
L 

\ I . 

-

-
Siyasi Muharriri: EBUZZİY AZA De VELlo· 

abCıh Pos tası -
Yıl: 1 No. 1'i 21% 

Son Vaziyet 

Avrupadan Geldiniz Demek.. 
Moda Ne Renk 7-
Sıvah 1 .. 

Son 

PERŞEMBE 24 A4USTOS • 1959 

Denizbank Erkanının 
O a v a la r ı n a B a ş 1 a n d ı 
Fındıklıdakı Satie binasının 

yolsuz satış davasına dün saba~ 
ağır cezaya vekaleten. asliye ı
'.kinci ceza mahkemesinde baş
lanmıştır. 

Maznuıı.lardan me\1kuf bulu
nan Denizbank umum müdürü 

ı B. Yusuf Ziya Öniş ile umum 
müdür muavinlerinden Tahir 
Kevkeb ve mühendis Neşet Ka
sımgil saat dokuz buçuğa doğru 
tevkifhaneden adliyeye getiril
mişler, diğer maznunları teşkil 
eden bankanın umum müdür 
muavinlerinden Hamdi Emin 
Çap. katibı umumi Sadun Ga
lib hukuk nıüşa\'lri Ismaıl Isa, 
rniİıi reasürans umum müdü
rü Refi Bayar. ikinci müdürü 
Malik Kevkeb, Denizbank mcc· _ 
!isi idare reisi Ziya Taner ile 

• 
Dünkü iki 
Celse Tam 8 
Saat Sürdü 

t a:ı.adan Sedad Oğuz, Kemal $a
(Yazısı 7 iııci sayfada) Sabık Denizbank müdürü Yusuf Ziya Öniş müdafall6ını yapıyor 

Telg. lstanbul ikdam • Tel. 23300 . 

Başvekil Ve Mısır Askeri Heyeti 
Tecrübeleri Takip Ettiler 

·-

Mısır askeri heyeti erkinı maske lakı~·or 

Trakya manevraları münase - ı Saat onda Trakya istikame 
betile mafruz seferberlrk mınta- tinden müteaddit düşman hav-. 
h W d!!tta.u · ı..ıtf!lmı!lı-hr..ı:,,ı.1, _._,..,..-ı.-...ı ..... .-.1..:ı. ~ .. ...., • _ 

tur. Saat 9.30 da ilk alarm işareti 
Beyazıt kulesinden verılmiş, mü 
teakıb.?n şehrin muhtelif semt
Jerındcki fabrikalar ve limanda-

Şehrimizde bulunan Başvekil 
Refik Saydam dün yapılan hava 
manevralarında bulunduktan 
sonra Pcrapalasa dönerek saat 16 
ya kadar istirahat etmiş ve saat 
16.30 da otomobille Floryaya gi-

arruzu başlamış, şehrin muh 
lif yerlerine farazı olarak yan
gın ve tahrip boyalan atılmış -
tır. 

Dünkü tatbikatta tayyart?ler, 
Üsküdara, Tophaneye, Eminö
nüne ve Aksarayda Valdecamii-

nin önüne tahrip, yangın ve ipe
rit bombaları atmıştır. Yangın 

boyalarını söodürmeğc dCi'hal it
faiye koşmuş, tahrip boyaları 

derek Reisicümhur İsmet İnön;ı, 
tarafından kabul olunmuştur. 
Başvekil Milli Şefin yanında geç 
vakte kadar kalmıştır. 
Başvekil gece 23 de Perapala

sa dönmüştür. 

LEii 
Şarkı Söyliyen Kızı Öldürdüler ... 

Mersin belediye bahçesinde 
kafayı dumanlıyan bir deliJum

lı, istediği şarkıyı söylemediği 
için saza iştirak eden kızlardan 
birini öldürdü. 

Burada katilin rnüdafaasını 
yapacak değiliz; rakıyı beynine 
zehir edip elini kana bulıyan; 
şuursuz bir zevkin kurbanı o
lup bir vatandaşın canına kı • 
yan ,.c bu yüzden kendi istik • 
halini de körleten her kim olur 
sa olsun kanunlarımızın tayin 
ettiği cc,ayı çekecektir. Ancak 
biz bu cinayetin esbabı muhaf • 
filesini arıyacağız. 

Büyük bir bahçe veya büyük 
bir salon. Bu salon veya bu bah-

senin bir köşesinde bir sahne• 
Din önünde sna sıra masalar, 
sıra sıra iskemleler. Yavaş ya • 

vaş masalar doluyor, boş iskem
le kalmıyor. Allı yeşilli nı~ · 

zeler ortasında buğulanmı , bııa 
gibi rakılar maimtrak bir beyaz
lıkla ışıldıyor. Şerefe bir iki par 
!atıldıktan ~onra aahneyc bir 
8""1 kız diziliyor: Gözlerde sür
meler kavrulmuş havai fişeği 
kııyruğu, yanakta allıklar ki

zıl damga; etekler dizden yuka
rı, gerdanlar goğüsten aşagı; 

göğüs bıngılbıngıl pnliıze ten, a
lımlı endaın ... 

(Arkası 7 inci sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 
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Almanya - Sovyetler ademi 
tecavüz muahedesi haberleri 
duyulmadan evvel, Uzak Şark -
ta .Japonya ile İngiltere arasın
daki ihtilaf devam ediyor, Ja -
ponya Hariciye nazırı Arita ile, 
İ~terenin Tokyo sefiri Gra -
igie arasında yapılan müzakere· 
!erde bazı prensip anlaşmaları -
na rağmen, kat'i bir uzlaşma 

temin olunamadığı görülüyordu. 

Pandikyanı Nerede 
Görsem Tanıyabilirim 

sine Başlandı F ıatları Duşuyor lışan Memurlar 

Dostum Şarl Kalçi, Pandik- ı 
yanla tanışmamın devam e<h!cek 
işlerım izin intizam ve selameti he 
sabına. çok uygun olacağını ha

tırlatıyordu. Vakıa İstanbul ef· 
karı umumiyesince şüpheli ta • 
nınan Pandikyan açık icraatile 

de bu ~üpheleri arttırıyordu. Fa
kat, yollarımızda, basiretli ted
birler, teşebbüsümüzde bize en 
emin b:r destek O!acağı da kuv 

vetle ümit edilebilirdi. Bir şe -
bekeye kat'i bir ihtiyaç vardı, 

mesai ilerledikçe tehlikenin bü 
yümesi de muhakkaktı. Şahsi 

dostlukların, elele çalışmaların 
mühim rol oynıyabileeeğine de 
kanaat edilebilirdi. Kalcı gibi 
her \•aziyeti inceden inceye dü· 
şünen, bu işte bize son vapuru 

da elden çıkıncaya kadar yardım 
edeceğine söz veren bir şahsi -
yet bu mülakata lüzum göste • 

rince, tereddüt etmeden muva -
iaKat cevabı verdim. Dostumun 
dostu benim de dostum olabilir-
di. .. 

Yo.ıakimyan hanmda, idare
hanenin bu· odasında görüşmeyi 
kararlaştırdık. Akşamleyın ge -

len haber de o ei vardaki uiak 
birahanenın iç tarafındaki oda
da buluşmamızı tensip ettikleri 

b>ldırılmişti. Ertesi gün saat 11 
de ben' beklediklerini haber ver 
dıler, tam vaktinde birahaneye 
gcltim. Pandtkyan orada \"e yal 

nızdı, henüz tanımadığım zatla 
gıyaben tanışmıştık. Son sevki
nltaki mııva!fa,k.iy~tte__ gnun 

ce ayağa kalktı ve ileri yürüye
rek ıki elile ellerimi sıktı ve 
3el., bir türkçe ile: 

- Nasılsınız, Kemal Bey! 

Dedı. 

Bana öyle geliyordu, ki Pan
dıkyanı sehhar bakışı ile nerede 

ras:Ja.;aın tanıyabilirdım. İlk ön 
ce gizli faalıyetimizm alacağı şe 
kil ıçin bir prc.gram çizmemiz 

lazım geldıgını hatır!att.. Bızim 
le, gayemizi elde edinceye ka -
dar, çalışacağını vadediyordu. 

Tirrkçe ifadelerile emellerimizi 
büliın bir vuzuhla okşuyorlardı. 

Kurulan tarassut ve emniyet 
şebekesinin er geç bize engeller 
teşkil edebileceğini kendisine an 

!attım. Beraberce alınan tedbir
rin herhangi bir teşebbüsümüz
de bizı muvaffak edeceğini te -

m!n ettı. Zeki, münevver, hattft 
samimi bir adam karşısında i
dim. Bulunduğumuz yer de, kuv 
vetli bir emniyet şubesinin bir 
kaç adım ötesinde idi. 

Pandıkyan, azimli ve iman
lı bir şahs:yetti. Ben bu mefku
re adamını, idriıkıme göre, böy· 
le tanıdım ve sevdım. 

Bir arkadaşı yakalamak için 
evine giden müsellah kuvvetin 
önemli bir vasıtası da Pandik
yandı. Bu arkad~a sevkedılir -
ken kamyonda Pandikyan: 

- Senin aılenı tanırım. Bel
ki bu kafileye karışmış olmam -
dan müteessir oldun. Senin ya~ 
kalanman kat'! bir emre miıste
nittir. Fakat, iyi düşünürsen, ka
bul ed.?rsin ki ben burada bu -

lunmasam fena muamelelere 
uğrıy"-bilirdin. İyiliğe fena
lıkla muamele edeck bir 
tıynette olmadığımdan emın ol, 

baban benim akrabama duşkün 
günlerinde yardım etmışti. Ben, 
onu unutamam. 

Demişti. 

Pandikyan türkçeyi güzel ko
nuşurdu. Şivesinde de bozuk 
luk yoktu. İngilizce güzel bilir
di. Arada bir, gece geç vakit e
ve geıirdi ve alınan tertibat ü
zerinde bilgi edinirdı. Bır gece, 
fotografisi alınmış beş parça mü 

him evrakın camlarını get<rdi 
ve serzen'şkar bır lisanla: 

- Azizim, öyle sanıyorum, 

siz nihayet bizi de sürükliyecek 
siniz. Bu evrakı neden ve nere
den çaldırdınız? 

- Bu evraktan yalnız bır ta
nesi, bıraz önce grupa gelmiş 
olan bir emirnamenin suretıdir. 
Evrak bizden değil, yine İstan -

inıŞfır Bu becerikslzlıgl,rıca ede
rim, grupa yüklemeyinız. 

Bu vesikalar başka ellere geç
seydi, grup büyük zararlara uğ
rayabilirdL Sabahleyin Pandik

yanın da bir memurunun huzu
rile bır kayığa bindim ve kırı -
lan camları denize doktum. Pan 
dikyan cam parçalarının bile 
imhasını istiyordu! 

Vesikalar, grupun ,.,.. "'S isın n 
bır hulasasını. kadrosunun k" -
navasınd, da çiziyordu; Nev he
vesler kim eder tanziri ~-·rı ka

milin; sohbeti sadre karışmak 
gibidir dehlizden!• diyordum. 
Bu vesikaları koruyamıyan!ar 

bile büyük i~lere el uzatmak is
tiyorlardı! 

Çalınan, fotoğrafisi de alınan 
bu vesikalardan üç nüsha alma· 
yı unutmadık. Bu hiyanetin he· 
sabı, sonra görülmelıydi! 

* 
GRUPTA AHENK 

200 Memur Açıkta 
Kalacak 

İş Bankasının ticari teşekkül
lerınden olan iş limıtet şırketinin 
tasfiyesi işine hazır !anılmakta -
dır. Şirketten 200 memur açıkta 
kalacaktır. Bunlar banka kadro
larında boş yer olmadığından 

başka yerlere de tayin edilemi
yeceklerdir. Yalnız hizmetleri 
müddetine göre kendilerine taz-
minat verilecektir. zz 

ViLAYET 

Vilayet Memurlarının 
Baremi 

Yeni barem kanununa göre 
vilayet memurları barem listesi 
hazırlanmıştır. Yeni lısteye gö
re ru;li maaşı 12 Jıra olanların ma 
aşı •O a tenzil, • 3 liralıklar ,5 e 
iblağ, 16 Ju-alıklar 15 e tenzil. 
17,5 liralıklar 20 ye iblağ, 45 li· 
ralıklar 50 ye ibliığ olunmuştur. 

DENiZ 

Yeni Vapurların Şartnaıresi 
Devlet Denizyolları idaresi 11 

geminin inşaat şartnamelerinden 
İngilizci! olarak bastırılanla, 
Lorıdra sefaretimize gönderilmiş
ir. Gemileri inşa etmeğe talip o

lacak İngiliz şantiyeleri şartna- ı 
meleri sefaretim.zden alabılecek 
!erdir. 

Firmalar tekliflerini Teşrini -
evvel artalarına kadar bildire • 
ceklerdir. 

--<>O--

FKONOMI 
transa ne raprıgımız 

Ticaret Anlaşması 
Fransa ile yaptığımız yeni ti

caret anlaşmasının Pariste olan 

müzakerelerine i~tirak eden İk

tısat Vekaletinden Hakkı Nezi

hi dün şehrim;ze dönmü~tür. 
1 Ey!Cıld~n iti'laren yeni an -

laşn aru rner,yet~ gıreceği söy -
lenr-:ck c,,.:ır. 

Bu Düşüklüğün Sür'atle Önüne 
Geçmek İçin Çareler Aranıyor 

Dünya buğday piyasası son 
seneler içinde gittik9" düşmeğe 
başlamıştır. Bu düşüklüğe, en 
çok buğıday istihsal etmekte o -
lan Arjantin, Avustralya ve A
merika gibi devletlerin istihsa -
Iiıtlarını eskisinin iki üç misline 
çıkarmaları sebep olmuştur. Se
nelik umumi istihsalat dünya ih
tiyacını iki mi;sli geçmektedir. 

Bu vaziyette de tabiatile fiat
lar müthiş bir sukuta maruz kal
mıştır. Şimdi bu vaziyetin önü

ne geçilmesine çalışılmaktadır. 

Yakında fazla istihsalat yapan 

memleketler arasında bir kon -

gre toplanacak ve istihsalatın a -
zaltılması çareleri araştırılacak

tır. 

iki Bir Milyonla Ya-1 Denizde 
pılacak Yollar Motör Çarpıştı 
Dün Fen Heyetinde Bir 

Toplantı Yapıldı 
Dun fen ıeyetinde yapılan top 

lantıda bir milyon elli bin lira i
le ilk yapılacak yollar tesbit c
dilm.ştlı'. İlk yapılacak yollar 
Sırkecide araba. vapuru, Taksim
de Sıraserviler, Nişantaşında 

Şafak, Ştı:licle Hamam sokakları
dır. 

Sular idaresi tamir edilecek 
yollardaki su borularının yerle -
rini ayın 28 inden itibaTen de -
ğiştırmeğe başhyacaktır. Elek -
trik , tramvay, havagazi kablo -
!arının değiştirilmesine Eylü -
lün birinden itibaren başlanacak 
tır. 

Sovyetler ile Yaptığımız 
Ticari Muamell I r 

UV.,J"'1' &•u.o;u. .1,..1..._ 6 .. •••A'J:'° 6'-

nişlıyen ticari münasebetleri -
miz bizi Sovyetlere 1,5 milyon li 
ra kadar bir borca sokmuştur. 

Sovyetler de son günlerde mem 
leketimizden fazla mal alınağa 
b~lam.ştır. Fakat bazı madde
l~r ve bilhassa yapağı üzerinde 
az fiat vermesi karşısında tüc -
carlarımız bu talepleri kabul et
memeğc başlamışlardır. Çünkü 
Almanya, İngi!Jere ve hatta yer 

Hadiseyi Yapan Motör 
Derhal Kaçtı 

Dün Adalar açığında bir deniz 
kazası olmuştur. 

İzmitten gelmekte olan 17 ton 
luk İdris Reisin idaresindeki As 
lan motörile, İstanbuldan İzmi
te gitmekte olan Hüseyin Rei -
sin idaresindeki Güleı- motörü 
Büyükada açıklarında biribirle -
rile karşılaşmışlar ve çarpışmış
lardır. Müsademede Aslan mo -
törü bordasından yaralamış ve 
su almağa başlamıştır. Tayfalar 
tekneye dolan suları boşalta bo
şalta motörü limana kadar ge -
tirmeğe muvadak olmuşlardır. 
Güler motörü ise hadiseden son
ra firar etmiştir. Alakadarlar talı 
kikata başlamışlardır. 

Darphanede Yangın Çıktı 
..uuu ;:,ctuaıı ~ctd\. Ot:~ uugı-u 

Sultanahmette İstarlbul Darp • 
hanesinde bir yangın çıkmıştır. 

Ateş, para pulları için kulla
nılan tellerin !avlanmasına mah 
sus olan ocağın çatısından zu -
bur etmiştir. Ateş 40 dakika i
çinde tamamen söndürülmüştür. 

li fabrikalar Sovyetlerin verdiği 
fiatlardan daha fazla para ile mü 
bayeatta bulunm.ıktadırlar. 

NOTLAR: 
BİRKLYAS 

Me~bur - tabii spor meraklı· 
larınca - yarışçı Campbell motö
rile su üzerinde 228 kilometre 
- saatte • koşarak kendi rekoru· 
nu kırnıış. 

Gel de düşünme: Kadıköy • 
den Köprüye, topu topu birkaç 
kilometre mesafeyi vapurları -

mız tarife icabı on beş ve yir· 
mi, tatbikatta yirmi beş dakika 
da aşarlar .. 

Bir resmi varakpıtre kapı kom 
şusu iki kalem arasındaki uzak
lığı ancak iki üç günde alır. 

Malüm, Fatihten Harbiyeye 
bir saatte taramvayla, bir buçuk 

rer kere ağızlarına sakız ettiler; 
bir kısmı bilerek, bir kısmı iş 

olsun diye .. 
Ve sonra sustular. 
Acaba kaçı hayırlı saydığı 

bu işe yardımcı olmak istedi? .. 
İşte kültür hadiselerinde mü

nevverin rolü! .• 
ELMALI SUYU 

Sular idaresi müdürü, gaze
temizde, halkın şikayetlerine 

istinat olunarak kendisinden alı 
nan mülakatı ceffelkalem red
dediyor: Elmalı suyu mükeın -
melen tevzi olunuyor. Eğer ba
zı binalara su gelmiyorsa bu 
tesisattaki arızadandır. 

nın ınüıneyyiz tayin olunması~ 
nı emretmiş ... 

Bundan iki netice çıkar: Ya, 
orta mektep riyaziyesi ancak 
kendi mualliminden başkası için 
bir muammadır, yahuı da diğer 
muallimler mezkur dersi ınuha· 
kenıe ve temyizden icizdirler ... 

Başka bir ihtimal var mı?. 
ÖMER SEYFEDDİNİN 

KEMİKLERİ! 

Asri mezarlığa naklolundu. 
Sevgili hikayecimiz - olacak şey 
değil ya • sağ olsaydı bu mev· 
zudan kimbilir ne ta1lı bir ib· 
ret dersi çıkarırdı. 

A, Çetinkaya Baremle 
Değişen Şekli Tetkik Etti 
Şehrimizde bulunan .M. Vekili 

Ali Çetinkaya dün öğleden son

ra saat 15 de mıntaka liman re -
i.sliğine gelmiş ve geç vakte ka

dar meşgul olarak bılhassa deniz 
müesseseleri memurlarının yeni 

barem kanunundaki vaziyetleri· 

le alakadar olmuştur. Vekil De· 
nizyolları memurin müdürü Ce

vadı yanına çağırtmış ve kendi

sinden memurların maaşların -

da yeni kanun ile ne gibi deği -

şiklikler olduğu hakkında iza -

hat alarak bu hususta hazırla -
nan cedvelleri tetkik etmiştir. 

Kadeş Vapuru Bugün 
Geli1or 

Almanyada yapılan 3500 ton
luk Kadeş vapurundan dün ge -
len bir telsize göre vapur bugün 
limanımıza gelmiş olacaktır. 

oı---

POLiS 

Bir Yankesici Yakalandı 
İstanbula yeni gelen Ahmet 

oğlu İsmail namında biri ev· 

velki gece Gülhane parkı önün· 
de dolaşırken Ahmet ismindeki 
yankesici 32 lirasını aşırmıştır. ı 

İsmailin zabıtaya müracaati 
üzerine Ahmet derhal yakalan

mış ve paralan aldığını itiraf e-
derek iade etmiştir. 

Yankesici bu esnada 2 gün ev
vel Galatada bir şahıstan bir al 
tın saat ile para çantasını ça1ciı
ğnu da itiraf etmiş saat ve para 
çantasını veı-miştir. 

iki Kar:nanyolacı Yakalandı 
Samatyada oturan Bayan Za

bel evvelki akşam tenha sokak

tan evine giderken karşısına çı
kan yankesici Orhan ile arka -
daşı ÇakıT İbrahim birdenbire 

kadının üzerine hücum edip çan 
tasını kapmışlar ve kaçmışlar -
dır. Zabıta Çakır İbrahım ile Or 
hanı yakalamış ve çanta ile pa
rayı sahibine iade etmişlır. 

Sahte Memur Yakalandı 
Beline boş bir tabanca takıp 

gezen ve kendisine polis• süsü 
verip ayrıca esrar içmek isti -

Avrupadaki son vaziyetin, .Ja
ponya hiikUmetini, Hiranuma ka 
binesini dahi yeni kararlar ver
meğe sevk eylediği Tokyodan 
gelen haberlerden •.ıılaşılmakta
dır. 

İngiltere - Japonya arasında 
devam eden anlaşma müzakere
lerinin, son günlerde inkıtaa uğ 
radığından bahsolundu. Tokyo
dan gelen haberler, in.kıta yeri· 
ne, talik kararını bildirdiler. 

Japonya hükumetinin istedi
ği anlaşma, iki seneden fazla bir 
zamandanberi Çinde devam et
tirdiği istila harbini, Çin milli 
kuvvetlerinin müdafaası hasebi· 
le bitirememesi yüzünden, uğra
dığı zorluklarda İngiltere hüku
metinin bilvasıta kendisine yar
duııda bulunması idi·. 

Bu yarduıı, Çin milli hüku -
ınetinin parasını, ve dolarını, İn 
giltere hükumetinin alacağı ma
li tedbirler, &tısadi kararlarla 
kıymetten düşürmesi suretile o
labilecek, elindeki paranın kıy· 
meti kalmayan Çin milli hüku -
meli ve nıüdafaa ordusu, müda· 
faasını temin eyliyen, dahilde 
iktısadi ve ticari hayatını tan • 
zim eden dolarının kıymetlen 

düşmesile müdafaa kabiliyetin· 
den mahrum kalacak, Japonya 
askeri kuvvetleri, taaruzlarıle 

ve kuvvetlerile yenemediklerı 

Çin milli hükumeti arazisine, 
kolaylıkla girebilecekler, işgali, 

Çin istilasını tamamlıyamıya -
caklardı. 

İngiltere hükômeti, muhtelif 
mali müesseselerinin, iktısadi te 
şekküllerinin Çinde evveldenbe 
.. ı, ...... -ı.tll".llf taı..z.l.ttrdıt bırlı-rm 

olduğu 350,000,000 sterlin'in Çin 
dolarının düşürülmcsile ziyaa 
uğraması tehlikesini hesaplamış, 
.Japonya ile en fazla bu yüzden 
kat'i anlaşmıya şimdiye kadar 
yanaşmamıştır. 

Avrupada son günlerde hu • 
sule gelen yeni siyasi vaziyet, 
Uzak Şarktaki siyasi ve askeri 
münasebetler, işler ve hareket· 
ler üzerinde ehemıııiyetli ve cez 
ri değişiklikler husule getirebi
lir. Nitekim Tokyodan gelen ha 
beler de, Japonya hükumeti er
kanının Avrupada husule gelen 
yeni vaziyeti tetkike başladığı

na şüphe bırakmamaktadır. 
HA.MİT NURİ IRMAK 

yen Saim isminde bir serseri; ı ........................ ı 
Hüseyin isminde birisinden zor ı ı: ................ ı ı 
balıkla 5 lira alırken suç üstün- 1 SORUYORUZ! ı ı 
de yakalanmış ve Beyoğlu cür- .... .. .... ı i 
mümeşhut mahkemesine veril-
miştir. ı Elektrik Muhavvile 

Cereyan Çarptı ! Merkezi Hakkında ı 
Cibalide bir kereste fabrika· i Klocl Farer caddesinde A. i 

sında çalışan ameleden Ahmet ı M. den aldığımız mektupta i 
dün abrikada elektrik lambala- ı deniliyor ki: ı 

rından birini tuttuğu sırada ce- ı - Evinıizin önündeki elek· i 
reyana kapılmıştır. ı tri.k muhavvile merkezi mu-

Kendisi bayıgın bir hal.de hu t ~z~m. ıekilde yükselmekte ve 

~, ırı ış ır. ••• maktadır. t 

Açık yürekle hasbıhal ediyor 
duk. Pandikyana, İstanbulda 
yapı.an haksızlıkları biraz dur
durmak uygun olacağını söz ara 
sında duyurmak istedim. Belki 
kcnd ı de bu işlerde alakasız 

degıldı. 

- İşin iki cephesıni de ida
re etmek hüner değil midir? Be 

nım de herkesçe muzır tanınan 

Beşer ruhunda kök salan şöh 
ret ve menfaat hırsları grupıa 
yer bulamazdı. Tahakküm nef -
retle karşılanırdı. Yurdu uğrun
da mücahede alanlarına atılan 

bir işçi Ce hemyal olmak, çok de 
fa, onunla aynı sıkıntılı hayatı 
ya~amak, öyle bir ahenk temin 
etmişti, ki yıllarca de,·am eden 
çalışmalar sırasında, en ufak bir 
tatsızlık sez;lmemicJ ı. Herke -
se ıdrak ve kabıliyetme göre, iş 
veriliyordu. Sabahl&ra kadar 
cephaneliklerde, ambadarda ve
ya vapurlarda ça.ışan arkadaş -
~ , orıa lK vdıolanmadan, da -

saatte tiirüyerek gidilir .. ilBh 

ilah .. Bir de sürat asrında yaşı-

Masa başında, meçhule karşı 
kemali emniyetle her şey söy
lenebilir. Bizzat bu satırları ya
zan, tesisatında hiçbir bozukluk 
olmadığı halde mahut su~uzlu • 
ğu çekenlerdense? .. 

Hayatında yapma asrilikle 
epeyce mücadele ettikten sonra 
ölüsünün, mezarlıkların anisi -
ne nakli, taliin hazin bir cilve

sidir. Kaldı ki, Ömer Seyfettin 
yapına olmıyan, bizinı olan her 

tahan""'e kala im t 1 bırıncı katı tamamen kapat • t 
, --.. •••••H•• Elektrik şirketi zamanında t 

KISA HABERLE şirket_ id.aresin_e ve __ şimdi de t 

bır alet olmamda beis mi var? 
Mahıvcti ısbat eden amel Jse, 

ben• benden sonra ölçenler hak
kımda k rarı.arını veremezler 
m ? Sızın cepheyi takviye. ı.çin 

'ıer çareye baş ,·urmalıdır; asıl 
olan büd~r. Bu toprakta yaşıyan 
lar. böyle buhranlı zamanlarda 
obur, ıde~'"l' ıht.1aflarını unut 
ma ıd rlar. Irkllrın muhaceretı, 

fc15kctlerıni intaç eder. Artık 

bu h cret ere bir son vermeli -
dır· işte benım gayem budur ve 
size bütün kuvvetimle çalışaca • 
ğım. 

Demesı, bende yenı bir ka
naat uyandırrnıştı. Hedefe doğ
ru bir a1ım daha ilerilemiştik. 

yoruz diye öviiniirüı. 

İSLAM 

A.'llSİKLOPEDYA<;I 

Gerçi , Haber• de böyle, Ak
şamda .Ansiklopedisi. diye ya· 

ğınık kafileler halinde, vazife _ zıldı. Amma, i~in bu tarafile a-
sını başaran ınsanların bütıin lakadar değilim. 
zevklerıne sahip oıarak, rahat Maarif Vekaleti, İslam diin· 
doşeğınde yarını kestiremiyenl~ yasına ait tanınmış kelimeler 
rin de huzuı u, se.aınetı ve S<'re- hakkında kıymetli malumat ver 
fi iç.,-, sava~tıklarından em.~, ii- ınek iddiasındaki bu eseri dili· 
şiyanelerine dönerken, şüphesiz, mize çevirtmek istiyor. Bunu da 

en büyük neş'e içindeydiler. bir tercüme, bir de mevcut yan· 
Grupta amirlik, reislik, büyük - lışlıkları tashih sadedinde telif 
lük mefhumları da manasızdır. olmak üzere iki cepheden yü-
Fert, ancak yurdunun hiidımi . rütecek. .. 

~ir. ~en, bu teşek.~ülün ~aciz bir ı Hemen her gazetede mevzuu· 
uyesı olmakla muftehlrım. bahsedildi ve tanınmış fıkra 

(Arkası var) . muharrirleri bu havadisi de bi-

Tuhaf!. Birçok vatandaş, evi
nin ikinci katında su bulamı -
yor, yahut, mesela Göztepe gi

bi semtlerde asfalt boyuna su 
geldiği halde tren hattı sırasın· 
da suyun çok sarfolunduğu za· 
maıılar müstehzi bir öksürük • 
ten başka musluklardan s1>1 se-

. da çıkmıyor, sonra gelsin tek· 
zip .... 

Sade tıılıaf değil, acı da .. 
l\tÜl\lEYYİZLİK 

Vekalet, riyaziye imtihanın· 
da bir lisede Fransızca mnalli
minin mümeyyiz bulunduğunu 

öğrenmiş, derhal bir taminı gön 
dererek her derse mütehassısı-

· şeye, hatta mezarlıfın bile belki 
• muntazam; fakat yerli olanına 
taraftardı. Ah bu hüsnüniyet .• 

CESARET MESELESİ 

Nurullah Ataç, cNotlar• ın
da ölümü nasıl kaı\ılıyacağı 
hakkında karar veremediğini 
yazıyor • 

Bence bunu tahmin güç de
ğil: Hayatında cesaret manası • 

' na yürek yerine bir kör kandil 
tafıyan zevatın ihtlzar anında 
&eçireceği korkular kolayca te

' sarlanabillr. Maldm ya, ecel teri 

dökmesini bilmek de bir hüner

dir. 
ŞÜKRÜ AHMED 

R elektrik: ıdaresıne muracaat e· t 

* Gazi köprüsünün ayakları bir tehlike olarak muhavvile 
yükseltilmektedir. Azapkapı ci- merkezinin başka bir yere 

ı naklini rica ettik. 
helindeki ayağın tesviyesi ta • 

1 
ı 

'Fakat bu müracaatlarımız 
ms.mlanmıştır. nazarı itibara alınmadı. I * Adalarda su pahalı olduğu ı Şehrin içinde, bir evin Ö· 

iıçiıı abone adedi bir türlü art • nünde muhavvile merkezinin 
olml!ı herhalde çok tehlike - ı 
lidir. Alakadarların nazarı 1 
dikkatini celbetmenizi rica e • 
deriz.> 

marnaktadır' Sula.r idaresi su ft,. 

atlarında tenzillt yapmak ve te-

sisat masrafını taksite bağlamak 

üzere tetkikler yapmaktadır. * Belediyedeki 60 münhale 

şimdiye kadar yüz müracaat ya 

pılmıştır. * Kadıköy beledi(ye tahsilda-

n Kazımın va~esine nihayet 

verilıniftir. 

Bir evin önündeki mnhav· ı 
ı vile merkezinin ne kadar teh 
t likeli olduğu malumdur. Bu· i nun bir an evvel kaldırılma ı i icap edip etmedifini 

ı Soruyoruz 7 
: .................... .. 

-
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U k Ş kta Vaziyet Uzak Şarkta 97 
za ar . . Sovyet Tayyare-

V ahim Bir Hale Gırdı si Düşürüldü 
Hongkongda 'Çini İngiliz Arazi
sine Bağlıyan Köprüler Yıkılıyor 

daki kısmında ııükUııet hüküm 
sürme'ktedi:r. Hong'kong 23 (A. A.) - !foı;ı~

kong ının takasında Çini Ingı liz 
ıı:razisine bağlıyan bütün köprüle
rin yııkılması için emirler ve
rilmiştir. 
Namlıau civarında k8in Tais

han körfezine dört Japon kru· 
vazörü gelmiştir. Burada silah· 
landırı.lın:ış bir çok balıkçı ge
mileri bulunmaktadır. 

Hududun İngilizler tarafın· 

ökJ'enildiJiine göre Kowloon 
yarımadasının arkasındaki mın
takada bulunan ecnebi kadın 
ve çocu:kları bir ihtiyat tedbiri 
olmak üzere hükUmet makam
ları ta.rafından Hongkong'a git
mei!e davet edilmişlerdir. 
Mevzuubahs olan rnıntakanın 
genişlij!i 400 mil murabbaı. ka
dardır. 

Dicle Köprüsü 
Merasimle.Açıldı 

{)iyarbalın, 2.3 (A.A.) - Di
yarbakır • Cizre hattı üzerind: 
ki Dicle köpriisünün ıı.çılma tö
reni dün yapılmıştır. Bayr~U. 
la ve defne yapraklarile .s~lu 
huıousi tren ~ılış meraSımıne 

• davetli bulwıan zevatı şehre se 
kiz kil<>metre mesafede bulu -
nan bu .köprünün başına götür-

müştür 
Merasimde başta birit;ci u • 

mı.mil müfettiş Abidin Özmen 
Id g· u halde vali Mita.t Altıok, 

o u . h""kfı 
korgeneral Galip Denız, u -

met erkanı, müesseseler müdür

leri ve daha bir9<Jk zevat bulun 

muştıır. ı 

ğerini tebarüz ettirmiş ve §ÖY le 
demiştir: 

<Bugün ebedi ve milli şefI~ 
rimizin büyük eserlerini açıyo
ruz. Yarın vatanda, öbüııgün Ku 
tur boğazında böyle birçok EOOr 

lerin açılma törenlerini yapaca
ğız. 

Deıniryolu siyasetinde öteden 
beri yorulmaz bir a.zimle çalış

mış olan milli şefimize en derin 

şükranlarımızı arzederken öz 
evlatlarımız olan kıymetli mü
hendislerimize V:€ işçilerimlze 
de teşekkürlerimizi ve takdirleri 
mizi bildiririm.• 

Toky<>, 23 (A.A.) - Kvantung 
ordusu tarabndan neşredilen bir 
t~bliğe göre, Japon tayyarel:e
rı geçen pazartesi giinü Sovyet -
M<>gol t.ayyar.eleri ile dört de
fa çarpı.şfmışlar ve bunlardan 
97 sini dfu;ürmejie muvaffak 
olmuşlardır. 

--·00-

Yunanistanın 
Silah Altına 
Aldığı İhtiyatlar 

Atina: 23. (A. A.) - Harbiye 
Nezareti tebliğ" ediyor: 

Birinci seri ihtiyat subayla
rının talim devresi nihayete er
miş ve dün neşredilen bir tebliğ 
ile yeni bir seri ihtiyat subayı 
talim devresine çağınlmış ol
duj!undan, birinci seri ihtiyat 
subaylarının bitirilmiş olan ta
lim devresinden terhisi emre
dilmiştir. 

--0<>---

Beynelmilel Sulh 
Konferansı 

Zürih : 23 (A. A.) - Beynel
milcl sulh konferansı nızna
medeki maddelerin tetkikine 
salı giinü başlanmıştır. Haliha
zırdaki siyasi ve iktısadi mese
lelerle Milletler Cemiyetini alil.
kadar eden meesleleri müzake
re etmek üzere üç komi5Yon teş
kil edilmiştir. 

Bone Macar Elçisini 
Kabul ett 

Pariş : 23 (A. A.) - Hariciye 
Nazırı Bonnet Macaristanın Pa
ris sefirini kabul etmiştir. 

---00----

IKDAH 

ı~~ı 
Hasek Vakası 
Eğer Doğru fse! 

Bir polise deseniz iki: 
- Şurada birisni döğüyor, 

yahut öldürüyorlar, koşunuz! 
Bir polis, size diyebilir mi ki: 
- Bu mesele beni .alakadar 

etmez, yerimden bile kmulda
maın! 

Bir kaptana deseniz ki: 
- Denizin ortasında durakh

yan şu geminin kaptanı birden
bire hastalanmış, eli, kolu tu
tulmuş, onun için gemi denizin 
ortasında, öylece kalını.ıı.. ya1nn
da da fırtına çıkacağa benziyor. 
Onun için iş size düştü, haydi 
bir &andala >atlayıp şu ıı:emiye 
gidin de onu bir an ö~e lima
no getirin! 

Bu kaptan size diyebilir mi 
ki: 

- Neme liizım lı<onim( ben 
ıı:idemem! 

İtfaiyeye telefonla deseniz ki: 
- Faliıı yerde yangın çıktı, 

aman çabuk yetişin? 
Telefonu alan itfaiye memuru 

size diyebilir mi iti: 
- Şimdi işimiz çok, bizi ra

hatsız etmeyiniz! 
Fakat, ağır bir hastanın tnı

dadına ça_ğınlan bir doktor· aca
ba bunu nasıl söylüyor: 

- Hastanızın vaziyeti beni a
lakadar etmez; onu burada ya
tıracak yerimiz de yok! 

Meselenin pek acıklı, pek fi
raldı safhalarını gazetelerde o
kudum. Tabii ,işin içyüzünü ta
mamiylc bilemiyorum. Yapıl
makta olan tahkikat, elbette ha
kikati olduğu gibi meydana ko
yacaktır. 

1ık hava manevrası ıtünü, ağır 
hasta olarak Haseki hastanesi
ne koşturulan bir zavallı ha
tuncağıza karşı, orada yapılan 
muamele, e<Yer, aynen gazetele
rin yazdılolan gibi ise - ki biz, 
inşallah böyle olmadığını umu
yoruz - ne yazık o rabmetlnin 
P'eride bırakmış oldujiu zavallı
lar3! Bundan dolayı biçareler, 
kıyamete kadar ağlasalar yeri
dir. 

Osman Cemal KAYGILI 

Umumi müfettiş Abidin Öz

men, soylediği bir nutukta, çok 

e6ki. medeniyetlere beşik olan 

bu bölıgede Dicle nehrinin bü -

tün tarih boyunca muhafaza et
miş olduğu büyük ehemmiyet 

ve şöhreti i§aret ederek bugün 

açılmakta olan bu köprünün de 

Umum! müfettiş, alkışlarla 

karşılanan bu nutku müteakip 

kocdelayı keserek köprüyü geç 
miş ve hazır bulunanlar da onu 
takip eylemişlerdir. 

Açılış merasiminin böyle ya
pılmasından s<>nxa Dicle kenarın 
da hazırlanmış olan büfaden da 
vetlliere dondurma ve limonata 
ikram edilmiştir. 

Von Papen An- Macar KCJ.binesı 
karaya Gidiyor Dün Toplandı 

__. .... --
Oslo Grupu 
Konferansı 
Dün Başladı 

Stanler Konferansı 
Hakkında Beyanatta 

Bulundu 
Brü"ksel : 23 (A. A.) - Oslo 

. l(J"UPU devletlerir>in konferansı 
~aat ıo,15 de ba.slamıştır. _ 
Müzakerelerin ılk kısmı ~e~ 

lm ·ı 1 vaınvetin tetkıkıne ne ı e . . : z 
tahsis edılmıştir. . . 

Oslo grııpu devletlerının kon-
ı murahhaslarının men-

ferans h"·Jriimetlerden 
sup oldukları u . 6 talimat alabiln_ıel_eri jçın saat 1 
Ya ıalik edılmıştır. 

kh 1 23 (AA ) - .Oslo Sto om: · · .. 

devletl,,ri konfBer~~~;l'~ah~~~~ 
unek uzere ru 

:~meden evvel Har.idye Nazın 
mcti tebarüz ettıruuştir. 

S dl beyanatta bulunarak 
.rn er . tt ki ·aha 

beynelmilel vaziye. e. ' -
meli tebo..rüz ettırmıştır. d 
NazırBrükselde cereyan e e

ct k <>lan müzakerelerın koı;ıfe
. tirak eden devletler ıçın 

ransa ış . t• h · ol 
b .. ·ük bir ehemmıve ı aız -

U\ . eünkü orada bilhassa 
dl'gunü ' 1 . l bu !hun iclamesi mese esıy e, 
sdu Jetlerin büyük Avrupa grup-

cv k ı aları ve ihti-
Jarı haricinde t ~~ ve ihtiyatlı 
laf halındc mu e . ·k , 
bır şPklde har:ke_t eın:ı~ıerı .. e)~ 
fi' etlerini ı;röru~ulecegmı soy le 
nııştir. 

---•oo---
T ıcaret Vekili lstan

bula GeJiyor 
İzmir 23 (A.A.) - Fuarın a-

__ ,,_ --
Slovakya da 
Nümayişler 

Başladı 
40,000 Kişi Polonya 
Aleyhine Nümayiş 

Yaptı 
Bratislava : 23 (A. A.) - Bra

tislavada 4-0,000 kişinirJ iştirakile 
büyük bir nümayiş y~pı!"'ışty . 
Nümayjşçiler Javorına yı ıs

teriz, diye sokaklardan geç
mişlerdir. 
Javoıüna mart1ıa Polonyaya 

terkedilen mıntakadadır. -Ecnebi Memleketler
deki Amerikalılar 
Vaşington: 23 (A. A. - Sum

mer Welles yüksek memurları 
davet ederek ecnebi memleket
lerdeki Amedkalıların emniye
tini temin etmek ve Avrupada 
ihtilatlar çıktıitı takdirde mem
leketin bitarafbğ"ını muhafaza 
etmek meselelerini müzakere et
miştir. 

Budaoeste '2~ ( A. A. l- Salz
burıı;'Cfiın ı<elen Alman!Yanın 
Ankara sefjrj Von P.:ıpen ölt-
1eden biraz evvel Budapeşte ha
ve meyanında inmiştir. Sefir 
yirmi dakika burada kaldıktan 
sonra Ankaradaki vazilesine 
dönmek iiz<ere buradan hare
ket etmiştir. 

--.tlOO--

Sıhhıye Vekili 
Trabzonda 

Trabzon, 23 (A.A.) - Sıhhi,

ye Vekili l!ulılıi Alataş dün Ri
zeden şehrimize gelerek müfet
tişliği, vilayet makamını, aske

ri komutanlığı, belediye, par -
ti ve Hal.kevini ziyaret ettidrten 
sonra beraberinde üçüncü uınu
mi müfettiş vekili Ha§im İşcan 
ve vali Sabri Osman Adal oldu
ğu halde Memleket hastahanesi 
ni ve yapılmakta <>lan yeni has
tahane inşaatını gezmiştir. Sıh
hiye Veltillmiz, buradaki sıhlü 

müesseseler üzerinde uzun sü -
ren bu tetkiklerini müteakip 
Erzurum vapuru ile İstanbula 
gitmek üzere buradan ayrılmış
tır. 

Dr. Hulüsi Alataş şerefine be
lediye tarafından öğle yemeği 

verilmiştir. 

---<ooo---
Fuarı Gezenler 

İzmir, 23 (A.A.) - Fuarı iıki 
günde yetmiş dört bin iki yüz 
seksen kişi ziyaret etmiştir. 

-·--------------------

Budapeşte : 23 (A. A) - Bu 
,:)U,loJc;..u. .... -.. .... ......... --- - -

mıştı.r. Kont Csaky bevnclmi
Jel vaziyet hak.kında mufassal 
malürnat vermiştir. Zannedil
diğine göre mumaileyh resmi 
konjesi esnasmda Alınan ve İ
talyan devlet adamlariyle yap
tığı hususi görüşmeler hakkın
da izahat vermiştir. 

00~--

lzmir Fuarında Filistin 
Pavyonu Açıldı 
İzmir, 23 (A.A.) - 1939 en -

ternasyonal fuarında Filistin 
pavyonunun açılması · münase -
betiyle bu ak§am fuar gazino -
sunda bir ziya!fet veril.ıniştir. 

Belediye reisi, Ticaret odası kil.
tibiuınumisi ve matbuat milınes 
silleri ile birçok güzide davet -
linin hazır bulunduğu bu ziya
fet esnasıı:ııda Fillstin pavyonu 
mümessili bir nutuk irat ede
rek Türkiye ile Filistin arasın
daki ticaret münasebetlerinin ve 
samimi dostluk duygularının in 
kişafına fırsat veren bu güzel 
fuara iştirakten Filistinlilerin 
büyük bir sevinç ve babt.iyarbk 
duyduklarını Wbarüz ettirmiş -
tir. 

Be1ediye reisi Dr. Behçet Uz 
verdiği cevapta, Filistinlilere 
karşı ayni samimi duyguları i
fade etmiş ve İzmir enternas -
yonal fuarına iştirak ederek Tür 
kiy!'ye karşı gösterdikleri sem
patiye teşekkürlerini bildinniş
tir. 

' . ' çıl sı münasebetilc §ehrimıZe geı 
ruis olan Ticaret vekilimiz Cez
mı Erçin bugün 12 de F.ge v~
p"uru ile İstanbula hareket e!mlŞ 
ve Merasimle uğurlanmıştır. 

Aynı vapurla Yunan büyük 
··nmü tür. 

IlüD Meeidlyeköytinde bir otomobil kazaH daha olmuştur. YukarcLald resim otomobilin halini göste
riyor, Diler ff5imde istanbula reni ıelen biralardan bir kısmı &örülüyor. 

Günün Mevzuları: 

Dünya Nereye 
Doğru Gidiyor? 

Avrupa Devletlerinden Her Biri 

Ayn Ayrı Bu Suali Soruyor 
'Berteşgırden'de Hitler'in, Kont 1 

Ciyano • Fon Ribbentrop müza
kerelerini, raporlarını tetkik et
tikten sonra verilen karar !arın 
doğuracağı yeni teşebbüslerin, 

husule getireceği neticelerin, bu 
sütunlarda daha evvel yapılan 
tahmin ve tahlillere tevafuk ey
lediği görülınekte ve anlaşılmak
tadır. 

Almanyanın Çek<>slovakyayı, 

İtalyanın Arnavutluğu işgalle -
rinden sonra kurulan demokrat 
devletler sulh ve müdafaa cep· 
hçsinin genişletilmesi, kuvvet • 
lendirilımesi için 939 mart ayın
da yapılan yeni teşebbüslere 
kar§ı Papa 12 nci Pic vasıtasile 
mani <>lunmak istenmişti. 

İçinde bulunduğumuz yılın ni
san ayı ortalarında İngiltere hü
kfımeti mümessill ile S<>vyet 
Rusya arasında başlanan anlaş -
ma müzakerelerini, yaptığı te -
şebbüslerle yine Papa 12 nci Pie 
geri bırakmak, baltalamak iste • 
mişti. 

Nazi ve faşist şeflerinin, e:ka
nının harp hazırlığına, yeni te -
cavüzlere sür'at ve şiddetle de · 
vam etmeleri, Papa'nın teşebbüs
lerini muvaffakıyetsizlikle neti
celendirmişti. 

Evvelce yaptığı uzlaşma te -
şebbüslerinden Vatikan, ihtimal 
ki, Musolini ve Hitleı·in ilhamla
rile hareket ediyordu, yahut hı
ristiyan büyük devletlerin, yine 
hııistiyan di~er büyük devletler 
aleyhine r5fızi hıristiyanlık di
nini ve akidelerini tel'in eylemiş, 
kiliseleri yakmış, yıkmış olan 
Sovyctler İttihadı hükumeti ve 
milletlerile uzlaşmalarını günah 
ve küfür teJakki ediyor, demok-

m~tl~r ~;'sırı'da:ki"iı.diliyef'~e\n-
tilllfları, uzlaşmalara çcvirmcğe 

çalışıyordu. 

Fakat, Papanın bu defa yapa
cağı veya yaptığı yeni teşebbü
sün, Hitler ve Musolininin pli'ın
lanna, telkinlerine göre olacağı
nı söy liyebiliriz. ..... 

Totaliter devletler şeflerinin, 
Papa vasıtasile mütareke, müza
kere teklifinde bulunmalarının 

sebepleri her ne olursa olsun, yal
nız Avrupada değil, dünyanın di
ğer kısımlarındaki pek ç<>k in -
sanların maneviyatına bil.kim O• 

lan Papanın teşebbüsleri, demok-ı 
rat müdafaa ve mukavemet cep
hesinin billıassa büyük devletler 
ricali ve mahfelleri arasında a -
kisler husule getirecek, tesirler 
yapacaktır. 

Tehditlerin, şantajların semere 
vermediğini, mukavemet cephe
sini bozmak planlarının bugüne 
kadar neticesiz kaldığını gören, 
harbe cesaret edemiyen, sonsuz 
ihtirasları hasebile uzlaşmıya 
yanaşmıyan nazi ve faşist hüku
metlerin şefleri, erkanı, siyaset 
adamları, yeni planlarını çok us
talıklı tarzda hazırlamışlardır, 

denebillr. 
Londra ve Faris hükumetleri, 

memleketlerinde, Papanın teşeb
büslerini takviye edecek bazı 
şahsiyetlerin ve mahlellerin te -
Birlerine dahi kapılarak, ikinci 
bir Miinilı konferansına gidebilir 
mi? Zannetmiyoruz. 

Bununla beraber, Berihtesga
den'de kat'ileşen İtalya veya Mu
solini plfuıının, bu defa evvelki 
Münih "ten çok geniş ve şümullü 
olduğunu söyliyebiliriz: 

Avrupa mukadderatını, harita
sını, bilhassa küçük milletlerin 
ıl.tisini, Almanya, İtalya, nİgilte
re ve Fransa hükürneUerinin ka
r~rlarile ve emirlerile tesbit ve 
tayin eylemek. .. 

""" 
Faşist İtalyanın mühim gazete · 
!erinden birisi olan Relajioni İn
ternazionali ile, nazi Almanya 
gazetelerinden bazıları, son nüs
balannda Lehistaııa nasihatler 

verirken, bu milleti de büyük 
ınilletlerden, bu devleti büyük 
devletlerden olarak saymıyorlar
dı. 

İtalyanın Habeşistanı zapt, iş
gal ve ilhak eylemesi, İngiltere 
ve Milltıer Cemiyetine dahil di
ğer hükiiınetlerce tanındıktan 
sonra, Londra ve Roma bükü -
metleri arasında centelmenler 
mukavelesi imzalanmıştı. Bu mu
kaveleden daha evvel ve daha 
sonra Sinyor Musolini kararları
nı ve emirlerini diğer milletlere 
ve küçük hükfımetlere cebren ka
bul ettirecek dört büyük devlet 
direktuvaı;ının kurulmasını Çem
berlayn kabinesine teklif etmiş, 

kabul olunmadığını görmüş ve 

anlamıştı. 
• Faşist ve nazi bükümetlerin 

yeni tecavüzlerine karşı demok

rat devletler sulh ve müdafaa 

cephesi, 939 yılının geçen 3 - 4 

ayı içinde fazlaca kuvvetlenmiş

tir. Faşist ve nazi ~eflerinin, 

memleketleri dahilindeki halk • 
tan, milletlerinden geri aldıkları 

demokrasinin temelini teşkil e -
den serbestiyi, milletler arasın -

daki siyasette dahi Iağvetmek, 

bütün milletleri diktaıörlükle i

dare ey !emek, naziznıi ve faşizmi 

hak.im sistem haline getirmek is

tedikleri dahi görülüyor. 

İngiltere ve Fransa ile beraber 

demokrat diğer bütün memleket

lerde nazi ve faşistlerin yeni 

planlarının etraiile ve layıkile 

anlaşılacağına, anlaşıldığına şüp

he cdilemiyeceği kanaatindeyiz. 

Fasist ve nazi ihtirasları, Hit -

Jarı, uz1aşma yapı1ırken, yeni ve 

büyük ihtil1iflar, mücadele ve 

mukatcle sebeplerini hazırlıya -

cak mahiyettedir, demekte te • 
reddü t edilemez. Bu plana göre, 

uzlaşmaya yanaşılması, ilk men

fi neticeyi, Moskovadaki müza -

kerelerin, erkanıharbiye görüş -

melerinin inkıtaa uğramasile ver

mek istidadını haizdir. 

İngiltere ve Fransa hükümet

leri erkil.nile, alil.kadar mahfelle

rinin ve askeri erkanının, siya -

set adamlarının, sulh ve müdafaa 

cephesinin kuvvet ve mukave -

metini, anııinin sarsılmaz oldu

ğunu göstermekte ve ispatta de

vam eylemesi, sulhün muhafaza

sını temin edecek, milletleri mü

salemct hayatında yaşamıya de

vam ettirecek en büyük amildir. 

Sulh ve müdafaa cephesine da

hil demokrat küçük devletlerce 

bilinen ve takdir olunan bu ha • 

kikatin, İngiltere ve Fransa hü

kfıınet adamlarınca, alakadar 

mahfelieı·ince ve şahsiyetlerince 

daha evvel bilindiğini söylemek, 

bir hakikati beyan eylemektir. 

HAMİT NURİ mMAK 

Çorumu Sel Bastı 
Çorum, 23 (A.A.) - Dün saat 

18 de yağan şiddetli yağmurlar 
dan husule gelen seller merke
ze bağlı Ovasaray, Bovadağı ve 
Kayı köprülerinde ehemmiyet
li hasarat yapmıştır. Ovasaray

dan on yıışında bır çocuk ile Bo 
vadağmda sekiz yaşında di -
ğer bir çocuk .seller içinde boğul 
muştur. Kayı köyünde altı kişi 

kaybolmuştur. Bu köylerdeki 
zarar henüz tesbit edilmemiştir, 
Alaca kazasında seller göçmen 

evlerini tamamen bBSDU§. bu E'V 

ler ha1kı ile hayvanlar emin yer 
lere nakledilmişlerdir. Alakadar 
memurlar vak'a yerlerine git -

ınileş1dir. 

SAYFA-a 

~.. . 

..... . . . . ... ~ . 

Biz Ne Zaman Neşeli 
Olacağız? 

Sabahleyni evden çıktım. İlk 
rastladığım arkadaşın çehresi a
sıktı. Güleryüzle selam verdim. 
Hayretle baktı. Tranıvan bin
di.ın. Vatmanın kaşları ç~tık, bi
let~i ise hiddetli idi. Biraz son
ra kontrol geldi. Biletçi ile sert 
ııert k<>nuştu. Biletimi keserken 
güler yüzle hiddetinin sebebini 
sordum. Kızdı ve: 

- Ben senin eğlencen deği
lim.. dedi. 
Öğleyin lokantaya girdim. Aş

cı hiddetli, garson !kızgın, müş
teriler de avaz avaz bağırıyordu. 
Hele catal tabak gürültüsüsü 
soıısuzdu. 
Garsona güler yüzle hitap edince 
şaşırıp kaldı. S"dyliyecek söz bu
lamadı. 

Bir işim vardı. Daireye girdim. 
Kapıda kapıcı, kalemde memur, 
kiiğıdı imza ettimıejie götürdii
ğüm amir, herkesin yüzü bu
ruşuktu. 

Amir arlı:adaşımdı. Niye böyle 
yapıyorsun.. dedim. 

- Ne yapayım.. dedi. Ciddi
yet. 
Akşam bir bah~eey gittim. 

Sağdaki masada bir aile. Hep
sinin yüzleri asık.. Bir aralık 
genç kızla, delikanlı gülecek 
oldular. 

Anne: 
- Ayıp .. dedi. Babanın kaşları 

daha fazla çatıldı. Solumdaki 
masada başka bir aile oturuyor
du. Masa üstünde duran şeyler 
hep ucuz dnsindendi. Fakat 
mütemadiyen söyleniyorlar, gü
lüşüyorlar, lrahkaha atıyorlar~ 
dı. 

Mihneti kendine zevk etmede
dur ilemde hüner. 

Gaııı u fadi' felek böyle ge-
lir, böyle gider .• 

diyen biriz. Fakat tatbik eden 
Avrupalılar ve Amerikalılar .. A
caba biz ne zaman neşeli olaca
ğız? 

·-
Nevyork Sergisinde 

Türkce Neşriyat 
Nevyork, 23 (A.A.) -Anado

lu ajansının hususi muhabiri bil 
diriyo., 

Nevyork dünya sergisinde 
pavyonumuz, bu perşembe bü • 
minuen başlıyarak her perşem
be günü, Türkiye saatiyle 11,30 
nırumş olan Viksa1 istasyonun· 
dan neşriyatta bulunacaktır. İs
tasyonun dalga uzunluğu, 25,4 
metre ve 11,790 kilo sikldir. 

24 ağustos perşembe günü ve 
her ayın son perşembe gunu, 
ayni saatlerde, ayrıca türkçe neş 
riyal da yapılacaktır. 

---00--

Şarki Prusyada 
Yollar K~patıldı 

Köniğsbcrg, 23 (A.A.) - Ta • 
nenherg bayramı münasetıetile 
bütün şarki Prusya vilayeti 27 - ' agustosıa ~ava seyrüseferine ka 
pah kalacaktır. Bütün tayyare • 
Ier, o gün yalnız Königsberg _ 
Devu meydanına inebilecek ve 
seyrüseferde de Elbing - Königs 
berg otoln-Obil yolunun ve Kö
ni.gsbl!rıt - İnsterburg - Eytıkau 
demiryillımun şimalinden geçe
ceklerdir. 

ilk F ı0dık Mahsulü 
Ordu, 23 (A..A..) - 939 yı!r 

mdık mahsulünün ilk partisinin 
bugün Erzurum vapuruna yük
lenmesi münas€betile şehrimiz
de, köylü, tüecar, esnai binler
ce halkın iştirakile Ticaret O
dası on ünde par lak bir tören 
yapılmış, nutuklar söylenmiş • 
tir. Törene başta vali olmak ü
zere şehrimizde bulunan meb • 
uslardan Selim Sırrı, Sezai U • 
zay ve bütün memurlar ~tirak 
ebnişlerc!ir. Vapurda Ticaret o
dası tarafından verilen ziyafeti 
Sıhbıye Vekilımiz Dr. Hulusi 
Alataş şereflendirmişlerdir. 

Vapurun hareketine kadar 
lradın erkek bu tün ordular re
fah ve servet vasıtası olan fın

dığın ilk yüklenişini tesit elmiş 

ler ve alkışlamışlardır. 

Ziyafette Sıhhiye Vekilimız 

bir nutuk söy_liyerek demiştir 

ki: Bu güz.el ve değerli mahsu

lümüzün bütün memleket ve Oı:.
dululara refah, saadet vermesi

ni temenni ederim. 
10 ton olan bu parti Belçika

ya, yiilllenmi§lir. 
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SAYFA-4 

.ATATÜRK'ÜN 
· SON GÜNLERi t: Yazan' Rahmi Yağoz Tefrika'~ 

• 
Hava istiyorum, 
Hareket Edilecek .. 

Dolmabahçeye dönüşle, Fran· 
sanın Monpelye hastahanesi da· 
hiliye mütehassısı ve beynelmi • 
lel şôhreti haiz dahiliyeci profe. 
sôr Fissingen'in ikinci defa cel • 
bine karar verilmişti. Bu karar 
sür'atle yerine getirildi. Fissin· 
gen davet olundu. Mütehassıs İs· 
tanbula geldi. Ebedi Şef'i mua • 
vcneden geçirdi. Müdavi hekimin 
gündelik sıhhat grafiklerini tet· 
kik etti. Ve kararını verdi: 

- Evet.. hastalık sirozdur. Ma· 
lıiyetı alkoliktir. Tedaviye; sebze 
reıimi gıdai sistem olmak üzere 
devam edilecektir. Müdavi hekim 
bunun müdavatını ve tıbbi lil • 
zumlarını yapabilir! 

Artık hastalığın teşhisi yapıl· 
ınış, soğuk bir ürperişle tekrar 
edilen (siroz) kelimesi, Ebedi 
Şef'in müsab olduğu hastalığı i· 
fade eden kat'i bir teşhisin neti· 
cesi vaziyetini almıştır. 

Yatta. geçirilen günlerin 24 ün· 
cüsünde, yani 23 haziran 938 per· 
şcmbe günü, Savarona, ilk defa 
Marmarada uzunca bir seyahat 
yaptı . 

Günün öğleye kadar olan za • 
manını uyku ve istirahatle geçi· 
ren Atatürk, öğle yemeğini ya • 
tın yemek salonunda ve maiyet 
erkanı ile birlikte mübahase ede· 
rek yedi. Atatürk, ayni gün de . 
Romanya Kralı majeste Karol'le 
görüstükleri günkü kıyafeti ta• 
şıyordu. Blô maren ceket, beyaz 
flanel pantalon, beyaz süet is • 
karpin, beyaz ipek gömlekten mü. 
rekkep bu zarif deniz kıyafetile 
\'e ~ok neş'eli olarak sofrada, et
rvta-ı 'eul..ı '.tHaulrK, y~gfıı or

tasında, Savaronanın İstanbula 
gelişindenberi burada, Dolma· 
bahçenin önünde demirli bulun· 

duğunu söyliyerek bunun, sıhht 
muayene için celbedilen ecnebi 
miitehassısısın gelşi ve Romanya 
Kralı majeste Karol'ün ziyareti 
gibi bazı hususi sebeplerle oldu
ğunu anlattı. Süvariyi bir emir. 
le celbeden Atatürk, Sait kap • 
tana: 

- Hareket! 
İradesini verdi. 

Tam saat 12 de şamandıradan 
palamarını alan Savarona, rota
sını Marmaraya doğru tıınzim 

emri üzerine 12,50 da rota tan • 
zim etti ve yola koyuldu. 

Atatürk, yemekten sonra yatın 
kıç salonuna geçti. Orada deniz 
ve denizcilik mevzuu üzerinde, 
etrafında bulunan zevatla müsa
habeye devam ederek kendi kuv
vetli görüşile: Osmanlı İmpara
torlu.i(unun İkinci Abdülhamit 

zamanındaki 33 senelik mutlak i· 
daresi sırasında denizciliği nasıl 
ihmal ettiğini, bu ihmalden do
ğan aeı neticeleri izah ederek de· 
nizcilikte yaptığı tetkiklerin tak· 
tik ve teknik neticesini ebarüz 
ettirdi. 

Mutlakiyetin Türk donanma· 
sını imha ettiği, Abdülaziz zama
nında Avrupanın İngiltereden 
sonra materyal itibarile ikinci 
derecede donanması olan Türk 
donanmasının 33 sene Haliçte 
bağlı bırakılarak karinelerin yo
sunlandığını, meşrutiyetin ilam· 

. le denize açılmak imkanını bu • 
lan bu donanmanın daha Köwfi· 
den çıkarken nasıl arızalarla işe 
yaramaz hale geldiğinin anlaşıl· 
dığını, bunun acı neticelerini, 
meşrutiyeti müteakıp biraz gay • 
ret gösterilmekle beraber, do • 
nanmanın İtalyan, ve Balkan 
harplerile büyük harpte uğradı· 
ğı akıbetler, denizciliği ihmal yü· 
zünden memleketin gördüğü za· 
rarlar Atatürk'ün selis natıkasile 
harikuJ.ade şekilde izah edildi. 

Savarona 13,15 de Yeşilköy fe
nerini, 14,39 da İmarli adasını, 
16 14 de de Fener adasını borda· 

' !adı, yola devam etti. 
Donanma Erdekte bulunuyor· 

du. Atatürk bu mevzuu açarak 
denizciliğin taktik izahatile bol 
malumat verirken bu Marmara 
tenezzühünde Erdeğe kadar git
mek, donanmayı orada heyeti U· 

mumiyesile ve kor halkile bir· 
likte gözden geçirmek, bugünkü 
az materyale rağmen inkılaptan 
beri sarfedilen mesai ile nasıl 

b; r ku.drcl. ~1/ilif'Uufiiİ'ilt)"ô\'tıli. 
Savarona saat 18,5 de Erdek 

koyuna vardı. 
Savaronanın gelişini gören do· 

nanma kumandanı Amiral Şük
rü Okan; başta Yavuz olmak üze· 
re bütün filoyu;; Büyük Ata'yı, 
Reisicümhura yapılacak deniz 
harp merasimile karşılamak üze· 
re hazırlattı. 
Güneşin yakıcı harareti azal. 

mış, akşam saatlerine mahsus 
hafif bir serinlik koyu kaplamış
tı. Atatürk, yatın baş güverte • 
sinde bulunuyordu. Buradan, do
nanmanın denize serpilişini uzak. 
tan görmek, lüzumlu izahatı ver
mekle meşgul bulunan Ebedi Şef, 
yat, koya girer girmez, donan • 
manın seliım t-0pları ve ihtiram 
şeklinin en yükseği olan Cama 
riva şekli (1) ile karşılandı. 

(Arkası var) 

(1) Cama riva, hükümdarlara 
ve Devlet Reislerine mahsus de
niz merasimidir. Bu merasimde 

11 -

- Hala dargın mısın? .. 

- Tabii.. beni bugün hasta yap 
tın .. artık senden soğudum .. sev
mıyorum seni.. se\'miyeceğim .. 
karar verdim .. 

- Beni se\'memek elınde mi? 
Ekrem, ona bu suali sorarken, 

bakışları, Belkısın maviş gözle
rini arayıp bulmuştu. İlk defa, 
bu gözlerin içinde zaptedilmek 
is\enen bir gizli tebessümün pa
rıltısı vardı. 

Ekrem, genç kıza daha çok so
kuldu. Onu, daha sıkı yakaladı. 
Yüzüne doğru eğilerek: 

- Gül biraz, dedi.. artık gül 
Belkıs .. emin ol ki, senin oldu • 
ğu zannettiğin hadiselerin hi9 
biri doğru değildir. Seni tem.in e 
derim .. ben, yalnız seni seviyo
rum .. başka kimi sevebilirim? .. 
'Artık, onun isminden behsetmi· 

ıa hatırl•.ı1ırı-. v• ~----

yelim .. kendini üzme .. sana her 
şeyi anlatacağım .. ortada bir i • 
hanet mevzuubahs değildir. Bel· 
ki bir ihanet varsa, bunu, sen 
yaptın .. 

Belkıs, Ekreme sert sert dönüp 
baktı. 

Genç adam, sesini daha yumu 
şatarak devam etti: 

- Kızma .. Nerimanla nişan -
!anmak üzere iken karşıma sen 
çıktın.. onu, asla sevmedim ve 
sevemezdim .. bana ilk teklifi ya 

pan da sendin .. senin. benimle a· 
laka.dar oluşunu farketmemiş • 
tim, bile .. bir gece, pJ.aj gazino • 
sunda fazla içmiştik.. işte o ge
ce bana bütün hislerini açma -
dın mı? .. Hila kulaklarımdadır: 

- Ekrem sizi seviyorum, ay
lar var ki, kalbimde aşkınızı sak 
lamağa uğraşıyordum. Fakat, 

lKDA M 24 - A!>USTOS ltU 

• s- ·~1 IJ!iNAJS4A lkip~i Ha~a Taarr~zu 
Evlenme işi Norma Shearer lyı Netıce Verdı 
Nasıl Yapılıyor Başvekil Ve Mısır Askeri Heyeti 

zi:7ViiKiYEDE NUSRET Tü- Yıldız Versa y İle Cannes Benim Tecrübeleri Takip Ettiler 
- Evlenmek için ne gibi mu - Cennetimdir Diyor 

ameleye ihtiyaç varclır?. 

- Evlenme memurluğundan 

alacağınız evrakı doldurup mu • 
amelesini tamamlarsınız. 

SULTANAH..'1ETTE İFFET: 

- Bu sene liseyi bitirdim Me
mur olabilir miyim. Olursam ba
remin kaçıncı derecesinden isti
fade edrim? 

- Liseyi bitirenler devlet hiz
metinde çalışırlar. Ücretler ve
ya maaaşlılar için haremde ayrı 
maddeler vardır. 

TAKSİMDE NACİ: 

- Biçki ve dikış mektebi 89'" 
mak için ne gibi şartlar lazım -
dır? 

- Bu hususta Maarif Müdilr • 
lüğüne istida ile müracaat etmek 
icap eder. 

FATİHTE ZEHRA: 

- Akşam kız san'at mektebi
ne girmek için şartlar nedir? 

- İlk .mektep mezunları gi • 
rerler. Yahut (C) kursundan ve
sika almak lazımdır. 

FENERYOLUNDA MURAT: 

- Eski Güneş klübünden Ci • 
hat hangi klübe girdi? 

- Cihat henüz hiç bir klübe 
girmemiştir. Maamafi Fenerbah 
çeye gireceği söylenmektedir. 

İZMİRDE AHMET: 

- Spor muharriri olabilir mi· 
yim? 

- Sporun her şubesinden tam 
bir ihtisas sahibi olmak liizım -
dır. Bundan başka kuvvetli bir 
kaleminiz de olmalıdır. 

KARAKÖYDE ŞADİ: 

- Bu sene Türkçe fiim hazır· 
landı mı? 

- Duyduğumuza göre bir ta • 
ne hazırlanıyor. 

- Bu sene mekteplerin öğleye 
kadar olacağı tahakkuk etti mi? 

- Gazete havadislerine göre 

yalnız orta mektepler saat se • 

kizde başlayıp öğleyin tamam -
!anacaktır. • 

r ...................... , 
t Yurd Yavrularına: t 
ı Kış yaklaşıyor. Yoksul kal'- ~ 

ı dşlerinizi kışın soğuktan has- ı 
ı ta olmaktan kurtarmak için ı 
t eski elbise, ayakkabı, çama • ı 
1 şırlarınızı bu gibi yavrulara t 

verilmek üzere Çocuk Esir · t 
i geme Kurumuna vermenizi ı 
t Kurum saygıla diler. t 
ı ........................ ı 

bütün gemilerin mürettebatı bor. 
dalara sıralanırlar, Çanaklıklara 
çıkarlar. Ve bu sırada mera.sl'm 
topln atılır. 

R. F. 

muvaffak olamadım .. nihayet iti· 
raf etmeğe mecbur kaldım .. bi -
!iyoruın, bu belki de size garip 
gelecek .. bir arkadaşımın nişan
lısı olmak üzere bulunan bir er· 
keğe bu şekilde bakmak belki 
de çirkindir. Fakat, ne yapayım, 
Ekrem Bey sizi seviyorum .. her 
şeye razıyım .. siz de beni sevi -
niz .. bu, Nerimanla olan müna • 
sebetlerinize halel vermiyecek .. 
saadetinizde gözüm yok .. yalnız, 
sizin sevginize ihtiyacım var. Bi 
liyorum, bunları size anlatırken, 
çok küçülüyorum .. bunu idrak e
diyorum .. fakat, bu kalb ağrısı 

önünde, şuuruma daha fazla sa· 
bip olamıyorum .. 

Ekrem, bu cümleleri bir ki • 
taptan satırlar okur gibi söylü
yordu. Belkısın başı gittikçe ö -
nüne düşüyordu. Hiç cevap veI'
medi.. 

Fakat, çok ıztırap çektiği bel -
liydi. Soluyordu. İlk defa, artık, 
Ekremi, Nerimandan kıskandı • 
ğını hissediyordu. Bu kıskançlık 
müthiş bir şeydı. Bu, Belk.ıııı 

mahvedebilirdi. Çünkü Ekreme 

Norma Shearer V ersayın geniş 

pencereııi önünde 

N. Shearer, dünya yüzündeki 

kadınların en nefisi ve hiç şüp • 
hesiz Holivut aktrislerinin en 

kadınıdır. 
Parise geldiği zaman ilk ışı, 

Marie Antoinette'e temsil etmiş 

olduğu filmde çerçeve hizmetini 
görmüş olan dekorun hakikisini 

görmek üzere doğruca Versaya 

gitmek oimuştur. 

İkinci yaptığı iş, Fransız film· 

!erinin bir listesini tanzim etmek 

olmuştur. 

N. Shearer, söylediğıne göre, 

terzileri ziyaret etmiyecektir. 

Fakat bu dediğini yapabilecek 
mi? bilemeyiz. 

N. Sheıırer, birkaç güne kadar 

Cannes'e hareket edecektir. O • 

rada istirahat edeceğ~i ümit e • 
diyor. 

Normandia transatlantiğinde i· 
ken Cannes'a bir telgraf çekerek 
kendisine bir apartıman haızr • 
!atmıştır. Evvelce yapmış olduğu 
mes'ut bir seyahat esnasında o 
apartımanda kocası ile beraber 
oturmuş idi. 

Bugün İvring Thalberg, yok · 
tur .. otel, ağzına kadar doludur .. 
hattıı. Norma Shearer için başka 
bir apartıman bulunabileceği 
şüphelidir. 

George Raft'ın yeryüzünde 
cenneti, Deanville'dir. George 
Raft, şöyle diyor: 

- Annem, İtalyandı, babam 
Almandı; ben ise Amerikalıyım. 
Ve Fransa.ya perestiş ediyorum. 
Fakat on dört S('ne oluyor ki 
Fr11nsaya gelmedim. Dansöz ola· 
rak Cote S'azur pazinolarında bir 
turne yapmıştım. • 

Kendisile mü13kat vapan gaze
teci ,soruyor: 

- O zaman nerede oturuyor• 
dunuz? 

- Clariage'de .. 
Raft'ın nazarında paranın pek 

o kadar kıymeti yoktur. Daha 
doğrusu Fransız parasının kıy· 

meti nedir, pek o kadar bilmiyor. 
Mesela yüz fraklı.le bir şey satın 
aldığı zaman on dolarlık bir bank· 
not verir, sonra da acaba az mı 
verdim, diye endişeye düşer. 
Madl~ine Carpoll'ün pek mü · 

kemmel Fransızca bilmesine mu· 
kabil Raft, Fransızca tek kelime 
bilmez. Konuştuğu İngilizce, A· 
merikanizm ile ve halık F~anın
dan alınma tabirlerle dolu-bir İn· 
gilizcedir. 

Rafi, geçenlerde Leauville'e 
hareket etmiştir. Temenni ede • 

lim ki Rulet masasındaki on bin 
franklık fişleri yüz sulük fiz zan. 
nıı.hnoa1n 

Yaz bitmek üzere. Yıldızların tııtili de sona eriyor. Yukarı.dak't 
resimde yaz tatillerini Fransa.da geçiren meşhur yıldızlardan Char
les Boyer ile karısı ve Carole Lombard görülmektedir. 

vurgundu. Deli gibi aşıktı. Ka· 
dınlık genç kızlık gururuna, iz

zetinefsini her şeyi feda etmiş
ti. Hiç bir düşünce, muhakeme, 
şuur idraki, onu, Ekremi sev • 
mekten alakoyamazdı. Düşük bir 
sokak kadınının hayasız ihtirası 
ve buhranları içinde kıvranıyor· 
du. Gözü, bir şey görmüyordu. 
Dünyada, hıç kimsenin ~öyliye · 
ceğine dedikodusuna aldırış et
miyordu. 
Ayıp! .. 
Omuz silkiyor, gülüyordu .. 
Ne olur diyordu? .. Seviyo -

rum .. bu adamı seviyorum.. bu 
adam benim olacak .. kim ne ka· 
rışır? .. 

Ekrem, demindenberi, Belkısı 
süzüyordu. Genç kızın bin bir 
buhran ve ihtilaç içinde, karar • 
sız, mütereddit, muztarip oldu -
j!unu anlıyordu. Belkıs, bir dam 
la su gibi, şu dakikada, adsız, 

renksiz ve şekilsizdi. 
Belkıs, düşündukçe, kabaha • 

tin kendisinde olduğunu anlı • 
yordu. Bu işte, ne Ekremin ne 
de Nerimanın bir suçu yoktu. 

Ortada, bir kıskançlık vardı. Ne
rimanın, Belkisi kıskanması la· 
zımdı. Nerimanın saadetini bo -
zan, ortaya girip işleri altüst e
den Belkıstı. Ağzını açıp bir söz 
söylemeğe hakkı yoktu. 

Ekrem, dalgın, düşünen Belkı
sa baktı. Adeta, içinde, genç kıza 
karşı bir acımak hissediyordu. 
Bu muhtaris, fazla kadınlaşmış 
genç kızın, kendisini ne kadar 
çok sevdiğini biliyordu. Her şe
ye ra.ğınen, Belkıs, Ekremden 
ayrılmaz, Ekreme darılamazdı. 

Ekrem, Belkısa sokuldu. Onu, 
çıplak omuzlarından tuttu: 

- Ne güzel mayon var. Bel • 
kıs?. 

Genç kız, korkunç bir rüyadan 
uyanmış gibi ürperdi; 

- Mayom mu? .. 

-Evet .. 

- Çok mu hoşuna gitti? .. 

- Fevkaliide bir şey .. sen, bu 
•mayonun içinde, yeni soyulmuş, 

taze bir muz gibi bir şey oluyor· 
sun .. 

Bel.kıa gülümsedi: 

Bahçekapıya düşen iperit bombası 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 
diişen yerlere ekipler yetişmiş, 

iperitlenen sahanın temizlenm!" 
sine geçilmiştir. 

Hava taarruzunu müteakip Pe 
rapalasta bulunan Dahiliye Ve
kili ve Vali a.> rı ayrı otomobiller 
le şehirde bir tur yapmış, va • 
ziycti görmüşlerdir. Müteaki· 
ben Başvekil, Dahiliye Vekili ve 
Vali Eminönüne gelmişlerdir. 

Başvekil, yangın, tahrip bom • 
balarının imhası, iperit temizle• 
me ekiplerinin faaliyeti etrafın 

da alakadarlardan izahat almış 
tır. 

Bu esnada şehrimizde bulu -
nan Mısır askeri heyeti de Emin
önündeki faaliyeti gözden ge • 
çirmekte idi. Emliik bankası ö
nüne düştüğü mefruı iperit bo
yası tahribatı üzerine passif ko
ruma tatbikatına geçilmiş, ve bu 
nu Mısır askeri heyeti yakından 
takip etmekle beraber, heyet re 
isi yüzüne maske takmış, tat -
bikatı bu şekilde tetkik etmiştir. 

Mısır askeri heyeti reisi Gene
ral Hüsnü Ezzeydi Paşa bir mu· 
harririmize şunları söylemiştir: 

c- Hava taarruzuna karşı 
gosıerınış olduğunuz gayret tak-
dire şayandır. Bugünkü tatbikat 
büyük mükemeliyet içinde ce -
reyan etmektedir.• 

Başvekil, Dahiliye Vekili ve 
Vali Eminönünden S-Onl'a Aksa
raya gitmiş, burada hava Genel 
Komutanlığı subaylarından bi
rinin verdiği izahat dinlenmiş • 
tir. 

Hava taarruzunu müteakip Va 
li ve Belediye Reisi Lı1tfi Kır· 
dar Başvekile şu izaha.ti vermiş 
tir: 

c- Geçen seferki taarruz es· 
nasında düdükler kafi gelmedi. 
Btr kısım halk taarruzdan geç 
haberdar edildi. Bu itibarla bu 
seferki taarruzda alarmi haber 
veren düdüklerin adedi 90ğal • 
tılmıştır.• 

Mefruz düşman tayyaresi yet· 
miş beı bombardıman tayyaresi 
yapmıştır. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak 
dünkü tatbikattan memnun kal· 
dığını ve tatbikatın diğer vila • 

- O kadar çok iştaha mı veri
yorum.. 

Ekrem, genç kızın omuzl.arını 
daha çok sıktı .. gözlerinin içine 
baktı. 

Belkıs, bütün vücudünde, tat. 
lı bir sıcaklık hissediyordu. Ek • 
rem, sanki, başkalarının duyma 
sından korkuyormuş gibi: 

- Biraz gelsene. Belkıs, dedi.. 
seni makine dairesine götüre • 
yim .. 

Belkıs, yan gözle Ekremi 
süzdü. Dudaklarında manAlı bir 
kınırım vardı. Bir an gözleri par 
!adı. Kirpikleri sık sık inip kal· 
kıyor, burun delikleri açılıp ka
panıyordu. Dişlerini biribirine 
vurarak soluyordu. 

Ekremin teklifini hiç duyma • 
ınış, anlamamış gibi davrandı. 

Usulca yerinden kalktı. Ağır 

adımlarla yürüdü. İki basamak 
merdivenden indi .. 

Ekrem ,ark~sından takip edi • 
yordu. 

Yürükalinin hafif dalgaları, 

kotra.yı bir beşik gibi sallıyor • 
dq. 

yetlere nümune olacağını ifade 
etmiştir. 

Hava Müdafaa Genel Komu
tanı General Hüsnü Kılkıç'ın be 
yanalı: 

c- Trakyada yapılan ordu ma· 
nevralaırı vesilesile İstanbulda 
dahi havaya karşı korunma tat
bikatları yapılmıştır. Mem!eke • 
timizde havaya kar~ı korunma 
tatbikatı geniş mikyasta ilk defa 
olarak İstanbulda yapılmıştır. 
En büyük ıehrimiz bulunan İs· 
tanbulun havaya kaırşı korunma 
sı tatbikatı diğer şehirlerimiz 1· 
çin bir nümune teşkil edecektir. 
Bu tatbikatlerde ts,anbul hal
kının göstermiş oldğu alaka ve 
intizam ve yüksek hassasiyet 
takdire layıktır. Taınıikatların in 
tizaını ve mı,ıvaffakiyetle cere • 
yanı temin için emniyet teşkila
tımızın göstermiş olduğu gayret 
ve passif korunma teşkilatının 

vazifeye bağlılılk ve faaliyetleri 
nı de takdir ederim.• 

ı ........................ ı 
i Askerlik İşleri J ........................ 

Yoklamaya Davet 
1 - Beyoğlu ve Beşiktaş ka

_zaları dahilinde bulunan 335 
Dğ ve bu doğumlularla muame
leye tabi erlerin son yoklaması
na 5 Eylfil 939 Salı gününde baş 
!anacaktır. 

2 - Yoklama günleri Salı ve 
Perşembe günleri olup saat 9.30 
dan saat 12 ye kadar devam e • 
der. 

3 - Bu doğumlulardan olup 
ta ilk yoklamasını yaptırmamış 
olan erllt oturdukları mahalle • 
nin mensup olduğu emniyet me
murluklarından alacakları ika
met kağıtları ile ve iki fotcğ • 
rafla Cuma günleri öğleden ev· 
ve! kayıtlarını yaptımak üzere 
müracaatları. 

4 - Bu eratın muayeneleri 1 
İkinciterşin sevkine kadar de • 
vam edecektir. 

5 - Halkın askerlik kanunu· 
na göre ceza görmemesi için yu 
kanda sözü geçen günlerde şu • 
beye müracaat etmelidirler. 

- Bir banyo almaz ml,'lın Bel
kıs? .. 

- Evet, beş on dakika yüze • 
lim .. 

- Ben kotranın demirine bir 
daha bakayım .. haydi, sen atla .. 

Belkıs, güzel bir atlayışla 

denize daldı.. Ekreme sesleni • 
yordu: 

- Haydi, Ekrem .. gelsene .. 
- Geliyorum, canım .. 
Ekrem de atladı. Hızlı hızlı 

kulaç atarak Belkısa yetişti.. de
mindenberi, ilk defa, biribirle • 
rinin yüzüne dikkatle bakıp gil· 
lümsediler .. 

- Sular ne sıcak bugün .. 
- Sen de öyle değil misin, bel· 

kıs? .. 
- Bırak şimdi espri yapmağı. 

hakikate güzel bir deniz var. 
~lajın telle ayrılmış hududun· 

dan içeri girdiler .. biraz daha i -
lerledikten sonra, Belkıs. aya • 
ğını yere bastı: 

- Kesildim, dedi .. 
Ekrem cevap verdi: 
- Çok yorlumuşsun, öyle .. 

(Dalıa var) 
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Hazreti Muhammed'in Doğufu 
• 

Ebutalib isticvap 
Edilmeğe Başlanmıştı 

Nihayet, Şam şehrine döı:t 
konak mesafede (Busrii) dem
len yere vasıl olarak .orada ko-
nakladı. • 

Bu mevkide, eski bir hristi -
yan Manastırı bulunuyordu. Bu 
Manastırda da (Buhayra) ismın 
de ihtiyar bir keşiş ikamet edi-

yordu. 
Buhayra, 0 devrin en. bü~k 

alimlerinden sayılabilirdı. Bu -
tün hayatını, mevcut dinlerin 
ve eski kitapların tetkikine has 

retmişti. 
Bu mevkiden gelip geçen mü 

nevverler, daima Buhayrayı ı;i
yaret ederler.. Onun alim_an_e 
musahabe ve fikirlerinden ıstı
fade fırsatını favtetmezlerdi. 

Sık sık Şama gidip geled Ebu 
Talib de bu ziyaretçilerden bı-

. ·d· B~ sebeple Buhayra ile 
rı ı: ı. .. 
aralarında adeta bir dostluk' vu 

cure gelmişti. 
Buna binaen Ebu Talil> ker -

vanı yerİeştirdikten sonra, sev
gili yeğeni (Hazreti Muham ... 
med) i alarak Mana~tı.ra gıttı. 
Bütün görenleri kendisıne 1'.1ec 
lup ve meHun eden b~ ?a"ıku 
liide çocuğu bu ihtiyar alıme de 
gösterip tanıtmak istedi. 

Buhayra, Hazreti Muhamm_e
di gördüğü dakik~da o.nun yuk 
sek kıymetini takdır ett~. 

_ Bu çocukta emsalsiz bir 
kemal ve,r. Bunun doğumu ve 
çocukluğu hakkında bana biraz 
maliıınat ver. 

Diye, Ebu Talibi isticvaba gi 

l'işti. 

Buhayra, sorduğu suallere 
cevap aldıkça, hayretten hay
rete dü~üyor .. sanki, aradığı kı_y 
metli defineyi bulmll§ olan bır 
adama l:;enziyordu. 

Son sual olarak, şu sözleri 

söyledi: . 
_ Bu çocuğun vücudunda, bır 

nişane var mı? ... 
Ebu Talib, ·büyük bir mem

nuniy~tle cevap verdi: 
_ Evet ... Sırtında, iki küre· 

ğinin arasında, yeşilimtra)c bir 

ben var. 
Bahayra. bu nişaneyi d~ gör

mek isledi. Ebu Talib, azız ye
ğeni (Hazreti Muham°'.ed). ın 
gömleğini sıyırarak benı gos -

terdi. 
ihtiyar alim, o zam~ ye~i~ • 

den kalkarak, büyük bır tazım 
ve ih liram ile Hazreti Muharn
med'in önünde eğildi. Hiçbir .in
sanda mevcut olmıyan o mu • 
barek nişaneyi öptükten sonra: 

_ Ya Ebu Talib! .. Bu çocuk. ' ... .. 
Cenabı Hakkın yarattıgı mu~. -
tesna bir şahsiyettir. Bunun dun 

geleceği ve ahırzaman pey 
yaya . 'h e 
gamberliği mertebesinı ı raz • 

b··t" dünyaya feyız ve detek, u un . . 
rahmet getireceği, eskı kıtap!ıı:-
da işaret olunmuştur. Yahudı a-

' · 1 · bu ahırza -!imleri ve kiiıhın erı _. . 
b · · gelecegını man peygam erının . 

b ·1· ·! r Bu peygamberin, kendi 
ı ıı e . _ dü 

dinlerini zevale uğratacag~ı . 
d Cede endışe ı· 

şünerek son ere -
çindedirler... Sakın ~u ç~ugu 
Ş go .. türme. Olabilır ki, ken 

ama b' uikasde 
disini tanırlar ve ır s 
ghişirler. 

Dedi. 
Eb. Talip bu sözleri din • 

u ' . .. . d' Zaten 
!erken tüylen uıper ı. . 

. . habbetle sevdi-
emsa lsız bır mu . ki _. _ . karşı kalbınde 
gı yegenıne . 1 , bir 
muhabbet ve hürmet hıs er., 
kat daha kuyvetlendi. Kervanı, 
do~tlarından biriıte emanet C-: 
derek Şama gönderdi. Kendı~ı 
de Ha<:reti Muıhammed ile bır 
kaç gün Btıhayraya misafir ka
larak, doğruca Mekkeye avdet 

ettL . 
HAZRETİ MUllAMMEDlN 

SAYGI VE TEVAZUU 
Günler büyük hB.diselerden ' . 

eV\'el hüküm süren ağır ve ma-

nah l;ıir sükiınet içinde geçip gi 
diyordu. Ve bu esnada da Hazre
ti Muhammedin vaziyeti, her 
gün yeni bir inkişaf gösteri.yor-
du ..• 

Ebft Talib, seV'gili yeğenini 

memnun edebilmek için, hiçbir 
fedakarlıktan çekinmiyordu. Fa 
kat bu fedakarlıklar, Hazreti 
Muhammede güç gelyor .. zaten 
zengin olmıyan amcasına, bir 
de kendisi yük olmak istemiyor
du ... 

Kalbi, en yüksek fazilet his
lerile dolu olan Hazreti Muham 
med, derhal karanını verdi. .. Ço
banlık yapacaktı... Ve bundan 
kazanacağı para ile de, amcası
nın evine, mümkün olduğu ka
dar yardımda bulunacaktı. 

Fakat Mekkelilerce çobanlık 
yalnız küçük kızlarla esirlere 
tahsis edilmiş bir iştL l\.jekke -
nin ve Kureyş kabilesinin reisi 
Abdülmutta!libin torunu, nasıl 
olur da çobanlık edebilirdi. Hiç 
şüphesiz ki bu, şellıirde büyük 
bir dedikodu husule getirecek • 
ti ... 

Hazreti Muhammed, bu cihe -
te asla ehemiyet vermedi. Çün
ki, kendisi daima ilim ve fazilet 
erbabı arasında bulunduğu için, 
b~lardan defalarca işitmişti ki, 
eskı Pegamberlerden (Musa) ve 
(Davud) da çobanlık etmişler .. 
hatta bunu kndilerine san'at it
tihaz eylemişlerdi. 

Kuryş'in bu büyük asılzadesi, 
bu kararını verdikten sonra, hiç 
tereddüt etmeden işe atıldı. Bir 
gün, amcasının koyunlarını ve 
develerini önüne katarak şhir

den çıkıp bunları otlatmıya baş
ladı. 

Amcası Ebü Talip ile diğer ba
zı kimseler, asalet ve şerafet id
diasına kalkarak, onu bu işten 

vazgeçirmek istediler. Fakat, in
sanlığın en asil ve en yüksek şe
refini ruh ve hissiyatta arıyan 

Hazreti Muhammedi, düşüncele
rinden vazgeçiremediler. 

Çobanlık, Hazreti Muhamme
ae pek hoş geliyordu. Himayesi
ne aldığı bir kütleyi gütmek .. on 
!arı, fenalıklardan esirgemek .. 
faydalı ve hayırlı yollara sevket
mek, onun yüksek mefkô.resin • 
de büyük ve manalı hareket his 
!eri tevlit ediyordu. · 
Yakın bir istikbalde, (Peygam 

berlerin halimi), (İki cihanın, 
rahmeti) (Re<ıullerin seyyidi) gi
bi, hiçbir insana verilmemiş o -
lan sıfatları iktisabe na.rozet 
bulunan Hazreti Muhammed, he· 
nüz on beş on altı yaşında bir 
çocuk iken, kütleleri idare et -
mekteki manevi zevkin büyükltı_ 
ğünü idrak eylemişti. 

Bir gün gelip te, bu küçük ve 
mütevazi çobanın, milyonlarca 
ve milyonlarca insanı da güde • 
ceğini.. hiç bir faninin erişemi -
yeceği yüksek dehasının ilhamla 
rile ebedileşen kanunlarile, mu

azzam insan kütlelerini, asırlar

ca temiz bir din fazileti içinde 

birleştirik idare edeceğini, o za

man henüz kimse i.drak edeme -

mi.şti. 
Hiçbir ölçü ile ölçülemiyecek 

derecede yüksek olan manevi 

ve ruhani nasibini, ezeli mu • 

kadderattan almış olan bu genç 

çoban, yalnız kendi evinin deve 

ve koyunlarını gütmekle kalma

dı. Mahaza, amcası Ebu Talibe 

yük olmamak ve onun mütevazi 

bütçesine yardımda bulunmak 

için, hayvan başına bir (kırat) 
bedel mukabilinde, komşularının 
hayvanlarını gütmeyi de üzerine 

aldı. 
(Arkası var) 

SPOR 

Bulgar Bankof 
Mağlubiyeti 

Kabul Etmiyor 
Bulgar Tekirdağlı ile 

Güreşecek 

Gçen Pazar günü Taksim sta
dında yapılan profesyonel güreş 
!erde Avrupada Mehmet Arif na 
mile müteaddit güreşler yapmış 
olan Bulgar Bankof rakibi Te
kirdağ.!ı Hüseyin karşısında ili -
dialı ve çetin biT çarpışmadan 
sonra Hüseyine mağlup sayılmış 
tı. 

Dün gazetemize müracaat e
den Bulgar Bankof Pazar gün -
kü müsabakanın neticesini ka -
bul etmediğini ve yeniden Te • 
kidağlı ile karşılaşmak i,stediği

ni söylemiştir. Yalnız bu hafta 
yapılması muhtemel bulunan bu 

güreş için de geçe sefer
ki hakemin değiştirilm"6ini 
birinci şart olarak istemektedir. 
Bankof bundan başka geçen haf 
ta yağmur yüzünden ıslanmış o· 

lan toprak üzerinde serilmiş bir 
burandada çarpışmanın nizam • 
sız olduğunu ve bütün dünyaca 
serbest güreşlerde tatbik edilen 
oyunların burada tatbikine mü
saade edilmediğini ve bu sebep

lerden dolayı hakem tarafından 
haksız yere mağ!Cip sayıldığını 

iddia etmekte ve Pazar bir ring 
üzerinde ve başka bir hakemin 
idaresinde Tekirdağlı ile tekrar 
çarpışacağını söylemektedir. 

Bu güreşçiden başka Manisalı 
Halil ile görüşüp yenilen Yugos
lav İskoviç te hakemin haksız 
karnrı ile iki omuzu mindere te
mas etmedıği halde mağlup sa -
yıldığı ve Halil ile bu Pazar 
muntazam bir ringde iyi bir ha· 
kemle tekrar kapışacağını söyle
miştir. Her iki güreşçi de bu Pa 
zar günü Taksim stadında snat 
15 te tekrar rakipleri Tekirdağlı 
ve Manisalı ile çarpışacaklardır 

Aslen Bulgaryalı olup halen 
32 yaşında ve 110 kilo sikletin • 
de olan Bulgar Bankof meşhur 
Türk güreşçilerini yetiştiren De
liorman'da doğmuştur. Bu güreş 
çi babasının da pehlivan olması 
hasabile on yedi yaşınd~ güreşe 
başlamış ve on beş senedenberi 
bu işle meşgul iyi Türkçe bilen 
bir güı-eşçidir. 

On senedenberi Avrupanın 

muhtelif şehirle~inde Grekoro
men ve serbest güreş yapan Ban 
kof en çetin müsabakalardan bi· 
rini Berlinde Villi Muller ile 
Grekoromen ve İstanbulda Te • 
kirdağlı Hüseyin ile de serbest o 
!arak yapmıştır. 

Yelken Birincilikleri 
Beden Terbiyesi lstanbuı Bö!· 

gesi Su Sporları. Ajanlığından: 

1 - İstanbul yelken şampi -
yonluğu müsabakaları 25, 26, 27 
Ağustos tarihlerinde Moda ko • 
yunda yapılacaktır. 

2 - Müsabaklar 25, 26 Cuma 
ve Cumartesi günleri saat 14 de 
27 Pazar günü saat 11 de başlı • 
yacaktır. 

3- Beden Terbiyesi hüviyet 
cüzdanını hamil olaınıyan hiçbir 
sporcu müsabakalara alınmaya
caktır. 

4 - Yarışı ikmal eden her 
tekneye bir puvan verilecektir. 
Ayrıca geçtiği tekne adedi ka
dar da puvan alacaktır. 3 gün 
devam edecek yarışlarda elde e
dilecek puvanların mecmuu o 
teknenin kazandığı sayıyı gös -
!erir. 

5 - Yarışlar Beynelmilel ya -
rış nizamnamesine göre yapıla -
caktır. 

6 - Yelken rotası geçen sene
nin aynidir. 

7 - Hakemler: Ahmet Fetgeri 
Aşeni, Abdurrahman Benlioğlu, 
Rıza Sueri, Harun Ülman, Beh· 
zat Baydar, Mühendis Hüsamet
tin, Sırrı Baydar, Ziya Kaptan, 

Nuri Bosut, ve Bekir Macur'dur. 

' 

iKDAM 

Başvekil dünkü hava turruzu esnasında izahat alıyor 

Halk ııok aldarıı koşuyor 

. ,., 

Dünkü tecrübede tayyareler ve Yenicami 

il 
• 

Yusuf Ziya Öni4 ve Tahir Kevkep adliyeye ~eliyorlıtt 

Gazla zehirlenen bir adam 

Refi Bayar Adli ·e ·e g_eU)Cor 

BUGÜNIO BlJLMACAMJI 

- SOLDAN SAQ.A -

1 - Bir şehir. 

2 - Duman - Yaşa. 

3 - Makbul bir kürk. 
4 - Ufak bir nakil vasıtası. 
5 - Çok iyi - Kabadayılık. 

6 - Bir emrihazır - Burası. 

7 - İmdat • Söz. 
6 - Anadoluda bir şehir • Es 

ki zamanda Ege nin ismi. 

9 - Her şey satan. 

10 - Üçüncü şahıa - Bir kaza 

merkezi. 

- YUKARIDAN AŞAGIYA -

1 - Notada bir ses - Vait • 

Üçüncü şahıs. 

2 - Bir Yahudi ismi. 

3 - Meşhur bir şehir (Hazeı:. 

de). 
4 - Manasız - Başına (s) ge

lirse düdük sesi . 
5 - Üzerine vurma • Efendi. 
6 - Çam devirme • Kalk bo-

rusu.. 

7 - Şüpheli - Hilal. 

8 - Son iki harfi yok bir ne· 
hir ismi. 

9 - Faaliyet - Arazl 

10 - Boyun atkısı - Yazıda işe 

yarıyan. 
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Dünk Ü Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meetoroloji istasyo _ 

nundan alınan maliı.ınata göre 

hava yurdun Ege'nin cenup sa· 

hillerile cenubu şarkt Anadoll.\:" 

da açık, Trakya bölgesile Mar • 

mara havzasında çok bulutlu ve 
mevzii yağışlı diğer yerlı!de ka· 
palı ve yağışlı geçmiş. Rüzgarlar 

cenup bölgelerde cenubi diğer 

yerlerde umumiyetle şimali isti· 

kametten Marmara havzasile 
T.-akya ve Egede kuvvetlice es • 

miştir. 

!Dün İstanbulda hava çok bu

lutlu geçmiş. Rüzgar şimalden 

sanzyede 5.7 metre hızla esmiş -

tir. Saat 14 te barometre 1012.6 

milimetre idi. Sühunet en çok 

26.3 ve en az 17 .9 santig.ra t ola -

ır nıı.munesidif.1 ·al'ımı Vasfiye 25 den 30 liraya, ~aya musiki mual!. · 

SAYFA-a 

Bu Günün.-
- -- Yenilikleri 

Dans E-::len 
Heykeller 

::, tokholmde, İsveçlilerin büyük 
heykeltraşı Car! Mi!les tarafın. 
dan yapılan ve konservatuvar ö
nüne dikilen bir heykel vardır. 
Bu heykel, çeşmenin üstüne di. 
kilmiş olduğundan sular fışkır. 

dıkça mütemadiyen dansetmM; 
tedir. 

_, 

Beş Anne Oğulları
nın Ölmesini istiyorlar 

? ile 27 yaşındaki iki dellkanlı 
o~ j>Olis hafiyesini katletti.kle. 
rindn ölüm cezasına çarpıJ.mıı • 
!ardır. 

Fakat maktulün allesi, katille
rin öldürülmiyerek en ağır ıe • 
kilde cezalandırılmasını ve hiç 
bir insanla temas ettirilmeden e

ziyet çektirilmesini istemişlerdir. 
Mahkeme buna karar verıı:ıiştır. 
Bu ceza, ölümden de ağır oldu • 

ğundan arıneleri, çocuklarının ö

lümünü Allahtan dilemektedir • 
ler. 

Dünya Dans 
Şampiyonu 

İngiliz Mis Sissons, geçenlerde 
yapılan büyük dans müsabaka • 
sında 16 milletin çifti arasında 

birinci gelmiştir. Dünya ıampi • 
t oançesınae T 
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tırn Selim, dedi, beni bırakmak 
istediğini söyliyeceksin sandım. 

Llkin biraz sonra Nermin, o
turduğu yerden doğruldu; yüzü 
sararmıştı. Sevgilisinin yanına 

sokularak yavaş bir sesle mırıl
dandı: 

24 Ağustos Perşembe 
Saat 12.30: Program 

Saat 12.35: Türk müziği: O
kuyan: Muzaffer İlkar. Çalan • 

!ar: Cevdet Çağlar, Refik Fer -

san. Cevdet Kozan. 1 - Muhay 

(&t~ı 
Ceryan Verilmiye

cek mi? 
Ramide Kışla arkasında Mal

tepe caddesinde Salihattin yazı-

yor 

- Öç sene evvel elektrik tir 
keti sokağımıza cereyan vere • 

ceğim dedi. 35 evden 17 si te

sisatı yaptırdı. Fakat üç yıldır 

cereyan gelmiyor. Tesisatı şir • 

ket yaptığı için timdi parasını 

Selim trende idi; Erenköyün • 
den geliyordu. Gazetesini okur· 
ken gözleri birden karşısında o· 
turan kadına kaydı. Fakat kendi
ni toplıyarak tekrar gazetesini o
kumıya devam etti amma şimdi 
önündeki satırları bir türlü gö • 
remiyordu. Gayriihtiyari yine 
kadına baktı, bu sefer kadın da 
gözlerini ona ~evırmişti; bir an 
göz göze kaldılar. 

- Vicdan azabı ve ıztırap duy
madan beni bırakmak için evlen
memizi istediğini itiraf et Selim! 
Bazı erkekler böyle yaparlar. 
Yani bir metresi terkedecekleri 
zaman hiç düşünmeden onu ko
laycacık yakalarından silkip a • 
tarlar. Halbuki meşru bir zevce
den ayrılmak için mahkemelerde 
epey uğraşmak lazım . 

r yer peşrevi. 2 - Rahmi bey - istiyor. Mahallemize cereyan ve 

Kadıııın güzel gözleri taze yüzün
de bir çift yıldız gibi parlıyordu; 
çenesi bir çocuk çenesini andırı
yordu. Biraz genişçe ve ortadan 
ayrıktı. Tatlı bir çeneydi bu ... sol 
yanağının üzerinde, yüzünü da
ha ziyade mAnalaştıran küçük bir 
yara izi, zarif bir çukur teşkil e
diyordu. Kaşları kalkıktı, kula
j!ının yanında, siyah saçlarından 
serkeş bir demet, enseye kadar 
f3pkadan sarkmaktaydı. 

••• 
Selim, kendisini o tatlı çene· 

nin tılsımına kaptırmıştı. Kadı· 
nın gerdanı c Venüs gerdanı> de
nilen enfes kıvrımlarla işlen • 
mişti. Bu güzel kadın, onda tapı· 
lacak bir mabud tesiri uyandır· 
nuştı. Gerdanile göğsünü açıkta 
bırakan siyah krep elbisesi de 
bir san'at eseri idi. Ten rengin
deki çorapları uzun ve mütenasip 
bacaklarını kucaklıyordu. 

Selim, karşısındaki kadını, ken
di ılık ve bekar evinde tasavvur 
etti ve ona Nermin adını taktı. 
Bu isim ona pek uygun gelmişti. 

••• 
Güzel girnler geçirmeğe başla

nuşlardı. Sel im, akşamları ~in
den döndüğü zaman onu karşılı
yarak boynuna sarılıyor ve her 
defasında: 

- Beni seviyor musun Selim? 
diye soruyordu. Tekrar et.. beni 
sevdiğini tekrarla!.. Biliyorum, 
hıı ı<rsırl•nmla helki canını sıkıyorum, Iaxaı n~ ıamun, uucra.a-

larından beni seven kelimelerin 

dökülmesini istiyorum. Sana pe
restiş ediyorum Selim, sem o ka
dar çok seviyorum ki .. 

Sonsuz bir saadetle, bır zevkle 
dolu birkac yıl gecti. Halii a, kla

rı eski tazelığini , sıcaklığını, ve 
heyecanını muhafaza ediyordu. 

Bir akşam Nermin, Selime: 

- Artık ayrılmalıyız, sevgilim, 
dedi. 
Fakat sözünü bitırir bitirmez sev
gilisini kucaklamaktan kendini 
alamadı. 

••• 
Bir gün de Selim, ona şunu söy

ledi: 

- Nermin, biliyor musun, bu 
böyle sürmez.. beni seviyorsun 
değil mi? Benimle bir arada ya
pmaktan sıkılmıyorsun ve hiç 
sıkılmıyacağına kanaatin var. Şu 
halde evlenelim.. evet Nermin, 
artık evlenmeliyiz. 

Bunun üzerine Nermin, elile 
göğsünü bastırarak: 

- Oh beni ne kadar korkut. 

Çeviren: N. DANTON 
- Doktor, her yeni çehreden 

§Üplıelendiğim için beni mazur 
görümiz. Çok müthış bir sukut 
11etıces:nde asabım bozuldu. 

Alba:ı Detmar, bir nevi istih
kar i~ın: 

- Yine mi sınir .. dedi. Doktor, 
siz, bunu da muayene ve tedavi 
etsenız fena olmaz. Fakat etraf· 
ta bir cani dola~~yor, diye kor • 
lı:udan evimden kaçacağımı zan· 
nedenler olursa fena halde al • 
danmış olurlar. Eğer bu haydut 
herif, buralarda görunecek olur· 
ıa krndısini çok iyı karşılıyaca • 
jjıma em in olabilırsiniz. 

Diyer k Detınar, kollarını uza 
tarak hararetli hararetli devam 
•tti: 

llic:ı lclelmı, l:ıe.ıı.im tahmin-

- Demek böyle düşünüyor • 
sun? 

- Evet, ne yapayım? 
- Kendini boş yere üzüyorsun 

canım, seni bırakmayı hiç bir va
kit aklımdan geçirmedim. ..... 

Evlenmişlerdi. Çocukları da 
oldu. Bununla beraber hfıla genç
tiler, ve çılgınca sevişmekte ber
devamdılar. Halil, yuvaları saa
detle, neş'eyle dolu idi. Sanki sol
mıyan bir baharın içinde idiler. .... 

Trendeki güzel kadın, askıdan 
pardesüsünü aldı. Selim onun 
yalnız bir defa kendisine baktı· 
ğına ve bir daha gözlerini ona 
çevirmediğine dik'kat etmişti. 

Tren, sarsıntı ile durdu. Hay
darpaşaya gelmişlerdi. Kadın a
yağa aklkarak Selimin önünden 
geçti. Selim de arkasından seğirt
ti. 

Onunla konuşmak icin can atı· 
yordu. Fakat ne söyliyecekti? Ya 
kadın ona: cBen evliyim' • diye 
cevap verirse .. bu tatlı rüyasm • 
dan birdenbire uyanacak ve bü· 
tün ümitleri kırılacaktı . 

Vapurdan çıktığ ı zaman kadın, 
iskelede onu beklemC'kte olan bir 

----..-1.""'-L ("\ - -1- . .ı. Q-

liınin içi allak bullak oldu. Artık 
hayale kapılmanın miına ı kal . 
mamıştı. Kadın , onu bcklivenin 
koluna girdi; ya,.va adımlarla u
zaklastılar. 

Selim oracıkta mahvolmuş gi
bi kalmı~tı. Tılsım b itmi ı :. O gü-J 
zel gerdan, o taze ~ehre, o cocuk 
çenesi ve miıtenasip uzun bacak
lar . .. 
Kıymetli bir mücevher aldığı

nı zanneden sonra da bu kıvmet
li cevherin sahte olduğunu gören 
bir adamın ii:rn!tsizliği gıbi, bi•
tün şiddetli arzusuna rağmen Se
limin de ümitleri kırılıp dağıl • 
mış, temrnnikri kanatlanıp uç
mu•tu. 

FAİK BERÇMEN 

Pentatlon Birinciliği 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

geıi Atletizm Ajanlığıııdar.: 
İstanbul Pentatlon birincilik 

müsabakası 26 Ağustos Cumar
tesi günu saat 14 de Fenerbah -
çe Stadında yapılacaktır. 

Zabıta Rorr.an : il 
atiniz namına değilse de Mer -
le'in menfaatini nazarı itibare a
larak hareket ediniz. İmkan ha • 
sıl olur olmaz hepımizi feda et
ıneğe yemin etmiş .. amcamı öl -
dürdü şimdi sıra bana geldi. 

Albay Detmar: 
- Sızi mi? dedı .. Cosdon, ne 

dıye sizi öldürsün?. 
- Çünkü delinin bırı.. çunkü 

amcamızın mirasından ona dü • 
şecek olan hisseyi de ben ala • 
cağını . Esasen onun gibi bir a
damdan ne beklıyebilirız? Aman 
Yarabbı? Laflarıma hiç te ku· 
lak asmıyorsunuz. (Delikanlı 
topuklarını hiddetle yere vurdu 
ve gitıgide artan bir heyecanla) 
Merle! Siz de Cosdon'u benim 
kadar tammıı olsayduuL 

...., ltft ıv.ııM 

Muhayyer şarkı: (Serapa hüsnü 

ansın.) 3 - Faik bey· Muhayyer 

şarkı: (Sen servinazım ruhsarı 

alı.) 4 - Tamburi Dürrü • Mu 

hayyer şarkı: (Kır düştü bugün 

saçlarıma.) 5 - Halk türküsü. 

(Cesme senin ne belalı başın 

var.) 6 - Halk türküsü: (Şu dağ 

lan delmeli.) 

Saat 13. Memleket saat aya

rı. Ajans ve meteoroloji haber, 
leri. 

Saat 13.15 • 14: Müzik (Karı
şık program - Pi.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05 Müzik (Bir konser 

to • Pi.) 

Saat 19.30: Türk müziği. İn
cesaz faslı (Safiye Tokayın ~ti
rakile.) 

Saat 20.15: Konuşma. 

RcskHrÜ cmfh cnıfh cmfcmfhv 

rilmezse biz tesisatı ne yapalım. 
Bir an evvel cereyan verilsin ki 
biz de tesisat parasını verelim.• 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize foto~rafınızı gönderiniz 
kim oldugunuLu söyliyelim 

MUSTAFA ERDOGAN 

• (Bakırköy) 

- Dikkatli bir 
tip. Kendisi çok 
ıyı kalplidir. 
Herkese iyilik 
etmek ister. P.;; 
kadaşlığına çok 
güvenilir. Dik -
kat hassası kuv 

vetlidir. Öğren 

diğini kolay ko 

Saat 20.30: Memelket saat a- lay unu·tma:ıt. 

yarı, ajans ve meteoroloji haber 
!eri. 

Saat 20.50: Türk müziği: O
kuyanlar: Melek Tokgöz, Mah -

mut Karındaş. Çalanlar: Cevdet 
Çağla, Refik Fersan, Cevdet Ko 

zan. 1 - Şetaraban peşrevi. 2 -

Dede - Şearaban şarkı: (Gözüm

den gönlümden hayali gitmez), 
3 - Faize - Şetaraban şarkı: (Be 

dei vuslat içilsin kasei fagfur • 
dan.) 4 - Kemençe taksimi. 5-

kara.) 6 - Şetaraban saz semai 

si. 7 - Hüseyni Mava: (Yakına 
gel yakına.) 8 - Hüseyni şarkı: 

(Hat icem saçlarını.) 9 - Halk 

türküsü: (Kevengin yolu bu mu

dur?) 10 - Halk türküsü: (Dağ 
la:r.. dağımdır benim.) 

Saat 21.30: Konuşma. 

Saat 21.45: Neşeli pliılı:lar • 
R. 

Saat 21.50: Müzik (Operetler 
- Pi.) 

Saat 22: Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 -

Valdemaı- Gibish - Çakır key • 

fim - Viyana şarkısı. 2 - Peter 
Freis - Leiioner asker • vals. 3-

Hans Stilp - Marş. 4 - J. Strauss 

- Büyük vals. 5 - Viktor Hru

by - Viyana operetinden potpu

ri. 6 - Heuberger • Sarkta. 7 -

Fransız Lehar • Üç kadınlı bir 

adam operetinden. Potpuri. 

Saat 23: Son ajans haberle-

- Ben Sodson'u çok iyi tanı
nın. Evet .. Onu çok iyi tanıyor
dum .. Eğer şimdi delirmişse onu 
dli yapan sizlersiniz, evet sizler .. 
anlıyor musunuz? 

Genç kız, adeta kudurmuştu .. 

Doktor Haddon. kendi kendi -
ne: (Bugün herksin asabı bo • 
2uk!) dedi. Molı:tor Derek Ri -
cardo'nun Merte Detmar'a iıde· 
tiı yiyecek gibi bakmakta oldu • 
ğunu gördü. Demek ki o, Albay 
Detmer'in pek o kadar misafir
perver olmıyan evine aşkının 
ıevkile gelmişti. 

Ertesi günü öğleden sonra 
Platte polis merkezinde polis ko
miserinin bürosunda Exfield po· 
!is müfettişi ile Kontluğun polis 
amiri toplanmışlardı. Polis ko • 
miscri Brumley, hiç bir fırsatta 
bu kadar mühim zevatın refaka
tinde bulunmak şerefine nail ol
muş değildi. Ve vazifesini liıyıki
le ifa etmek i.çin elinden geleni 
yapıyordu. Bereket versin ki 
Kontluğun polil Amiri, boyuna 
nutuk söylüyordu. 
Pcıüa imid. ... ~uda: 

İntizamı çok sever. Tatlı ve hoş 

hikaye dinlemekten çok zevk a

lır. 

* İHSAN PEKER (Sivas) 

* 

- Dikkatli bir 
tip. Arkadaş -
!arı tarafından 

takdir edilmek 
isterr. Çalışkan 
dır. Muntazam 
çalışrnağı çok 
sever. Her .şi 

mek ister. Çok 
hoşsohbettir. 

G. TEKİNALP (İstanbul) 
- Zeki ve ça 

lışkandır. An -
cak çok acele • 
cidir. Konuşur 
ken bile çok ça 
buk kelimeleri 
söyleyip bitir -
mek ister. Ma
mafih i;ıtizamı 

sever ve işini 

derhal yapmak 
ister. Çok sokulgandır. Herkesle 
derhal dost olmak ister. Kendi
sini takdir edenleri hiç unutmaz. 
Arkadaşlığı çok iyidir. 

ri, ziraat, esham ve tahvilat, 
kambiyo • nukut borsası (fiat). 

Saat 23.20: Müzik (Tangolar -
Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. 

- İlk yapılacak şey, bir polis 
takviye müfrezesi istemektir. Fil
hakika vaziyet, pek o kadar va -
him değildir ve Codson'un tev. 
kifi artık bir saat meselesi hali. 
ne gelmiştir. Fakat efkarı umu -
miyeyi nazarı itibara almamız la
zımdır. 

Müfettiş, acele acele yazıyor
du: 

- Ne dersiniz, mösyö.. Exii
eld fırkasından on iki kadar polis 
memuru istiyelim mi? Tehdide 
maruz olan her şahsa bir memur 
terfik ederiz, diğerleri de devri
ye gezerler. 

Polis Amiri tasvip etti: 
- Bizim mes'uliyetimiz kendi 

mıntakamıza münhasırdır. Eğer 

Codson, bizim mıntakamız dahi· 
lindc gizlenmiş ise, her ahlde ya 
karnını doyurmak irin bir şey 
çalarken veyahut polis kordonu
nu yarıp geçmek isterken kendi
sini meydana ve yakasını ele ve
recektir. İJanihaye gizli kalması
na tabiidir ki ihtimal yoktur. Fa
kat bir suç ortağı, kendisine sı . 
IJnacak ver temın edecek olursa 
o vakit mesele dejipr .• 

Eskişehir Modern Bir 
Memleket Oluyor 

Bu Vilayetimizde 
Ziraat Sür'atle 

Sanayi Ve 
İlerliyor 

Eskişehirde ziraat modern vesaitle yapılır 

Eskişehir (İkdam muhabirin
den:) - Eskişehir ziraat ve sa • 
nayi bakımından güooen güne 
il er lem ektedir. Cüınlıuriyetin ila
nından sonra serbestleşen iktı · 
sadi hayat burada tamamile ken· 
dini göstermiştir. 

Her sahada olduğu gibi Eski • 
şehir madencilikte de kendini 

gösterdi Madenleri işlemek on

lardan istifade etmek için yeni 

yeni tedbirler alınıyor. Çeşitli 

maden aramalarına imkan veri· 

liyor. Günden güne çoğalan fab

rika bacalarile Eskişehir bizde 

bir sanayi şehridir. Küçük es • 
naf gittikçe bir işçi sınıfı teşek -
kül etmekte, yerli halk bu yeni 
hayatın icaplarına zaman zaman 

Yapılan tetkiklere ve tecrii., 

belere başlandı. Kaplanlı suyu • 

nun §E?hre getirilmesi yolları dü· 

şünüldü. Ve bu işte muva!fak 

oldular. Bu su ,ehre geldikten 

soradır, Eskişehirliler mesanç 

mide ve barsak gibi hastalıklar

dan kurtuldular. Ve şehirde he

men iki adımda biribirine oto-

kendini intibak ettirmeğe çalış- .. .,.,.,, ___ _. 
maktadır. l -~ 

Eskiden toprağın altındaki bu 

serveti yadırgarlardı. Fakat bu· 

gün ona layık olduğu ehemmi -

yeli gösteriyorlar. Lületaşı ma • 
denini de işlemek tarıhi ve işçi • 
lik halinde devam ediyor. 

Bununla beraber Eskişehirde 

ziraat ihmal edilmiyor. Burada 

ziraatle sanayi başabaş yürüyor, 
Köylü medeni teknik vasıtala -

rından istifade etmesini öğren.; 
di. Artık eski iptidai ziraat a -
!etlerini bıraktılar. Topraği trak
törle sürmesini öğrendiler. Mah
sul verimliliği yollarını biliyor· 
!ar. 

Eskişehrin belediyesi de za -

mania faaliyet gösteriyor. 

Bu ışıklı memlekete ayııi za

manda sulak bir memleket hali

ne ko)'Uu. Evvelce F.skişehir su 

derdinden çok muztaripti. Halk 
çok ağır çeşme ve memba sula -
rını i.çmekte idi. 

(Polis amirinin ifadesi daha zi
yade ağırlaştı). Mösyö Brumley, 
siz bu adamın Platte'de eskiden 
görüşüp konuşmakta olduğu kim· 
seler hakkında tahkikat yapacak 
olursanız fena olmaz. 

Polis komiseri, dikkatle bir not 
Aşkın hançeri - 3 
aldı ve müteakıben ~ağıdaki mü
taleayı serde cür'et etti: 

- Bu takdirde bir taşla iki kuş 
vurmuş olacağız. Codson 'u bir o
tomobilin Dartmoor'dan alıp 

Plııatte'e götürmüş olması muh· 
temeldir. Aradaki mesafe takri· 
ben doksan beş kilometredir. 
Datmoor memurları, güya Cod • 
son tarafından firarı esnasında 

yere devrilmiş olan otomobil sa
hibi ihtiyardan şüphe ediyorlar. 

Komiser devam etti: 
- Codson'un böyle kılına hata 

gelmeden kaçabilmesini izah için 
onun bir sııç ortağı bulunduğunu 
kabul etmekten başka çare yok
tur. Yirmi dört saattenberi mm
takanın her tarafını aradık ta -
radık .. bütün yollar. gf'Ce ııün . 
düz tarassut ediliyor. Bundan 
'"•şka Codson'un nefsi Platte geh-

E~kişehir Silosu 

matik çeşmeler yapıldı. 

Gittikçe ilerleyen Eskişehirin 

kusur !arı da vardır. Yollarının, 

bir hülı:Omet konağı, bir beled~ 

ye dairesi, çocuk iflerinin halle -

dilmesi imamdır. Hiç şüphesiz 

bunlar da zamanla teliifisi müm 
kün eksiklerdir. 

ri dahilinde gizlenmiş ohna:n ih
timaline binaen kıtaatımızı tak
viye etmeyi kararlaştırdık. Platt· 
deki vatandaşların asabiyete du
çar olmalarını hiç de muahaze et
miyorum. Bilhassa çok seriütte
essür görünen genç Derek Ricar
do'ya acıyorum. 

- Şimdi nerede oturuyor? 
- Rose et Couconne otelinde, 

mösyö. Hiç kimse, kendisini am
casının evine yerleşmesine bir 
türlü ilma edemiyor .. mütevef • 
fanın noteri Mister Le Peince, 
verasete ait muameleleri ikmal 
eder etmez, Derek Ricardo der
hal Londraya dönecek. Kendisi 
Chclsea mahallesinde oturur, gü
zel san'atler mektebi talebesin· 
dendir. 

Komiser devam etti: 
- Albay Detmar'a gelince o, 

büsbütün başk;ı tabiattedir. Eğer 
benim fikrimi soracak olursanız 
Albay. bir an evvel Codson'la 
de Codson davasında şahitlik et
mişler .. ben de şahit diye çağınl
mıştım, mösyö .. 
karsılasmayı çok ister .. tabii ro
velverile .• 

ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yasta 
Güzeldir? 

==· 
ŞiŞLİDE KAMİLE 

- Güzel kadın 18 • 25 arası· 
dır. Bundan sonraki kadın ar -
tık hakiki vaziyette Uljı'-ınu ele
miş, eleğini asml§lır. Yani son· 
baharını yaşamaktadır. 

RAMiDE OSMAN GEÇİM 

- Kadının her yaşta kendıne 
malısuıı hususiyetleri vardır. 

Güzel kadın deyince aklıma 
korkunç şualar saçan iki ayaklı 
bir mahluk geliyor ki, böyle ka
dınlar uzaktan güzeldi4'. Yaklaş 
tığını:a zaman ondaki bütün çir 
kinikler ile sersemlediğimizı his 
sederiz. 
BAYDARPAŞADA AZİZ 

ÖÇTAY 
- Bence kadın şu yaşta gii· 

zeldir! diyebilmek için evvela 
ufak bir tasnif yapmak icap eder. 
1- Zahiren giiel kadın. 2· Karak 
teristik vasıfları hamil ideal ka
dın. Mütenasip endam tam sıh- -
hat, güzel bir yüz 20 - 40 arasın· 
da her zaman güzel görünen ka 
kadın .. ki her erkeği bilahv • 
kadın. ki her erkeği bilakayıt 
dü ar kendine ceılbedebilir. İş
te her yaşta güzel olan bu kadın
dır. Münevver, terbiyeli, uysal 
ve çevik vücuda malik, ayni za
manda komışabilmesini bilen 
her kadın tasavvur edilen her 
yaş içn en güzel kadın.dır. Be • 
nim gibi evliliğe naımet her genç 
te belki böyle düşünür. 

Pangreas Diyabeti 
Diyabetin bu nevii 1877 sene

sinde dijier diyabetleı'den tı-frik 
edilmiştir. O tarihte panıcraasın 
bir afeti neticesnde ezici br d
yabet vak'ası üzerne nazarı dik
kati celbetıniştir. Bu vak'ayı 
ilk olarak müşahede eden, Lan· 
c-0ıeaax o aa11wwwaa .... Y böyle 
bir vak'a müşahede edilmemiş, 
daha doiirusu müşahede ade
sesinden kaçmıştır. Son zaman• 
!arda anlaşıldıjiına göre di~·a
beti doiiuran amil, bütün pank
raasın çalışmamasıdır. 

Bu şekil diyabete pankraasın 
müzmin taşlı iltihaplarında, is
pirto diiskünlüklerinde, kurşun
la zehirlenenlerde, verem ve· 
yahut firengiden ileri gelen 
pankraas iltihaplarmda, sıtma
Jarda ve nihayet pankraas kan
ııerinde tesadüf olunur. 

Diyabe thakkında kim. ·a ve 
Jiboratuar tetkileri olmadan 
ve uzviyet tamamiyle çalışma 
tarziyle ölçülmeden karar ver
mek doiru deiiJclir. 
Tedaviye gelince bu ıtibi •Kır 

hutalıklarda doktora müraca
atten başka care olmadıjiını SÖY· 

leris. 

ZAYi - 1340 senesi Konya llJ<sa
ray Rüşdiyesinden aldığım diplo
mam& za:ııi ettim. y emaini alaca
i=dan eskisinin hükmü yoktur. 

Sabri Üstünkaya 

- İkametgahı yakınına bir nö
betçi koydunuz mu? 

- Evet, mösyö. Bir nöbetçi de 
Rose et Coursnne otelinin yakı. 
nına ikame ettik. Fakat tehdide 
maruz olan başka insanlar da var. 
nlar da sinir buhranı içindeler. 
Mister Le Prince, banka direk· 
törü Mister Duxbury. Her ikisi 

Londra ve Garp bankasının 
i!lgal etmekte olduğu bina, bu· 
yük cadderıin en aşağı tara.tın

da lı:iıin idi. 
"Saatin ibreleri, saatin uçu 

bej geçmel<tıe olduğunu gii6te
riyordu. Mister Duksbury de i
yi ve sağlaın dış kapılan kapa· 
mak ~irıl baş nıemuruna bıra -
karak, huzur ve sükun içinde, 
bürosuna çekilmeğe hazırlanı -
yordu .• 

Orta boylu ir adam olan Mis
ter Duksbury, kendisinin sözle
rine kulak verenlere mahpeı • 
ten kaçınış bir caninin kendlııl· 
nin hayatına kasdi olmasında 

, öyle evkaliıde heyecanı mucip 
bir ,ey görmemkte olduğunu 

&öy liiyorıiu. 

1 
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İKDAM SAYFA-7 

Fransa Askeri Tedbirlerini ı-GotioN TENKfüfiiı-ı Denizbank Erkanının 
K V d• .., . . Sarkı Soyliyen D } B J d 

Son Vaziyet 
(Bil§ tarafı l inci sayfada) 

Tamamlamaya arar er ıgını Kızı Öldürdüler ava arına aş an ı 
Ondan dolayııdır ki, yeni her

hall€i bir vaziyet hadis olursa ol 
sun, bizim nikbinliğimiz elden 
bıraknuya hiç niyetimiz yok. 
Çünkü cdavası hak olanlarııı, ya
veri de haktır. hükmünün ve 
hikmetinin, kavanini ezeliyenin 
hç şişmaz ve şaşırmaz ferman
larından olduğuna inananlarda. 

Dün Gece Resmen Bildirdi ! 
(Baş tarafı ı inci sayfada) ı.-V·A-Z·l·Y·-E··T·ıı 

Moskova, 23 (A. A.) -. Vo,'.' 
Rib'bentrop nazi bayraklarile sus 

lenmiş olan Moskovanın merkez : (Baş tarafı l inci sayfada) + 
hava meydanında yere inmiş ve ı nın Hitler'e pahalıya maloaca- + 
Potemkin tarafından karşılan • + 

ğı merkezindedir. Ruzvelt 
rnıştır. t mey ı kongreyi fevkalade toplantı- + 

Van Ribbentrop, ayyare . · + 
danından sabık Avustuqa elçı • ya çağıracaktır. + 
liği binasına gitmiş ve ~rada Al· ı l ı Resmi malı- + 
rnan Büyük Elçisi, Harıcıye Na· + Roma fillerde hiç bir + 
zın şerefine bir öğle ziyafetı ver· + + 

beyanat vukubumamıştır. Ga-
miştir. ... ü + zeteler Polonyanın istiklalini ++ 
Öğrenildiğine göre, yemegı m • + 

teakıp, bir taraftan B. Van Rıb- yalnız Almanyadan istiyebi- + 
bentrop ve diğer taraftan B. Mo· 1 + leceğini ve demokrasilerin + 
lotov arasında görüşmelere baş· + mağlfıbiyetini yazıyorlar. + 
lanmıştır. Bu görüşmelere, Al. ~ ı 1 ·ı· Umumi ka- + 
manyanın Moskova Bü~ük Elçısı + ,.}! a~-ş~va naat 'bu paktın + 
ile Hariciye Halk Komıser mua- + Almanya aleyhinde olduğu + 
Vini Potemkin de iştirak eyle • ı + merkezindedir. 

mekte
8
diE.rR.LiNDE VAZİYET Dantzig'de ve Alman - Leh ı 

+ hududunda vukubulan yeni 
Berlin 23 (A. A.) - Havas:. + 
Paktı~ ilanından mütevellıt + hadiseler Polonyayı meşgul 

sürprizin süksesi ancak_ 24 _saat + etmektedir. + 
t ·şıır· Daha şımdiden -··--• • • • • devam e mı · ed' 

ecnebi memleketlere tahsis . ı: 
·1 Parısın 

len haberlerde Londra. ı ~- ulü• 
ve bu vesikanın ctarihı şum 'ka 

d .. helenmelerinden şı • nen şup 
yet edilmektedir. 
Görünüşe göre, şeref ve hay. 

I .k d gören Almanya 
siyetini teh ı e e . . . d 
bu paktı. bir tahlisiye sımıdi a • 

· seref ve 
detmektedir. Bu ~e~ış k. 1 rin· 
haysiyet ameliyesını_? .. a, ıs e 
den korkulduğu gorulu) or. mi ı 

·ı· 23 (A. A.) _Yarı res . 
Beı ın, edT .. 

bir membadan teblil! ı ıvoı İı 
Bazı Faris ve Londra mahfe e-

. . Berlin • Moskova paktının ı 
rının t k te. 
ehemmiyetini istisgar e_ m~ . . 

])biisleri, Fransız ve In~ı l.'.z zı· 
;:amdarlarının hakiki duşunce-
1 

. 'b. telakki olunamaz. Fılha
erı gı ı 

1
. h 

'k . . haber alan Ber ın ma -
kı a. ıyı .. d'"' 'b' 
fe!lerinde tebar_üz ettınl ıgı gı ı, 

L dra ve Parıs zımamdarları, on 
1 

. 
Alman . Sovyet münasebet erın· 
deki değişmenin bir manevra ol· 
rnadığını, fakat müstakbel Alma~ 

S vyet münasebetleri iqin kat'ı 
~a~iyette tarihi eh_e_ı:u:'iyetli bir 

h ·d- e teşkil ey!edıgını anlıya • 
a ıs l'kt' 

cak kadar realizme ma ~ ır. . 
Berlinde kaydolundugu veqh'.: 

b "n tarihin en mu· 
le, Avrupa, ugu . . . . 

. h'diselerinden bınsı olaıak 
~~kk: edilecek bir Mdise k8rşı-

b 1 maktadır. Ber hn ve 
sında u un . . ' 
Moskovanın siyasetlerını ~an~-

• ih etmeleri keyfıyetı-
vı yola tevc . ı· 

• herkes anlıyabı ır. 
nin manasını BİTLERE 

ÇEMBERLAYNIN 
MESAJI 

. 23 (A. A.) _ İyi haber 
Bcrlın, .... 

alan hususi bir membadan og~e: 
. .. . .. İngiltere Seftrı! 

nildıgıne gore, . d 
Henderson dün sabah saat o • 
kuzda hususi bir tayyare ile Salz· 
burga hareket etmiş,. oı:adan da 
Berchtesgadene git'rnıştır. ~ 

Sefir Hitlere mülaki olara 
b 1 · tarafın· 

kendisine Cham er a.ın • tevdi 
d gönderilen bır mesaJ 

an . Almanyanın şar· 
etmiştir. Mesaı, . akkında Al· 
ki A vrııpa meselesı h . . 

noktai nazarını bıldı· 
manyarun de Almanya hükıl • 
ren ve geçen .. 
meli tarafından Londraya go':ui 
derilen notaya bir cevap teş 
etmektedir. i.zAHATI 
ÇEMBERLAYNI~ 

BEKLENlYOR 
Londra, 23 (A. A.) - Milli Mü· 

faatine hükılmete fev· dafaa men 
• aJfilıiyetler veren kanun 

kalade s .. .b. Avam 
lavihası yarın oldugu gı ı d'l 
K~marası tarafından kabul e ı e
cektiı'. Bu liiyihanın yarın ~şa.m 
Lordlar Kamar~~ın~. da te' ~r~ 
dil k kabulünu muteakıp . 

ere . edilmesı 
tarafından da tasvıp d 

L. 'ha bu an an 
muhtemeldir- ayı ' d k 
itibaren kanuniyet kesbe ece • 

tir İı.vam Kamarası saat 14,4~ ~e 
toplanacaktır. Chamberlaın ın 

· t' hakkında ma· 
Avrupanın vazıye 1 

!O.mat vermesi kuvvetle muhte. 

meld'r. .. 
Tahmin edildiğine göre muza• 

A Kama· kerelerin sonunda vam 
rası fovka!ade saliihiyet projesi· 

ni tetkik edecektir. 
Lord Halifaks, saat 15 de top· 

!anacak olan Lordlar Kamarasın· 
da beynelmilel vaziyet hakkında 

beyanatta bulunacaktır. 
Resmen bildirildiğine göre Kral 

Altincı Georges, bugiin öğleden 
sonra Londraya dönmüştür. Ve 
yarın sabah Buckinghamda Kra
lın riyasetinde saltanat meclisi 
toplanacaktır. 

Cebelüttarık, 23 (A.A.) -
Dündnbri garnizonda büyük bir 
faaliyet müşahede olunmakta -
dır. 

Askerlere mezuniyet kaldı 
rılmı.ş ve bütün müdafaa mev -
zileri tama.mile kıtaat tarafın -
dan ışgal edilmış bir haldedir. 

Limanın şimal methali kapa
tılmıştır. Harp gemilerinni he
men gelmesi bekleniliyor. 

İNGİLİZLER ALMANYADAN 
ÇIKIYORLAR i\11? 

Berlin, 23 (A. A.) - (Reuter) 
Almanya.da bulunan İngilizler 
lıenllz memleketi tcrKetn1ek için 

emir almamışlardır. 
FRANSA ASKERİ TEDBİR 

LER ALIYOR 
Paris, 23 (A. A.) - Fransa, her 

ihtimale karşı hazır bulunmak Ü· 

zere icap eden bütün askeri ted
birleri almakta olduğu hal
de Pariste sükunet hüküm sür
mektedir. Burada hasıl olan umu
mi kanaat, Sovyetler Birliğinin 
harbe girmemek ve icap ettiği za
man mütevassıt rolü oynamıya 
hazır bulunmak üzere her ıki ta
raftan da dost edinmeğe uğra~tı-
ğı merkezindedir. . 

Paris • Midi gazetesı yazıyor: 
,Alınan . Sovyet ademi teca

vüz paktının yegane hakiki teh
likesi bu , bomba• mn patlaması 

F nsa ile ingilterenin manevi • ra •. 
yatını sarsmıya kafi gele~egıne 
dair Alınanyada hasıl olabılecek 
olan kanaattir.• 

FRANSIZ MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Bedin, 23 (A.A.) - Öğrenildi 
ğine göre, Fransız Büyük elçiliği 
Berlindeki Fransız Kolonisine 
Fransaya dörmıek üzere hazırlan 
malarını söylemiştir. 

Faris 23 (A. A.) - Bütün ga
zeteler,' Moskovanın bugünlerde 
Almanyaya mühim ~-ikdard_a 
benzin, petrol ve saire go~derdı· 
ğine dair gelen haberlerı teba • 
rüz ettirmekte ve bu malların !
talyaya, Kafkasyadan doğrudan 
doğruya yapılan ihracatı tamam· 
ladığını ehemmiyetle kaydetmek-

tedirler. 
Epoque gazetesinden: 
Elimizde sarsılmaz İngiltere 

Elimizde Avrupanın tehdide var. . . 
maruz bulunan ve hayatları ıçın. 
dövüşecek olan milletlerı var, eh 
mizde Okyanuslar ve cihanı~ her 
tarafındaki muazzam vesaıt ve 

menabiimiz var. 
Şecaat ve cesaretimiz.' şe:·ef ~e 

namusumuz var. Hitlerızmın vu
cude getirmiş olduğu denaet, ya· 

1 ve şiddet rejiminin bir ucu• 
b"'; olduğu ve binaenaleyh kendi• 

. bedt bir hayat mevdu ohnı 
sıne e . 
yacağı suretindeki tezelzül etmez 

kanaatimiz var. . 
Her zamankinden zıyade teh • 
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like karşısında büyük bir itimad 
ile ayaktayız. 

ALMAN - SOVYET - Ja -
PON BLOKU MU? 

Berlin, 23 (AA.) - Japonya 
sefiri Oshima Von Ribbentropun 
Moskovaya hareketimi :ı evvel 
mumaileyh ile yarını """ılen faz 
la görüşmüştür. 

Bu hususta resmen tebligat 
yapılmaışsa da Almanya ile Sav 
yeller birliği ara3ı. 'a 'bir pakt 
imzalanacağına uaj erilen ha
berin Berlindeki J a J0'1. mahfe i
lerinde büyük bir i s,r husule 
getirdiği malumdıır. 

Tokyo, 23 (A.A.) - Resmi 
mıilifi!ler, pek muhtemel olarak 
Alman • SovyeL paktının yarat
tığı yeni vaziyet sebebile, fev
kalade faaliyet göstermektedir. 

Ha.ri<:iye nazırı B. Arita, Po
lonya büyük elçisini ve biliihare 
Almanya büyük elçisini kabul et 
miştir. 

Başvekil B. Hiranııma saJbık 
başvekil prens Konoye ile görüş 
müştür. 

Rüku.met namına söz söyle
miye sa!ahiyettar bir zat yabancı 
gazetecilere, bu.günkü hükumet 
için sarih bir fikir bildirmenin 
imkansız bulunduğunu bil'dir 
miştir. Z 

Bu zat, yalnız şu cümleyı söy
lemekle iktifa eylemiştir: 

Bu yeni vesikanın antikomin 
tem paktı ile teza.d teşkil etme
mesi için Alınanyanın lazım ge
len tedbirleri almış olduğunu sa 
nıyoruz. 

Bazı gazeteler ezcümle Her 
Şi• ve < Nişink) • bugünkü yazı
larında bir Japon - Rus - Al -
man bloku ihtimalinden bahset 
mektedır. 

AMERİKADAKİ VAZİYET 

Vaşington , 23 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre, reisicüm -
hur Ruzvelt, Avrupa vaziyeti -
nin veh&metı dola.nsilc derhal 
Vaşingtona dönınıye karar ver -
miştir. Daha yarın hükumet mer 
kezinde bulunacaktır. 

Vaşıng~on, 2;! (A.A.) - İlk 

sürpriz tesiri zait olduktan son
ra Vaşiıı,gtonun iyi malumat al
makta olan mahafili, 30\•tetler
le Almanya arasında bır misak 
akd, hakkındaki haberin bida
yette zannolunduğu kadar bir 
felaket olm.dıgını düşünmeğe 

ba.şlam~lardır. 

Harciiyc nezareti, mısak hak 
kında etraflı ma:ü.ınat gelmesi -
ne intizaren herhar.gi bir müta
lea se!'d..inden ictinap etmekte
dir. 

İyi malumat almakta olan 
mahafil, aşağıda:ki noktalara i
şaret etmektedirler: 

1 - Büyük Britallyadan pek 
yüksek bir fiyat istemiş olan 
Sovyetlerin Almanyayı şarki 

Avrupada tamamile serbest bı -
rakmak suretile bütün pazarlık 
ka,biliyetlerini feda edebilmele -
ri müşküldür. 

2 - Almanyanın bütün bn 
mıntakada yapacağı taarruzların 

Sovyetlere bir giına faydası ola-
maz, . 

3 - Hitlerin komintern aley
hindeki misakı ziifa düşürmesi, 
ve Japonyayı da.ha kuvvetli bir 
Sovyet Rusyanın ve takviye e
dilmiş bir Çin mıılrnvemetinin 

tehdidine maruz bırakıması hiç 
şüphesiz kendisine pek pahalı -
ya malolmuştur. 

Ayni mahafil, ıbu son nokta
nın Vaşingtonda bir nebze mem 
nuniyet tevlit ede<:eğini ilave 
etmektedirler. Fakat bu memnu 
niyete mukaıbil, Ruzveltin kuv
vetlendiğini görmek arzusurıda 

·bulnduğu sıılh cephesinin bilha.s 
sa şiddetli bir darbe yemiş ol
masından mütevellit teessüf var 
dır. 

Vaşington, 23 (A.A.) - Bazı 

ayan azasına göre yakında Al -
ıınanya Sovyetler Birliği arasın
da bir misak aktedilmesi Ruz -
velti kongreyi fevkal~ olarak 
i.çtimaa davet etmeğe sevkede-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Orta çağlarda esir pazarları 

bundan farklı değildi. Satılık 

matah teşhir ediliyormuş gibi, 
ince saz namı alt1nda gazinola-
rımızı esir çarşısına bcnzetiyo -
ruz. 

Ma•alarda kadehler tokuşu • 
yor, gözler çakmaklanıyor, ka
falar dönüyor ve hiç sıkılmadan, 
yüz kızarmadan, vicdan azabı 

duymadan, nihayet bir lokma 
bir hırka için seslerini satanla
rı, hayvanileşen duygulara, ka· 
raran gözlere, gerilen isaba yem 
lik yapıyoruz: Keman taksim 
geçiyor, kızlar oturuyor, hanen 
de gazel okuyor, kızlar oturu • 
yor; saz bir fasla başlıyor, kız
lar oturuyor ... Nihayet kemanla 
piyano refakatinde sırasile, bi· 
rer birer kalkıp şarkı söylüyor
lar ve gene oturuyorlar. 

Aşağıdan biri göz ediyor: Müş 
teridir güler yüz göstermek la
zun; biri haykırıyor: Müşteri -
dir hoş görmek lazım; bi<i dcp 
reniyor: Müşteridiı teşvik et • 
mek lazun, 

Esir pazarında mal b~ğcıJr 

gibi, idrakleri al.kol ile >.yuşan
lar gözlerine kestirdiklerini u
zaktan yiyorlar ve bu tahteşşu
ur sevda bazan da aşıkla maşu
kanın başını yiyor: Mersin b~lc· 
diye bahçe•inde şarkı söyliyen 
kızla, Mersinli delikanlı gibi ... 

Sahneye yalnız ve yalnız va
züesi olanlar, vazifesi oldukça 
çıkarlar. Kadın ökselik vazife-
si görmez, görmemelidir, kadına 
umumi bahçelerde, un1umi sa· 
!onlarda bu vazife gördürühne
meJidir. Muhterem Dahiliye Ve
kilimizden rica ediyoruz, sazlı 

salon ve bahçelerimizi orta çağ-
ların esirci pazarı manzara~1n 
dan kurtarsın. 

SELAMi iZZET SEDES 

Almanların 
z glilere 

Müjdesi 
(Bıu; tarafı l inci sayfada) 

Slovakya ve Avusturyada aske
ri hareketler göze çaqrnıaktadır. 

Förstein Müjdesi 
Dantzig, 23 (A.A.) - Zoppot

da tertip edilen siyasi bir nüma
yiş esnasında Förster d"m·ştiı· 

ki: 
Dantziglileri Almanyadan ay

rılıklarının yakında sona erece
ğine hiçbir zan1an bugünkü ka
dar kuvvetle inanmamışlardı.• 

·Dantzig hürriyet fecrinin doğ 
duğurru görüyor. Führerin Mas. 
kova ile aktettiki itilaflar Al -
manian rneseddete r.D•rnlı 

manları meserrete gargetmiştir. 
Hitler ~ulha ilanı aşkının yeni 
bir delilini göstermiştir., 

Bürekhardt • Hitler 
Mülakatı 

Varşova, 23 (A.A.) - Kurjer 
Warsawsky gazetesi, Bürekhart· 
ın Berchtesgaden'de Hitler ile 
görüşeceğini bil:dirmektedir. 

cekür. 

POLONY ADA HAZIRLIK 

Varşova, 23 (A.A.) - Polonya 
Hariciye nazırı Beck Fransa ve 
İngilter büyük elçilerini .kabul 
etmiştir. · 

Bedin, 23 (A.A.) - Polonya.
dan gelen haberlerde, Brombevg 
&!hvetz mıntakasında mühim 
Polonya kıtaatının taha.şşut et
tiği ve Barajlar, dikenli tel ör -
giileri ıesis olunduğu bi!diril 
mektedir. 

BULGARİSTANDA 

Sofya, 23 (A.A.) - <Havas. 
Matbuat Alman - Sovyet paktı
nı müsait bir şekilde karşılamak 
tadır. 

cMir> gazetesi birçok müşte
rek menfaatleri olan iki büyük 

milletin anlaşmasını \&bil telck
ki etmekte ve Bulıgaristanın bu 

hadiseyi sükunetle karşılaması 

razım geldiğini kaydey \emekte -
dir. 

( Bıtş tarafı l inci sayfada) 
hingiray, Rejans şirketi mü
dürü Mete Üsta.mer, avukat A
tıf Ödül de biraz sonra gelmiş
lerdir. Fakat bu sırada hava 
taarruzu tecrübesinin başlıya
cağını bildiren düdükler ötünce 
mevkuflar alt kata indirilmişler, 
celse bu yüzden ancak saat bir
de açılabilmiştir. 

Celse açılınca evvela avukat
ların vekfiletnameleri tetkık ve 
kimlere vekalet ettikleri öğre
nilmiş ve bu meyanda eczüm
le Yusuf Ziyaya Avukat Sadi 
Rıza, Refi Bayara Ankara a
vukatlarından Hamid Şevket, 
Atıfa AV'..;kat Necati, Sadun Ga
libe Avukat Refik, Neşet Kası
ma avukat Ömer, Hamdi Emi
ne avukat Abdulah ve Abdül
kadir Ziya, Sedad Oğuza avu
kat İbrahim Adalmın vekalet 
ettikleri görülmüştür. 

Bundan sonra hüviyetlerin 
tesbiti işi yapılmış ve bilahare 
sorgu hakimliğinin kararnamesi 
okunmuştur. 

Kararnamede Satie binasının 
Denizbanka ne suretle satıldığı 
ve gerek komisyon gerek dela
let işiyle devlet alım ve satı
mına fesad karıştırma cürmü
nün nasıl ve kimler tarafından 
yaıpıldığı tafsilatiyle ve en ince 
noktasına kadar izah ediliyor
du. 

Kararnamede uzun izahat ve
rildikten sonra maznunları it
ham eden maddelere g'€Çiliyor 
ve Yusuf Ziya Öniş, Tahir Kev
keb, İsmail İsa, Neşet Kasım 
ile Sadun Galibin kendilerine 
menfaatler temin ettikleri tes
bit edilememiş ise de işe fesad 
karıştırmak suçundan ceza ka
nununun 205 inci ve yanlıs ma
h1mat vermekten 240 ıncı. Ta
hir Kevkebin evrakı yırtmaktan 
339 uncu, Hamdi Eminin 240 
ıncı, mecliis idare reisi ile aza
larının vazifelerini ihmalden 
220 inci. Refi Bayar, Mete Üs
tamer, Malik Kevkeb ve Atıfm 
60 ıncı maddenin del:i.letivle 
205 inci maddelerine l(Öre ceza
landırılmalarını isteniliyordu! ... 

Kararnan1enin okunmasını 
müteak'p en·ela Yusuf Ziya Ö
niş söz aldı \'e ağlayan bir ses, 
titrek bir ıfade ile: 
•- Sureti katiyede rcddede

rlm. Mensup o1duğum n1ue:s:sc
senin n.ı.:-ııfaatini her şeyin üs
tünde tutarım. Haysiyet ve se-
refimi hiç bir seve feda edemem. 
Yüksek mahkemenizin adaletini 
emniyetle beklerim!• cümlele
rivle söze başlıyarak evvt'lfı De
nizbank umum müdürlüğ"ün.r 
nasıl tavin olunduğunu ve ma
vuna, antrepo buhranını 45 da
kika anlattııktan soma Satye 
meslesine intikal etmiştir. 

Mumaileyh Deniz'ban'kın, bü
tün antrepo faaliyetini Topha
ne, Fındiklı ve Galata arasın
da teks'f ctmei(e karar verdiği
ni, devletin 4 sencl\k planında 
da bu is ver aldıktan sonra bi
na aranmasına başlandığını ve 
ilk bina teklifinin KaMtaştaki 
Manizade deposunun Den!zban
ka satı iması hakkında Emlak 
\"e Evtam Bankası tarafından 
yapılıp bilahare bundan mez
kfır bankanın ricası üzerine 
vazgeçildiğini söylemiş fakat bu 
sıralarda mahkeme reisi kendi
sine mevzua girmesini rica et
mi.ştir. 

Bunun üzerine ve'kili Sadi Rı
za ayağa kalkarak: 

- Denizbank umum müdür
lüY,ünü yapmış olan zat huzuru
nuza gelinciye kadar bu mese
leleri söylemedi. Burada söy
liycceğiz. Mevzuun başlangıcı
dır! ... demiştir. 

Bilahare Yusuf Ziya Öniş iza
hatına devam etmiş ve: 

- J erans şirketi Satye bina
sının satılmakta olduğunu mu
avinim Tahir Kevkebe söylemiş 
o da bana malilnıat verdi. Mü
hendislerimizi göndererek tıet
kik ettirmesini kendisinden ri
ca ettim. O zaman mühendis Ne
şet. mühendis Naci giderek bu 
binayı tetkik etmişlerdir. Ve 4 
ai'(ustosta 223 bin küsur liralık 
bir takdiri kıymet raporu ver
mişlerdir!.• dedikten sonra ken
disinin o sıralarda Almanyaya 
sipariş edilen 10 milyon liralık 
vapurların tesliminin teahhurun 
dan doğan mesele ve ayrıca İn

gilizlere ısmarlanacak l(emiler 
l(ibi, çok daha mühim işlerle uğ
raşıp haftada dört gün Ankara
ya gidip geldiğini, binanın sa
tın alınmasını zanıri gördül(ü 
için meclisi idarenin karariyle 
de ka,t'i ferai! emri evrildiğini 
ve bilahare 10 teşrinisanide na
fıa vekaleti tarafından yapı

il4 aklıma !(elen şeyi Nafia Ve
kiİi g>bi muhterem bir zatı gü
cendirmemek oMu. Umumi 

katibime: •Vekiilete mektup 
yazarak hemen vaziyeti bildi
relim.> dedim. Fakat o gün 
Ankarada bulunan İsmail İsa 
Caniş: 

- Bu kadar çabuk cevap ver
meğe lüzum yoktur. Deniz
bankın binasını feda etmiye -
lim!.> 

Diye telefon etti. Gerçi ferağ 
olmamıştı. Fakat J erans şirke
tine bu binayı 250 bin liraya 
alaca_ğınıızı bildirmiştim. İmza
mızı tutmamız da lilzımdı. U
mumi mağazalar idaresi de bu 
binayı istiyordu. Hamdi Emin 
bir gün ferağ yapıldıgırııı ve 
denizden dolma kısmı için de 
belediye ile formül bulunduğu
nu söyledi. 

- Neden bana haber verme
diniz! .. dedim. 

Hukuk müşavirin.in hazırla
dı/tı formülün Denizbankın hu
kukunu temin ettiğini söyledi. 
Ertesi akşam hemen Anka.rav• 
gittim. İ7.ahat verdim. Ve dön
düm. Bilahare ayağımdan has
talandım, Ankaraya l(ideme -
dim. Sonraki gitlişimde yiıni 
kiinunuevvelde ise ateş bacavı 
sarmıştı. Başvekile. İktısat Ve
kiline, Nafia Vekili Ali Beve
~diye i:ı.ahat verdim. Benim 
hüsnüniyetime kani oldıılar. 
Fakat B. Ali Çetinkaya Satye 
binasından vazgeçmeği kabul 
etmedi. İki taraf hukuk müşa
'1irlerinin toplanıp bir formül 
bulmalarını emretti. Toplandı
lar. Fakat bir şey elde edeme
diler'. .. Bilahare de İstanbul e
lektrik idaresi noter vasıtasivle 
İstanbul beledi\·esinin Satye bı
nası hakkında Denizbank aley
hine verdii!i istimlak kararını 
bize tebliğ etti. Devlet malını 
istimlak eden bu kararı tabia
tiyle reddettik!.> ' 

Mumaileyh bilahare ıstımlak 
bedelinin çok az ve yanlış tak
dir edilmiş olduğunu sövlemiş 
ve vanındaki arkadaşlarının her ' 
biri senelerce mühim varifeler
de bulunmus namuslu adamlar 
olduklarını ,.e ezcümle B. Ta
hir Kevkebin Heyeti Vekilece 
bir kaç defa ikramJve ile taltif 
olunmuş bir şahsiyet olduğunu 
ve Neşet Kasımın, mazisinin 
teTn'.ız. bu\uı.ı.uµ u"\ v~ l l~nl 
sebc>bile bir çok mahkPmelerce 

senelerce ehli \•ukuf olarak kul
lanıldığını sövliverek bunların 
her birine bittabi itimat ett;i(i
ni beyan etmiştir. 

Son olarak demiştir ki: 
c- Kendimize bir menfaat te

min etmek isteseydik alını i
şini 4, 5av yerine 1 girnde biti
rirdik. Kaldı ki ben meml<>ke
time bir 'hizmet yapmak eme
liyle son vapur siparşinde sırf 
kendi sa;rim ile 840 bin Türk li
ralık bir tenzilat vaptırdım. 
Bundan ·kimsenin haberi yok
tur ve memlekete bu suretle na
çiz bir hizmette bulunduğum 

için bahtiyanm. Delil olmaksı
zın sırf kanaate müsteniden bi
zi huzurunuza getirdiler. Sah
si teşebbüs ile bir hamlede 
memleketine 840 bin lira ka
zandıran bir adamın ceza kanu
nunun 205 inci maddesi ile ala
kası olmaması gerektir. Adale
tinizi bekliyorum 1 • .> 

İkinci celse saat 15 te açılmış
tır. Evveıa Yusuf Ziya Öniş sa
bahki izahatına ilaveten bazı 

sözler söylemiş ve sonra Tahir 
Kevkeb ayağa kalkarak : 

ruz. 
EBUZZIY AZADE 

Velid 

•- 25 senelik hayatım burada 
geçti. 20 sene muhtelif yerlerde 
çalıştım. Benim bu hayatım bu 
işi yapmadığınıı gösterir> cüm
leleriyle söze başlıyarak evvela 
anbarlar iQin izahat vermiştir. 
Bu aralık müddeiumumi uzun 
iza:hat vePı:nemesim istemiştir. 

Fakat Tahir Kevkeb 62 gündür 
mevkuf olduğunu ve bugüne 
kadar hiç bir yerde bunları sö.v
lemediğini beyan ve yine sözü
ne devam ederek bir aralık 
A vrupaya g;ttiğini bilahare gel
diği zaman da satın alınma işi

nin bitmiş olduğunu söylemiş 
A vrupadan gelme tarihinin 11 
l'eşrinisaniye tesadüf ettiriğini 

ili. ve etmlştir. 
Mumaileyh, hakıimin birine\ 

raporun niçin yırtıldığı hak
kın<lalkli sualine şu cevabı ver
miştir: 

- Meclisi idare raporda bazı 
eksiklikler gördü. 

Hakim - Hayır tatmin edici 
bir izahat vermediniz! ... Rapor 
hiç değiştirilir mi? 

Tahir Kev1<eb - Bilmivorum 
böyle bi rarzu irlıar edilmiş! .. 
Demiş \le yerine oturmuştur. 

Bundan soma Neşet Kasım aya
ğa kalkarak söz almış ve antre
polar meselesi, Satye keşifleri 
hakkında uzun uzadıya izahat 
verdikten sonra: 

- Ehlivuıkufun 113 bin liralık 
takdiri kıymeti yanlıştır. Satye 
binasının kıymeti, bizim tak
dir ettii!imiz kıy.metten yani 
223 bin liradan da fazladır. Bu-
nu vesaikle isbata hazırım!• 

Demiştir. 
Mumaileyh bunu taikiben 

cSatye> binası namı altında top
lanan bina, rıhtım, arsa ve te
ferruatına ait kıymetlerin ayrı 

ayrı hesabını yapmış ve hepsi
nin yekıinunun 223 bin ]Jra.vı 
geçtiğini sövlemiştir. 

n. eşet 1'>.a ım enııvuırntun 
raparunun katiyyen yanlış oldu
ğunda kuvvetle ısrar etmiş ve 
38 senelik mühendislik hayatına 
davanarak binaya koyduğu kıv
metin asııari kıymet oldui!unu, 
kendisinın de 10 teşrini sanide 
İngiltereden memleketimize 
döndüi!ünü söylemiştir. 

H3.kim; birinci raporun n-için 
bozulduğunu Neşet Kasıma da 
sormuştur. Mumailevh birinci 
raporun tam ve vazih olmadığı 
için taciilini söylemiştir. 

Bilahare Yusuf Ziya Önişin 
vekili B. Sadi Rıza ile Tahir 
Kevkeb ve Neşet Kasımın ve
killeri ayağa kıalkarak müek

ki\lerinin tahliyelerini istemiş
lerdir. 
Müddeiumumi bu talebin aley
hinde bulunmUŞ ve reddini iste
rim. demiştir. 

Bunu talkiben muhakeme, ev
rak okunup bu hususta bir karar 
verilmek üzere bu cumartesi 
günü saat 10 a talıik olunmuştur. 
Bu suretle ikinci celse saat 15 dea 
saat 20 ye kadar tam 5 saat sür
müştür. 

Sarıyer Belediye Şubesi MUdUrlUgUnden 
Rıımelihisarında Bebelı: • İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Si

vas Valisi Hasan Paşa veresesine ait 62 - 64 No. lu 1386 metre mu
rabbaından ibaret arsadan haritasında kırmızı tarama ile işaret edi
:en (291,74) metre murabbaı kısmının posta, telgraf ve telefon mer· 
kez bi~ası inşa olunmak üzere istimlakine menafii umumiye görül
düğü Istanbul Vilayeti idare heyetinin 18/5/939 tarih ve 346/99 No. 
ve yine idare heyetinin 21/7/939 tarih ve 153/437 No. lu kararların· 
dan anlaşılarak İstanbul Umuııı1 Meclisi Daimi Encümeninin 31/5/ 

939 tarih ve 5514 No. ve yine Daimi Encümenin 26/7/939 tarih ve 
7459 No. kararlarına tevfikan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 
istimlak kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkİir arsa
nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların di· 
binde bulunması itibarile dun kıymeti nazarı dikkate alınarak be
her metre murabbaına beş lira veetra.f ve iç duvarlarında mevcut 
olup tahminen yüz otuz beş metre mikabı taşın heyeti umumiyesi· 
ne de söküldükten sonra istifade edileceğine göre ayrıca iki yüz l!· 
ra kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd
detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör
mek ve izahat almak keyfiyet al~kadaranca malum olmak üzer• 
ilan olunur. (6327) 

İstanbul Valiliğinden : 
3 Atölye Ustası Alınaktır. 

lan bir istizah üzerinde ıktısat ÇoOllklan kurtarma yurdu marangozluk demircilik ve terzilik a-
vekalıetini.n kendilerinden Sat- tö]yeleri için !=kar lirtı ilcretle ustaba,,ı alınacaktır. Marangoz ve de-

l 
ye işi. hak'kın<la malfunat iste- mirci.ıUn sat'at mektebinden, terzinin terzillk <>kulun.dan mezun olmaları 
diğini söylemiş ve: lAzımdır. İsteklilerin her gün saat 15 ten sonra 25 ağustos 1939 tarihi-
•- Bu mektubu oıkur okumu "" kadar Darwacezedoı Yurt Müdürlüğüne m" 1<~\esı de mulE 

ır nu.munesidir. allnnı Vasfiye 25 den 30 liraya, ~aya, musiki muall:mi Mehmet. HiLMİ ZİYA ÜLKEN le ziyafeti verilecektiı 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla RADYOLiN 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: En büyük sergilerde 18 Diploma, 

48 Madalya kazanmıştır . •• 
Emniyetle KAN z u K G L u TEN Müstahzarları 

kullanabileceği niz Piyasaya çıkh 

Böyle Güzel Dişler Yalnız 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : J(ullananlann dişleridir. 

Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş) • Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Glüten Princi • Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

tabipleri Diyor ki: 
"Dişlerin ve atzın sıhhati, ıabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 8 defa dişleri temizlemekle kabildir.,. 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KANZUK GLÜTEN Müstahzarları 
Adet Nev'i Muhammen Mııvakat Pazarlık 

Bedeli teminat saati 

20000 Telsiz perföre bandı 7800 585 15 

Fazla tişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 
20000 Telsiz ondüHitör bandı 5600 420 16 

ı - Yukanda nev'l ve mikdarları yazrlı bandlar 9/8/939 tarihin· 
de yapılan eksi.:tmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlık 31 Ağustos 939 tarihinde ve yukarıda gösterilen 
saatlerde Ankarada P. T. T. Unuımi müdürlük binasındaki satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

3 - Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa işti

rak etmek için 31 Ağustos 939 tarihinde mezkıir saatlerde o komisyo-

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR na müracaatları. c3765> c6250> 

BUGON 
KUMSAQASINA 
PAD4ATAN 
KOÇOK El 

~ YAUIN 
CEK DEFTEllfNE 

iMZA ı\TAH 
e,Qydt( EL 

OLACAKTIQ 

TO~K(YE 
ıs 

e,ANKASI 

BIOGENİNE: Terki binde bulunan demir, kinin, ar

senik gibi mukavviyat ile kola, koka, kinkina gibi 

müştehi hulôsaların gayet itinalı bir surette bir

leştirilmesinden husule gelen bir müsf ahzardır. 
BİOGENINE : Gıdası kan olan sivrisineklerin ignıılerile kanımıza aşıladık
ları sıtma parazitlerini öldürür. Sıtma parazitleri, kanımızda hesap kaidele
rinin haricinde kalan hüyülc ve şayanı hayret bir derecede çoğalırlar. Bu 
korkunç üreme neticesi kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları 
mahv ve harap olur sıtma meydana gelir. 
BIOGENiNE t Kanı temizleyip coğaıtır. Kırmızı kürecikleri arttırır. 
Adale ve sinirleri kuvvetlendirir. lştihayl açar, dermansızlığı gide· 
rlr, Sıtma parazitlerıni öldürmek suretlle şifa temin eder ve sıtma. 
dan koruyan yüksek tesirli bir iliiçdır. TAii olarak bel gevşekliği ve 
ademi lktldard• büyük faideler temin eder. 

Sıhhat Vekaletinin Reıımi mü•aadHini hai:adir. Her eczanede bulunur. 

1 Dünyaoın Ea 
meşhur 

HOHNER 
Akordeooları İz· 
•tr Fuarında 

Almanya 
paviyonuada 

Türkiye g-eoel 
ajanı JORJ 

D. Papajorjiu 
Galata Yüksckkaldırım 90 - 92 

iKDAM. 
Abone Şartları 

DAHİLl HARlct 
Senelik 1200 Kr· 2300 K.r. 

8_nl.ık 

s aylık 

1 .. 
6.llll.ıtr. 1"5U Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 

100 Kr, 

lLA N 

TEK SÜTV!l 
SANTİMİ 

Blrlııci Sahife 

İkinci Sahife 

Üçüncü Sahife 

fOO kurut 
250 kurut 
200 kurut 

Dördüncü Sahife 100 kuru1 

5 • 6 mcı sahifeler 50 ktırllf 

1 - 8 lncl Sahifeler 30 kunq 

1 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
TESiS TARiHi 1919 

ANKARA MERKEZ/: 

HERNEVİ B MUAMELELER) 

D bil e ve Hariçte muhabirleri vardır 
' 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
çok müsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 
Gazeleml:ııde neşrt«ril.e

cek bilcümle ticari ilanlar yal. 

nız Ankara caddesinde Kah. '----------------------·--------

ramanzade hanında İlancılık !Gümrük f14.uhafaza Genel Komutanlığı lstanbull 
Kollektıf şirketinden alınır. Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

Beşiktaş birinci aulh hukuk hM<im- 1 - 1500 adet süngerle 2500 adet gebrenin 29/8/939 salı günü sa-
liğinden: z aıt 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

Duriye: Fındı.klıda Selime ha- 2 - Tahmlıı edilen bedeli 765 Ura ve ilk tem4ııatı de 58 liradır, 
tun rnahalresinde V~ sokak 20 3 - Şarıt'nameleri ve nümuneleri komisyondadır. Qöxülebilir. 
numarada sakin iken halen ikamet- 4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk t.;minat mak!bU2lla:rı ve kanuni 
gam meçhul. vesikalariyle Galaıta Rıılıtım Caddesi Veli Al<ımdar han ikinci kattaki 

komisy<>na gelmel.eri. c6585> 
Osman'ın aleyhinize ikame eyle-

diği bedeli icardan alaco:k ve tah
liye davasının icra kılınan muha
kemesinde: 

Davacı; tahliye ve bedeli icarını ı 
talep eylediği gayri menkule ait ki
ra mukavelenamesl 1braz edemedi
ğindıen şeraiti akit hakkında size 
yemin teklif eylemV; okluğunda;ı 

muhakeme günü olan 15/9/939 gü

nü saat 10 da yemin etmeic için Be
şiktaş birinci sulh hukuk mahke
m<>sine gilmediğiniz talodirde yemin.i 
edadan imtina etmiş sayılacağınız 
tebliğ makamına kaim olmak üzere 
yirmi gün müddetle ilan o1unur. 

(20009) 

1 Eli çabuk sünnetçi 1 
Rifat Köprülü 
Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 1 

Telefon: 52.73 

. K;nunt,. Müme;;.i;i .. ve• Neşriy;; .. o'i .. * l 
- rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 
, .... ,,, ....,.."""' •"' ..,.., ... 

1 1 
HASTABAKICI 
HEMŞİRELER 
Okulu Direktörlüğünden ı 

Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır, Okul geceli ve para

sızdır. Okul, genç Bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha~tanelerde ve umumi sıhhatle alaloadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldıı-. Teorik ve Pratiktir. Dersler hu
susi doktor profesörler ve 'D.uallimler tarafından verilir. İs-

. teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az ol'ta tahsili bitirmit 
olınalan şarttır. Diğer ııartlarımtzla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda AkBartıyda Haııelci caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

M. Özevren'in 
LH Gallici•me. Le• 

Pluı U•ııelı 
Her mekteplinin. müler -

cimlerin en lüzumlu el kita
bıdır. 

35 Kr. İnkılap lGtapevi. 

ZAYİ - Tıp hüviyetimi kaybet
tim.. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

1980 MUSTAFA 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

DAHILıYE MÜTAHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane 1aı tleri: Pazar 
hariç her giln 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

ZAYİ - Kadıköy mal mildürlü
ğUnden almakta olduğum dul ve 
:yoetinı maaş cüzdanımı zayi ettim, 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Kızıltoprak istasyonu arkası 

3 numarada Seniye Selçuk 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 


