir 
k('re de terazinin gözüne onu 
koyar nıJsın?. 

Ben, üstada henüz hu suali· 
nin cevabmı veren1edim. 

RÜYA GİBİ 

Bir gnzetc Mahmul Yesari
njn bir romanını ilfın ediyor. 
Adı cRüya Gibi•. 

Nanemolla da ilfinı görmüş 
olacak ki: 

- Eğer Mahmut yazıyorsa 
hakikaten gazete sabibiniıı 

Dedikten sonra izah etti: 
- Malfmı a .. l\lahmudun ilk 

müsveddeyi verdii(i bir rüya 
halinde görülür ve müteakip 
müsveddeleri almak bir hayli 
korkulu rüya görmekle müm
kün olur. 

Üstada: 
- Tevekkeli l\.fahmnt Yesari 

nin romanı çıktı~ ,,akit t-kse
riya üstünde cke<rreti münde
ricat. mıneretinc rsstlanuyo-
ruz ... 

Cevabını verdim. 
TEBRİK 

EDEBİLİRİZ 

Ehuzriyazade V elit bir ma
kalesinde ilk defadır ki: 

- Bu ne acaip harptir .. 
IJülmıiinii veriyor. Nane • 

molla da bu ciimlcyi görıııüı 
de şiiyle diyor: 

- :-.1 ihayet Ebuzziya oğlu, 
bunu takdir edebildiği içindir 
ki hakikaten lıarhiu birinci 
yıldönümü günlerinde bir tcb
rike iktidar \'e lipkat kesbct. 
miş bıılunuyer. A. ŞEKİP 
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Rumenler 
(Baştarafı l inci sayfada) 

men umumi lbir bahçede itoıı
lanm1<;lar ve diz cökerek Maca
ristana bir karış toprak verme
miye yemin etmişlerdıir. !Biraz 
sonra Alman iktısat heyeti reisi 
Neubaoher ile diğ'er ,bir memur 
lıasmane etvar izhar eden ibir 
halk kütlesi tarafından ihata e
dilmiştir. Binmiş oldukları oto
mobilin önünde bulunan gama
lı haçlı fliı.ma yırtılmıştır. Bu
n.un üzerine POiis, müdahalede 
bulunarak otQrnobile yol acınıır 
tır, 

Alınan turizm bürosu da hal
ıkın taarruzundan hasara uitra
mı.stıx. Halk, Alman konsolos
lıanesi binasına da girmiştir· 

Viyana kararına karsı protes
to için yenı tezahürler organi -
ze edılmektedir. Macaristan. 
Almanya ve ıtalva elçilikleri bi
naları, bir hücuma karsı kuv -
\'etli muhafaza altındadır. Kuv
Velli kıtalar nizamı temin et
mek üzere ~okaltlarda devriye 
ı?ezrnektedir. . 

Bitler ve Musoliniye şiddetlı 
birer protesto göndermiş olan 
köylü partisi lideri dokt<:ır Ma
niu, dün, Transilvanyanın mer
kezi Cluj'a hareket etmiştir. Ba
zı kimselere göre Maniu. orada 
ıtnukavometi orııanize niyetinde 
bulunmaktadır. Cluida ci<l<li ha
diseler vuku.bulduğu bildirıl
ırnektedir. 

Transilvanya valisi Somes, hab 
ka hitaben bir beyanam~ _nes
rederok halkı tehlikeli ihtıras
lara yoİ açacak hareketlerd~ 
tevakkiye davet eylemıstı.r. Nu-

. sı ma
nıayişler. Büılcreşin. sıva . -
h·"li d b .. "'· bır end1şe u "'"' n e · uyun- aha!ilde 
Yandırmaktadır. Bu m · 

·d· !erden ısAlmanvanın bu ha ıse 
tifade ederek TransilvanvaY1alve 

. n-anvavı ısl! e 
hatta bızzat _....,... k kulınak
kıvam etmesinden or 

tadır. d ektepler 
Bütün Ramanva a an 

lb . d h neç açılacaktır. 
ır av a a ... . diyor ki: 

ı Universal gazetesı · 
•1'ransilvanyanın pahr.ça1an;: 

k. Roman11a tarı ının 
sı, d etai\ni ve şeci milletın rııh"" 
ne ı !l _ ·· terınektedır.• 
nun kırı!dıgını gos 

BÜK.RESTE y APILAN 
TEZAHÜRAT 

ük 2 (AA.) _Viyana ha-
B reş. hül. • e-Rumen . :um 

k_em kararının bul edilmesini 
tı tarafından k.a t dün öğle
Protesto kin:. B_ukr~i~ ~ezahür vu
den sonra muhım . ırhlı ot<>
kua gelmiştir .. Polıs. ~ortıımları 
ıınobillerle ve ıtfaıve h !kı da
ile müdahale etmıs ve ' a 1 it1bmıstır. Bazı tevkifl7_r d:a~~= 
ırnıstır. Kral saravı onun 
Yiik meydana ıriden yollar sa
atlerdenberi tamamile kapalıdırİ 
Kuvvetli jandaıana kıtaları Kro 
sarayını muhafaza etmekte v~ 
bütün sehirde jandarma devrı
veleri ııezmeldedir. 

Polonya 
fBasıarafı 1 inci saııfadal 

Ayni zamanda toprak mahsu
latı ile sair emtiayı Almaı1yaya 
dor,,,u akıtmak kin Polonyanın 
istlh•nl merkezlerine mütead : 
dit Alman ticaret nıüınessillerı 
gönderilmektedir. 

Berliıı, 2 (A.A.) - Alman pro
J>aganda nazırı Göbcls Polonl'.~: 
nın Katoviçe şehrinde söyled~.gı 
nutukta Poloııyanın bundan hoy
lc ayrı bir memleket olarak b~
rakılmıyacağını, Alman topragı 
kalacağını bildirmiştir. 

1 

Alman Hücumu 
( Bıı.ştarafı 1 inci sa!lfada) 

, ıtnütcaddit noktalara bombalar a
tılmıştır. 

ügleve doğru ayni noktava ye
ni hiıcumlar olınuötur. B.ır s~_-

• hirde bir ııaraja bomba duşmuş 
ve burada yangın cıkmıstır. Dı: 
iler bir schirde bir kaç ev cı~dı 
hasara ugraınıştır. Rap-0rlar oııı 
ve ya-alı adedinin fazla olınadıgı-
nı PÖstcrmcktedir. Bir şehirde 
lbır kaç ölü vardır. Aluıan rapor
lara göre, bue:ün 25 düşman tav
Yarcsı Jı.isürülmüstür. Bunla
rın cıor lü hava diıfi bataryaları 
t~rafmdan düsürülmüstür. 

Avc tavyarclerimizden yedi_si 
kayıpt •• fakat pılotlardan dor
du sag ve salimdir. 

Sukun ile gecen bir ııeceden 
&onra Lcııdra mıntakasında bu 
sabah ılk tch Jike isareti verilmiş
tir. Saat 7,10 idi. Herkes. iş;ne 
güOline ııidivordu. Loıdra!ılar, 
bir !!Una tcl5;; aliımeti göster
nıcnu le ur. 

Tavva r · diıfii bataryalar. Gal
les nıeın ketınin sahil mıntaka
sıncta but ın gece faaliyet gös
terınistir Bu mıntakada düsman 
lavvareltri, müteaddit hücuım • 
\arda bulurunu0lardır. 

(Bıı.ştaraı ı inci scı.11fada) 
cMormoros• ve 

Macar ordusuti'de bulunacak -
cSzat"~arı~ü ordu. cMagyva
tır. llc.inCI ıl olacaktır. Ordu. ll 
rad:ı• v~oıoszvar'a varacaktır. 
evlulde .. .. "leden sonra 
l{mnisyon, buııun o,.. . . 

mesaisine d~v~;~·Stefa-
Bu<iaPeste. ö · ·1di"'-e gö

. A ·arısından: ıırenı ""' 
nı ı ·mdiden Kar-

Romanyalılar sı 
~~·uarı tahlive etmive basl!l'ffillr 

!ardır. tc 2 (AA.) - Stefani 
Budanes • 

Ajansından: 
Mebusan Meclisi Hariciye. en

.. . yarın için avan har~cı~e 
cum.enı. i de öbürgün idn ıçtı
encumd enet cdi>ınistir. Çarşamba 
!Il8a av ı· . u \ 

.p:iinü meıbu3an mc-c ısı._ um -
: b"r içtima aktedecektır. 

mMeımleketin büyümesı dolayı~ 
1. . feshedilerek yenı 

·1e mec ısın . edil 
t'ıtihabat yapılacağı tahmın - ı 
rnektedir. 

KISA AJANS 
HA eERLERI 

2 _ (Stefani) İsviçre or-

* Bcrn, . u· ta ar 
k5.nıharbiyesi, Ing lZ yy e 

dusu er · ı Gall dün gece Saııı -
filolarının oldukları-
kantonu üzernde uçmuş 

. . ktcdir Kantonda tehlike 
nı bıldınne · 
. ı· verilmiştir. 
ışare ı . (D.N B.) 28 ağustos 

* 
Bcrlın, 2 - · 

aktedilen dostluk ve hudut 
J939 da 

d ile tayin edilen ve hudut
muahe es . · Al 
ta hukuki vaziyetlerin hallin

3
e
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aı~ -

Sovyctıer anlaşması agus-
ınen -
tosta imza edilmiştir. * Cenevre, 2 - (D._l'.f .B.) .. Fransız 
teWzinin haber ve~igı~e ~ore, eski 
b Uc cephesinde baghlıgı ile maruf 
h:ftalık mecmuası, yahudi Lacache 
tarafından ya:tılmış bir makalenin 
neşrinden dolayı üç ay müddetle ka

patılmıştır. * Belgrad, 2 - Yugoslavya makam
ları bu sene sıtmaya musap ahaliye 
bir milyon dinar kıymetinde kinin 
tevzi etmişlerdir. 

Viyana Sergisi 
(Baştarafı 1 inci satıfada) 

Macaristan ve Slovakya İktısat 
ve ticaret nazırları ile sefirleri
nin hazır bulundukları bu açılış 
törenini müteakip, Türk heyeti 
ve konsolosluk erkanı Berlin bu
yük elçimiz Hüsrev Gerede ta
rafından iktısat naz_ırı _r'unka tak
dim edilmış ve :ruıkıye ~tandı 
gezilmistir. Teknık ve tertıp ba
lkımından oldugu duı<l.ar t:şhır 
edilen nümunelcrın guzellıgı ve 
nefaseti itibari!<> staknd_ımızb.zı'.a
rctci1er üzerın'Je c<> ıyı ır ın
tiba bıraknmtır. 

FUNK'UN NUT!{U 

Viyana. 2 (A.A.i - D. N. B. 

A·ansı bıldmyor: .. 
l ,. na jo'uarının açılması mu-
\ ıva . 

tıle Alman tıcaret n_azırı 
nase~ebin nutuit söy!iyerek In.ıı
Fun . bu sefer tamaımen yan
!izlerm h, saP vapmI<; oldukları-
[ış bır e "· ·· ı· .. ettirmıs ve soz eı ıne 
nı tcbaruz . . . 

.. 1 devam etmıstır. . . 
şov e b! kanııı şimdıden tesır,ı 

·A '"' tır. /yi si!rilı!ar!a mu
ka!mam~S ! ııan ve dün11anın en 
cehlıez u tı kuvvetlerine m.a
bii.ııük lıauaordumuz Mans ve 
!ik btıt!uknas~ıil!erine ge!m4 bu
Atlan ı 
ı nnıaktadır. h 
u BiZim iktısadiııatı~ız .. aTP 

ı·cabatile ezilmedi, bılakıds.ıbüd. ııAükl 
· bıle e ı ı. · mik11asta ta1<vı11e . . d" ? a vazı11 etı ne ır. 

manııanın p~r · bit akçe 
•ı k en emın ve eıı sa 
" ar - ibi zclfa dilşen Ster!inq 
o!duqu q d yerini tut
!irasının Avrupa a . 
nıak üzeredir. 
HARİCİ TİCARET: • 
Al nyanııı politikası şayanı 

ına ~ııvaffakıııet!er elde et
haıır_et rı Dcııiz aı;ırı mcmlcket
mıştır· .. a.s >bct!erdekı ge
!erle olan mun ~ 0 ıı·amisi, b;ıa
ri!eme!cnıı kıs .. ıı. - ı miiba-

ı ·upa ile Olan uıa 
raf ' vı lıifi cdHmistir. Son 
dclc!erıle te . t"caret rakamları, 
a11ların harıcı !ık vasaıilerinin 
1938 senesı ~1/ ı bıılunınaktadır. 
pek dunun a d k" ·ııracat 

b. l a~Iarın a ı. ~ ' Har ııı soı. . . ·.· a neti-
üuıid cdiıdicjımn fevı.;ııı e 
ce vermiştir. . . 

Dedikten ve İngiliz tıcaretı'.e 
. • avese yaptıkcaıı sonıa 

~~tk~~; şu sözlerle ıühavct ver-

mis}i\ rer Ado! 1 Hit!er ile Du
« Bil 'to Muso!ini Nasııonal ce enı · · ücade 

Sosııalist ilıtı!ci!!erırı.ııı . v 
: . ~ 01duQu 11enı. nızanı rn-

qctırmış ~ 1 ı 
dahilinde Avrupa mcse.c c -

~::.i lıa!!ederek Aı:nıpa devlet-
. lhıı·· saadctı ue refahı 

ıerıne su. 1 • J 

tcıııin edeceklcrdır 

''111'"" ::ıt: 11 
ıtw ' mWll 

İngiliz Hücumu 
(Baştaraı 1 inci satıfada) 

•Üslerinden bu derece uzak 
mesafelere hücumlar yapaa İn
giliz hnvacılnrının mahareti kar
şısında Berlinlilcr hayranlıkla
rını gizliycn1emelttcdirlcr.• 

Amerikan gazetelerinin Her • 
lin mubabirlerine göre, bu sa -
bah Münih üzerinde 80 dakika 
süren bir hava harbi olmuştur. 

Londra, 2 (A.A.) - Reuter 
Ajansından: 

Evvelki ııece düşmanın hava
dan taarruzda bulunmaması ha
disesi. !nıriliz tavvarclerinin Fran 
sız sahi!lerinc karsı yapmış ol
dukları siddetli taarruzlarla i
zah edilebilir. İnfilak <elen bom
·baların çıkarmakta olduğu ziya
lar. İMiltere sahillerinden ııö
rülebiliyordu. İn17i!iz tayyare
lerinin hücumu. saat ~2 de baş
larr.· s ve iki saat devam etmistir. 
'l'aarruza uğrıyan mıntaka, Po
Jonvadan Gris-nez burnuna ka
dar uzanmaktadır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Stefani A
iansından 

İn~ilizlerin 29 a~.;,tosta Ber
Jini bombard•man etmeleri esna
sında Almanların vermis olduk
ları telefatın miktarı 12 Ye ba -
Jiit oJ.duitu haber verilmektedir. 

Aansterdamdan bildırildii!ine 
e:öre, evvdki gece bu şehide al
tı defa hava tehlike i~areti ve
rilınis ve tayyare diıfii batarya
lar. müteaddit defalar faaliyete 
ııeçmiştir. 

CÖRCİL BEYANATTA 
BULUNDU 

Ankara, 2 (A.A.) - İnıriltere 
Basvekili Çörçil persembe ,~ü
nü açılacak olan parlamcnt~·da 
askeri vaziyet hakkında beya -
natta bulunacaktır. 

RESMİ HARP 

TEBLİGLERİ 
INGILIZ TEiLIGI 
ALMANYADA MÜHİJ\I 

NOKTALAR BOnl.BALA.."IDI 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz hava 

nezareti tcbligi: 

Deniz tayyare kuvvetlerine men
sup Albacore tayyareleri sahil mu
hafaza teşkilfttına bağlı tayyarelerle 
muştereken hareket edcrl!k Boulogne 
rıht.ım ve garaj yollarına hücwn 
etmişler ve boınbalar atmı· • ~rdır. 

Evvelce bildirildiği gibi İngiliz ha
va kuvvetleri bombardıman tayyare 
iiloları Bc.rlin mıntaka.:>ında seçilmiş 
asker! hedeflere hücum Loderck infi· 
lılklara ve yangınlara sebebiyet ver
mişlerdir. Hasarın büyük olduğu tah
iniş yapnuşl:lrd1r. 

Bn:}ka filolarıınız da Ogelsenvkt
chco, ,;\1agtdebourg, Cherbo:..org petrol 
<iepolarına, F..ındcn de ticaı-ct gemile
rıoc, haıı1 ve Socrts de emtia gar
larına Guisnez burnundaki toptu 
mevzilerine, Almanya ve Holandada 
müteaddit duşntan tayyare meydan
larına hücurn elmi~1erdir. Tayysre
lerimizden ik,si yoklan1aJa bulwı· 

ınaınış üçü suhilıcriınizdc mecburi 
iniş yapn1şılardır. 

İTALYAN TEBLi(;i 
İtalyada bir nuıhal, 2 (A.A.) - İ

talyan umumi kararg:lhının 87 nu
nu~raH tebli~i: DUşıno.n tayyareleri, 
ev\•elki gece Sarı.lunya üıerincie uç
ınuşlar ve gelişi güzel kırlara boın
balar atnuşlilrdır. Tayyare dö.Ci ba
taryaları, üç düşrnan tilyyare:oinı dü
şürmüşlc·rdir, nüfusça telefat yok - l 
tur, ha.sarat da olmamıştır. 
· Gene i:.,viçrc<lcn gelen di!er bir ta
kım tayyareler, Picmonto'nu ve Lom
bardia'nın bazı mıntaknları üzerin
de uçnıuşlardır. Bu tayyareler, der
hal lt.aiyan tayyareleri ile tayyare 
dafii topların mukabelesine matuz 
kalmışlardır. Düşn:.an tayyareleri, 
mcfruz t:l-<leflerine ulaşmadıkların

dan Vaı·ese ınınlaka.sında bir kasa

baya dört bomba ve muhtelir mev
kilere aydınlatıcı fişcnkler atmışlar

dır. 1-1a::ıına!ih nüfu~ça telefat olına
dı:;ı gibi mUhim hasarat yoktur. 

Tobruk'un 86 nuınaralı bültende 
bah~olunan b~1nıbardıtnanı C'.snasında 
bir S.lhra hast:ıhanL'Sine bonıbalar i

sabet etmiştir. 
Şi alı A(rikada düşn1an tayya

releri l\!asoua·ya 80 nılı mesafede 
k5.iıı llarmil adası:ı.a hücuın teşeb
büsünde bulUllınuşlardır. Biı· L.ıyya
re dtişm şllir. Diğer bu~ dlı :'"lun 
tayyaresi de hafı! h:ısaruta seJ.;cbıyet 

,·eı rni Lir. ---o----
Or:a tedrisat müdürü· 

nün tolkikleri 
s~hrimizde bulunmal·/a ol~n 
t' t··'rı·sat rr.üdürü uınumısı or a c-u • ·t ·· 

Havri dün yanında 1ıJanf mu_
dürıi T vfik Kut ve Ma:ırı mu
fettisleri c!d:ıih• halde Anadol~ 
yakasına l!iderek muhtel,ıf mek
tcplerı ve i::tıya~brı iet.<ık ev-

lemio!ir 

a KD A M 

Ekmek yer•ne pilav 
mı yiyelim? 

Dün bir gazete )"azıyordu: 
Fırınlarda yatıp kalkan ek

mek yapıcılarının üstleri başla. 
rı pis, yattıkları yerler ınundar; 
yatakları yorganlnrı bitli imiş! 

!{açtır ortnya konulan bu iğ
renç şeyleri okuduktan son~a, 

insunın, eknıck yerine nrtık l -
talyanlar gibi sade makarna, ya
hut da Japonlar gibi salt pilh
la karnını doyuracağı geliyor. 
Hoş, İst&nbtıldaki makarnalar -
dan bazılarının da pek sağlam a
yakkabı olmadıklarını iki, üç 
~ün öncesi gazetelerdrn biri yaz. 
mış, bilmem kaç mnkarna fabri
kasının pisliğinden bahsetmişti. 
Demek, kala kala ortada, ağız 
tadile karın doyuracak bir pilav 
kalıyor, hu mevsiın<le patlıcan, 
biber dolmaları da fcn::ı değil.. 
Fakat, ne de olsa mübarek ek -
mek bir şeye benzemez. Ilde 
siındi, yağlı Et!lrne peyniri, bal
lı Kırkafat~ kavunu ve bir iki, 
hafta sonra, yumuş2cık taze tu
lunı peyniri ve l\Iarnıara J ıyıla
rmın, yaz sonu günesile iki kav
rulmu~:'l dönen kınalı yapıncağı 
ile _yüz dirhemcik has ckn1ek, 
bence dc-ğnıe kuzu dohnalarına, 
böreklere, b::ıl Javalara dej(işil -
mcz. GcJg-eleHnı o YÜZ dirheın -
cik has ekıncği 'ye~kcn, iüu bir 
gazetenin ~:aıınış olduitu o iğ -
rene ınar.zaralar, göziinüz~n ö -
nüne g-clirsc ne olacak? 

Ekmek bu )'ahu, kundura de -
ğil, "ornp dc~il ki nibavet1 adam 
sende ayağu":.1a giyeceğim, ne o
lur? deyip aldırış etıııivclim! 
Pislik, mundarlık, bit ve ekn1ek .. 
Bunların nasıl yanyann, koyun 
koyana, cr.n ciğ.cr, kuzu ı:-arr.ıa-
sı gibi, sarmaş dolas nl,.bilrcek -
]erine insanın bir türlii aklı er -
n1j•1or. Fnkat, yine ayni gazete -
nin yrı::dığına göre bugün, bu 
halde bulunan ekmek yapıcıları
nın. Ji:l'CC gündüz durn,adan ça
lı•tıkları halde, ellerine l!eccbi -
len günd~lik de ancak yirmi beş 
kııruşıı bulabiliyormuş .. Şu l~al
de yirmi beş kuru~ln adamcn~~' 
karnını mı f'oyur~un, kahvesını, 
sigarasını m~ içsin. sırtuıa çaput, 
avağına pabuç mu yaptırsın, ça
maşırını nıı yıkatsın, haınama ı 
mı gitsin, tıras mı olsun. yoksa 
mcmlehtindcki yavuklusuna pa' 
ra nıı qöndersin? 

Ekmek meselesi artık kun•et
li bir hamle istiyo'r. Pirr, sivl"i -
sinek, talıtnkur11su, 1ıovdi ney -
se amma Jıitle ekıuok hallü ha
mur olamaz!. 

OSMAN CE'1AL KAYGIT,I 

Adana ovası 
(Baş tarafı 1 inci rn.,ıio.da) 

Tesisat ikmal olununca nohrın 
sağ tarafındaki arazi.ve saniyede 
azami 27 •metre mıka1bı su. ncn
rin sol tarafındaki araziye de 
47 metre mikô-bı su_ v:rılecektır. 

Dii!er tarartan hukuımet. Sev-

h nehrinin ,rükselis zamanın-
an . ·1 b"J da tahribatın önüne geçı e ı me-

si icin burada 20 mılyon lır.~ sar
file mua•zam tesisat da vucud_e 
ııetirecektir. BU. mevanda ne}1rın 
i!<i cihetinde vuksek sedlcr ınsa 
olunacaktır· Yalnız sedkr ve ın
şa isl<'rine 8 mil yon lira sarfolu-

nacak tı~r~·~~-<ı~...---~ 

Silivri I-Ialkı 
(Baştarafı 1 iııci __ saııfada) 

letince teminidır. Kov_ıu_ler, bu 
yolun toprak tesvıvesını yap
mıslar ve kaza dahılıntle tas <>
ca!iı bulunmadıi!ı için yola tas 
dösivememislerdir. 

Mı;b'uslar. Silivride yapılmak-

l\Iaballcslnde onu tanmııyan. k1h
kaha.laruft, tekerlemelerlni duymı

yan yokt.c. Onu Ilaııüu diye çağır· 
dıkl;ırı z:.ım:ı.n, yüzü evveı:ı. kızarır, 

sonra gülüınscr; ve karma k3.rı:;ık 

saçlı b:ı.,wı tıalla.n:h. Ytrhk römJeil
nlıı arilo;ında.n da ıor>UnU. sa.klamıya 
çalı ~rdı Lse de bir tUrlU muvaffak 

olama.ı.d1. 

ıı.ı.nfın'un hikayesi ktsacıktır, sı -
kılmıyan olursa onu diuh -;in: 

«.EüY ü~ ııarbi göreulcrln çofu, 

0 gunlcri JJt:k çabuk unuttular; O 
ac;-hk ve öluın t>tııelt-rinl kimseler 
lıahrlaınaz oldu. fakat, llanün"un o 
guı:h:ri unuıı11asu1a hnkoin yok. 191'1 
yıhnın wnb:ıh.ırır.d:ıydı. ~chir miıl.

hi!f bir kıllık içinde çırpını)'ordu. 

Hauuıı demirci idi, \.ıir lhllyar b;ıba
sı, k:ırılı bir t!e Mkiz: ya!il:lrında bir 
okJu \"lrdı. ı•ek t.abh olarak, işler 

,ı;ü. :uc aı:alnn~ ve hiç me~ abcsine in· 
nıtşt.i. llalbuki evdl:t·!lerl beısleınt'k 

Ja::umdı. Günde bir (.Tyrt'.k tkrnt!k 
b.ılabiliyorrlu. Fı&.J.at lş bu r.ıdılcyc 

g{.lince ihtly:ır hls~eslnl torununa 
vercr,·k; • \ avı·um, sc-nln b~nden da.
ha f;Jk yaş:ınıaıı gerek: b~n lüzumun
dan fazla y .:ıs:ulım» :>edi ,.c o gece 
artık ağırlık ohnıyaıı ncfe~ini l\!.'-lim 

tlti. 
Yanların.la bir kona:t vardı. Koı:ak 

sah~binhı naz.il ve şıma.rttlıw.11 bir ço
cuğu va.r«ı. Butiuı cwı balkonda 

CUMHURREISIMIZ DiYOR Ki l[lAiüi:'~) 
(B~tarafı 1 inci saııfada) 1 Beden Terbıyesı Genel Dırek- J . . . . .. , . 

. Bed<:n Terbiyesi .mükcllefiye- törlüi!üne: _, l~luttef zkuı nıuıtej tkı 
tının muvaffakıyetle tatbıke bas· . Zafer bayramı ne,_ esme, genç- k~ "b. 
landıitını bildiren telgrafınızı lik grup ve kluplerınm açılma te .... z ı 
memnun olarak aldım. G<!nçli.k töreninin inzimamını bildiren 
teşkilatının çal1<;masını dık..<.at- telgrafınızı iftiharla aldım. Mu- Evet, İtalyanlar, Alman-

ları tekzip ediyor. Bu 
tekzip apaçık değildir; fakat sa
tırların arasını · okumağı bilen
ler ve biraz da dikkatli olanlar 
için, İtalyan gezetclcriııin, Al
man başkunıandanlığınııı resmi 
tebliğlerini tekzip ettikleri mey
dandadır. Bakınız nasıl? Evvela, 
lı1tfen, dünkü gazetelerde çıkan 
şu haberi okuyunuz: 

Je takibediyorum. Grnçlıgımı- vaffakiyetler dilerim. 
zin azim ve imanlarını Türk is
tikbalinın en kıvmetü müjdesi 
savıvoru,m. 

Beden terbiyesinin değerli ca
Jısması iein sıze çok teşekkür e
derım. 

İSMET iNôNü 
Doktor Refik Saydam, 

Bawekil 

Yıllarca ihmal edilmis olan 
Türk ııencliği, Cumhuriyetin 
açtığı feyizli yolda ve 30 ağus
tos _gibi ulvi bir ııünün yıldö
nümünde aradıih sahayı buldu. 
Yük.sek direktifleriniıle bölge
lerde gençlik klüp ve grupları
nın açılma töreni bugün bölııe 
merkezlerinde, kaza, nahiye ve 
,bir ço.k. kövlcrin1izde vapıld!ı. 
Gençlik bu yurt davasına heye
canla iştirak etti. Gençlif!in fi
zik ve moral yetişmesini sağ
lıvac&'' olan bu faaliyetin, yük
sek Başvekilin hususi müzah~re
tine mazhar olrrnası ımeml<'ket 
icin büyük bir istikbal vadet -
ımcktedir. 

Bu vesile ile teskilatımızın ve 
gencligin sonsuz savgılarını ar
zederim. 

Beden Terbiııesi qene! direk
törü Cemil Taner 

Fırtına bütün 
şiddeti ile 

devam ediyor 
(B~taraı 1 inci sayfada) 

dan başka Karadenizden lima
nımıza gelmekte olan 500 ton
luk kömür yiıklü bir motör Şile 
acıklarında mazotu biterek li 
manımıroan imaat istemiştir. 

Karadan motôre mazot gönde
rilmiştir. $ıle açığında deınirle
diıii anıa'1lan ımotörün iıkibeti 
hakkında henüz bir haber gel -
memistir. , 
BİR MO'l'ÖR PARCALANDI 1 
Bunlardan baska bir motör ak

sam ü~eri "lırtına tesirile Malte-
pe sahıllerine düserek par<;alan
mıstır. İcindeki mürettebat kur
tar:lmıştır . Marına•ada da olduk
ça ,.Jddli bir fırtına hüküm sür-
mektedir. . 

48 NU:vIARA TEHLIKE 
GECIRDİ 

Dünkü sıddet!i fırtına esnasın
da Şirketi Hayriyrnin 48 numa
ralı vapuru yolcuları bu vapu
run saat 3,5 sderinde tehlikeli 
ve heyecanlı dakikalar gcçirmis
lerdır. 48 numaralı vapur saat 
ıı;,5 da Vanikövünden köprüve 
hareket ettikten biraz sonra dal
gaların hücunıile alt kamara 
camlarından bazıları kırılım,; ve 
.cam parcaları ile volcuların el
leri. yüzleri yaralamnıstır. 

Kırılan camlardan kamaraya 
sular ııirmis ve siddetli sallan
malara inzimam eden bu vaziye
ti ııören bazı kadın volcular he
yecanla tahlisiye simitlerine sa
rılmıslardır. Kadınların heveca
n!nı ıtören kaptan vapuru Üskü
dara ııetirmis ve istivcnler köp
rüye gitrr.iverek Üsküdar iske
lesine cıkını~lsrdır. . . - - -· 
ta olan meııdircitin ve yeni iske-1 
lenin insaatını eördük_ten sonra. 
lstanbula dönmüslcrdır. Bu~un. 
sabahleyin Sisli ve Beyoğlu hnl
kevlcrine. öi>l~dcn sonra da Şeh
remini halkevine giderek dilek
leri dinlivcceklerdir. 

Bas vekil 
Refik Saydam 

Doklor Fikri Tüzer 
H:ıl!- .... '"!İsi Genci Sekreteri 

Cun t Hükiımetınin a -
nayasasjna giren büyük prensip. 
!erden ilham alarak vücuda ge
tirilen gençlik klüµ ve grupla
rının vilciyet, kaza ve nahiye ve 
birçok köylerde aç:lma tören -
!erinin bugün yapıldı~ını ve bu 
hareketin Partimizle Ulu şefi 
etrafında yekpare bir kütle gibi 
birleşmi~ olan Türk ı:ençliğinin 
ooşkun tezahürlerine vesile teş
kil ettiğini saygılarmıla arzedc
rim. 
Belen Te~biyesi G<'nel Direktörü 

Cemil Taner 

Savın General Cemil Taner 
Beden T. Gcn~l Direktörü 

Ankara 
Açılan gençlik klüµkriniıı me

sai ve öncü1üğüni.izde mes'ut ne
tic !er vereceğinden mu main o
larak istikbal<• emin ıı:ızarlarla 
bakma:da olduğumuzu bildirir, 
se,~...; ve say,g-1a:runı sunarım. 

Halk Parti.ı;i Genci Sekreteri 
Erzurum me!ı'usu Dr. 

Fikri Tuzer 

Harp Devam Eder .. 
ss Avrupa K!t'.ıQa 

Mahkumdur 
(Ba=akalden devam) 

sı7.t besleınck Alınanynnın vazi
fesidir. E.."8.Sen, Alınan;ya, kendi 
aniıarlarıııııı dolu oldııl;ıınu ve 
asin aç kalmıyacağır.ı iddia edi
ş-ordu; sizi de be~lc ·in. ncıı, size 
ne gönderirı:,.enı Alınanlar eliniz
den alataktır. Ben dü~manımı 
bcsliyenıem. 
Almanyanın teşviki ile bn 

ınemlekc
0

tlcr. hallerine Amerika
yı acıntlırınağa çalışıyorlar; fa
kat Amerika dkarı nmuıniyesi 
de, İngiltcrcnin en kuvvetli si
lahı olan ablukanın hiikiimsüz 
bırakılmasını muvafık bulmıı -
yor. Simdi, bütün bu memleket
lerdeki milyonlarca nüfusun ia
şesi ile meşgul olmak vazifesi Al. 
manyaya düşiiyor. Almanya ise; 

Kendisi muhtacı hinunet bir 
dede 

Nerde kaldı gayriye imdat ede. 
Vaziyetindedir. Anbarları do -

lu olsa bil1..·, hunların muhtevi -
vatını cv\'clii kendi ordusuna, 
~oııra da Almanya halkına y·e
dirmck 111ecburiyctindedir. Esa -
sen Ahnanlar1 ortluh:rının girdi
i!i her yerde, buldukları biitün 
yiyecc.k ~e hanı madde stokları
m kendi memleketlerine ııaklet. 
mi~lerdir. Öııümdc duran bazı 
Alman iaşe vesikalarının viıdet
t;"' maddeler; bir adamı ölmi -
y1?cek kadar, beslemeğe ancak 
kafi olduf(una giir , b<iyle yap -
maları da ga ·et tabiidir. Bu iti
barla Alınan işgali altındaki 
memleketlerde son Çek, son Po
lonyalı. son llollandalı veya son 
Fransız açlıktan ölmedikre, Al -
mantarın aç kalması 111cvzuu bnh .. 
so!amaz. Fakat, n1e\'cnt yi_yecck· 
!eri bittiği zaman, bu zavallıları 
kim dovurarak? Balkanlar mı? 
Bu sen~ Balkanlarııı mahsulü de 
az oln1ustur; esasrn, bu memle -
ketlerin mahsulü bütün Garbi 
Avrupayı doyuramaz. Sovyet 
Rusya mı? Sovyetlerin bu kadar 
aç insanı doyurmaj::a kifayet e-

cRoma, 1 (A.A.) - Stcfani a
jansından: 

Gazeteler İn_gilterenin. harbin 
ilk 12 ayı zarfında bir milyon 
158, 762 ton hacminde ticaret ge. 
misi kaybetmiş olduğunu teba· 
rüz ettirmektedirler. 

Bu netice, Büyük Britanyanın 
resmi tebligatından istihraç e
dilmi.ş olup hakikaten kayb<>Jmuş 
olan mikdarın yüzde altrnu;.nı 
göstermektedir.> 

İtal~·anlar, d("ntl"k istiyorlar ki 
İngilterenin resmi hesaplarına 
göre bir senelik İngiliz tjcaret 
gemisi zayia.tı 1,158,762 tondur; 
fakat, bu rakam doğru değildir; 
hakiki zayiat bundan vüzde kırk 
fazladır. İtalyanla•ın ·hu id•li:isı 
doğru olup olnıadıitmı tetkike 
lüzum gönncden İngiliz resnıi ı:a.. 
yiatına '.':üzde 40 do.ha zaınn1edc
lim; 1.622,2fı~ ton eder. Halht•ki 
Almanlar, ağustos ortasında neş
rettikleri rcs1ni bir tehli~dc 5 
milyon 78,036 tor.hık ticaret gc
n1isi ~-3 4 ırdıkl:ı.nrı \'e a:rrrca 1 
buçuk milyon tonluk ııeıııiyi de 
uzun müddet kullaııılnııyacak 
kadar ağır hasa:·atn uğrattıkları. 
nı iddia ediyorlardı. Gerçi hu 
tonajda yalnız İngiliz gemileri 
değil, Alnıanlarııı dediğine gö -
re, İngiltcrenin hizmt>tindc bu
lunan müttefik gcnıilcri de da
hildir. Müttefiklerin ağustos or
tasına kadar zayiatı da İngiliz 
hesaplarına göre, 437,G33 tondur. 
İtalyanların hesabını kabul ede
rek buna da yüzde 40 daha ilave 
edersek 612,685 ton eder. Runıı 
da, İtalyanların iddia ettikleri 
İnıdliz zayiatına zammedince 
2,234,951 ton bıılıırnz; halbuki 
Alman ıesmi tebliğindeki rakam, 
5 milyon küsur. tondur. 

İste böylece, Italyan gazetele. 
ri, İngilt~rc ile müttefiklerinin 
gemi zayiatını bildiren Alman 
resmi tebliğinin 3 milvon ton 
kadar fazla olduğunu iddia ve 
böylece müttefiklerini tekzip et
mis oluvorlar. 

Sayın" dostlar, dikkat edin de 
bir daha böyle falso yapmayın; 
sonra aranıza kara kedi girer. 

A. O. 

Edirnede modelcilik 
kursu açılacak 

Sehrimizde ııeçenlerde açıldı
it1 <!>bi Edirnede de bi.i yük bır 
tavvare modelcilik kursu açıl -
ması kararlastırılınıstır. Bu kur
su sehrimizodeki k u r s t a n 
mezun olan erkek muallim mek
tebi muallimlerinden Sadun Dur· 
sal idare edecektir. 

decek fazla istih•alleri olduğu 
siiphelidir; olsa dahi, bazı se
benlcr<len dolayı, bu memleket
lere vcroce_ği tahmin edileu\cz. 
Harp, bu kışa kadar bitmez e, 
nıilyonlarca zavallı in ·an, kıtlt
ğa ve açlığa mahkum olacaktır. 
Şimdiye kadar, yiyip içmekte, 

imsak nedir bilmiyen ve bol bol 
karınlarını doyurmağa alışmış 
olan bu insanlar, kıtlığa nasıl ta. 
hammül edeceklerdir? Bu bal, 
Avrupa medeni)·cti naınına bir 
faciadır. 

ABİDİN DAVER 

i 
lkdaın'1n lıiA.ayesi 

i 
cAmıeDl konağa ekmek. almıya &il.

ti.• Deyince demircinin ıep~i a.ı.h. 
Cocuk. ilk ı-U-nil ann~lnln na..,.ıl hı
tunla cıklı!ıru. falıal buırün leknr 
g-ıtl.iğini de uave etmişti. Demirci 
yıldırımla çarpılmışa döndli.. Kulak
ları zonkluyor, kalasında bir şeyler 

donuyordu. 

KANLI EKMEK 
NaJ..led•n: Faik Berçmen -· şekerlemeler, kurabl:rc1er atıştırır ve 

mahalle çocukla.ruıa küfürü basardı 
amnıa QCN:Uklar onwı kururlerine al
dırmazlar ve gclJp balkonun altında, 
onun a.tacaiı kırpıntıları 1.oplam:ık. 

il.zere, J..öpt:k l·avruları gibi, topla
nırlardı. Bir run dcmlrtluin oflu 

arhk açlığa. daya.namı.yarak. b~yraiı 

açtı: annesi ı:arn;"ıçar, c.ıit de kona
ia ekmek iste:• diye<"ck bale .-eıdL 
Oğlan bir k.eı.H yavrusu gibi 5uruue
rek evden rıkıp konaiııı kocaman 
kapur;und.ın ~üıti1dü. Konak ıqalıibi
nin otlu, a\'luda oynu:rordu. İki ço
cuk ç:ıhucak ani Lılar, ve d~nıircl
nin oğ:..ı karnını doyurm:lk imkanını 

buldu. 
Bir gün konl\ğın !!(ablbi demircinin 

çocuğunu giırünci': 

- KUçük annene söyle de o da 
ceio;fn, dedi, brn de onı yiyl•erk ve
reyim. 

Demircinin k:ırısı nı:.lı.aUcde CÜ· 
zelliği ile t:ınınmışh. Oflu gelip de 
k.ona\i !'&hlbinln drtliilnl anlatınca, 

ıenç kadın, bu suzdcki ;l.ı.lı maksa-

\ 

dı tevile ça.hşıp tçl.nden: «Belki po· 

cuğunıa ac:unı~hr da ondan• diye 
süyleııdl. nır dcfa.hk mlıracaatıan blr 
şey ('tkmazdı. Dcdl;:.inl )'11.Ph amma 
az daha bil.yük bir plıfmaulıia ut-
raınak bC'dbahUıi:mda kalM"a.ktı; yok
sa kendini ('abuk topladı. 

Ne çare ki ku('Uk de o S"ÜDd.Cu son· 
ra konağa kabul cdHm<"dl; ve biu
bütün aç kaldı. Der ıun bir par(a 
daha eriyor ve feryadı bastırıyordu: 

c.Aune, karnım ac:! .. Komşu vere· 
cckti işte! .. St:n beni aç bırakıyorsun! 
Bent öldürmek istiyorsun anne!:t 

Bedbaht :ınnc, oilwıa !;.ade C"izll 
göz y:ı~larile ctvap vereblllyordu. 
Oklan pek köhilemlştı. Bir kemik 
o;~peU g-ibi iui. Gır.yri lt ke-r ine gel
mişti. Dayanılocak ribl değildi: çar- ' 
niçar kalktı, ve ş:ı~kın bir halde t"V· 

den çıktı; l'l sonra dönebllerekU. 
Dem de bol yt'fe<"ekle .. 

4 de öyle oldu. Konaktan ku<'a
ğında bir yığın yiyttckle gc-tiyetrdU. 
Li..kin kadın konak.ta iken demirci 
beı.rin ,.e ÜJ.l"un dônmüştU. 

Oftan; 

Anne kapudan cöninünce, demir
ei 11.anün ona. yakla.qtı; karısının 

yüzüne, bütun bir dikkatle baktı; 

onu adct.a. yubnak istiyor clbiydl 

Sonra. koltutunun altında.kl ekmek· 
Je paketlere go%iı ilişti; O vakit ku
durmuşcasına sordu: 

- Bunları nereden buldun?. 
Kadtnın dud3.k.1arı bir şry sOyliye

meden titredi. Erk'k ('ılgına. dön
mü-ştü. Karısının üstüne çullandı. 

Ve bıçai:ını çekme ile, karıs111uı ~a

yıt, kemikli gOğı.iıne uplam»• bir 

oldu. 
Ceseı altı cün evde kaldı: nihayd 

koku neşrctınlye ba.tl:ıyınra komşu
lar şüpheye d&QÜP karako1a haber 
verdlltr. Evin kapusu kttıJıp da bek-

i Us , .. e s;ıire içeri girince ôlnıut 
~ [>() b" 
kadının bairında kana bulanını!! ır 
çocuk cesf'dl d~ buldula.r. Çocutun 
pannaklart kanlı bir tkmelc yapı.$ .. 
mı!i ve db;ltrl ekmeğe saplanıp kal .. 
mışlı. 

Neden sonra demirci, delirmi1 o· 
ıaral< bihaber bir halde mabaUen 
dOnmüthl., 



SAYFA 

imamı Hasan'ın hutbesi, halkın 
kalbine nişter gibi işlemiştir 
TEFRiKA NUMARASJ - 21 -

İmamı Hasan, takatsizliğini 
ı;:österen kesik kesiık ifadelerle, 
sözlerine şöylece devam etti: 

- Allah .. bizi, hidayet nuru i
çin.de dünyaya getirmiş ve ye -
li•tirıniştir. 01 büyük Allaha, 
l üz bin kere hamdederim ki, bi
zi her türlü ihtirastan esi~emiş 
ve •ahsi bir dava uğrunda, kan 
dökmekten, bizleri siyanet eyle
miştir ... Ey nas! .. Biliniz ve a
ı:ah olunuz ki .. ben, hilafetten 
feragat ediyorum. Ve bu maka
mı, Muaviye Bin Ebu Süfy;,n'a 
terkeylioyrwn ... Halbuki Jıila -
fct, (Ali Resul) ün en sarilı hak
kıdır. Eshabı kiram:n büyük bir 
kısmı, bu hususta ittifak etmiş
ler .. Ali Resul dostu olan binler
ce ve binlerce insanları da, 
(Cemel) de (Saffin) de bu u
rurda canlarını feda ey !emişler
dir ... Ey niısi! .. Biliyorum, ve 
6iz de biliniz. ki .. Ben, Ehli Bey
tin sarilı hakkı olan hiliıfeti, ~hlin 
den ırayri.sine vcrmb; olmakla hem 
hak ve hem de halk nazarında 
suçlu oluyoruım ... Fakat bu suçu 
işlemiş olmakla, ehli İslam kanı 
do'külmesinln ön~ne g('Çiyorum .. 
Nitekim, mübarek ceddim Rcsu
lullah, benim hakkımda buyur -
muştu: ki.. (Bu, benim oğlum, 
(Seyyıt) tir. Cenabı Hak, iki bü
yük güruhun arasındaki fitneyi, 
onun vasıtasile ıslah edecektir.) 

Söz buraya gelince, (Muavi
.,,p\ nin oturduğu mahfelden: 

- Kii!i ... Kafi ... 
Diye, bir SC!I yükseldi. Bu se

sin sahibi, bizz.at (Muaviye) idL 
M~aviye, (lmamı Hasan) ı 

bövlece su.>turduktan sonra, der
hal başını (Amr ibni As) a çevirdi. 
Büvük bir hiddetle: 

- Bana bu sözleri i.ı;ittirmek .. 
Halk nazarında beni hacil dü -
sürmek ~in mi (Hasan) ı min
bere çıkardın?. 

Diye, hitap ve itap etti. 
İmamı Hasan, bu hutbesini o 

kadar büyük bir fesahat ve be
liiğatla söylemişti ki: Her keli
nişter gibi işlemiş.. camiyi dol
me<,~ halkın Jcalbine keskin bir 
duran hıçkırık sesleri, dayanıl -
maz bir hale gelmişti. 

Muaviyenin ihtarı üzerine, 
(tmaını Hasan), derhal süldlt et
ti. B~ka bir hakarete maruz 
kalmak istemedi: 

- Evet.. Söylediklerim, kafi ... 
Diye söylenerek, ağır ağır 

minberden indi. .. O, şahane bir 
vekar ile minberden inerken, 
Muaviyenin yüzü sapsarı kesildi. 
Çünkü senelerce deva:rn eden 
ıkanlı mücadelelerden sonra, an
cak zaferinin hakkı olarak ka -
zandığı (Hilafet) hil'atini giyer
iken, halle karşısında, bu kadar 
acı bir hakaretle karşılaşacağını 
aklından geçirmemişti. 

* (imamı Hasan), artık Kı'.ıfede 
bir an bile kalmak istemedi. 
Nezdinde bulunan biraderi (Hü
seyin) ile diğ'er akraba ve dost
larına, derhal hazırlanmaları i
çin emir verdi. Fakat. tam bu 
haz;rhklar .başlar başlamaz, Mu
avivenin tarafından bir adam 
geldi: 

- Ya (l!asan) '·· (Ernirülmü -
minin l\Iua\·iye) nin emrini sa
na tebl. 'e memurum ... Biraderin 
(l!uscvıı;ı) ık', sabık kumanda
n.n (Kc, bın Saad), henüz gelip 
~ .. u viyn• biat clmedilPr. Burı
ların .ta~t ve biatleri t mi~ e<lil
medikçe, buru.lan 1'~rcket edcrni
yccd.s niz .. 

Dedi. 
Bu haber, vaziyeti r'tüst et -

mek istidadını ııösterdi. Çünkü 
(Hüseyin), hiliıfetin Muaviyeye 
terkedilmesine şiddetle muhalif
ti. Bundan dolayı, büyük birade
ri (İmamı Hasan) ile aralar.nda 
~iddet\i münakaşalar ııeçmişti. 
Hatta, bu ateşin ruhlu genç, bir 
ıriin kendini zaptedemiyerek: 

- Bu hareketinle, F..ınevilcri, 
ehli i.>lamm başına musallat et - , 
tin. Babam.zın ruhunu rencide 
edecei(ini dü,ünmcdin. 

Dicycek kadar ileri ı;it.mii;ti ... 
Hi:ı.>iyatı bu merkezde olan 
(büseyin) i Muaviyeye biate ik
na etmek, kolay bir iş değildi. 

(Kıs bin Saad) e gelince .. E -
mevilerden - ve bilhassa. r ua
vivedcn - siddetle nefret eden bu 
zat da, maiyyetindeki on iki bin 
atlı ile Irak - Şam hududunda 
dolaşıo duruyor.. Muaviyenin 
ordusu ile kat'i bir harbe giriş
mek için, (İmamı Hasan) dan 
sabırsızlıkla emir bekliyordu ... 
Bu haleti ruhiyedc olan bir ada
mın da Muaviyeyc biate razı o
lacağı, akıldan geçirilemezdi. 

(Arkası var) 

ArIK MUIIAI:ERE: 
[Sellıniyedc Duvardlbl caddesin

de 4 numarada A. ı.. 'cı;;dl"i] inzalı 

mektup sahitılne - K5.tıt. dal'lıiı 

ytlzüı.ıdcn, tclrika ya111arı a~ çık;yo r. 

Bu, az yazı içinde, çok şey anl:ıtatil
m~k için, ehem.ml> etsiz hldb;ah ib
ti"lara mecbur oluyorum. (t-n~mı 
Ali) nln mecruhiyeUnden vefatına 

ka.dar ıeçen iki bu<;uk cWı..;ük vak'a, 
Jle tethlz, t.ekfln ve tedfinl hakkında, 
mufassalan malUmat verildi. Acaba 
o yazıları, ka(ırdmu mı? .. Bunlı:.rdan 
t.ekr•r bah..wtmek mümkün olamaz. 
Alikanu:a teşekkürler ederim. Z.Ş. 

lstanbul Üçii.ncii. lcra Memur
luqundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen ham tilki derisinin birinci 
acık arttırması 4/9/940 çarşam
ba günü saat dokuz buçukta İs
tanbulda Aşir Efendi hanında 
26 numarada yapıkcak ve kıv
ımeti yüzde ?5 ini bulmadığı tak
dirde ikinci açık artl!rmasının 
6/9/940 cuma günü ayni mahal 
ve saatte yapılacal!ı ilan olu -
nur. (28864) 

İSTANBUL LEVAZIM 
AMiRLİGİNDEN VERİLEN 
HARİCi ASKERİ KITAATI 

İLANLARI 

2550 ton sömikc.k veya Karabük 
kömürü kapalı zartla eksiltm.iye kon
muştur. İhnlesi 3/9/940 salı günü 
saat 16 da :&ikişehirdc askeri satın 

alına komisyonunda yaplacaktır. Sö
mikokun tahmin bedeJi 'i0,800 lira, 
ilk teıninah 4794 lira 50 kuruş. Ka
rabük kömlirU.nün tahmin bedeli 
75,225 lira ilk teminatı 5011 lira 25 
kuru$tur. İstt'klilerin kanun! vesi
kalarile tekli! mektuplarını iha1e sa-
atinden bir saat evvel 
vermeleri. (668) 

DOKTOR 

komisyona 
•7395• 

Feyzi Ahmet Onaran 

Ad.rts. Babılli Cat•iı>tlu 
JOkD'!U köteslnde . ·ft. 43. TrL "3!)0 
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iKDAM 

DALGA UZUNLUGU 
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_r..:a_Q_;..ı_~·-7 i"n.._ı_s~_! ~---· 0

-K·_ 1 Ha tayda Meyvecilik 
2 Eylo: Sa ı 

12.30 
12.35 
12.50 
13.05 
13.20 
14.-

18.-
18.05 
18.30 
19.-
19.15 
19.45 
20.-
20.15 
20,10 
21 .15 
21.:30 
21.45 
22.:ıo 
22.45 
23.
~3.25 
2~ 3f) 

Pı~rz.m 
Muhtelıi sarkılar (pi.) 
Ajans haberleri 
Muhtelif sarkılar (pi.) 
Senfonik program pi.) 
Kapanış 

Program 
S.ncma ses; (pi.) 
Cvcuk saatı 
Çocuklar ıçin müzik 
Fasıl heyeti 
Ajans haberleri 
Müzı.k; Çiftçinin saati 
Konuşma (Ç!ftçinin saati) 
Küme ws ve s~z heyeti 
S2rL,·st saat 
ItaJyo uaz~~t:si 
f{ad ı/O ~aJon orkestrası 
Aians ~.~berlcri 
Rad 10 salon orkestrası 
Cazbant (pi.) 
Yarınkı pro~ram 
Kapanıs 

İsıanbul Beşinci İcra l\femur
lu.Qundan: 

Senede 60,000,000 portakal, 5,00u,000 
limon ve mandalina istihsal olunuyor 

Hatay, 2 (İkdam muhabirin -
den) - Anadolunun meyvesi en 
bol mıntakalarından birisi de hiQ 
şüphesiz Hataydır. O derecede 
ki, burayı ziyarete gelecek her -
hangi bir insanın edineceği inti-

1 balardan birisini de, H:ıtavın ge
niş ölcüde bir meyve diyarı ol -
duou teşkil edecektir. Çünkü, bu 
ziyaretri ister kasabada olsun, is
ter kö,·de bulunsun, daj( ve düz
lüklerin. su bo··Jıırının ve ~özü -
ne ilisccek tG;:ırak parçalarından 
bir çoQunun uç:uz bucaksız mey
ve lı,:hccleri ile muhat olduğu -
n:.ı ~örerek. rnaıı:J\' <ilikktrıları -
ııın iç ve dışl~rını kapl.yaı; çeşitli 
mcvve vıj.{ınların1 derin bir hi ... )
ranlıkla teın1sa evliyeccktir. Bu 
ziyaretçinin Hatavda kaldığı müd 
detçe teneffüs edeceği h~vada 
nefis bir meyve kokusu ve kar -
şılaşaca~ı kimselerde güzel bir 
meyve rahiyası hissetmcrr.edne 
imkfın yoktur. Her mevsim, san
J;i o mevsimin meyvekri de ha
vaya ve insanlara sinmektedir. 

Meyvesiz bir rr.e:nlC'kct olan 
Surive ve Suriyenin en kalaba -
!ık, zengin bir beldesi olan Ha -

le~ meyve ihtiyacını münhası -
ran Halaydan temin edegelirdi. 
Koca bir memleket doyurulduk
tan ve meyveler arasında büyü
mü>, meyveyi bas gıda saymış 
300.000 nüfusun ihtiyacı gideril
dikten sonra bir o kadar da ar
tar ve müşteri•izlikten olduğu 
verde cürür giderdi. 

Bugün, Dörtyolun da vilayet 
hudutları dahiline girmi~ olma
sı savesinde mıntakada ~enede 
60.0C0.000 portakal, 5.000.000 I> 
mon ve 'mandalina, 1.{)00.C>v"O ki
lo üzüm, 200.00U kilo incır, 300.GU:: 
kilo ~e!tali. c·lma, armut V'' erik, 
5J.r)00 l.ılv cC'viz, bacl'nı ve fı;tık 
Ltih.al olunmakkdır. 
Hata~.n meyveleri gerek irilik 

ve dolgunluk, gerek'e lezzet ve 
nefaset bakımlnrından bü•\;n pi
yasalarda ra:..iµsiz kalacak va
ziyettedir. Nakle tahammülleri 
fazladır. 
Hatavın en mühim servet ve 

gelir kayna'.:larından birisi olan 
rneyvecili.~in Curnhu .. ·et idare
cileri elinde en parlak bit i.stik
bale namzet olduğunda şüphe 
''oktur. 

94-0/2492 sayılı dosva üzerinde 
Fatma Hikm~tin Alı İzzetteki 
aıacaUından dolayı haczen p:ıra
ya çevri1n1esinc .k.::lrar verilen ı 
Dayahatun mahallesi Tarakçılar 
sokak :?ı5ô ada ~(j parsel sayılı ve ı 

86 metre murabbaı saha üzerine ı nmı:aııam•••••a:mı:ııec•••mmı:ıacıemm;ı:ıı•ıc:•amm••E*fl!"mll'irıP 
mebni 2. 4, 6 kapu savılı eski 

Tarakçılar hanı veni Yasemin . ~ 
1
• N 

1
• N F 1• A T L R 1 

han ve altındaki dıikkanile açık 1 
arttırmıya koııulÜliİ!uııC:an: "' 

l - Tamam:na yeminli üç eh
ii vukuf tarnlından 7740 lira kıy
met takdır ed.i.nıs bulunan kar- 1 
gir hanın açık arttırması 8/10/940 
sah günü y·apılarak mı.;.f:ammen 
de~erini:ı vüzde 75 ini bulduğu 
tak.rlirciı; ih~lesi icr:ı ve Lulrrıa
d;~ı tı.kdirdc ln cok ""ttıranın 
tJahhucıü baki b!mak üzere 15 
gün daha uzatılarak 23/10/9-iO 
tarihine rast!ıyan çarşamba gü
nü yapJacak arttırmada gene 
muhan1n1en dcgerinin vüzde 75 
ini bulmadıiiı takdirde 2280 sa
yılı kanuna tevfikan tecile tfıbi 
tutulaca_ğı arttırma ve ihalenin 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Umumi ~Jlerkezinden: 

HarJJ vaz';ıeti dolayıslle kinin maliyet fintlarında hasıl elan de
ği~ikliktcn kinln ve n1Uştekkuttnın 1/eyllıJ/~10 tarihinden itılıa

ren fiatlarının arttırılnıas: znrureti hasıl oimtı~tur. Eu Jıusıt~ta 
fazln mal<ınınt almak isteyen P!tkadarların° İst•nhul,Jn Kızıby 
denosu Direk örlüj!linc ve Ankarrıda Un1unıi l\.lerkcz i :.ıize nıü-

rac;aatları rica olunur. 

~::~·i~~~ ~~i;~e~~~a~a;::Ja~:= L~yli YENi" KOLEJ Nehari GIP 
in: r Erkek Kır. 

2 - Verese ipotek sahibi ala- ~ 1 ~· 1 S E l 
caklılarla dığer al5kalıların ve ır- • L K - Ô R 1 A • L 
tıf~ hakkı sahiplerinin hak Taksimde Sırasolviloırde Ye. 1 AÇlLDl. 
ve ı d d ı a 1 a r ı n ı ve ba- . 
husus faiz ve masarife da _ Miidii.rü. - Eski Şişli Terakki Direkt.örü M .. Alı Haşmet Kırca. 
hil olan kısımlarının ilanından Hususivctleri: YABANCI DILLER OORETIMİNE geniş 
itibaren 20 gün içinde icra da- mikyasta eheımniye~ vel"lTJek, sınıflarını az mevcutla teskil 
iresine bildirmeleri ve evrakı ederek talebc5Lıln çalısına ve ınkisalı, sıhhat ve inzıbatı ile 
ımüsbitelerini ibraz etmeleri yakından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer-
a1:si halde hakları tapu sicille- li teneifüshane ve iımnastikhanesi vardır. Her l!Ün saat (9 
ri ile sabit olmadıkça satıs be- ile J8) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 
delinin pavlaşmasınd<ın haı·iç 
kalacı:kları. 

3 - Arttırma sartna:rnesinin 
ilanından itibaren 10 gün sonra 
dairede herkrsin görebilmesi i
cin açık bulundurulacaiiı. 

4 - Alıcıların ııavrimenkulün 
muhammen değerinin yüzde 7,5 
nisbetinde poy akcesi vermeleri 
veva milli bir bankadan teminat 
mektub:.ı getirmeleri ve fazla bil
gi edinmek istivenlcrin ehli vu
kuf raPoru ile 'artnamesini ve 
tapu kaydını görmeleri lüzumu 
ilan olunur. (28866) 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
l - Cins, miktar ilk tenlinatları hizalarında yazılı yiyecek ve yo..kacak 

maddelerinin açık eksiltmesi 11 /9/940 çarşamba günü sau cl0,30> da Bey
koz halk p:ırti binasında tümen satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

Evsaflan ile teslim mahalleri pazarlıktan evvel komisyonda okunabilir. 
2 - i steklilerin mezkür gün ve saatte komisyona gelrr.eleri. (8115) 

Cinsi llfiklan Dk le. Gün ve tarihi Saati 

937 mahsulü 2 Ne. 
zeytin tanesi 
Kırrruzı biber 
Gazyağı 

Seylan marka çay 

7500 
1000 
9500 

H6 
30 

178 
115 

11/9/9"0 çarşamba 
> > > 
> > > 
> > > 
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Yatılı 
• • 

Yatısız 
• • 
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c .1 :....l er.ıı .. .,, h + t.ı.ı !Cn..de.n Lll c k • Jı: l:: l.ln~ı •:r. 
h r u s at 10 n 18 k.J • m ktc.ıe n1 -acail .. e-.. r ılır İ ·yc11cre t· ... 

r'"' ~ gönd nlir Tr.'tJc.~ 36-2~0 
Arnavuı..kOy - ('!ft~sa.raylar 
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·&m:cf BOYlJK TARiHİ ROMAN:'1 8 i.ı.ıo..a:;:~ -- .../ 

Vezirı5zam bir türh.i cesarete
domedi. Onun ıçin bir günkü 
keyf, keyifti. 

İb ahimi hal' ettirip di~er oğlu_ 
nu tahta ç;karmaf!:ı calısıyordu. 

hattı hümayun çıkart~n bu Er
rr;eni kadını idi. 

3 - EYL'O:L 1~48 

iSTİKLAL LİSESi 
MODORLOGONDEN: 

1 - İlk . orta ve li~e k•sım':ınna yatılı vey:ı yatısıı 
kek t.alebf. k&l-dı:ıa bao;lar:nuıttır. 

2 - Eski ta1t-be eylülün on ?>e-şir.ci günü:ıe kadar ı-crck mek
tupla • .-erek mrktebe b"'vurar:ık kaydını ye.nilemelldlr. EskJ ta
lebenin eyJUlüu on b ~inden so~ra ya.paı:ak1arı miiracaa.t kabul edil· 
miy ecck u,-. 

~ - i.,~ı~·cr.lerc mek~ehin kayıt şartJarını blldlren tarlfnamc 
gönderilir. / .. dr('s: ~h~hadcbaşı Polis karakola arkası. Telefon: 2253ıfı 

İstanbul liman sıııhil sıhhiye merkezi 
alma komisvonundan 

satın 

~ 

1 - l\1erkezimiz müstahdemini için ntimunesi veçbile 153 takım maa 
kasket kışlık elbjse ile 9 adet kavut yaptınlacaktır. Eıbiscnın beher takı
mı maa kasket 26 lira 25 kuruş ve k a p u t u n beheri 20 Jira<lan 
umumunun tutarı 4016 lira 25 kuru tur. 

2 - Ek::;iltme 17/eylül/940 snb günü saat 14 de Galatada Kara Musta-
fa paşn sokağında mel.kür merkez satın aJma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme açık olacaktır. 
4 - Btı ise ait şartnameler merkezimiz levazımından param alınır. 
5 - ~fuvnkkat teminat purusı 301 Jira 22 kuruştur. 

O - Ek~,iJtırdye gireceklerin terzi oldukların.ı dair 194:0 sent?:!l Ticaret 
O<lası vesikalarını gO.stcrınelcri şarttır. (7966) 

l"l'ı:t:ırı 

met.re 

200,000 Dokuına çanta omuz şeridi. 28 mihmetre gonışııx:. 

400,000 Dokuma ttitek askl > 26 > > 
52ü,GOO 
4z~.oeıo 

Dokuına kuput b3.C .,.nıa > 21 > > ... Dcıkuma 

OlflUZ > 50 > > 
14.4.:10(1 Dokuına ~unla '>~:ııı. 

baskı şeridi > 80 > > 

Yı.ı!carıdH yazılı beş k::ılcm Ş{'rit 59/940 pcr~embe günü u.at 14 de 
Tophvnede İst. Lv. Aınirlıği ::;atınalma kombyonunda pazarlıkla eksdLmcıd 

yapıl~caktır. Hepsinin tuhınin bedeli 329,31 3 Ura ilk teminatı 17,922 }i;a 52 
kun:ştur. Nümune ve ş<ırtnamesi kom ifyonda grirültir. İsteklilerin luınunl 
vcsiko.ılarHe belli saatte k)ıni·yona gelmeleri. (310) (8005) 

Yetmiş ton sadl'y:;ığı nhnaccık~ır. 

Pazarlıkla eksıltırıesı 5/9/940 Per
şemlJc günü saat 14,30 da Tophane
de i ,t. Lv. Aınirı_i satınalma ko
ı:u .. yonunda yaı...ı!.:ıı.:aktır. T .-Jıınin be
delı 87,500 lir:ı ılk teminatı 6562 lira 

SO knnı::;tur. Şaı ~n;ınıesi kc1m •. ,yonda 
gOru:ur. İ ;ll'klılerin k ınur.j ves!ka
l:.ırile belli aaattc koınisyona gelme-
le.'i. (309) •8004> ... 

200,000 rıdet şışe matra alınacaktır. 
razc:.rlıkla cksiltme~i 4/9/940 çar
şa:ıı!ıa gl.ıı:i sn.at 15 de Tophanede 
İ:.;t. L\•. Anlirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Tahınin bedeli 

105,000 lira i"k teminatı Ci500 liradır. 

NUmun~si ve şartnurnesi komisyon
da göri.J:ür. İstekliler1n kanuni ve
slkalarile beraber l>elli sa:ıt~e komis-
yona ı;elmeleri. (301) •7867> 

* 220 _ Jeo volt ve t50 devirli 15 a
det motör alınacaktır. Paza!"lıkla 

eksiltmesi 4/9/940 çarşamba günü 
saat 15,30 da Tophanede Lv. Amir

liği satın al.tna komisyonunda y.:ıpı

lacaktır. İsteklilerin getirecekleri ka
ta lok veya nilmunelerinden beğenil

n1ek ~uretile alınacağından belli sa-
atte kafi teminatıarile komisyona 
gelmeleri. (304) •7870> 

* Kapalı z.arl1a eksiltmesinde 1250 
adet katlanır demir karyolaya ta
lip çık.madı(:ından paz.ırlıkla eksilt

mesi 4/9/940 çarşamba ı.tüni.ı saat 
14 de Tophanede İst. Lv. Amirliği 
satın alnıa komLo::yonunda y::.pılacak -

ın·. T~hn1in bedeli 27,500 lira ilk 
teıninn~ı 2062 Iıra 50 kuruştur. Nü
mur.csi kıunl!'yonda görülür istekli
lı.:rin l;cllı t:;.-atte komisyona gelnıe-

ıe,.. (208) (7817) 

+: 
69,C'IOO ki'v taze t.:ıum alı:ıaeaktır. 

P· r.Lk a eksiltmc_i 4/9. 910 ç-.lr
ş· n1ba g "! saat 16 da Tophanl-de 
L • ' ti su tın a a k n ynııı n 
da yapı laı ktır Tahmin bcd~Ji 10,3~0 

lira ilk tem~nri'ı 776 lira 25 kuruş

tur. Şarln..ın~r koın i y nda gl~riı

lür. İ stc·klilerin belli <.:t:ıJ.tte komis-
yona ge>ln1clcri. (306) .. 7903> 

* 1,972,0QO adet ku.,.ik ma<Jenl düğ-
me alınacaktır. Puz.arbkla eksiltme-

* si 4/9/940 çarşıımba gOnu •ant 14,30 
Tophanede Lv. Amirliği satın a!ma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2465 lira ilk t.eminatı 185 li-
radır. 

lür. 
Nün1unesi komisyonda göril-

(313) •6008> 

* 207 ton kuru ot alın .. c;ıktır. P.J -
zarlık.la ek iltmesi 4/9/9-10 Çarıs::ırn

ba günü saat 14 de Tophanede Lv, 
Amirliği satın alma konıj!'lyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 12.420 
lira ilk teminatı !J31 lira 50 kuruştur. 
Şartna:nesJ komisyonda görulür. İs
tekliJerin belli saatte komi~yona gel
mele<i. (315) (8010) 

* Adel 

2 ~X5 Eşya orlüsi. 
4 1x1 > > 
3 7XIO > > 
Yukarıda yazılı 9 adet eşy~ örtü

sü alınacaktır. 1.'lüteahhld nam ve 
hesabına pazarlıkla «. ksiltn1esi 9/<J/ 
940 Puzartc:5i günü saat 14 de Top ... 
hanede Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Nümunesi 
komisyond:! görülür. İstckWerin bel
li saatte komi>yona geLnelerı 

(318) (8013) ... 
50 adet portatif gmeDyat masa31 

alınacaktır. Pazarlık.la eksUtmesi 10/ 
9/940 ~alı günü saat 14,.>0 da Top -
hanede Lv. Amirligı J:>atın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. Tahnün 
bedeli 3250 lira ilk teminatı 243 li
ra 75 kurustur. Nümune ve şartna
mesi komiı;yonda görülür. İsteklile ... 
rin belli saatte komisyona a:elnıeleri. 

(320) (8015) 

Cam lflboratuar nıal:ıeffil"si alına ... 
cak•ır. Pazarlıkla cksıltmesi 10/9/ 
940 Sah günü saat 1-l de Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonlln
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
3092 !ıra kat i teminah 463 ı: a 80 
kun1ştur ?ıı1ilfrcrl.<!1ı 

korrusyonu.ı gorulur .. ve şartnamesi 

(321) (8016) 

On b ' k ~oı.,z ç ft l• ik nlına-
c.:ak •• r. r. zarhK e l me ı 10 :.lı<> 

sah günu t 15 de Tı·p anc e it. 
Lv. A~ 1 ı·s 1 k ·n 'zyo un-
da yapLlsc'-ktır Taumı . bedclı y r
mi yedi bin lira J:k t inatı 2025 Ji
radıı. ~:ünıunesi homı ·yont:a goru
hir. İstcklilc:r.n kanuni vesıkal r.le 
belli seatte ~ ... amiı::yorıa gelmeleri. 

(322) .8079> 

ULTIN. ! 
Ahmet pasa, son zamanlarda 

padişaha damat ta olmuştu. Ka -
rısını boşayıp sarayından atmış
tı. Padisahm kızını almıştı. Gün
lerce düğünler, işler, işretler ol
mustu. Veziriazamın işi yolunda 
idi. Valdesultan cevap verdi: 

Valide Sultanın, Tıirk lınrarn
torluğunun akıbeti ve harabi.si 
hakkındaki fikirleri insani ol
maktan uzaktı. Düşmanları olan 
Şekerpare ile Telli Hasekiyi ye
re vurmaktı. Saltanatı eskisi gi
bi eline almaktı. 

Şekerpare, adrunları vas:tasile 
de rüşvet alırdı. Telli Ha.oeki 
Hobvar kadın ve itah.. göuleler 
Şekerparenin rüşvetle servet 
tonlamasını bir türlü çekemez • 
!erdi. 

Hatta. bir defa Şekerpare ile 
Kösem Sultan saçsaca, haşhaşa 
kavga bile etmişlerdi. 

f eknik Okulu Setınalma Komisyonu Başkanlğından 
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A•t•k devlet ·!eri tamam•le 
b.rakılm ~tı. Serhadlcr ahvalini 
Cü ünen ·oktu. Veziriazam, pa
dişah.il egler.l'l'esi il meı;ı:ıuldü. 

Halk, vezirı~zama liinct edi -
YNdu. Fakat, onun bu lanetlere 
ehemmiyet verdiği yoktu. Halk 
ta kim oluyordu? .. 

Bazan, dedi kodu büyürdü. Ve
zıriUzamın yakını olz.Tılar ken ... 
disine nasihat etm<>k isterlerdi. 
O. müstehziyane ~lcrck 

- Biz vasiy~ muhtaç değiliz. 
Der. bildiginden ~mazdı. Bu 

sebepten, kendisine kimseyi dost 
edmemezd i. 

Sultan İbrahim·" veziriazamı
nın hiıli niye müncer olacailını 

tek bir kisi sezmişti. 
Bu da, Valdesultan olan Kö -

seındi. Kösem Scıltan akibetin 
vahim olacağını kc<tirmişti. Bu, 
azılı ve ~eytan paµas kızı , oğlu -
nun saltanat:nı dernms z ve teh
likeli görmeğe ba~lamıştı. 

Valdesultan, bir gün vezirifı -
zam Ahmet ;ıa~ay a sordu: 

- Lala, bu gidiş ne gidiştir?. 
Veziriazam susmuştu .. Kösem 

Sultanın ne demek Ltediğini an
lamıştı. Fakat, cevap verilemez
di. Korkunç bir sualdi. 

Valdesultan, hiddetle: 
- Akibet bu, beni ve seni sağ 

komaz. Devlet elden gidip hara
be vardı. Hemen cülus etti, dedi. 

- Beni öldürürse öldürsün. 
Ben ana suikasde cı.ir'et ede -
mem .. 

Görülüyor ki, Kösem ı:ıibi bir 
Rum pap~zının k!zı, bunca se -
nedir, devletin ve Türk milleti
nin başına bela olmuş bir kndın 
dahi Türk İmparatorluğunun iı -
kıbetinden. harabisüıden ürke • 
rck ve acı duyarak oğlunu salta-

1 
nattan uzakla.ştırmağa karar vcr· ı 
mic:ti. 

Hoş. Valide Sultanın, Sultan 
İbrahimi saltanattan uzaklaştır -

ı masının bir çok sebepleri vardı. 
, Valide Sultanın sarayı lıüma-

1 

yunda nüfuzu kırılmıştı. Şeker
pare Telli Haseki gibi dilberler 
onu bir köşeye atmışlardı. 

l Valide sultanın kudret ve kuv
vetleri elinde tutmak kin Sultan 1 

Ahmet paşa , Valide Sultanın 
adam:ydL Onun vasıtasile hal' 
meselesini yapabilecc·ğini san -
mıştı. 

Fakat. Ahmet paşa, menfaati 
icabı kacımnış bulunuyordu. Va
ziyet cok fena idi. İmparatorlu -
ğun günbegün yıkıldığı hissedı -
liyordu. 

Ahmet paşa, rüsYelle mansap 
satmak ve Sultan İbrahimin he
vcsat:na para tedarik etmekle 
mes!(Uldü. 

Rücvctle mansap satmajt1, sn- ı 
ray kadınları bile aralarında pay
laşamıyorlard:. 

Saray kadınlarının en nüfuz -
lusu Şekerpare idi. 

Şekerpare, rüşvetle mansap 
satanların birincisiydi. Çünkü, 
hamam aleminde Padişahı yola 
,getirip her ırün bir mansap için 

Fakat. Vahde Sultan Şeker -
pareve bir temiz dayak atmıştı. 
Valıde Sultrın her ~evi gö1e al
mıştı. Evvela Şehrparcnın hak
kından gelmek lfızıınuı. Ve, de -
digini yaptı. 

Valide Sultan, Şck(']·ı.,areı·c da
yak attıktan sonra, oclu Sultan 
İl:rahi:r.e ç:!,tı. Ağzına geleni 
söyledi. 

Niha ·et, Şekerpare bir kayı -
ğa konularak saravdan sürüldü. 
Şekerpar' \alide Sultdnın elin. 
den canını güç kurtarrnıı;tı. 
Şekerpare, Halepten mazul 

Hasan pa:;anın zevcesi, kızı Ha
mide hanımın sarayına gitti. 

1 Bunlar, aziz cirostlar:ydı. 
(Arkası var) 

Cinsi 

Elektrik kaynak makinesi 

Kereste 

Ycıne:khanc levazımı 

Kar:,.; ola 

Ba.ttaniye 

Yatak Jevazımı 

MU.lan 
Tut:lrı 

Llr.ı Kr. 

l 1200.-

6 kalem IJ41,20 

10 > 

110 adcl 3~00.-

200 > 22u0.-

5 kalem 4400.90 

DJı teminatı 
Lira Kr. 

90.-

85 59 

es.25 

2n2.so 

165.-

336.75 

Eblltme 

13.30 

13,45 

H 

J4 5 

H,45 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukanda cins ve miktarı ya

zılı ınalzeme altı ayrı şartnamede ihaleleri yapıJmak üzere 13/9/940 tar ~ıi-

ne rasthyan cuma güı:ıü hizalarında yaz.ılı saatlerde ~çık eksı ~rnly k' l-

muşlardır. isteklilerin şartnameleri gOrmek ve ilk teın:nat yatırnıa!... uzere 

eksiltmeden bir gün evveline kndar okulumuz müdürlllgune ve eksııtme 

günü de Gümüşsuyunda Yilk<ıek Müh~ndis mektebi muha!;ebc !Ilde topı_. ... 
nacak olan komisyonumuza gelmeleri. (792i) 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDICI YER: se::-.ı TELGRAF BASThlEVt 
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