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Çemberlayn Dün Mühim Bir Nutuk Söyledi 
Bugün Ani Bir Harp Tehlikesi Karşısında Bulunuy':'~'!~. 

Ne 

~;.':17.::~-::: 1 ~~ .. ;::~'fr.= Harp Müthiş Bir Felaket Olacaktır 
yani iki gün evvel, ya~dı!:::. sa bir sene sonra yırtınış, bugün 
fakat oİkdam• da neşrın U kÜ dost olduğu bir devlet ve mille· 
fak olamadığımız catı alan s • tin, az zaman sonra candan düş-

Alman, İngiliz ve 
Yunan Elçileri He U
zun Müddet Görüştü 

t . 1 unvanlı makalede, 
dan geç ı , d marn kesilmiştir. Buna, sekiz on 
bu işin M. Hitler i~in ıaı:::~: tane gayet parlak misal g& • 
dedilecek siyasf bır ~u terilebilir, en sonuncusu ise Le • 
yet olduğunu söyleınış:.ık. b · histan ile üç sene evvel bizzat 

. "'·'"'~ iki gunden erı 
Aynı wuu., 1 rd imzaiadığı muahedeyi üç ay ev· 

muhtelit şekillerde .. ~'."'ete e e vel, yine bizzat feshetmesi ve üç 
. .. "ldülHinü goruyoruz. 

ilerı stırU 6 -- 1 .. beş senedir gayet dostane geçindiği 
Yalnız Ruslarla böy e uç Lehlilere bugu"n en büyük d;;• • ' Alman devlet ..,, 

gu .. nde uyuşmanın. . lesın· ı· a ıdıı . . . . k b"yük sıyasi bir man muame . y pmas . 
reısı ıçın ÇO u • . . f dil· Böyle her fırsattan bilistifade 
muvaffakıyet oldugu. ıt~:ın:nda yalnız günün menfaatine göre 
mekle beraber aynı vikli hareketi kendine meslek ve ga -
şimdiye kadar Rus ve bolşe • ye ittlhaz eden ve Alman mille • 
ğin düşmanı addedilen Alman• tinin mukadderatı için hiç bir 
Ya Ve İtalyanın, nihayet bolşe • 

1 da fedakfırlıktan çekinmiyeceğini, 
Vikıere el uzatmış olma arın_ın . 

fi bır dört senedir, belki kırk dört de-
kendı.len· için hiç de şere. ı.. . 

il rü fa ispat eden bir adamın, bugün 
iş olmadığı iddiası da erı su • bolşeviklerle uyuşmasına şaşan· 
lüyo1. .. d !ara, biz daha ziyade şaşıyoruz. 

Bır. bakıma bu mutaleaya. a 
( liti Bu yeni baskın siyasetinde, a· 

doğru denilebilirdi. Eğer po. • sıl şaşılacak, hattfı asıl kızılacak 
ka) nın, icat edildiğindenbe;ı za bir cihet varsa, böyle bir Akıbeti 
ten yolu, tatbikatı ve gayesı al· İngilizlerin tahmin edememiş ol· 
dalmaktan, döneklikten ve her· maları ve tam dört aydır takip 
caimeşreplikt.en başka bir şey ol· ettikleri (Muhasebeci) siyaseti· 

savdı! . h ni bırakarak daha kestirme yol· 
Avrupa devletleri siyaseti~ e· dan gitmeğe karar verememiş bu· 

le ellerinde kuvvet bulundugu ve lunmalarıdır. Yine İkdamda yaz. 
karşılarındaki devletle~ de z~yıt mıya başladığımız topu on gün· 

dukları vakit daıma böyle 
bulun ' . denberi, gidilen bu gaflet yolun· 
anlamışlar ve böyle ta.tbik et : dan hemeh her gün şikayet et • 

. d' Yalnız Harbı Umumı 1 h 
mı.şler ır. miş ve bu kaplumbağa.kar are· 
den evvel bu hokkabazlık ve pe- ketin er geç zararı görüleceğini 
rendebazlık daha az açık, daha iddia edip durmuş ve hatta bir 

lk bir şekilde yapılırdı, umu· aralık M. (Çemberlayn)4le (böy 
az cı h ey değiş· 
mi harpten sonra er ş.. . .. le şemsiyeli siyaset olmaz) sözi-
tiği ve b8husus baş. ~lod~~~ı:ı1çlncü le latife bile etırllştik. 

. "r' t devrine gın "6
1 1 

' fih tık t 'h mal ol bır su a b" bütün Aşi. Maama , ar an e • 
siyasi oyunlar da us . muş bulunan bu işin, geçmiş sa· 
kiir ve büsbütün şaşırtıcı hır şe• fahatı üzerinde daha ziyade dur· 
kil ve mahiyet almıştır. makta bir fayda yoktur, herkesin 

M Hitlerin şimdi, sporcukari asıl merak ettiği ve hatta endişe 
· t ru· 1 rle Fran· d • Alm bir sıçrayışla ng z e ile öğrenmek iste igi şey, an 

l n üzerlerinden atlıyarak • Rus anlaşmasından çıkacak ne· 
sız arı . . alma• 
Rusyayı fıdeta avucu ~çıne di ticelerdir. 
ıı bizim fikrimizce; lriç de ~:z1. Bu neticeler hakkında şimdi· 
k ' d' · · in.ldir değildir, bılakıs den esaslı muhakeme yürütmeğe 

en ısını b . ut- h 1 · 
i başına geldiği günden en ~ . ise imkan olmad!ğmı der a ltı-
~riden tatbik ettiği slyasetın 1 

• raf etmek lazımdır. Biz kendi 
cabatına tamamile muvafık ye~ hesabımıza .bakalım, bizim ga • 

l k bir muvaffakıyettir. zetelerimiz. kendilerinin de hiç 
ve para "Al fd) 
Filhakika Alman devlet reısı, • (Arkası 7 inci say a a 

·netinin mukadderatını e· EBUZZIY AZADE man mı . ··nü 
linc aldığındanberi daın_ıa gu . Velid 
gününe bir siyaset takip etmış 

--

"1 • 1 
Duydun mu? Biralar iyice Ucuzlamış ... 

.
1
. . 8 . ·mki Geceyarısı Gelırken Ya .. Bı ıyorum · ızı 

1 Sabaha Karşı Gelmeğe ~aşladı .• 

• 
lngiltere Kararını 
Evvelce Vermiştir 

ÇEMBERLAYN 
Londra, 24 (A.A.) - Avam Kamarası hası, 

zamanın vahametini taınamile müdrik olarak, 
Başvekilin çok nazik enternasyonal vaziyet hak

(Ya.zısı 7 inci sayfada) 

ı, _____ ,_"ı 
PAKTIN 
METNi 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass 

ajansı bildiriyor: Almanya ile 
Sovyetler Birliği arasında ak· 
tedilen ademi tecavüz paktı· 
nın metni aşağıdadır: 

Sovyetler Birliği ile Alman 
ya arasında sulhun takviyesi 
arzusu ile hareket eden Sov· 
yıtler Birliği hükUmeti ve Al· 
manya hükilmeti, Sovyetler 
Birliği ile Almanya arasında 
1926 nisanında rnün'akit bi -
taraflık muahedesinin esas 
hükümlerine dayanarak, aşa
ğıdaki hususatı kararlaştır -
mışlardır: 

Madde 1 - İki akit taraf, 
ı;c~ck ;rı>l=T. ohan!., .ı-"k M
ğer devletlerle birlikte, bir -

birlerine karşı, her türlü ce
birden, her türlü tecavüz ha· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

"-~~ ~ı 

Almanya - S. Rusya 
• 

Paktı imza Edildi 
Moskova, 24 (A.A.) - Tass ajansı bildiriyor: 
15.30 da Halk Komiserler Meclisi Reisi ve 

Hariciye Halk Komiseri Molotov ile Almanya 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop arasında, biT a
demi tecavüz paktının akdi bahsinde ilk görüş
me vukua gelmiştir. Bu görüşme, Stalin ile Al
manyanın Moskova büyük elçisi Von Der Echu
Jenberg'in yanında yapılmış ve üç saat kadar sür
müştür. Ufak bir istirahatten sonra görüşmeye 
saat 22 de yeniden başlanmış ve bu görüşme, a
demi tecavüz paktının imzası ile neticelenmiştir. 

Moskova, 24 (A.A.) - Fon Ribbentrop saat 
13 te tayyare ile Almanyaya dönmüştür. 

Dün, Stalin ile Ribbentrop arasında teati 
edilmiş olan sözler hakkında mütemmim mal(l
mat ve tafsilat mefkuttur. Ancak bir Alman 
membaı bu görüşmelerin pek ziyade dostane ol
duğunu temin etınektediT. 

./U.i lN~ Zll\"L'Il'!; 

Brüksel, 24 (A.A.) - Gazeteler, Belçika hu· 
dudundaki Alman tahkimat hututunun işgal edil
miş olduğunu haber vermektedir. Birçok nokta
larda her nevi kamyonlarin, bilhassa askeri kam· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Şükrü Saracoğlu 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saracoğlu ile buradaki bazı se· 
tirler arasında dün Perapalas 
otelinde bazı mühim görüşme
ler olmuştur. 

Hariciye Vekilimiz öğleye ka 
dar otelde istirahat etmiş, öğle
den soııra evvela Yun an sefiri· 
lDıil zıyarennı 'J<abuı eımışnr. 

Dost memJeket elçisi Şükrü 
Saracoğlu ile uzun müddet gö • 
rüşmü§ bunu takiben de Bari· 
ciye Vekilimiz Almaıı büyiik el-

Devamı 3 üncü sayfadaı) 

POLONYIDA· SEFERBERLiK!. BüyükResmigeçit 
Bir Polonya 

Dantzig, 24 {AA.) - Bir Po
lonya fırkası Dantzigi cenuptan 
ve bat'pten sarmıştır. Bu fırka 
ZlotOCQfaki 52 inci, Lispacdaki 
55 inci ve Grandengdeki 65 inci 
piyade alay !arı ile yine Gran • 

denzdeli topçu alayından mü -
rekkeplir. 

Sefer halde bu fırkanın Dant 
zig hududunun hem yakınında 
tahşit edilmiş olması Dantzige 
karşı Polonyalıların hemen bir 
baskın yapac~larını zannettir -
mektedir. 

D t ...... 5 d Bugün Yapılıyor an zıgı ar ı 
lar da çağırı.lınışlardır. 

Polonya askeri makarnalı bu 
gün ıbütün otoıIDbillere vaz'ıyed 
etmi_ştir. 

Hindenbwg, 24 (A.A.) -Dün 
gece Alınan - Polonya hudurun 
da Ma.koschav civarında vahim 
bir hudut hadisesi olmuştur. Po 
lonyalı ·hudut muhafızları dev
riye gezerken, Alman toprakları 
na girmişlerdir. Alman muhafız. 

!arının Polonya topraklarına 

dönmeleri hakkındaki emrine i-
taat etmediklerinden iizerlerine 
atey edilmiştir. Polonyalılar mu· 
kabele eylediklerinden iki ta -
raf arasında ateş teatisi olmuş
tur. Alman t'Opraklarında bu • 1 
lunan Polonyalı asker yaralan
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. 
Bir Alman askeri de ağır suret
te yaralamnı§tır. 

Ticaret Vekilimiz 
• 

Dün lzmirden Geldi 

Mareşal Fevzi Çakmak Dün 
Kritiğini Yaptı 

Dantzig, 24 (A.A.) --, Gdyni
adaki eli silüh tutan bütün er

keler asker alınmıştır. Keza 
Dantzigde ibulunup da resmi ika 
metgahları Gdyniada bulnan -

rv:i;;~di ciı ı 
- 1 
~· lııönü Mısır askeri heyeti .fi!İsi ile görüşfrrled:en 

+ 
ı İkdam Senen i n En 
+ Kuvvetli Eserini Neşre- ı i Başlıyacaktır ı 

ı Karlı Bir Kış ı 
İ Sabahı İ 
+ Selami izzet Ve + 
ı Mefharet Ersin 'in ı 

ı . . - 1 d + 
ikdam için Hazır a ık- + 

t ları Bu Eseri Bekleyiniz ı :---------·--· 

:r.:.,...,,ıw-,'! 

\ 
Cezmi Erçinin ditn şclırCuizdc 2l1nmış bir resmi 

Bir müddettenbcri İzmirde bu 
lunan Ticaret Vekili Cezmi Er
çin dün Ege vapurne şehrimize 
dönmüştür. 

Rıhtımdan doğru Perapalasa 
giden Vekil Başvekil Refik Say 

da . ·~ • , eoc.1 ek kendisine 
tetk.klcr ı etrafında izal at ver -
miştir. 

Öğleden sonra Başvekil ve 
Ticaret Vekili ot.omdbille otel -

(Arkası 7 inci sayfada) 

Edirne, 24 (İKDAM Mıı:habi· 
rinden) - Şehrimizde bulunan 
manevra kumandanları Halke -
vinde 1ıoplanıcblar. Manevra ku -

mandam ,general Fahrettin Al • 
tay manevralar hakkında umu· 
mi malilmat verdi. 

(Devamı 3 tincü sayfada) 

Belediye Zabıtası Zayıftır 
Büyük şebirleriıı ihtiyacı tü

kenmez; ihtiyaç da, medeniyet -
ten doğduğuna göre, tükenme • 
mesi gerektir; ancak medeniye
te açılmış kapı telikki ve ka· 
bul odilen belediyelerin de, e
hemmi milhimrn tercih ederek, 
bu ihtiyaçları karşılemağa çalış 

maları belli başlı rn1ifelerin • 
dendir, Biitün bu malumları i
lam ettikten soııra, belediyemi· 
zin • kendini sfuı ve aksi •eda 
uyaııdıracak işlere {aıln kaptı • 
np • İstanbula lılilA nrayıp sora-

(Arkası 1 ind $aılfr>d4) 
SELAMİ İZZET SEDF$ 

raat ııaııçesınde 



SAYFA- Z 

Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

Bayram Toplarını 
Atan Bataryalar 

La Fransez şirketinin, grupun 
faal uyelerile omuz omuza çalı
şan değerli ve vefalı elemanları
nı tanıtmayı kadirda.nlık saya
rım Bize emin yolu gösteren mer 
hum Arif, Terziyan, Papasyan -
!ar (iki kardeş). Karabet Hogas
yan ve Bedeş. 

Arif, en çetin durumlarda da 
lıitifelerile bizi ok§ardı. Terzi -
yan çok işgüzardır, cephanelik
lerle vapur arasındaki çok güç 
işlerde erkadaşlara refakat eder 
di. Ona ait başarıları ayrıca ya -
zacağım. Hogasyan. vapurların 

sevkinde değerli hizmetleri ifa 
etmişti. Bedeş, basit bir işçi te
siri yapar. Komiktir, çok soğuk 
kanlıdır. Şimdi İstanbulda Ho -
gasyanla Bideş hayatlarını ka -
zanmak için savaşmaktadırlar. 

* BiR CASUSLA MÜNASEBET 
TESİSİ 

Unkapanı köprüsünün deniz 
methallerini tarassuda ve Haliç
te inzibatı temine memur edilen 
Boşnak T. bizce korkunçtu. Yüz
başı Hakkı ve Terziyan, T. nin 
hususi hayatına girmek istiyor
lardı. Bir müddet sonra, dilruba 
vasıtaların da yardımile, T. ile 
samımi münasebet tesisine mu 
vaffak olmuşlardı.Fakat ben T. ile 
sonuna kadar temas etmedim ve 
onu tanımam. Bazan ayni çatı 
altında çalışmak lazım geli.nee 
onun benim bulunduğum yere 
girmemesine arkadaşlar ehem
miyet verirlerdi 

Bir yükleme gecesi, son kafi-

tar hempa: Hakkı, Terziyan ve 
T takıp ediyorlar. Tersane açık
larında. son kadehini de yuvar -
lamış olan T nin gözüne bir ka
raltı ilişince: 

- Bu da ne? 
Terzıyan: 

- Tahtelbahirdi!. 
- Yükleyin onu da? 
Terziyan bu komediyi, kendi

ne has incelikle, anlatırken : 

- T. nen hamiyeti tutmuş -
tu' 

Derdi. 
B:r gün yine bu üç ahbap Sir

kecide Hamdinin gazinosunda 
neş'eli bir hayata dalarlar. T 
mevkii haizdir, müzik te onu 
d·nıemiye mecburdur. T: 
cAILalıınıa emanettir Kemali!> 
Şarkmnı çaldırmak için ısrar 

eder, gazinodakiler hep birden 
ona uyarlar. Bu sesler, çiğne -
nen bir toprakta yükseliyordu. 
Ve o mübarek yurdun sesleriy -
dt. Hak ve hakikat, en karanlık 
kalpler~ de gırmış gibiydi. 

CEPHANELİKLERDE 
VAZiYET 

Bırçok aephaneliklere nö -
be'Çıler ikame edilmişti. Kapı

lar muhurlôenmişti. An:ahtarlırr 

ecphanc "Tiemurlarına teslim o
lc.nmu,tu. Karaağaç anbarların
da .s lierin şeklinin değiştıril -
mesine meydan vermemek ve 
k"n ' rol imkanları bulmak için 
fo to,,: ı Jf ııe r de almışlardı. Cep
hane! k ere kapıdan olmasa bi -
le. b.r ferce bulup gırmek güç 
d g ıd . Kapıdaki muhürleri 
tak..c etm ek v üzbaşı Bilal için 
i~ten bılc değ.ld ı. Yuz binlerce 
sand " '• kağıda ıııikiıs eden şek 
lin ı bozmacıan arkalarda işle -
mck. ha tta boş sandık:ara ayni 
ter • bı yermek maksada kiifi i- ı 

d F bır kısım c~ph ane dö
kurn h, ınd e ıdi. Bo~ sandıktan 

da ıst. i-de etmek mecburi idi. 
T urk.er, karınca gibi çalışmış 

Ye ,.ış .n: !ardı. Fakat mühür -
ler ve istıfl er bozulmamıştı. E
' e , Tu kl<r, sanıldığından çok 
daha zeki, ve cüretli idiler. 

B31 ram toplarını atan batar 
yJlar, sondurmalanna ka ı.asız 

- Rıca ederını, Ot.!1UIU ~uu ....... .... 

-'· 

-----

Yarbay (albay) Salih merhum 
(Siz cephaneyi taşıyınız, ister 
se beni cephanenin kapısında 

assınlar!) diyen fedakar 
CEPHANELİKLERDE 

VAZİYET 

çekiliyordu. Bir resmi gün tahsis 
et....,Ieri müttefiklerden rica e
dilince kamasız to~ları göster -
mişlerdi. Yarbay Salih: 

- Ben bu güçlüğün de halli 
çaresini buldum. Birkaç man • 
telli var, onlara iıortuç hazır -
!attım. Eğer lazımsa bunları da 
götürünüz. Öteıini bana bırakı
nız! 

Demişti. Salih, hamiyet ve ce 
saretin mü~as bir timsali -
dir. Onu sürgüne giderken de 
görmüştüm, ayni metanet ve fa
zilete sahipti. Uzun müddet ho
carıgını yaptJR! gneçrııı: ıçın b u 
sakin, vakur ve samimi mevcu
diyet, bir insanlık nümunesi ~ 
di. Yurduna bağlı her fert onu 
severdi. Ölüm, onu da içimizden 
ayırdı, fakat sevgisi yürekleri -
mizdedir. Bu ntırlarla ona borç 
lu olduğ~ minnetleri ödemek 
istedim. 

Karaağaçtaki gece çalışma -
!anınızda tuğla iharmanların -
daki yabncı bekçilerden bıze za
rar gelebilirdL Onun için, daha 
ilk teşellbüslerde, 'bir emniyet, 
havası yaratılmıştı. Kafasını kal 
dı.ran yılanın ezileceği fikri kök 
leşmişti. Bir motör sevkiyatı sı
rasında, çi:aıneden yukan çıkmak 
istiyen, bir bekçi de fili bir ders 
almıştı. Sevkiyat sırasında taki
be uğrıyan Tahsin, Büyükada 
koyuna sığınmıştı.. Tı>cessüse 

koyulan iki kişiyi motöründe ok 
şamak fırsatını bumluştu. 

Muzı.r ~iyaset güdenlerden 
bir ikisinin canlı olark Anado -
luya aşırılması için vukubulan 
arz ve tekliflere itidal tavsiyesi
le cevap verilmişti. Bize dokun
mıyan yılan yaşıyabilirdi. Baş -
kalarından inli.kam almak için 
mübareze meydanına İstanbul -
da atılmak, nihayet teşkılatm. İıj 

!erine sekte verbilırdi. Teşki!B.t, 
fertlerin arzusunu değil, mem
leketin muka<ldes gaye~inin hu
sulünü düşünmeliydi. Hatta ba 
zı taşkınlıklara göz yummak 
bile doğru idi. Yeri gelince bir 
iki misal de zikredeceğim. 

lstaıı.bul cephesının müdafaa
sı için kurulan teşkilatın 54 
şubesi vardı. Bu teşkilat da M. 
M. grupuna müzahirdi, fakat 
doğrudan doğruya sevkiyatla 
hiç alakadar değildi. Grup ida
re heyetı 'bu teşkilat heyeti mer 
keziyesinde aza idiler. 

İkinci vapur için hazı rlı k l ar 
yapı'ıyordu. Malta men!ru;ından 

döndükten sonra grupla temas 
eden Ebuzziyazade Velid, yal -
nız yazılarile değil, grupun cep 
haneliklerde ve vapurdaki işle

rine de bir işçi gibi yardım et
mek suretile, faal ve kıymettar 
bir üyesi olmuştu. Velid dedi 
ki: (Devamı var) 

1 -- . 
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[l# 1?~kı] 
İngiltere Parlementosu 
ve ÇemberlaynSiyaseti 

Siyasi Vaziyet Terfi Eden Orta Okul Bütün Eğlence 
Piyasada Mühim V L• M JJ• ) . Y ~rlerinde Bira 

Tesir Yaptı e ıse ua ım erı ihtikarı Var 

Almanya - Sovyetler ademi 
tecaviiz muahedesinin l\tosko -
vada imza olunması, İngiltere 
hükümetile birlikte, Fransa da 
ve demokrat sulh cephesine da
hil diğer memlek.tler de ehem
miyetli akisler husule getirdi. 

Harice Yapılan İhracat 

Azalıyor 
Siyasi vaziyetlerin son i.ki gün 

büsbütün gerg inleşmesi piyasa 
üzerinde bir bomba tesirini yap

mıştır. Harice sevkedilen mal -
!ardan alınan sigorta ücretleri 

yüzde sıfır elli santimden 2,25 
santime kadar yükselmiştir. İh -

racatçılarımız fena vaziyette kal 
mışlardır. Milli Reassürans şir -

ketinin işe müdahalesi ve vazi
yetin daha fena bir hale girme
sini önlemesi beklenmektedir. 

Di,ğer taraftan memleketimiz
deki İngiliz, Fransrz ve Ameri -

kan sigorta şirketleri de Alman
ya ve İtalyaya gönderilecek mal

lan scgorta etmemeğe başlamış -
!ardır. Bilhassa Almanyaya olan 

ihracatımızın durmasından kor -
kuhnaktadır. 

---oo---

POLiS 

Bir Randevucu Yakalandı 
Sultanahmet civarında rande

vuculuk yaptığı anlaşılan Muaz
zez isminde genç bir kadın düı:ı. 
polis tarafından yakalanmıştır. 
Sultanahınet birinci sulh ceza 

mahkemesine verilen Muazzez 
derhal tevkif olunmuştur. 

Feci Bir Otomobil Kazası 
Dün Galatada çok feci bir oto

mobil kazası olmuştur: 

İsa Aksu isminde bir adamın 
kullandığı 1792 numaralı oto -
mobil Galata rıhtımında eski De 
nizbank binası önünden geçer -
A.t:'U 'l}IlUt'llULre Kif~I~lI!a ÇlA.cUl 

ve asfalt )"Olı:lan kaldırıma geç
mek istiyen adamla yanındaki 

ihtiyar bir kadına çarpml§tır. 
Neticede 33 yaşında bulunan 

Niko ismindeki adamın sağ aya
ğı kırılmış, 76 yaşında Hatice is
mindeki zavallı ihtiyar kadın da 
muhtelif yerlerinden ağı.r surette 

Maarif Müdürlüğüne Tebliğ 
Edilen Listeyi Neşrediyoruz 

İstanbul lise ve orta mektep
lerinde terfi edilen muallimle
rin ilk listesi dün İstanbul Ma-
arif müdürlüğüne tebliğ edilmiş 
tir. İlk listeyi aynen yazıyoruz: 

Vefalisesi musiki muallimi 
HulCısi Gürses 25 den 30, Fran
sızca muallimi Muzaffereddin 
Esen 50 liradan 60 a, Kandilli 
lisesinden beden terbiyesi mu
allimi iffet 25 den 30 a, riyaziye 
muallimi Nihal 25 den 30 a, di
kiş muallimi Fatma Zehra 30 
dan 35 liraya, piyano muallimi 
Mediha Süleyman 30 dan 35 li
raya, İngilizce muallimi Belkis 
Sami 30 dan 35 liraya, Çamlıca 

1 

kız lisesinden coğrafya mualli
mi Zehra Ganimet 25 liradan 30 
liraya, Karagümrük orta mek -
tebi musiki muallimi Tahir 25 
den 30 liraya, dikiş muallimi Sa 
adet Selma 25 den 30 liraya. ta
biiye muallimı Osmanettin 40 
dan 50 liraya. Beyoğlu orta mek 
tebinden Fransızca muallimi Cev 
det Karadoğan 25 den 30 liraya. 
tarih mua:timi Fatma Zehra 35 
den 40 liraya, dikiş b'çki mual
limi Saadet Hayrullah 20 den 25 
liraya, türkçe muallimi Rıfkı 

Melülmeriç 35 lira<lan 40 liraya. 
türkçe muallimi Nurullah Ak

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İngiliz Kredisi 1 

Taksim Edildi 
İstanbul un 

Ekmek Derdi 
Alakalılara Büyük 
Kolaylık Temin Edildi 

İngiltcreden şimdiye kadar al
dığımrz ve ş.i.mden sonra da ala
cağımız kredilerden istifade ede
cek daireler belli olmuştur. Bun 
lar şunlardır: 

Milli Müdafaa Vekaleti, Sü -
mer Bank, Eti Bank, Devlet De 

miryollan, Devlet Havayolları, 

Devlet Denizyolları ve İstanbul 
Su İdaresidir. 

Ayrıca kredilerden istifade i
çin de mühim bir karar verilmiş 

VA bu müe seselerin İngiltereden 
alacakları malların memlekete 

kontenjan ve klering kayıtların

dan muaf olarak girmesi kabul 
edilmiştir. 

yaralanmıştır. Kadının hayatı 

tehlikede olup ikisi de Beyoğlu 
hastanesine kaldınlroışlardır. 

Dahiliye Vekil Bu 
İşle Meşgul Oluyor 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak dıin vilayet
te muhtelif işler üzerinde me9 -
gul olmuş, belediye ve vil8.yet 
müdürlerini çağırarak izahat al
mıştır. 

Vekil, dün bilhassa şehrin ek
mek işi ile meşgul olmuştur. Is, 
tanbul fırınlarının çıkardığı ek
mekler bir kaç aydanberi bozul
muştur. Diğer taraftan zarar et
tiklerini ileri süren fırıncılar ay
rıca fiatlere zam yapılmasını da 
1~..ı.neh.\.~l.ı. PUu. 1u.J.u\.&la.r.ı. a..,.-
rı ayrı dinliyen Vekil, on lara 
muhtelif sualler tevcih etmiş -
tir. Fırıncılar, değirmenlerin ken 
dilerine tek un vermelerini iste
mektedir. Bu suretle hem ekmek 
kalitesinde birlik hem de maliyet 
fiatlerinde benzerlik elde edile
cektir. 

NOTlbAR: 
HARP KİMİN 

KAPISINDA? 

Bizim Yeni Sabah .. arakada
şınıız en büyük punto harflerle: 

- Harp kapımızda ... 
Diye bir başlık koymuş. Bu

nu gülerek bana anlatan bir 
arkadaş galiba lıif olsun diye 
heın başlığı gösterdi, hem de 
sordu: 

- Harp kimin kapısında? 
Ben de güldüm: 
- Yeni Sabahın kapısında .. 
Dedim ve ilave ettim: 
- Kapının içindeki telaşUın 

belli. 
Bu c~vabıma Sabahçılar kt

zacaklwr amma, siz sözümü is • 
terseniz şakaya, isterseniz cid· 
diye alın! 

TAKAS LİSTESİNE 

ALINANLAR 

Fındık, üziim, incir de tar.as 
listesine alınmışlar. Biz, şahsan 
takasa, klirinye, kontenjana ta
bi miyiz, değil miyiz bilmiyoruz 
amma, şu dünya milletleri iş -
!eri bir esasından taka•layıp da 
yakamızt artık rahate, ticareti
mizi serb te çıkarsalar diye 
dnadayız! 

BİR TAKAS 

TEKLİ Fi 

Denizbank direktörü 
Ziya Öniş ıuahkeınede 
verirken: 

Yusuf 
izahat 

- Devlet hazinesine yalnı& 

bir kalemde 4,500,000 lira kazan 
dadım. Yine ayrıca bir kalem
de 1,200,000 lira tazminat aldır-
dım_ 

Polis fımiri şovıe aıyoıuu. 

Diyor. Herhalde bu adamca
ğız bu rakamları hiilcimin hu -
zuruııda herhangi bir vesikaya 
istinat ettirmeden söyliyemez. 

Bizim arkadaşın aklına gel
miş de: 

- Bari, bu kazanç ile Satiye 
binasındaki kayıp takas edilse .• 

Dedi. Nihayet, bir arkadaş 
temennisi! 

YANLIŞ BİR 

ZAN! 

•Tan• gazetesinde: 
- İ•tefoyu yaraladılar .. 
Diye koca bir serlevha ıör -

düın. Ne yalan söyliyeyim, bir 

dent/ıre telaş& di(ştüm. Vahim 
Ayılan ve sürprizlerle dolu o

lan dünyanın buyünlerinde bunu 
bir siyasi sııikast, müthiş bir te

cavüz, harp çıkaracak bir yara
lama sandım ve... merakla oku
dum. Meğer, İstefo Kurtuluşlu 
bir vatandaş değil miymiş? 

İnsaf bre Zekeriya. Bu ka -
dar yürek oynatacak ne var? .• 

BABIALİ İHTİLALİNİ 

İDARE EDEN ADAM 

Babıillide bir ihtiliil var. Sa
kın bunu siyast bir ihtilll veya 
komite zannetmeyin. Hiişi. Ak
lınıza böyle bir şey gelmişse he 
men derhal tashih ve itizar ede 
rim. Bu ihtilal gazete sayfası 

ve fiyatı ihti!Alidir, bu ihtilall 
idare eden de Son Telııraf sahi
bi Etem İzzet Benicedlr, 

Milliyet ve Tan gazetelerinin 
umumi neşriyat ve yuı işleri 

direktörlüğünden çekilip de ken 
di ba~ına ve kendi sayiııe ı:ü • 

venerek gazete çıkarmıya baş· 

ladığı gün bu ihtilal başladı. 
Son Telgraf, üç kuruştu ve 

tek gazete idi. Bugün İkdam, 
Yeni Sabah, Vakit, Haber gaze
teleri de üç kuruş. Yani Son Tel 
graf, kendinden başka kendi 
cephesine dört gazete daha ka
zandırdı. Ve el<'leriyeti aldı. 

Şimdi beş kuruşluk cephede 
Cüınburiyet, Tan, Akşam, Son 
Posta .. kaldılar ki ekseriyet de
ğil, bir noksanı ile ekalliyet, bel 
lli. bir gıün bu gazeteler de birer 
birer yerlerinden ve rnevkile 
rinden sökülüp üç kuruşluk cep
heye sökün edecekler. İnkılapçı 
Etem İzzet Beuicenin bu ihti -
lilci vufı beşi üç yaparken hal
kın kesesine iki kuruşluk bir ka 
zanç da temin ederken 1Yalnız 
üzerinde durulacak bir nokta 
kalıyor: O da, üç Irurıış mu gaze 
teyi çok sattırıyor, yoksa gazete 
mi üç kuruşla bir arada kendi
sini çok satılmak vazi)'etinıfoe 
bulunduruyor? 

tl'ç kuru luk gazetelerin hep
si bir ayarda satılmadığına, hat
ti buıları hiç satılmadıldanna 
ıöre herhalde kayıtsız ve şart
sız ikinci şıkı kabul etmek g .. 
rekiyor. 

Demek ki, fiyatı üç kuruta 
indirmek de i~ delil, it hem u
cua, hem iyi ıazete yapmakta; 
aranmakta, sevilmekte. 

BCf kuruştan üçe inmek &a• 

dece okuyneuya: 
- Aman beni aL Ne olursa 

senden olur? 
Gibi bir nevi merhamet dl • 

lendiği de oluyor galiba! 

Ş"ÖKRÜ AHMED 

Buhrana ve İhtikara Karşı 
Tedbir Bulunmalıdır 

Bira buhranı her tarafta de -
vam etmektedir. Bundan başkll 
şehirde ve civarındaki eğlence 

yerlerinde de bira çok pahalıya 
satılmaktadır. 

Alakadarla, İstanbulun bir -
çok yerlerinde çalgısız olarak bir 

şişe biranın 40 kuruştan aşağı sa
tılmadığını ve çalgılı yerlerde i
se bu f atın 90 kuruşa kadar çık
tığını söylemektedirler. 

Salahiyettar bir zat bu husus
ta diyor ki: 

c- Ankara muhakkak ki İs -
tanbuldan daha lüks bir yerdir. 
Hi-ç olmazsa merkezi hükümet -
tir. Böyle olduğu halde Ankara 
belediyesi en lüks çalgılı yerde 
bir şişe biranın 22,5 kuruştan 

fazlaya satılmamasını kararlaş -
tırmış ve bunu da tatb:ke başla
mıştır. İstanbulda da böyle ol -
malıdır .• 

BELEDl YENİN TETKİKLERİ: 

Belediye. biranın düble ve ba
lon usulü ile satış i şlerile meşgul 

olmaktadır. Düble ve balonlara 
santilitre, işareti konacak. satış 

bu esas üzerınden olacaktır. Be
lediye iktısat işleri ınüdt.ir!Uğü -
nün bu hususta hazırladığı rapor 
Daimi Encümene ver!lm i şlır. 

ADLiYE 

Fethi Okyar Ankaraya Gitti 
İki haftadanberi şehrımizde 

bulunan Adliye Vekilimiz Fethi 

Okyar dun sabah trenile Anka
ray.a gitm~tir 

Adliye Vekilı, 6 Eylt1lden i -
!ibaren İstanbulda tatbikine baş 

!anacak olan yeni teşkilat kadro
sunu Ankarada tasdik edecektir. 

---oo 

BELEDiYE 

Bazı Hatlara Otobüs 
ilave Edildi 

Dün belediye hudutları dahi -
!indeki kazaların kaymakamları 
toplanmış, beledıve zabıtası ta
limatnarnesıne aykırı hareket e
den otobüslerin tecziye işleri ko

nuşulmuştur. Bir otobüsten mü 
teaddit cezalara ehemiyet ver -
mediği için ruhsatnameleri alın
mış, Rami hattına bir, İçerenköy 
hattına üç otobüs ilave edilmiş -
tir. 

Kaymakamlara Muavin 
Veriliyor 

Kaymakamların ışleri çolı: ol -
duğu için belediye işlerile meş
gul olamamaktadırlar. Bu gibi 
kaymakamlara belediye işlerine 
bakmak üzere birer muavin ve
rilecektir. 

İngıltere parlıinıentosu, ge -
çen haftalarda muvakkaten ta -
ti! karar verirken, muhalif fır

ka liderlerinden Mr. Grenvood, 
vaziyetin tetkiki, hükiimelin 
kendi reyile evvelce Münihte 
ilduğu gibi bir anlaşma yapa -
mamuı _için, eylül ortalarında 

parlamentonun bir defaya mah 
sus fevkalade toplantı yapma -
sını istemişti. 

Parlamentonun fevkalade top 
lantısı, muhalif fırkalarca tah -
ınin edilen ikinci bir l\1ünih se
bebile olmamış, Alman - Sov -
yet ademi tecaviiz paktı ile hu
sule gelen yeni ve fevkalade va
ziyeti tetkik için bu toplantı ya
pılmıştır. 

Acele ve liberallerin mnba -
lif partileri, avam kamarasında 
söyledikleri nutuklarda, gazete -
lerde yazdıkları makalelerde, 
Çemberlayn kabinesinin, Mosko
va müzakerelerini uzatması şid 
detle tenkit olunuyor, bu kabi
neye hücumlar yapılıyordu. İle
ri sürülen düşüncelerde, demok
rat devletler sulh ve müdafaa 
cephesi için Sovyetler İttihadı 
biikUmetinin lüzum ve ehemmi 
yeli tekrarlanıyordu. 

İngilterenin siyası şahsiyet
lerinden olan Sir Charles Tra -
vclyan bir ay kadar evvel Sov
yet Rusyaya gitmiş, tetkikat yap 
mış. geri dönmüş ve Londraya 
geldiği zaman, Dayly Telegraf 
gazetesine göndermi olduğu bir 
nıektuu neşredilmişti. Bu gaze
te, sağ ve muhafazakar fikirle
rin neşir vasıtasıdır. Mektup sa
hibi, Münih anlaşmasını yapan, 
Çekoslovakyayı Almanlara tes
lim, Arnavutluğu italyaya iş -
gal ettirmeğe, nazi ve faşi;tlerin 
ilhak ve tecavüzlerini ilerletme-

e sebep ol n cmbcrlayn kabi

nesine Sovyetlerin itimatları bu 
lunmadığını anlatıyor, İngiltere 
de, faşizm ve nazi tecavüz ve 
istililarına karşı koyacak dğicr 
bir kabine reisinin bulunamadı
ğını, başka bir kabinenin kuru
lamadığını, izah ediyordu. 

Almanya - Sovyetler kredi 
anlaşmasının bir hakikat haline 
geleceği ay !arca evvel, .Ylosko -
va müzakereleri devanı eder • 
ken şüııhesiz ki, İngiltere hükil
metince dahi bilinmekte idi. Bu 
nıiizakcreler devnıa ederken, 
Sovyetler yük•ck meclisinin top 
lantısında mühim bir nutuk söy 
!iyen Molotof, bu ciheti açıkça 
beyan etmişti. 

Almanya - Sovyetler ademi 
tecaviiz muahedesi, kredi muka 
velesinden sonra imzalandı. 

AHMET NURİ IRMAK 

ı" ...................... ı 

i l~öRüYöRüii.i 1 
ı~ .... -..ıı 
i iplik Boyacısı i 
ı Dert Yanıyor f 
i Çakmakçılarda Şerif Paşa ı 

hanında iplik boyacısı tl'sküp· i 
-41:·:! .. Kıe1=·~ .. =..,~·A·::a .. !;":194:;·: .. R•~: .. ıı f : ~:~~:::~~:~ı~;U:~::~ j 

ı sabıte olarak 35 !ıra vergı tar ı 
* Dahiliye Vekaleti mahalll ı betti. Ben 38 yılı temmuzun- ı 

idareler müdürü Rüknettin şeh- ela ileti sabite olan motörü ı 
rimizdeki tetkiklerini bitirm~ Dl kaldırdım. Yine benden 938 yı ı 

lı için vergi iatlyorlar. İstida ı duğundan Ankaraya gitmiştir. 

1 ile müracaat .ettim. Temyiz e-
* Kartal'la Yakacık arasında- dilemez kaydiyle komisyonun 

ki asfalt yolun in§aatı kırk bin ı kararını teblit ettiler. I 
liraya müteahhide ihale edilmiş- tl'ç senelik bir veqp. bir a-

tir. raya geldi. Böyle bir vergi ile 
* İstp•,bul Maarif Müdürü ı mükellef olduğumu bilseydim i 

Tevfik Kut bugün Silivri ve Ça- ı §llbeye o zaman müracaat e-
talcaya gidecek, mektep ve mu - der motörü kaldırdım derdim. 
allim ihtiyacını tetki kedecek • Şimdi bunu kime şikayet e-i 
tir. ı deyim.• 

*Merkezi Avrupa ve Yuna. 1 Ekmek parasını çıkarmak 
nistanda tren hatlarının asker! gaileaile çırpınan bizim gib 

1 akliy t ıı gul bul kilçiik esnafın dert yanacak 
n a e meş unması se takamı nere ·idir? 
babile dün sabahki konvansyoııel ı 

treni 2,5 saat teehhürle g.llTIİf - Soruyoruz ? ı 
tir.. ...................... : 

' 

-
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25 _ A~USTOS 1939 

Türkiye-Fransa 
Ticaret Anlaşması 

Paris, 24 (A.A.) - Türk -
Fransız ticaret anlaşması, dun 

hükÜ et de-algam burada iki m 
legeleri arasında imzalanını.ş -

tır. . h b a.-
Havas ajansının iY• _a er .. 

ahfillerden öğrendıgıne go lan m 
Türkiye ile Fransa arasında 

::Veıce yüzde B5 nisbetinde bu

lunan takas, yüzde 94 e çıkarıl: 
t B undan başka, Türltiy • 

m~ ır. afy 
d Tür. k tütün ve on Fransa a 

satışlarına yapılan zamlar ile ye 

af. tem;n eylemektedir. ni men ı ~.......,,-

Eski Fransız alacaklarının deiı-
lokaj ameliyesi, tamamiyle Türk 
_ Fransız ticaret sosyetesi tara -
tından yapılacaktır. 

Fransız salahiyettar mahfil
leri, Havas ajansına, tamamiyle 

Yugoslav Kralının 
17 ınci Yıldönümü 
Belgrad, 24 (A.A.) - Kral 1 -

kinci Pierre on yedinci yıldönü
ınünün yakında yapılacak olan 
tesidi merasimi münasebetile 
bütün memleket, bu büyük mil
li şenliğin fevkalade muazzam 
oımaııı için hazırlanmaktadır. 

-~ooo----

Yunan Yugoslav 
Ticaret İtilafı 

Belgrad, 24 (A.A.) - Gazete
lere nazaran Yunanistan ile Yu
goslavya arasında tediyata ait 
yeni bir itilM akdı maksadile ö
nümüzdeki wy >çinde müzakere

lere girişilecektir. 

Hongkongdaki lngi
lizlerin Vaziyetı 

Hongko~. 24 (A.A.) - Reu

ter ajansı muhabirinin istihbarı 

pa göre, Japonların Hongkong -

taki İngiliz kolonisini tehdit et

meleri üzerine İn.giliz askeı· ve 

bahriyelilerinin ailelerine; cabın

da şehri tahliye edebilmek ü

zere bagajlarını hazır bulundur

maları emri verilmiştir. Ecnebi 

kadınlarla çocuklar koloniyi teT'

kederek Hongkong yakınında ka 

in Stanley adalarına iltica 

meğe davet olunmu§lardıl'. 

et -

Belçika Kralının 
Nutku İyi 
Karşılandı 

Paris, 24 (A.A.) - Belçika Kra 
Jı Leoopold'un nutku, siyasi ve 
diplomatik Fransa :mclıaf.ilinde 

sıcak bir sempati ile karşılan -
ıruştır. Kralın heyecanlı ve asil 
lısanı Fransada derin bir akis 
hasıl etmi§tir. Fransa-da Oslo gru 
pu devletleri mümessillerinin 
pek insani ve pek akılane olan 
hattı hareketleri umumi:yetle tah 
sin edilmektedir. 

Bütün mehafilde kralın bu da
vetinin hukuku düvel ahkamını 
m Ü temadi yen ihliıl e1ıınek sure
tiyle dünyayı umumi bir ihtila
fa sürüklemek tehdidinde bulu
nanlar tarafından dinleneceği ü
midi izhar olunmaktadır. 

---000>----

Alman Tedbirleri 
Canberra, 24 (A.A.) - Başve 

kil Menzies, önümüzdeki üç se
ne zarfında 3000 pilotun antre
man yapmaları için nakden yar -
dı.rnda bulunmak suretile bir ih 
üyat sivil hava kuvveti ihdasına 
karar vermiştir. 

Ljoubjaua Panayırı 
Bel.grad, 24 (A.A.) - Ljoub -

jana'nın büyük Sonbahar pana
yiri, 2 Eylfılden 11 Eylule kadar 

devam edecektir. 
---on---

Sıhhat Vekili Giresunda 
Giresun, 24 (A.A.) - Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekili dok 
tor Hulfısi Alataş, Erzurum va.
puru ile dün şehrimize gelmiş
tir. 

Doktor Hulfısi Alataş, hüku
met, belediyeyi, Partiyi ziyaret 
ettikten sonra sıhhl müesscsee
tı gezın~ ve ayni vapurla Or -
duya gitmiştir. 

Fransız Gazetelerinin Yerinde Bir Temsili 

Gelen Bu Yıldırımlı Kasırga 
Hiç Bir Şemsiye İle Durdurulmaz ? 

--- .. .. b tlayn'ın meşhur (Şemsiy~) li siyasetini işte böyle gfuel ve mizahi 
aazeteleri, IUosyo Çent e ~ti• temsil ve tesbit ediyorlar Fransız • Stln ' 

- .. Çemberlayn'ın meş -
Mosyo . İngiliz ga-

. esi bızzat 
lıur şenısıY ' Fransız 

. onlara tebaan 
zetelerile 'kte ser 

ba<>lıca nu 
gazetelerının • . k 

. ld Bu gazetelerın e 
roayesı o u. . . 

. . . ·!iz başvekılı elın-
ıerısınde Ingı .. · 
deki n.e;.ıııur şemsiyesile gosten 

lir ki, maksat, Mösyö Çember -
laynın çok ihtiyatlı ve ço.k düş~n 
celi siyasetine ilişmektır. Mcı&
·ö Hitlerin, !bugünlerde son e

"':i erini ve marüetini gördüğ\imüz 
~eşhur (yıldırım siyaseti) ~.e 

. karşı ve onun tamamıle m~u
sü olarak tıa işte bu (şemsıyeli 

siya•eti) ileri sürmek adeta m'O-

da olmuştur, denilebilir. Yuka· 

rıda bir Fransız mromuasından 

naklftıiğimiz resimde 1'ite bu ye 

ni gazeteci tenkıtciliğinin cıd -

den güzel bulunmuş ve güzel 

temsil edilm.~ bir nu.munesidır 

İKDAM 

1 !"' - ; 1 Günün Mevzuları: 
-~«A-_ 

Benim Oğlum Bugünkü Japonyada 
Bana Okurı Maarif Prensibi 

Bu,oıtinlerde başlaması ihti-
mali, gittikçe artmakta olan ve 
başlarsa biraz, uzuncıı süreceği 
tahmin edilen yeni bir cihan 
harbi de tıpkı eski harpler gibi, 
elbet günün birinde bitecektir. 
Bitecektir amma yine galipler, 
mağluplar, yine yeni yeni mu
ahedeler, falan filii.n... Derken, 
yine yeni yeni hoşnutsuzluklar, 
sızıltılar, kinler, garezler, hır -
çınlıklar, düşmanlıklar... Sonra 
yine yeni yeni itilıiflar, ittifak
lar, aşikar ve gizli anlaşmalar, 
karşılıklı ve türlü türlü ideolo
jiler, ç"§it çeşit propagandalar ... 
Bu arada, bir taraftan zahiren 
silahlan tahdid, sulb, Akvam ce
miyetleri... Öte taraftan dehşet
li siliih arttırışlan ve kıyasıya 
harp hazırlıklan.. Daha sonra 
tekrar bugünkü vazi ·et, bugün 
kü manzara ... Yani yumurta yi
ne kapıya gelmiştir. Harp ha 
patladı, ha patlıyaoak. .. Bütün 
dünya siyasilerilc birlikte bü
tün düna gazeteleri ve bütün 
dünya asabiye mütehassısları en 
faal zamanlarını yaşıyorlar. 

- Dünya asabiye mütehas -
sıslarına da ne oluyor? 

Diyeceksiniz. 
Ne olacak, yeni devrin sinir 

harbi d, _çoktan ve bu seferkin
den daha şiddetli olarak başla
mış ve şimdi en had devresine 
&irmiştir. 

Ne yazık ki, .kıyamet tekrar 
kopmak üzeredir, bütün cihanın 
manzarası gö-;teriyor ki eski kı
yametler gibi, bu yeni kıyametin 
de artılı; önünü almak kabil de
ğildir. 

Nilta)·et: 
- Rooom! 
Onun da alt tarafı maliım ... 

Yani yukarıdan beri okuduğu -
nuz şeylerin, yine tekrarı .. Ya
ni temcit pilivı, yani, sizin an· 
lıyacağınız: 

Benim oğlum bina okur dö
ner döner, yine oku:r! 

Ne yapalım ki bu iş böyle -
ir, dun) a kurulduğundan beri 

böyle gelmiştir, böyle gider. İş
te en uzak tarihten, en yakın za
manlara kadar gelip geçen bun
ca harpler ve harp sanlan, hep 
ayni nakaratın tekerrüründen 
baş:~ nedir? Tevekkeli deme -
m.işler: 

Tarih tekerrürden ibarettir!. 
Marifet odur ki, bugün de -

ğilse öbür gün, bir babayiğit or
taya fı.ksm, tarihin bu daimi 
kanlı tekerrürünü değiştirsin! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Terfi Eeden 
Ortaokul ve 
Lise Muallimleri 

(Baş tarafı 2 inci sayfada) 
uzan 25 den 30 liraya, Eren.köy 
kız lisesinden felse.fe muallimi 
Zekeriya 40 dan 50 liraya, fran
sızca muallimi Haydar 25 lira
dan 30 liraya, dikiş muallimi 
Fatma Macide 25 den 30 liraya, 
kimya muallimi Perihan 30 dan 
35 liraya, beden ter.biye mualli
mi Hidaşet 30 dan 35 liraya, e
debiyat muallimi Hidayet Ni
met 30 dan 35 liraya, İngilizce 
muallimi Emine Adile 40 dan 5() 
liraya, ağaloğ!u orta mektebin
den tabiiye muallimi Zeynel
abidin 40 dan 50 liraya, Nişan
ta~ı kız li>.eı.inden musiki mual
limi Mutahhare Er ZO den 2~ 
liraya, İstanbul kız orta melı.te
lbiııden türkçe muallimi Behice 
Köprülu 35 den 40 liraya, beden 
terbiyesi muallimi Yaşar İsfen
diyaroğlu 25 den 30 liraya, di
kiş mualliIDJ Hüsniye 35 den 40 
liraya, Eyüp orta mektebinden 
beden terbiyesı muallimi Sabih 
Özlü 2() liradan 25 liraya, dikiş 
muallıııni Hatice Makbule 25 den 
30 liraya, Kunıkapı orta mekte
binden riyazıye muallimi Ke -
mal Zülf; 40 liradan 50 liraya, 
rtsim muallimı İfraz 30 liradan 
35 liraya, Cumhuriyet kız lises. 
si İngilizcE muallimi Seniha Pa 
sın 35 den 40 1 raya, kımya mu- J 
allim. Va f •) < 25 den 30 liraya, 

Şimdiki Prensip Japon İnkıla. 
hından Sonra Teessüs Etmiştir 

YAZAN: 

Pr. Dr. Hilmi Ziya Olke_n __ ı 
Bugünkü Japon maarifinin ma

zide derin kökleri yoktur. Heyeti 
me.:muasile (siyasi teşekkülü gi 
bi) 1867 de Japonyan,.ın garp tek
niğini sür'atle kabul ettiği Meiji 
inkılabının başlarında kurulmuş

tur. Yeni maarifin tesisi Japon 
cemiyetinın istihalesinde icrayi 
tesir eden hakim kuvvetlerden 
biri idi. Bugünkü Japonyayı mek
tepler yapmıştır 

Eski terbiyenin izleri hemen 
hemen kaybolmuştur. O ilmi ve 
intifa! olmaktan ziyade dini ve 
ahlaki ıdi. Mektepler mümtaz sı
nıflara mahsustu· He~ daTnfada 
kurulan hükumet mektepleri 
genç samournlleri terbiye edi -
yordu. Tcrakoya denilen halk 
mektepleri de evvelce bııdist ma
betlerine merbuttu, fakat yavaş 
yavaş dini vasıflarını kaybetmiş
lerdi. Erkek ve kız çocuklar ora
da 6 - 15 yaşı araı;ında ders gö -
rürlrr, Çin ve Janon edebivatını 
ve ev idaresini öğrenirlerdi. 

Bugün h5kim olan prensipler, 
Japon milli inkıllıbından sonra te
essüs etmi•fir. Mriji inkılabının 
gayesi, ilmi teJ·niğe sahip, garp 
usullerile müC<>hhez modem bir 
devleı teskil etmek; daim'nl•rm 
mahalli pÜfnzlnrını kırmak, tm
paratorlurrun iktiıfarını +em•il 
eden mütecanis ve müttehit bir 
hükiımct meydana getirmek. İm
paratorluk etrafında bir hürmet 
ve itaat havası yaratmaktı. Ja -
pon maarifinin prensinleri bul(iin 
bu endi<elere ccvao vennekterlir. 

Japon mekteplcrinrle bundan 
dolavı kenrli anladıkları milli !t>

sanüdü temin C'tm k istiv~n bır 
nevi mP<leni ahlfık telkinine eok 
ehemmivet verilir. Bütün dinler 
umumi t!'dri<atın h~ricinderlir. 

Resmi ve hususi mekteplerde di
ni tedri<-ıt vanmak memnuclıır. 
Fnkat dini bir •umrenin kendine 
mohsus mektebi olabilir. 

Japonyada tedrisat, devletin 
sıkı ve merkezi kontrolü altın -
dadır. Maarifin prensipleri, mev
zuu, mektep programlan devlet 
tarafından tesbit edilmistir. İlk
mekteplerden hemen hepsi umu
midir. Orta ve bilhassa yüksek 
tedrisatta bilakis çok mikdarda 

hususi mektep vardır. 46 Japon 
üniversitesinden 24 ü hususi te
şebbüslerle idare edilmektedir. 
Fakat devlet üniversitelerinin u
mumiyetle daha çok prestigesi 
vardır; ve bunlar, hususi üniver
sitelerden daha tam bir tedrisat 
yaparlar, 

Şehirler ve kasabalar ilkmek -
teplerini yapmıya mecburdurlar. 
Belediyeler de muallim mektep
leri, orta mektepler, yüksek kız 
mektepleri, kör ve sağır mektep
leri tesis ederler. Devlet, müşkül 
senelerde umumi cemaatlerin te
şebbüslerine yardım edebilir. 
Devlet, memleketin umumi ma
arif masrafının takriben 1/4 ü
niö ).plprJiveler 1/5 ini ve siteler, 

türkçe muallimi Halıt 25 den 30 
liraya, beden terbiyesı mualli -
mi Şadiye Savaş 25 den 30 lira
ya, İnön'U kız lisesinden beden 
teı:biyesi muallimi Remziye 25 
den 30 liraya, İstanbul kız mu
allim mektclıinde tarih coğraf
ya mua!limi Fahriye Erik 25 den 
30 liray:ı, piyano muallimi Emi
ne Meliha 25 den 30 liraya, İn-

gilizce muallimi Vccıhe Ziya 30 
dan 35 liraya, musilti muallimi 
Resmiye 30 dan 35 liraya, be -
den teıbiyesi muallimi Mesadet 
Sayar 30 dan 35 liraya, içki di
k~ muallimı .A!yşe ıSan;yL 40 
dan 50 !ıraya, Kadıköy bırmci 

orta mektebınder tarih coğrafya 
muallimi Muhıttın 30 dan 35 
!ıra) a, Kadıköy bırin<.i ortadan 
Sıdıka Süleyman 3$ dm 40 li -
-~) a, mu ıki mııall.mı J lehmet. 

şehırler ve kasabalar 
sını doğrudan doğruya 
ederler. 

ise yan
taahhüt 

Japon maarifi, Meiji inkıli'ıbın
danberi muhtelif garp metodla
rından mıilhcm olarak kurulmıya 
ba~lamı~tır. İlk tedrisat iptida 
Fransız maarifini taklit ediyor -
du. Orta tedrısatta Alman orta 
tedrisatının prögramlan takip e
dildi. 

Japonyada ilk tahsil mecburi
dir ve 6 yaşından 12 yaşına kadar 
devam eder. Bugünkü Japonya, 
bu mecburiyeti önlemek için mü
temadiyen yeni mektepler yap -
tırmaktndır. Bölen mikdan 25 
binden fa•ladır. (Buna hususiler 
dahil değildir) , 10 milyondan faz
la çocuk, bu mekteplere devam 
ederler. Resmi istatistiklere göre, 
ml"kteplere devam, %99.5 tur. Bu 
tahsil devresi erkrkler için ol -
duğu gibi kızlar için de mecbu -
ridir. 

İlk mektPbe devam eden tale
ben in ancak küçuk bir kısmı or
ta tahsile ayrılır. Bununla bera
ber 1914 denberi orta mekteple
rin sayısı da fevkalade artmak· 
tadır Burjuva sınıfının inkişafı 
ve hükumetin fazla memur ihti
yacı, husus! işlerin artması bu 
~oğalmıya sebep olmustur Fakat 
munevverlerin i<;sizli~i, hükıi -
meti ,bu nevi müess<'seleri tah -
dıt etme/!e mecbur etmistir İlk 
mektr·pleri tcrkedl'n erkek ço -
cukların •1, ili ve klZ ~ocukların 
% 10 u orta mekteplere girmek· 
tedir. 

Japonyada 550 erkek orta mek
t · (ta si 350,00<l) e 7Q(l kız 
orta mektebi vardır. Orta mek -
tep!erle üniversite arasında mü
tevassıt bir vazi fc gören bir kı -
sım yüksek mektepler de vardır 
ki bunlara Koto gakko derler. 
Bunlann müddeti 4 senedir ve 
ekserisi devlet müessesesidir. Bu 
Koto gakko'ların kısmı azamı ü
niversitelere talebe haızrladığı 
için onlara merbuttur. 

Devlet üniversiteleri pek çok 
değilse de ehemmiyetleri ziyade
dir. Tokyo, Kyoto, Fukuoka, Scn
dal, Sapparo'da bunlardan bü -
yükleri vardır. Devlet üniversi -
telerinde hukuk, tıp, edebiyat, 
fen, ziraat. sınai teknik ve iktı -
s;:. fakült!"leri vardır. Talebenin 
en büyük kısmı hukuk ve tip ro
kültesine devam ederler. 

Teknik tedrisat modern Japon
yada çok mühim lıir rol oynar. 
Teknik, ticaret, ziraat, bahriye 
gibi meslek mektepleri, orta mek
teplere tekabül eder. Buraya 11 
- l 7 yaş arasındaki talebe devam 
eder. Bazan orta mekteplerin bir 
mesleki tedris şubesi vardır. Mes 
lek mekteplerine devam eden ta
lebe mikdan oldukca yüksektir: 
900 mektepte 250,000 talebe. 

Fakat günün muayyen bir za
manında sami olarak gelen tale
be mikdan çok .dah abüyüktür: 
15,000 mektepte 1,250,000 talebe. 
Bundan maada ihtisas meslek 
müesseselerine, yüksek derece. 
deki müesseselere hemen 10,000 
talebe devam etmektedir. 

Japon maarifi Fransız, Alman 
ve İngiliz sistemlerini muhtelif 
tedrisat derecelerinde ve muhte
lif zamanlarda tecrübe ettikten 
sonra nihayet son zamanlarda 
kendi sınai inkişafı ile mütenasip 
ve kendine mahsus bir tarz taki
bine başlamıştır. 

Münevver çokluğu ve işsiz buh
ranına karşı alınmak istenen ted
birler, mezunlara mahreç bulun
ması, bunların yeni adalara sev
ki, bilhassa hararetli üniversite 
faaliy tkrı Japon maarifinin hli
len ıçinde bulunmakta olduğu va.. 
ziyetın en şa,•anı ehemmiyet nok
talarım trskıl < tmPktedir. 

HiL."'lfİ ZİYA tlLKEN 

1 da:r, k. rşı ruı nı tara ın -
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Adabı Muaşeret 
Kitabı Lazını 

- Maarif Yek.iliğine •lh 
Atatürkün Kastamonudıt 

ka inkılibını yaptığı ı:iiııl 

bir gazeteci sıfatile Ebedi ş 
büyük e>erlerini adını adıın 
bit ediyordum. 

Atatürke candan inanan 
mille!i derhal birer şapka t 
rik etti. Fakat bunun adab 
erkinı o zaman bir mesele 
muştu. Şapka nasıl giyj 
Selam nasıl verilecek? 

Nihayet kıyafet kaTarnn 
imdada yeti Hği i~in herkes 
yük bir endişeden kurtuldu 

Aradan on beş yıla yakın 
man geçti. Bu kadar ı.aman 
ra tekrar adabı muaşeretten 

' yafetten bahsetmek çok 
olacak. Etrafta görülen ınn 
ralar; hiiLi müşkül vaziyeti 
mvccut olduğunu ve artılt 

na nihayet verilmesi icap et 
ni gösteriyor. 

Nitekim bu noksanı r 
makamlar da takdir ettiğı 
Maarif Vekilliği butün nırk 
lere Adabı muaşeret usula 
öğretilmeı;i için taıninı Ynp 

1''akat böyle geniş 1ttikl 
ki bir hareketin liilettayiu bi 
mim ile muvaUakiyete ulaş 
ğına kani değiliz. Çtinkiı 
mevcut elemanlar bu hus 
tam miuıa:ille saliıhiyet 
olduklarını iddia edem 
Hatta Avrupa görmüş ve 
telif memleketlerin Fransı 
gili Anı ik 

z, 
z, er an mahalli s~r 

nilerini öğrenmiş vatanda 
1 

le garp adabı muaşeret ~. 
rine tamamen ,.akıf oldukJ 
söyliyemezler. Çünkü her rı 
leketni kendine &öre ayrı 
!eri vardır. Muaşeret usulle 
buna göre tanzim edilın 
Bize göre, Maarif Vekilliği 
sistematik ekilde kıı;aca hal 
evvela garp Adabı ınuaşere 
sullerini en in(:e teferruat 
rıneaya kadar tesbit etme , 
na kıyafet kararnamesi ile 
ra,imlere ait talimatname 
ilave ederek bir kitap 
n<'Şl'etmel dir. 

Hal~ın da anlı)·acağı ~ 
hazırlanacak bu kitap, ayni 
manda resmi mahiyeti~ ola 
için bütün memlekette yel<n 
sak bir idabı moa. eret ıısııl 
nün yayımına yardım edı 
Ve idalıı muaşeret kamusu 
ailesini göweuktir. 

Hariciye Veki 
. (BU§ tcmrfı 1 inci yj. 

Çıs.i Fon Papen tarafından ıı 
ret olunmuştur. 

Fon Papen ile Jiariciye 
kilim.iz arasındaki gôrutnı~ t 
uzun nı!iddet devanı eıııı~ 
Alınan sefiri oteldtn ayrıld 

. ·ıis 
tan bır müddet . onra İnı:t eli. 
yük elçisi de p-pela ol 
gelerek Şillı.rü s.ıaeoğlu ilt 
likatta huhuımu tnr. " 

Saat ıa a Jı;adar dev~ Jllf 
bu görö§lneleri ıaüteakıb 
ciye v .. mmn. .perıpeia" D 
ayrılını§ '1e doğruca flot'~ ~cii 
niz köşküne giderek B•" Jııı 
htlnunua bet i.aonli ıar 
elan kabul 01-oştnt· 

--00--

Büyük ·Resmi 
Geçit ad 

(BO§ ttırnfı 1 irıcı ıcı!lf . 
Mareşal Çakmak mın 

rın umumi kritiğını yapt • er 
nun m11vafiaklyetini :etıartıı 
tirdi. Geçit resmi bugiın yap 
lacaktır. 

Trakya ınanevralanııa 
rak eden ordumuzun Edi 
yapr.caklan büyük rP. mı 
te Jıazır ,!Julunrnak üzert . 
ııskeıi heye1ile memJeketfmlZ 
ki ecnrb .'-aşemilitcrler d 
şam 20.5 da ,ehriınizden Ed 
neye harekel etmişlerdir. 

Ge.,'lı resmı •aat 8 de tıaşl 
caklır. !Buyuk resmı g~ıtt 
sonra kumandanlara ve , 
askeri lıeyctı halan ıle at.aş 
literlere, İstanbul ır. tbua! 
messıllerlnc Edirne vıl yet 
raat çesinde mukellef hır 
le ziyafeti verıkeektlr. 

mutlu oluyor. 

SEL)., fi İZZET ssı> 
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ATATÜRK'ÜN ~, 
~SON GÜNLERi 

••! Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 12 [ .. 

l: 
; 

Atatürk Kıç Salonda 
Amirali Kabul Etti 

Erdek, top sesleri üzerine sa • 
~ hile birikmiş, Atatürk'ün yatını 
a görür görmez, kazada muazzam 

tezahürat başlamıştl. 
Şehir, birkaç dakika içinde baır 

tan başa bayraklarla donatıldı. J Kalabalık bir kitle sahil boyuna 

( üşüştü. Bayram havası ve taşkın 

11 bir neş'e içinde çalkanan Erdek, 
Ata'sına bu tezahüratla derin say. 
gılarım sunuyor, Atatürk, gö • 

nülden kopan bu samimi ve CO§

kun meserret karşısında • bizzat ... 
u ifade ettiği vecizesile bilinen • 
a çok mütehassis bulunuyordu. 
e Savarona 18,10 da koya demir· 
d ledi. Yatın funda etmesini müte-

akıp Yuvuzdan ayrılan ve Ami • 
ral forsunu taşıyan istimbotla A· 

n 
J1! mira! Şükrü Okan Savaronaya 
k geldi. 
y: Ebedi Şef, donanmayı seyret· 
k tikten sonra kıç salona geçmiş, 
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Amiralı orada kabul ediyordu. 

Şükrü Okan, Atatürk'ün huzu· 
runa çıktı. Ebedi Şef, salonun sol 

tarafındaki hasır koltuklardan bi 
rine oturdu. Amirali de huzurun 

da oturtarak, diğer zevat hazır 
bulunduğu halde donanmaya ait 

hususları görüşüyor, izahat alı. 
yordu. 

Donanma Kumandanı yarım sa
at kadar huzurda kaldı. Ebedt 

Şef, donanmada gördüğü intizam 
ve mükemmellikten doğan tak. 

dir ve iltifatlarını Donanma Ku· 
mandanına bildirdi. Halkın yap. 

tığı şenliklere donanmamn işti. 
rakini emretti. 

Güne-§- ça.lci~tan. '10nr-Q. i!r.d.ok-

te tezahürat fener alaylarının sa

hile inişi, ve bütün tazeliği, can
lılığı ile devam ediyordıı.. Halkın 
coşkun bir tavırla haykırdığı: 

- Yaşa Atatürk ... Varol Büyük 
Atam! .. 

Sesleri koyu kaplıyor, engine 
kadar taşıyordu. Atatürk, bugün

kü mesaiden yorulmuş gibi 
saat 22 de dairesine çekildi. İsti

rahat için daireye gide~ken de sa 
hile biriken halka, yatın ve do • 

nanmanın projektörlerinin çev
rilmesini, kıyının bol bir ışık yağ. 

muruna garkını da emretti. Bun
lar yapıldı. Erdek bu tezahürat 

ve P1'DJelctör !erle ışıklandırılan 

sahil boyu, nurlu bir parça gibi 

ışıldarken Ebedi Şef, istirahat 'İ· 
çin yatağına uzanmış. Si

rozun zaman vermiyen sinsi 
ıztırabile başbaşa bulunuyordu. 

22.30 da Ebedi Şefin eınrile 
Savarona d<>mirini aldı. Ağır a-

ğır dönerek provasını İstanbula 
çevirdi. Donanmanın selılm ve ih 
tU-amı, halkın coşkun tezahüra
tı arasında zinde getirdiği bü • 

yük Atayı, yorgun ve rahatsız 
yatağında taşıyarak İstanbul 
yolunu tuttu. 

İLK KRİZ 

Atatürk'ün müdavi hekimleri 
yatın Riyaseticümhur d,airesine 

davet edildikleri sırada yat Mar 
marada süratle yol alıyor, bu 

çağırılış, sabahtanberi bol bir 
ne§'e içinde bulunan yat halkını 

birdenbire yeise garketmiş bulu· 
nuyordu. 

Atatürk'ün ilk geçirdiği kriz, 
Sirozun ilk ihaneti bu idi. Ve 

Erdek dönüşü meydana gelmiş 
bulunuyordu. 

Hekimler büyük bir gayretle 
çalışarak bildikleri bütün tıbbi 

çareleri tatbik ediyorlar, Ebedi 
Şefin rahatsızlığım önlemeğe uğ 
raşıyorlardı. 

Savarona limana girerken E
bedi Şefin kriz arasında verdi/ti 

bir emirle Adlara teveccüh ettL 
25 Haziran Cuma günü saat 5,25 

te Adalar arasından dolaşılarak 

Yorgolu önüne varılınca ilk kri

zin hafif sarsıntılarile yatağında 
istirahat eden Ebedi Şef sordu: 

- Neredeyiz? 

- Büyükada önünde, Yorgolu 
sahilindeyiz Atam! 

- Burada duralım!. 
Bu irade suvariye tebliğ edil· 

di. fürvarcma ŞUnaıkı pldJın kar· 
şısında funda etti. Buradaki de

vamlı ve serin rüzgar yatın geniş 
ve tel kaplı pencerelerinden A -

tatürkün dairesine doluyor, E -
Bedi Şef bu serinlikten hazzedi
yordu. 

Hararetin yükselı~i, Atatür -
kün duyduğu bünyevi ve de -

vamlı fiyevr kendisini çok rahat 
sız ettiği için büyük hasta serin 

deniz rüzgarın' teşne bir sıhhat 
durumundaydı. 

Burada tedavi de\·am etti. A· 
tatrükün hususi hekimleri var 

gayret.\erile çalıştılar. İlk kriz 
hafif geçmekle berıı;ber şimdi de 

yeni ve bambaşka araz göster • 
meğe başlamıştı. Bunun en göze 

çarpan tarafı Anfizem yani ne· 
fes darlığı şeklindeki arfızdı .. 

Teneffüs edebildiği halde gayri

kafi nefes aldığını ihsas ede • 
cek mahiyetteki bu araz Atatür-
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Genç kız cevap vermedi.. Dil· 
deki çamlan seyreder görünü -
yordu. 

Ekrem, yamna gelmişti: 

- Karnını. acıktı.. Belkıs .. 

- Benim de öyle .. 

- Şuraya çıkıp bir yemek ye-
sek .. 

- Kotrada her şeyimiz var. 
Balığa çıkacak insanların yanın

da seferi yiyecek olmaz mı? .. 
- Var ama, benim canım, şı1 

sahilde biraz oturmak istiyor. 

- Sen bilirsin .. fakat, kotra • 
ya dönsek, daha iyi değil mi, 
li:krem? Daha rahat değil mi? .. 

Ekrem sordu: 
- Belkıs, balığa gitmek hile~ 

yesi nasıl oldu? .. 
- Sen yine ava çıkmış sayılır 

sın .. beni avladın bugün .. 

Ekrem, bir kahkaha savurdu: 
- Ava giden avlanır .. 

Kotra-da yemek yediler. Sı.calç 
bastırmıştı .. uyudular. Belkıs tat 
lı rüyalar görüyordu .. 

İlk uyanan Ekrem oldu .. ya • 
nında uzan~ yatan genç kıza 
baktı.. mışıl mışıl uyuyordu .. 
Ekrem. yavaşça eğildi, Belkısın 
göğsünden pötü. 

Genç kız, hemen, gözlerini a· 
ra!aıruştı: 

- Ne var, Ekrem .. 
- Haydi, sabah oldu .. 
•Belkıs, birden doğruldu.. sa • 

ğına soluna bakarak: 

- Hangi sabah, Ekrem, dedi .. 
baksana hava kararıyor .. geç kal 
mıyalım?. 

- Yavaş yavaş yola çıksak, ar
tık .. 
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- Talhlil için gönderdiğim 

fotografı iade edecek misiniz? 
- Hayır. Fotoğra.flaT bizde 

kalıyor. 

BEŞİKTAŞTA Kr. il 

- Sorduğunuz mesele hak • 
kında bir karar yoktur. Mektep 
idareleri bunu belki yapıyorlar. 

KIRIKKALEDE SADİ 

(Askeri Sanat lisesi) 

- AlıJıancadaıı tercüme ka
biliyetimi yükseltmek istiyorum. 

!Bunun için Almancadan dilim~ -

ze çevrilmiş birkaç eserin Al~ 

manca ve türkçe isimlerini ya
zar mısınız? 

- Lisan .derecenizİ !bilmiyo

ruz. Evve!l işe kolaydan !başla

nılır. Met.od A1genn Almanca 

kısmı Zeki Cemal tarafından ter 
cüme edilmiştir. Bu ktiabı ve 

bir de met.od Algenin birinci 
kısmını alınız. 

KÜÇÖKYALIDA BEDRİYE 
TUNÇER 

- Bu sene onuncu sırufa geç
tim. 11 inci sını.fa geçince Ça

pa Kız Muallim mektebine gir
mek istiyorum Ne lazımdır? 

- Lisenin son sınıfı.na geçin

ce, bir sene daha lisede okuyun 

ca lise mezunu olunur. Üniver- · 
siteye girersinız. Ondan sonra 

· lise ve orta mektep muallimi 
olursunuz. 11 inci sını.ftan mu

allim megtebıne giresen iz ilk 
mektep muallimi olursunuz. 

İSTANBULDA FİKRET 
GÜN GÖL 

- Sorduğunuz zatın kim ve 
nerede olduğunu sorduk Bilme 
diler. 

Namık Kemal ihtifali hak • 
kında henüz verilmiş lbir karar 
yoktur. 

kü en fazla muzıarip eden bir şe
kilde devam ediyordu. 

Savarona akşama kadar bura

da, l\.naforla Yorgolu önünde 

kaldı İkindıye doğru biraz hafif
liyen kriz ak§amla beraber yine 

had şeklini aldı. 
Atatürk yatağında Siro • 

zun bu çeşitli ve sıkıcı şeklllerile 
kavi bünyesinin bütün muka • 
vemetini savaş~ırarak hekimle -
rin de tıbbi müdahalelerine ken
disini terketmiş, sık sık nefes a· 
lışlarla arada bir hafif ve sürek
sız inleyişlerle istirahat ediyor • 

' 1 L' ; 11 ' 

du. 
Gece, yatta ilk defa büyülC'bir 

matem havası bütün şlddetile 'ııü 

küm sürerken' Atatutk t'ekr~ e-
• .. ' 't : 

mir veİ"di: · 

- Hava istiyorum .. hareket e
dilecek!. 

(Arkası viır) 

- İsabetli olur .. 
Kotra demirini aldı. Ekrem 

motörü çalıştırdı. Yelkenleri aç
tı .. Dili döndüler, Suadiyeye doğ 
ru gidiyorlar. 
Güneş, Marmarada, bu akşam, 

her zamankinden daha güzel ve 
ihtişamlı renkler içinde, ufukta 
kayboluyordu. Suya gölgeler dii. 
şüyordu. Deniz, tenha ve sessiz· 
dl. 

Belkıs, başım, Ekremin dizle-
rine koymuş, uzanmıştı. 

İçini çekti: 

- Ne güzel akşam, dedi .. 
- Fevkalade .. 
- Öyle mes'udum ki, Ekrem: 

sorma .. 
- Ben de öyle Belkıs .. 
- Seni çok seviyorum Ekrem .. 

sen olmasan, imkanı yok Ya,'jıya
mam .. 

- Ben de öyle .. 
- Hayat senin yanında ne tat· 

h .. 

- Benim için de öyle .. 
- Canım Ekrem, yalvarırım, 

sana, beni bırakma.. artık, beni 

Paradan Başka İnsan Ve Bir 
Çok Şeyler Lazım 

Sinema ekipini teşkil eden in
sanlar, şunlardır: 

1 - Prodoksiyon direktörü. 
Direktörün hi!kmeti vürudü, 

hayır! demektir. Gösterilen bü • 
tim masraflara karşı: Hayır. der. 
Evveliı prQsip itibarile Hayır! 
der, sonra tetkik eder. 

Bu rol, çok mühim bir roldür. 
Prodoktörün sızlanmaları ile sah 
ne vaz'ının hidet ve şiddeti ara
sında muvazene teminine boş 

~ 

yere çalışır .. 
Meseliı kendisine: 
- Mösyö, bugün öğleden son· 

ra çin sahnede bir vazoya !il.zum 
vardır .. deı-ler. 

Vereceği cevap, şudur: 
- Hayır .. esasen ne işe yarı -

yacak ? 
- Madam X, bu vazoyu Mös

yö Z in ba,'jında kıracak .. 
- Daha iyi söylediniz ya .. kır 

mak içiıı. bir vazo satın almakta 
bir fayda görmüyorum .. 

- Fakat bu vazo kırılmak su
retile senaryonun bütün tarihi 
ortaya atılmış olacak. Bu vazo, 
bütün ailenin kolleksiyonların • 
dandır. Bu sebeple ... 

- Evet, evet .. biliyorum .. se • 
naryoyu biliyorum .. fakat bu va 
zonun yerine kırılmaz başka bir 
şey konruna:z mı? 

- Fakat sahne vazıı böyle is
tiyor .. 

- Pekala .. kira ile alsak ol • 
maz mı? 
- İyi a.ınma, kırılacak değil mi?. 

Yine parasını vermek mecburi
yeti var .. 

-; Pekala.. gidip satın alınız; 
fakat çekişe çeldşe pazarlık ed1· 
nfa. Mademki kudacaktır .. en u
cuz neviden olsun .. 

İki saat sonra vazo, dekorun or 
tasın dadır. 

Direktör, sahne vaziıina yakla 
şır ve: 

- Bu vazoyu görüyor musu
nuz .. biz, öyle masrafa bakan ta
kımdan değiliz. Bir şey lazım mı, 
liizımdır .. der. 

Halbu ki kıılbinde altın harf • 
!erle: cVakit, nakittir.• vecizesi 
yazılıdır. 

2 - Rejisör .. 

• •• 

Kendis'.·nden her ne istenil~ 
istenilsin hem de istenildiği da· 
kikada onu elinde bulundurma,4 · 
mecburiyetindedir. 

- Rejisör, yarın için M. N. 
markalı ıiir sofi-a 'takımı lazım. 

: ;ı. '1 ' ı 

- Başüstüne. 

Eşhas olsun, eşya olsun hiç 
birinin. meydana çıkarılması im· 
kansız değildir. Ertesi sabah M. 
N. markalı sofr~ takımı stüdyo-

ihmal etme .. belki, beni karşında 
küçülmüş gfu'üyorsun .. fakat, se
ni çok seviyorum, ne yapayım? 
Bir çılgın gibiyim .. hayatta tek 
bir şey istiyorum, yalnız ve da
ima senin olmak... Karın ola -
yım, metresin olayım, ne olur -
sam <>!ayım .. yeter ki, sel)in o • 
layı.rıı .. sana rı:.üthiş ihtiyacım 

var .. ah, bilsen Ekrem seni öy· 
le ihtirasla, canavarca seviyo -
ruım ki.. bütün kadınlığımla se -
viyorum. 

Belkıs, o gece yatağına girdiği 
vakit, kendini çok mes'ut hisse
diyordu. Mütemadiyen gülmek. 

kahkaha atmak ihtiyacında idi. 
Nerimanı düşündü. Onu artık 
kıskanmıyor, o kızı, acınacak bir 
zavallı olarak görüyordu. Hattd, 
Nerimanla artık alay bile etmek, 
bir tenezzül olurdu. Onu, o ka • 
dar k~ük ve zavallı buluyordu. 

Gecenin iler !emiş saatinde, Bel 
kıs, Ekremden ayrılırken, ondan 
gayet kat'i söz almıştı. Ekrem 
şöyle dem~ti: 

- Artık Neriınanı düşünme .. 

nun kapısındadır. O, bunun için 
yalnız kendisince malum olan 
yerlere gitmşitir. Bir iki taksi 
parası, mümkün olduğu kadar 
az para sarfı ile müşkülatı yen
mİlj, işin içinden çı.krmştır. 

Rejisörün büyük zaferler ka • 
zandığı günler de vardır. Öğle
ye çeyrek kala saat bir buçuk i
çin rejisörden 1854 senesine ait 
bir takvim istenilir. Saat on iki
ye beş kala takvim, duvara asıl
mıştır. Acaba bu, nasıl olmuş -
tur .. esrar .. 

Yahut bütün esrar, ufa:k bir 
cep defterindedir, onu hiç bırak
ma2, elbisesi değişir, fakat bu 
defter, daima cebindedir. Bu kü· 
çük cep defteri ,bir takım ad • 
resleri ihtiva eder. 

Ah •bu cep defteri yok mu? Sah 
ne vaz'ıı için ne kadar faydalı • 
dır, bilseniz! .. 

• •• 
3 - Sahne vazıı, ekseriya ba· 

şında siperli ıl>ir bonne vardır. 

Sa ğelinde bir düdük l>ulunur .. 
Bu düdük bir kordeliı ile !boynu,. 
na asılmıştır. Fakat lbu vaziyet, 
eskiden vardı. Şimdi tamamile 
değL?miştir. 

Filmde en ıbüyük rol, onuıır 

dur, denebilir ... Filme tonunu, 
havasını, (manevi) rengini ve -
ren odur. 

Prodeksiyon direktörünün 
zıddına olarak tefrruata ait bil 
giler elde etmeğe gayret eder. 

Büyük otoritesi, fakat buna 
mukabil büyü de mesuliyeti var 
dır. 

İki saat bir gözyaşı sahnesi 
üzerinde tavakkuf eder. Genç 

1 

kadın, ağlamağa mu'Vaffak ola
maz. Tat.!ılıkla söylenen sözler, · 
verilen nasihatler, hatırlatılan 

kederli sahneler. hiddet ve şid· 
det kar etmez. Kuru gözler, ol
duğu gibi kupkurıı kalır. SaJı,. 

nede herkesin sabrı tükenir; 
Sahne vazıı, müstesna .. O, inat 
eder ... Fakat iki saat sonra o da 
mağlubiyetini itiraf eder .. 

- Haydi çabuk gliserin geti
riniz, sürünüz der ve nihayet: 

- Haydi çabuk olunuz, film 
çevriliyor, diye ba.ğırLr .. 

Çevrilir .. gliserin, genç artis
tin !burnu boyunca akar ... 

Film, çekilmiştir. 

Raufl ManyasAnkaraya.Gitti 
Devlet Limanları :işletmesi U

mum Müdürü Raufi· Manyaa dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. U • 
mum Müdür memleket işleri 

hakkında Vekaletle temaslar ya· 
pacak ve yarın sabah şehrimize 

dönecektir. 

Nerimanla bir alakam ve müna
sebetim kalmamıştır. O. öyle ge
lip geçen bir macera idi. Bir za
vallı kız ... Onunla nişanlanmak, 
evlenmek mi? Böyle bir şey yap
tığım gün yaııamamağı tercih e
derim.. bundan emin ol Bellı:ıs .. 
ben ita tmin eden bir kadın ola
maz .. seni cidden seviyorum, Bel 
kıs,. ve, hayatımı seninle birleş • 
tirmek kararındaymı .. saadetimi, 
ancak senin sıcak koynunda bu
labilirim. 

işte, bu sözler, şimdi, Belkısın 
zihninde geniş hayaller yaratı • 
yor. Kulaklarında uğulduyordu. 

* Uç dört gün sonra idi. Bir ak-
şam, terziden dönerken, Sühey
la Nerimana uğramıştı. Genç kı· 
zı bitkin ve harap bir halde bul· 
du. Birden şaşırmıştı: 

- Ne var, Neriman? .. 

- Sus .. Mahvoldum .. her ,ey 
biti. 

- Ne var, söylesene, kızım .• 
Nerim an ağlıyordu. Kanape • 

nin üstüne yattı.. omuzları sar .. 

·--------------..... -'iia;iii;iiöii9il----~ 
Bugünkü Almanyanın Kuvveti, Kayser Vilhelm 

Almanyasının Yarı Kuvvetinden Fazla Değildir. 

Ozaman Harbe Giden imanlı ve Ateşli Bir Nesil 
Vardı. Bugünkü Almanların Çehresinde O 
Günlerin Neş' esi Yoktur. 

Geçen gün Almanyadan ge - ı 
len Türk talebeleri Almanyada 
çalıştıkları fabrikalardan nasıl 

atıldıklarını anlattılar. Bertin • 
den gelen eskpreslerle Almanya
daki Türkler yosta posta, kafile' 
kafile geliy~r. 

Dün bunlar arasında ge • 
ren ve takip eden bir dostumla 
karşılaştım. İstasyonda konuşu -
yoruz: 

- Ne haber .. harp var mı? 
Türltlere karşı nasıl davranıyor· 
lar? 

- On gün evvelisine kadar bi
ze karşı çok iyi muamele ediyor
lardı. Fakat şimdi işin şekli de -
ğişti. Son günlerde yapılan istih· 
faflar, istihzalar hakarete inkı· 

liip edince, Berlinde durmak 
mümkün olmadı. Bu vaziyet,' Al 
manyanın harbi göze aldığını gös 
teriyor. za.ten 27 Ağustos nutku 
ile Hitler bu işi otomatikman hal 
!etmiş olacağını söylemiştir. Al
manlar: 

cBu ay sonunda Dantzig bi • 
zim olacak .• diyorlar. 

- Efkarı umumiye nasıl .. har
be tarattar mı? 

- Hayır. Harbe taraftar olan 
mahdut kiıınselerd.ir. Umum! 
harpte Almanlar bir kaç hafta i· 
çinde Pariı;e gideceklerini ve 
Paris kapılarında istedikleri gi
bi sulh yapacaklar= üıırut et -
mişlerdi. Bugün bu neş' e ve te
selli ldç bir Alman askerinde 
yoktur. 

- Bugünkü Almanya ile 1914 
den önceki Almanya arasında bir 
fark var mıdır? 

- Bugünkü Alınanyanın kuv
veti, Kayzer Vilhelm Almanya
sının yarı kuvvetinden fazla de
ğildir; o zaman harbe severek 
giden imanlı ve ateşli bir nesil 
vardı. Bugünkü Almanların çeh 
resinde bu neş'e ve teselli yok· 
tur. Dünkü Alman askeri, bastı
ğı yeri titretirdi. Bugünkü asker. 
yürüdüğü yere tereddütle bası • 
yor. Dürıkü ordunun en bariz va· 
sıflarından biri, imanı idi. Bu • 
giinkü askerin çehresinde endi • 
şenin ifadesi vardır. 

- Geleıı talebelerimiz, Almp 
Yl\da gıdıı. maddelerinin de azal
dığını söylüyorlar, doğru mu ? 

:.... Doğrudur. Berlinde gıda 

maddeleri çoktan kontrol altı • 
na alındı. Tereyağını ancak zen
gi,nler tedarilc edebiliyor. Alman 
milletinin en çok yediği patates 

sıla sarsıla ağlıyordu . 
Süheyl! şaşırmıştı. ArkadQfi • 

nın yanına sokuldu. Saçlarını o\ 
şuyordu: 

- Yine ne oldu, Ner.lman .. ah. 
zavallı kız .. 

Neriman, başını kanapeden 
kaldırmadan, hıçkırank adet& 
inliyordu: 

- Çok talisizim, ben .. çok bed 
bahtım .. bütün hayatım bitti .. 
artık yaşıyamıyacıı.ğım .. o alçak, 
beni aldattı .. 

Süheyl.A, hayret eder görün -
meğe çalujtı. Fakat, facianın, ge
çen hadiselerin, N er imanın ku -
!ağına nasıl geldiğini merak edi
yordu. Genç kızı nasıl teselli et
meliydi. Ne söylemeliydi? Bir 
türlü karar veremiyordu: 

- Anlatsana Neriman .. diye • 
bildi.. 

Neriman, yattığı yerden ya • 
vaş yavaş doğrulmuştu: 

- Artık, yaşıyamam, diyordu .• 
bu kadar ·seveyim, uğruna haya.o. 
tı.nu, genç kızlığımı, her şeyimi 
vereyim .. sonra ... Ah .. sorma Sü-

bile güçlükle bulunabiliyor. Ve
sika He tedarilc edilen gıda mad 
delerinden et te ayni milşkü!At
la bulunabiliyor. Almanyayı bir 
harp vukuunda tehdit eden en 
büyük tehlike, ~lılı:tır. 

- Almanyada demir parmak• 
lıkların söküldüğü ve umumi 
yerlerdeki demir mııddelerinin 

toplandığı hab~i hakikat midir? 

- BİI'Çok bahçelerin bilyilk 
yekfuıa baliğ olan demir par -

maklıkları çoktan sökülmli§ ve 
cephane fabrikalarına gönderil
miştir. Almanyada bugünkü ham 

madde yokluğu, harmi umumi se· 
nelerindeki derecesini bulmuş • 
tur. Almanyamn 1914 ten önceki 

demir ihtiyacını temin eden nıa 
denler, bugün Majino hatları i -

çinde yani Fransada kalmıştır. 
Almanya bugün haııp levazımı i· 
çin istihliık ettiği demir mikda -

rının yarısından çoğunu İsveçten 
getirtmektedir. Dahildeki demir 
istihsali, yine Alman ga2eteleı:i -
nin yazdığına göre, bu yekfuıun 
onda biri nisbetini geçmez. 

Bundan sonra dostuma bir su· 
al diıha sordum: 

- İtalyanların vaziyeti nedir? 

- Orada da para sıkıntısı ol • 
duğunu söylüyorlar. İtalya hA· 
il Fransızlardan aldığı altınlar
la geçiniyor. Arnavutluğa yığ • 
dığı askeri güçlükle besliyebill • 
yor. Umumi harekete geçilecek 
olursa, iburadaki askerin de Bal· 

kan muva2enesini bozmak için 
sağa sola sakl.ıraca.ğı söyleniyor. 
Maamafi umumi kanaat şudur: 
İtalyanlar, Almanyanın siyasi lh 
tir aslarına alet olduğunu anla -
mış vaziyettedirler. Almanya, İ
talyaya Tunus, Mısır gibi kendi 
elinde olmıyan biııçok toprakları 
istial hakkını bahşetmiııtir. Fa -
kat, bu toprakları onlara veren 
kim? Zorla alacağız, diyorlar. 

Halbuki, İltalyada para yok, · 
darhk çok. Bugün Mi!Anoda, Ro
mada ,Venedikte, ihattl fabrika 
memleketi olan Napolide bir sa· 
at dolaşmakla bu fikrin derece
sini anlıı.mak mümkündür. Fa • 
gizm, yabancı memleketlere al • 
tın aramağa çıkan toplu bir sey
yah vaziyetindedir. Nereden ve 
nasıl yürüyeceğini bilmiyor. İ
talyanın, günün birin.de Alman· 
!ardan ayrılacağını bütün dünya 
bildiği gibi, ttalya çocukları bir 
le anlamıştır. 

heyli. .. bilmiyorum, ne yapaca -
ğım... Mehvoldum .. 

Süheyli, çok müşkül vaziyet • 
te kalmıştı. Sanki, dili tutulmut, 
ne söyliyeceğini bilmiyordu. 

Neriman, güçlükle yerinden 
!talktı. Ayakta sarsılıyordu. Sen 
deliye sendeliya birkaç adım aı_. 
tr .. Köşedeki gardrobun alt gö
zünü açtı. Bir kağıt çıkardı. Ge
tirdi, Sühey!iinııı önüne attı. Ne 
rimanın rengi sapsan idi; kısık 
bir sesle; 

- Al, oku, dedi .. Ekrem denen 
alıçak, şerefsiz adamın mektu • 
bu .. 

SüheylA, kanapenin üzerinde
ki kağıdı. açtı. Okudu .. 

Bu, on bir satırlık, kırmızı mü
rekkeple yazı.lıruş kısa bir me'k a.. 

tuptu. Bazı ailevt sebeplerden 
dolayı, nİljandan sarfınazar et • 
mek mecburiyetinde kaldığını, 

yakın bir istikbalde Nerimanla 
evlenemiyeceği için büyük bir 
teessür ve ııztırap duyduğunll 

yazıyordu.. 

(Arkası varJ 
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Hazreti 11u11a111111ed'l11 Dol•t• 

Hazreti Muhammediiı 
yemene ·tık Seyahati 

Gözlerini, (Benisait) yayli • 
sının saf ve sakin muhiti içinde 
açmış olan (Hazıreti Muham • 
med) e, tekrar kır hayatına ka • 
vuşmak pek hoş gelmi~ ~qla· 
dı. Esasen sükUııet ve m.zıva • 
ya da ihtiyacı vardı ..• Dimağında 
öyle şeyler kaynaşıyordu~ bun 
lan şehrin ve kalabalık bır ~vin 
daimi gürütüleri içinde tahlil et
mek mümkün değildi. Halbu ~ 
dedesi Abdülmuttalib'in ~~ 
geldiği günden bu ana geline 

1
: 

ye kadar, aralarında y~iı 
!imlerden. şairlerden, kibinl« ü. 

..ı:.ır.er m 
den ve bunlara benzer ~ 
hım şahsiyetlerden bir ~k I"~ 
!erden, büyük manilı ~zl~ninl 
lemışti. Senelerdenberı z .. 
kurcalıyan bu büyük m~. ~ 
1ere şimdı bır şekil verme ~çın, 

' -..ıı .. kalbınde Hazreti Muhamm~ . 
derin bir ihtiyaç baş gösterıDJf-

ti. ird çıkı -
Sürusünü alıp şeb en ıarını 

Yor deve Ierini ve koyun 
·· ötürüyor., 

en iyı otlak yerlere g . 
. · sükunet ı· 

onlar orada derın bır . d bir 
lırk kendısı e 

çınde yayı en . . bir 
"l ine ~k.iıliyor .. 

ağacın go ges . 'kk tle sü· 
taraftan büyüle bır eli a di 

.. .. ·gahbanlık ederken, • 
rusune nı . . d geçen 
y ft da zihnıD en 
ger tara an . n ediyor 
leri inceden ınceye tah ı 

du. israf etme • 
Sonra .. zamanını mak isti • 

mek ve faydalı ~ullan narda 
yordu. Gidip. gelırke~ ~:yvalan 
tesadüf ettığı yabanı . zaınan 
topluyor .. şehre geldiğı lan para 
bunları satıyor .. hasıl~ et· 
ile, evin masrafl~ 1 du. .. terıyor 
miye gayret gos sevdiii 

Ebu Talip, o derecede dımla
- . . bu şekilde yar 

yegenının, "rünmüyordu. 
rmdan memnun go irmek 
O bö le işlerden vazgeç .. 

nu, Y Fak t en yuk-
için uğraşıyordu. a ' akta 
sek şeref ve fazileti çalışm .. 

. ük olmamakta g~ 
ve kımseye Y ed) amca 
ren (Hazreti MuhamID lar ve 
sına öyle kanaatbahf cevap llı 
riyordu ki, bu koca saçlı saka 1 

k. beR ona-adam karşısında ı on .,. . 
' .rr aözlerıne 

tı yaşındaki çocuaun bula-
kah vermekten başka ~ 

·· "k bır ka • mıyor .. nihayet, buyu 
kk"l ile· naat ve teve u · "yit •-•a nasıl i8terıen o 

- Peıue .. . d" ündük • 
Zaten senın Uf 

yap... tikıarın fena olaıiıaz. 
!erin ve yap kalıyordu. 
Demıye m~) tN 

• (HAZRETİ otaışt 
~ JLU8E rifleri, 

Bu ufak tefek alıpekalbine 
(Hazreti Mtllıammed) in ... :nr reli ıctmseYe , _ 
tatlı bir hiz ve · teri ile 
olmadan, kendi alnının •ldl 

ÇOk hof a-
geçınmek. ona . Glm&-

t, elinde sermaye81 . 
Faka · · lerini gellll 

dağı için, alışvenş. ış . kli 
buna bır tıcaret şe 

!etmek ve .. .. değildi. Onun 
vermek mwnkün ed 0 mü-
. H eti Muhamm ' 
ıçın azr . . ir müddet mu -
tevazi \'azıyetı b 

hafaza etti. . a ldiği za 
Tam on yedi yaşın ge ( A ı.... 

. amcalarından .n...,. 

man bir ~~· in ticaret mat 
bas) ile (Zubeyr) ·1~ihak ederek 
sadile bir ker~=e~lerini işitti. 
(Yemen) e gı Ebıl Talibe ge-
Doğruca amcası be 

k "teki amcalarile bera r lere , o 
gitmek için izin istedL 

Ebiı Talib düşündü. yelev 
muvakkaten olsun, Hazretı MO· 

d"Clen ayrı bulunmak ken-
hamme t' F kat . . k "ç gelecek ı. a 
dısıne ço ~ e ahati yapa-
sevgilı yeğenı bu s y .. .. 

b' ok şeyler gorup 
cak olursa, ~ ~ kart daha 
işitecek ve fıkrı bir 
inkişaf edeçekti. 

Bu faydayı nazarı cli~~te alan 
Ebu Talıb, kendi hislerın.ı feda 
etti. Hazreti Muhammedın, am
calarının himayesinde ol~ak 
Yemen seyahatine izin verdı. 

Seyahat. cidden faydalı geç • 

bot geçirmiyen Hazreti Muham
med, bu esnada birçok tetkikle
re lirifti. Bir hayli ehemmiyetli 
,eyler görüp öğr.endi. Yollarda 
ve ujradılduı kasabalarda bir 
&akım m(lhim adamlarla temasa 
g.terek bunlarla muhtelif mev • 
zular üzerin• müsahal>eler etti. 
Artık dönmüşler, Mekke'ye 

üç konak meeafede bir yere gel-
mişlerdi. 

Burada Bem Havaz kabilesi 
sakin oluyoıdu. Haz~ti Muham
med'ın bulunduğu Kureytlilerin 
kervanı, bu kabilenin taarruzu ~ 
na ujradı. 
İki kuvvet arasında bir çar • 

pışma bqladı. 
Mekk:eliler, böyle bir taarruz 

vukubulacağını daha evvelden 
haber almışlar, kervana im
dat 191n, vak'a mahalline 
koşmuşlardı. Bunların başında 
da Ebu Talib vardı. 
Kureyşliler, kendilerini kahra 

manca müdafaa ettıler. Müteca
vizlere bir hayli telefat verdir -
dikten sonra. harp mevkiınden, 
muvaffakıyetle çekildiler. 

Bu muharebeye, henüz on ye
di yaşında bulunan (Hazreti Mu 
hammed) de ı~tırak etti. Ken -
disi bi.2.zat muharebe saflarında 
bulunarak dü~anlara ok attığı 
gib~ düşmanlar tarafından atı -
lan okları da toplıyarak amca -
larına ve diğer muhariplere da
ğıtmak suretile, büyük yarar -
lıklar gösterdi. 

Hazreti Muhammed, bu hare
ketlerile, yaradılışında büyük 
bir kahramanlık hassası mevcut 
olduğunu isbat etm~ti. Ve bu 
hallerine şahit olanların tak -
dirlerini celbeylemifti. 

Bu vak'adan sonra, Mekke ci
varında şekavet hadiseleri ço -
ğalmış, Yemen'e gidip gelen ker
vanlara tecavüzler başlamıştı. 

Bir gün Yemen kervancıların
dan biri, bu yüzden büyük bir 
zarara uğradı. Mekkeye gelip, 
(Ebu Kubeys) tepesıne çıkarak 
ağlıya ağlıya feryat ve şikayete 

başladı. 
Bu adamı, tepeden indirdiler. 

)ılekkenin ve Kureyş kabılesinin 
efl'afından Abdullah Cea'nın k~ 
nalın• götürdüler. Adamcağızın 
zararlarını tazmin etmek ve bu 
,ekavet bidiselerinih önüne geç 
mek için, ıtureyt kab'ilesinin en 
sayılı effafından milrekkep tJl -
mak ilzete bir l\aient tıeJW 
seçtiler. 

Bu heyet arasında, (Hazreti 
Muhammed) de bulunuyordu. 
Ve onun, henüz bu kadar genç 
yqında böyle bir heyete aza se
çilmesi. artık halk nazarında ne 
mühim bir mevki kazanm'7 ol
duğunu gösteriyordu. 

(Hazreti Muhammed) ı bu 
yüksek mevkie çıkaran b~~lıca 
sebep, gençliğine rağmen g~te~ 
dili büyük fazilet eserlerıydı. 
Çünkü onun, 0 zamana kadar 
bir tek yalan söylediji veyahut 
~erhangi bir meselede, hakilt~t: 
ten zerre kadar inhiraf eyledıjı 

görülmemişti. 
Onunla temas edenler, daima 

ona karşı kalplerinde bir emni • 
yet ve itimat hissetmişler; hatti. 
buı büyükler, müşkül 11lerini o
na danışmaktan bile çekinme • 

mi§lerdi. 

Tamir Tdilecek iskeleler 
Evvelki gün Ankar&f a giden 

Limanlar İşletmesi U. Müdürü 
Raufi Manyaı, Vekaletle temas
lar yaptıktan sonra dün sabah 
şehrimize dönmüştür. U. ~ü. -
dür bilhassa liman aınelelerının 
ve~ meselesi ve tamir edilecek 
iskeleler hakkında allkadarlarla 

SPOR 

Büyük Tenis 
Turnuvası 

Beı Şehir Arasında 
Cumartesi Günü 

Bqlıyor 
Beden Terbiyesi teni& fedenıs 

yonu te.nil mevsiminin sonu do • 
layısile büyük bir turnuva tertip 
etmiştir. Günt!f klübünün eski 
kordlarında yapılacak ·olan bu 
turnuvaya Yunanistanın mepur 
tenisçilerine sahip bulunan Ati
na, Selinik şehirlerinden bqka 
Ankara, İzmir ve İstanbulun d' 
seçilmif tenisçileri iştirak edecek 
ve turnuva 30 Ağustos Zafer 
bayramı günü sona erecektir. 

Tam zamanında ve iyi bir su
rette organize edilen bu müsa -
bakalaruı programı şudur: 

İştirak edecek misafir oyun • 
c:ular: 

Nikoladia (Atina) Yunan Da
vis kupası oyuncusu c Yunanis
tan şampiyonu•. 
Alh~riu, Selanik şampiyonu 

ve Yunanistanın ilerisi için en 
parlak oyuncusu. 

Bayan Lenos, eskı Yunanistan 
şampiyonu -Yunan Federasyonu 
azası ve İstanbula gelen Yunan 
ekıpinin kaptanı-. 

Bayan Konstantinidis, Yuna • 
nistanın şimdiki en kuvvetli ka
dın oyuncusu. Mısırda birçok 
turnuıralar kazanmıştır. 

R. Aliotti, İzmir şampiyonu~ 
Evveıs· sene İstanbul festival 
kupasını kazanmıştır. 

F. Aliotti, bu sene İtalyada Ju
nior şampiyonasını kazanmıştır. 
Turnuva favorilerindendir. 

M. Parkan, Ankara şampiyonu. 
Çok kuvevtli vuruşlara malik 
tecrübeli bir oyuncu. 

Bayan Mehmet Parkan, İstan 
bulda ilk turnuvasını oynayacak 
olan bu Bayanın ne derece elde 
edeceğı merakla bekleniyor. 

Orhan Eik.r~ Ankaranın genç 
ve kabiliyetli oy\incusu. Ankara 
da son yapılan turnuvayı kazan
dı. 

A. Tandogan, Ankaranın 3 nu
maralı oyuncusu. Ankara turnu
vası finalisti. 

İstanbulda bu oyunculara kar
şı çıkacak tenisçiler çok çetin bir 
imtihan geçireceklerdir. 

Teklere: Taylan, Fehmi, Ha • 
san, Vedat Abut, Jaffe, Banbino, 
Kris, Armiteyiç, Faruk .girecek· 
lerdir. 

Bayan Mualll G. Şimdiye ka
dar lstanbulda yenilmedi. Her
halde misafir oyuncuların karp.· 
sında çok kuvvetli bir varlık ve 
•lki de turnuvanın galibi. 

Evv'1JU sene Sel4Pik turn\lva
•~44 Şayan Lenq1'u. ~ ,,.tte 
yenmişıi. Daha genç ve daha at
letik olan Bayan Koıtantini.dJsle 
karşı finalde ne yapacağı me • 
rakla bekleniyor. 

Niste maçları çok merakh o • 
lan iki kuvvetli Yunan ekipl, bh: 
Ankara ve bet İstanbul takı.mı 
arasında bizce faveri Bayan Le
ırlos ve eıi ile Bayan Mualll G. 
ve eşinin teıkll ettikleri takım
lardan biridir. 

Bu turnuva memleketimiz te
nis ilemi için büyük bir hare • 
kettir. 

Maçlar eski atineş klübil sa
halarında oynanacaktır. 

Boks Maçlan 
Bazı boks organizatörleri önü

müzdeki hafta için yeni bir orga 
nizasyon hazırlamışlardır. Ca • 
ğaloğlundaki Çiftesaraylar bah -
çesınde yapılacak olan bu boka 
müsabakalarına 8 çift boks eki
pi iştirak etmektedir. Muhtelif 
ravntlar üzerinde tertip edilen 
bu müsabakaların programı ıu 
suretle tesbit edilm:iştir. 

Hristo • Hakkı Tarzan 8 Ravnt 
Kuddusi - Hasan 5 • 
All - Kadri 5 • 
Cihan - Vasil 4 • 
Abdi Çokoll darfı -
Abdi Çokoli - Cevdet 4 • 

Koço ·Yani ' • 

...... 
ASKERLiK -

Polonya Ordusu Ve 
Bugiinkii Kuvveti 

Polonya Harpte En Az 3 Milyon
luk Bir Kuvveti Seferber Edebilir 

1 
YAZAN: 

__ E_m_e_k_ı._· _G_en_e_r_a_ı _K_em_a_ı _K_oç_e_r_~I 
' 

ur -

Polonyanm Gdticiya limanındaki kuvvetleri bir meraa 'im esnumQ. 

Polonyada bir tetkik heyeti 
içinde iki ay bulundum. Henüz 
teessüs halindeki bu ordunun bu 
günkü vaziyetini bilmemekle be
raber hemen bütün san'at mü
esseselerini ve bir çok mektep 
ve kıt'alarını gezdiğim Polonya
nm muhtemel bit harpte Alliiaıı 
ordusuna karşı nasıl bir vaziyet 
alacağına dair dÜ§Ündü.klerimi 
yamıak istiyorum. 

Polony~nın Nüfusu 
Seyahatimiz sırasında Polon • 

ya Harioiye Nazırı memleket nü 
fiil utımının her yıl 500 binden 
aşağı olmadığını ve yirmi yıl son 
ra Polonyanın nüfus itibarile 
Fransadan çok daha kuvvetli o -
lacağını ifade etmişti. Buna na· 
zaran bugünkü Polonyada nü • 
fusun M milyon olması icap e -
der. 

Polonya Ordusunun 
Kuvveti 

Polonya, daha bqlangıçtan 

itibaren, ordusuna en büyük e -
hemmiyeti vermiftir. Polonya • 
dan önce Fransa ve İngilterede 
de incelemeler yapmıştık, muka
yese imkanları elde etmif bulu
nuyorduk. Vakıi, Polonyada bir 
çok §eyler noksandı, fakat her 
feye başlanmıştı. Harp sanayi 
fabrikalarmı, muntazam bir 
program takip ederek, yirmi gün 
dolaştım. Fevkalade vaziyetler
de Fransarun harpten kalma si -
lih ve cephanesini almak mec • 
buriyetind.e kalan Polonya, yal • 
nız cephane değil, top, tank, tay .. 
yare ve gaz yapmıya daha o za
man başlamıştı. 

Genç ordunun talim ve terbi
yesi iyi idi. Pozen'deki 10 kolor
dunun on gün devam eden bir 
manevrasında bulunduk. Bir g\iıı 
ucun bir sudan geçmesi lazım 

gelmıştı. Türk heyeti Pozen'lerin 
vazifeperverlijini, suya atılan.., 

lardan birkaç kişinin cereyana 
kapılarak nabedit olmalarına 

rağmen, arkadan gelenlerin bil -
tün eşya, silülhlarıle, bimuhaba 1 

atılıp geçtiklerini görünce bu 
ordunun kudretini teslim etme
mesi kabil değildi. Kolordunun 
bütün topçusile yaptığı bir silin
dir ateşi arkasından piyadenin 

yürümesi, yüksek talim ve ter • ı 
biyesine ve cür'etine parlak bir 
misal teşkil ediyordu. O zaman 

talim ve terbiye heyetinin ba -
şında bulunan Fransız Albayı, 

bu cür'etkir teşebbüa karpwı

da: cFransada topçu emek ve 
masrafla yetiştirilir. Fakat Fran
sız efkirı wnumiyesi ne böyle 
tehlikeli bir atışa. ne de şüpheli 
l>if aeçfji mDuade ildemeti 4e
mekle bu taze kuvveti takdir ecli 
yordu. 

Ordu, en az 3 milyonluk bir 
kuvveti seferber edebilir .160 yıl 
yabancı milletlerin boyunduru • 
lu altında kalmakla beraber mil-
liyet ıu.tnden bir py kaybet • 
miyen ve birçok takyidat kar
şısında irfanen de yükselen bu 
halkın, yurduna .ilgisi, jeopalitik 

vaziyeti dolayısile müttefik -
!erinin yardımı gecikse bile, 

her fedaklrlığı göze almak için 
hazırlanmlf olmasıni isbat et • 
mektedlr. 

Hatti. düpwıın üetünliilü de, 
Polonyanm müdafaa, hatti taar
ruz tevkini kıramıyacaktır. 

Polonyaya müttefikleri, ilk 
safhalarda, havadan, belki de de 

nizden yardım edebileceklerdir. 
Almanyamn, prk 81D11'1annda 
vücude getirdill tahkimat man
zumelerine dayanarak, büyflk 
kuvvetlerile Polonyaya yüklene-

celi ve bu orduya bq eldirdik
ten sonra diğer cephelere te • 

vet"Cüh edeceğini dost Fransa • 
nm askeri muharrilerindep söy
liyenler vardır. 

Bir kere 50 kilometrelik bir de 
rinlikte olduğu iddia edilen bu 

tahkimat sisteminin:, yalnız yer
lı garnizonlarla ve birkaç fırka 
ile müdafaa edilebileceğini dü -
şünmek doğru değildir. Ne de 
olsa, müdafaayı sillh ve insan 
yapacaktır. Majino hattı müret

tebatının ilk tertipte 300 bine 
çıkarıldığını biliyoruz. Siegfried 
müstahkem rnıntakası en az 15 
fırkalı.it bir Alınan kuvvetini ken
disine bağlayacalatır. En asri ter 

tibata sahip bir müstahkem mın
takanın seyyar bir kuvveti bu
lunmıyacağı da iddia edilemez. 
Alma.nyanın, nüfusu nisbetin

de bir ordu çıkarabilecejini he -
nüz kabul edecek vaziyette de • 
ğiliz: 8 milyonluk bir ordunun 
subayı çok noksandır. Bütün er
leri 5 yıl içinde talim ve terbiye 
göremenüpir. Esuen biç bir 

memleket, önceden aklbetini 
kestiremiyeceti bir harbe bütün 
eli silih tutanları silrema. Bu 
ordunun ai]jh, cephane "" vam
tası d& noksandır. Dar bir btltıçe
nin, az bir müddet içinde. bütün 
bu ihtiyaçları tatmin etmlf ol • 
dulun& iMnılMDall. JtaJW, cr
dulan huırhklanm, fkf lıup .. 
rasmda geçen uzun bir devre t • 
9fnde. yapmlfb. Çok eeçmedi, ya 
ni Marn'da, Alman ordum bO
yük siWı ve cephane llkuıt.ılan
na manu 'kalm'fh, Harp, hvp 
devresinde beelenir. Büyük harp 
burada en Vt bir milaldir. Al -
manya bugün o vaziyettedir. Va· 
kıl, Almanyada yıllardanberl 

her şey harp içindir. Ve bir mil· 
Jetin her te)'den önce iradesinin 
hakim olacağı kanaati vardır. 

Fakat harbin neler doturacatmı 
anlamak için diipnanın ilköne& 
kaynaklarım dikkat aöızüncie bu
lundurmak ıerekllclir. 
Almanyanın, Paloııyaya karp 

80 fırka dejjl, 100 fırka dahi tah
sil et.mai dÜfÜllülebilir. ~ 
bu kuvvet her bulwıdulu 7erde 
dilpnanca kaqılantnktar .. Ha. 
Avuaturyanın Almanyaya pül
clen blıllanmlf olduluna iMnıla
maz. Bu kuvet, arkuını temin tıt 
mek ıztırarındadır. 

Bugünkü Alman ordusunun 
Polonyaya brp da Tanenbergler 
yaratmak ~eeell tablldtr. 
Kendi araninde, hakkma ve 1· 
maııuıa lltin1't eden Polonya or
du.aunun yurdunu korumak için 
elzem tedbiri alacağı da fiiphe
slzdir. Polonya ordusunun, isti
li ordusunu hiq>alayacağina ve 
büyük harpteki ordu ile aradaki 
farkı tebarüz ettireceğine her • 
kesin inanı vardır. 

Bir diler yazımı Polonya or
dusunun muhtemel harekatına 

tahsis edecelia. 
KEMALKOÇD 

ı, Baıkuının 16 inci 
YıldönU:nl 

T0RKtYE 1Ş B~SINDAN: 
Müessesemizin on beşinci yıldö

nümüne teaadüf eden 28 Aiustoa 
Cumartesi günü Bankannzın İs
tanbul, Galata, Beyojlu §Ubeleri 
ile Kadıköy, Usküdar ve Beyazıt 
Ajanslarının kapah ola.cajını 

muhterem milfterilerimize arze
derK. 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Bir kaaaba. 
1 - Olmu • Avuç. 
3 - Taharri • Söylemek. 
4 - Bir villyet - Hece • So

nuna H geline bunama& 
6 - Al. • Bir mevsim mey • 

vası. 

8 - Bir güa - Notada bir 111. 
'1 - Yuva - Su - İçki. 

8 - ?sim - Bir sae. 
9 - Beraber • Güzel aan'g 

10 - Hiddet. 
YUK.ARillAN AŞAOI: 

1 - Siyah kolu kUfU ve dQn.. 
yanuı a mefiıur yatıma 

bmi. 
1 - Bir 181 koymata 

aua. fpret. 
1 - Meydaa - Bir ,.aur. 
4 - Mflnbcl • Bdat • - 1• b-

dar. 
1 - İstida • Peder. 
8 - Hece • Nüll vuatl& 
T - İyi • GG.zel an'll. De• 

mir)'olu. 

8 - Kin - Denuıı bulnwlr.. 
1 - Beygir • Dal 

10 - Güzel aaıı'atm bir tubelL 

Sefarberlill Komiay•ı 
Teplanıyor 

Viliyet Hfeıt>erlik SOlllilyamdl 
bulün toplan1ıeattar. 

korunma kanununa 15re "• a • 
partunan, dilkkln ve.ak bina • 
larda alınacak tedbirler bUlllla
ktl toplaııbda CODIJll•hıeak W 
bilAhare tatbikata~. 

• TAKViM 

1358 HiCRi 1Jlll Bmd 
Recep Alanll 

10 ,. 
1 IDd AT BIZlll I 

• • • •• ı • a ı 
Vuatl 

Glaet Aauatos 1 11 
oııe 
ıı 16 

25 ~ 
11 m 
Aktma 
il 57 
Yat11 
• 37 Cuma ...... 
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Dünkü Hava VadJ 
Y eşilltöy Meteoroloji fltll • 

yonundan alınan malbıata 
hava yurdun Trakya Jl'Ce bOlılll'>;I 
lerile Akdeniı kıyılannda 
cenup bölgelerlle ııaramara 
zasında bulutlu, Dolu b61ıııı_.• 
orta Anadolu -ve ıtaradeail 
yılarında çok bulutlu ve Yll
h geçmif, ıilzıirlar cenup 
ıunda ve orta Anadolunun • 
nup kısımlarında, ,arpten ,....._ 

ya, Marmara haftlliJe 
bölgelerde ıtmalden kulirvel:l.IOll'il 
esmiştir. 

Dün latanbulda bava 
geçmif. riU.glr limaldeD ... 
yede '-I metn hWa 
Sut 1o1 te barometre 101u 
Umeke idL Suhunet en çM 
ve en u 18.4 antiıp'at 

~· 



SAYFA-1 

ta ciğerlerinden çıkan bir öksü· 
rükle boğazını parçalarcasına ök· 
sürdü. Sonra cebinden çıkardı· 
ğı büyük bir mendıle ağzını sile· 
rek tekrar yoluna devam etti. 
Kasabanın eski sakinlerinden 

olan arkadaşım: 
- Bu adamla tanışmak ister 

misin? diye sordu. 
- Niçin soruyorsun? dedim. 
- Aradığın gibi hayatı cazip-

tir de ondan .. 
- Sen biliyor musun? 
-Bilmem, amma kendisinden 

dinlesen daha iyi olur. 
- Adamla bir hususiyetimiz 

yok, nasıl anlatır bana? 
- O bir iki konuş, üçüncüde 

hemen kendisi hikaye eder. 
- Pek!JA .. dinliyelim ! 
Ertesi gün ikindi üzeri idi. Gü· 

neş ,kasabanın yeşilliklere gö • 
mülü ufuklarının ağaçları arasın· 
da parlak bir çehre ile gülümsü
yordu. Biz kasabanın tozlu yol • 
Jarındaıi çıkıp uzunca bir şose • 
den mezarlığa doğru yürüyorduk. 
Nihayet etrafı bir buçuk, iki met
re yüksekliğinde bir duvarla 
çevrili mezarlığa geldik. Arka -
daş1m ötede, demir parmaklıklı 
kapıyı iterek, hemen iki üç met
re içerideki bekçi kulübesine geç. 
ti. Ben de arkasrndan, kendisine 
ulaştım. İçeride, esmer yanak· 
lan ç;ökmiiş, kafasının tepesi a
çılmış bir ihtiyar oturuyordu. 

- Merhaba amca! dedik. 
- Merhaba evlatlar, dedi .. am-

ma bu saatten sonra mezar ziya
ret edilmez. Yasaktır. Onun için 
sizi içeri bırakamam. 
- Diz; &l:rnTetçi değili~. Bey, 

sizinle görüşmek istiyor, diyen 
arkada~ım, bir el!le de beni gös
teriyordu. 

- Ya .. buyurun, oturun .. 

Ve kalkıp, yatağını sermiş bu· 
lunduğu kerevetiınsi yere hrzi o
turttu. Kendisi de, eşyasını koy
duğu bir şeker sandığını çekerek 
karşımıza yerle i. 

- Amca, dedim, senin burada 
bekçilik yapman nazan dikkati· 
mi celbetti. Bunun sebebini öğ
renmeğe geldim. 

- Eeee .. oğlum .. dedi. Her yi
ğidin kalbinde bir aslan yatar .. 
derler. İşte bf>nim de elimde mis 
gibi bir san'atim varken, ben de 
kendimi bir şeye kaptınp dünya
da,; el, etek çekerek kendimi bu
raya vakfettim. Ne yapaTSJn, ha
şa gelen çekilir. 

- Niye öyle oldu amca? 
Sualini birkaç defa tekrar et

tirmeğe lüzum göstermeden, ken
di kendine hikayesini anlatmıya 
aşladı. 

N. DANTON 
Hak !saten bı.r vaıand~ın sa

imi hır 1>ahadette bulunması 
e sonra bu yüzden bir takım 
. akıbetk>re maruz kalması 

adar ın a!sızca bir şey olamaz
L K nıi ISl hiçbir zaman Mis
r R chard Codson'a karşı dfrr 
anlık beslemış değildi. Fakat 

enç Codson, amcasını zehirle • 
eğl" t ;ebbus etmış olmakla it
am ..dildiği zaman Mister 

uk.,lebury, maznunun mali va
yetı nal<kında mah'.tmatına mü 
edat edilmek üzere şahit sıfa
e celbedilmişti. Onun şahade
maznunun lehine çıkmamıştı. 
Sokak kapısı açıldı.. Mister 

bury, titredı. Bu gelen, d06t 
rından noter Misler Le Prince 
i. 
Mısıer Duksbury, kffldi hu • 

ması üzerine, onu uzun bir müd· 
det tetkikatta bulunmak için gön

dermişlerdi. Esasen kendisi de 
buralı imış. Çok kalacağından, 
ailesini ve çocuklarını beraber 

getırmiş. Dükkanımın yakınla • 
nnda bir ev kiralayıp oraya yer· 
leştiler Aradan pek az bir za • 

man geçmişti. Müfettiş Beyin, al
dığı kostümlük bir kumaşla ya· 
nıma geldiğini gördüm. Ölçüsünü 

aldım. Biçtim, kestim. Birinci 
provaya hazır !adım. Tesbit etti
ğim gündü. Bir çocuk bana bir 

kağıt verdi. Bunda, müfettiş, pro
va için evlerine gelmemi yazıyor
du. Ta.bil gittim. Ben provayı ya 

parken, içeriye on beş, on altı 
yaşlannda genç, fidan gibi bir 
kız girip: 

- Bey baba .. dedi.. yeni kuma
şın çok güzel. Terzi de bari biraz 
itina etse ... 

- Hiç merak etmeyiniz küçük 
bayan.. elbet elimizden geleni 
yapacağız, dedim. 

Sözü uzatmıyalım .. ondan son· 
raki iki provayı da evlerinde yap
tını. Önceleri farkında olamadı
ğım bir iştiyakla elbise üzerinde 

pek çok uğraşmıya başladım. Ni 
hayet elbiseyi dikip, bizzat eve 
götürdüm. 

Adalet; bu genç kızın adı idi. 
Beni kapıda karşılıyarak kostümü 
elimden aldı. İki gün sonra beni 

bir akşam yemeğine davet etti
ler. Adeta utanarak, çekinerek 
evlerine gittim. Dört kişilik bir 
ıııasa ııruzrıam lar . Adalet be
nim karşımda oturuyordu. Göz.. 
]erimin ilı:ide birde ona doğru 
kaçtığının ister istemez farkında 

oluyordum. Gece geç vakte ka • 
dar tatlı tatlı konu tuk. Elbiseyi 

beğendiklerini ve bilhassa te • 
şekkür için beni çruğrdıklannı 
söylediler. Kızanp bozararak, a

laturka bir genç kız gibi mahçup, 
:zoraki bir: 

- Bir şey değil, diyebildim. 
Kendilerinden hiç ayrılmak is· 

temediğim halde, uyku zamanı
nın çoktan geçtiğıni düşünerek, 

müsaadelerini alıp evden çık • 
tım. Gece ılık bir ilkbahar gecesi 

idi. Ve mehtap, gündüz gibi or
talığı aydınlatıyortlu. Gayriihti

yari bir yürümek ihtiyacı ile ka
sabadan epey açıldım. Tatlı bir 
rüzgann fısıldaşarak yesillikler 
arasında koşuştuğunu hissedi • 
yordum. Geri döndüğümde saat 
sabahın üçünü geçiyordu. Artık 
sabaha kadar uyuyup uyumadı. 

Zabıta Romanı: 12 
- Buyurunuz Mösyo Le Prin 

ce, dedi. Kasadarım size her ne 
istiyecek olursanız verecccek -
tir doğru<unu sôyliyeyiın mi? 
İnsanın komışabileceği bir dos
tu bulunmak kadar bahtiyarlık 
olaımaz Karıa ôlelidenberi bu
rada hakıkaten yalnız bulunuyo
rum. 

Mistı.-r Le Prince. bir koltu
ğa iyıce gömülmek suretile yer 
leşti. Keder ve kaygı içinde bu
lunan müşt:e.rileri ne suretle tes 
kin etmek J8z.ım geleceğin! mü
kemmel biliyordu. Onları ~U
ye etmek meha~tine malikti. 

Miı>ter Duksbury'n:in ne gibi 
bi ruhi hA!e! içinde olduğunu 

görerek ona kendi metodunu lr 
zaha başladı: 

- Azizim blraz ev\·e! komi-

' 

Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği - Pi. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karışık 
program - PJ.) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Dans müzi· 

ği - Pl.) 

Saa.t 19.30. Türk müziği: Fasıl 
heyeti. 

Saat 20.15: Kon~ma. 

Saat 20.30: Memleket saat a • 
yarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği: Oku
yan: Muzaffer İlkar. Çalanlar : 
Vecilıe Daryal, Fahire Fenıan, 
Refik Fersan. 1 - R:ıst peşrevi. 

2 - Dede - Rastkari Natık: (Rast 
getırip fendile.) 3 - Faik bey • 
Rast 911rkı: (Vuslatından gayri el 

çektim.) 5 - Kanun taksimi. 6 • 
Şükrü - Rast şarkı: (Uyuııam 
göğsüne koysam şu hummalı ba

§1), 7 - Refik Fersan • Rast şar
kı: (Affeyle suçu mey güliter.) 
8 - Mahmud Cel.filettin Paşa -
Rast şarkı: (Fitneler gizlenmiş.) 
9 - Rast saz semaisi. 

Saat 21.30: Konuşma. 

Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50: Müzik: Riyareti 

Cümlıur Bandosu - Şef: İhsan 

Künçer. 1 - C.Urbini - Marş. 

2 - Feliks Godin - Eylül valsi. 

3 - Glinka - Hayatım Çar için 
operasının uvertürü. 4 - A. Czil
bulka • Kalb ve güller. 5 - Cho -
pin - Chopiniana. 

Saat 22.40: Müzik (Opera ar
yaları.) 

Saat 23: Son ajans haberleri, 

ziraat, esham ve tahvilfıt. kam -

1>JYO • uJcU< bOtSa (flat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband -

Pl.) 
Saat 23.55 - 24: Yarınki prog • 

ram. 

ğımı bilmiyorum. İçimde bir ku· 
runtu gibi dolaşan bir sevginin 

nu kendime bile itiraftan korku
yor, çekiniyordum. 

- Öyle ya .. diyordum. Bir mü
fettiş kızı ve bir terzi?! .. 

Böyle, olmıyacak bir şeyin ha· 

yalini bile kurmakta bir mana 
yoktu. Fakat bir haftadan fazla 
süren bir tereddütten sonr artık 
karar verip, bir defa talihimi de
nemcğe lrarar verdim. Annemi 
ve diğer mahalleli iki ihtiyar ka

dını, Adaleti istemek ii7.ere gön
derdim. Annesi, misafirleri pek 

iyi karşılamış, ağırlamış. Biraz 
!IOhbetten sonra meseleyi açmış
lar. 

(A.ı-ıu...ı yara) 

rahat etmesini temin etmec işi
nin ancak bir saat meselesi oJ,. 

duğunu söyledi. Bütün mınta -
ka, adeta filitreden geçirilecek. 

Eğer böyle bir tarassut, <Adso • 
nun maskesini aşağı alma,ğa ic
bar etmiyecek olursa demek ki 

memleketi terketrniştir. Benim 
kat'i kanaatim bu merkezdedir. 

Codson, memleketi teıketmıştir. 
Pekala bilirsiniz ki b.r cani için 
başka türlü hareket etmek im -
kanı olunca onun cinayet sah • 
nesınde dolaşrn;ı31 aklın kabul 
edeceği §CY !erden deği!dır. 

- Evet, evet. (Mister Duks
bury, hararetle tasvıp ediyor -
du). Le Prin.ce, haklı olduğunu
za eminim .. Fakat tuhaf şey! 

Genç Richard'yi buraya geldiği 
zaman gôrmüş olsaydınız'.. Ha· 
dlse, kendisini pek z.yade sarı;· 

mış.. Fakat hlç ayıplamam. 
Mister Le Prince, acıdığına 

delalet eder şekılde omuzlarını 
sılkti: 

- Hakikaten o delikanlı, çok 
korkak ır şe), Mister Dulasbu -

i KDAM 

yor ki: 
- Tramvaylarda 10 para yü • 

zünden çok kavga çıkıyor. 10 pa
ra bulmak hem müşteri H;in hem 
de kontrol için çok zor oluyor. 
Acaba tramvay idaresi bu husus 
ta halka kolaylık gösterecek bir 
usul keşfedip 10 para mukabi -
!inde her zaman bilet yerine ge· 
çebileeek bır para veya Tünel fi 
şi gibi bir fiş veremez mi? 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuı.u söyliyelim 
SUMULLAH ARISOY (İhsaniye) 

- Zekidir. 
Dikkatlidir. A
zimkiir bir tipi 
vardır. Ancak 
henüz küçük ol 
duğuıı.dan bü -
tün bu hassala 
n üzernde ebe 
veynin vazifesi 
çok uğraşmak 

ve bu hassalar-
dan istifade ederek bunu iti
yat haline sokmaktır. 

* TACETTİN GÖZERDEM 

(Haydarpaşa) 

- Zeki bir 
bir tip. Kendi 
kuvvetine faz
la güvenir. Çok 
enerjiktir. Fa -
kat henuz kü -
çüktür. Ebevey 
nin vazifesi tıu 
küçüğün hassa 
!arını hami 
derecede ten -

miyedir. 

-

* NİMET ŞiiKıtAN ARISOY 

(İhsaniyQ) 

- Çok ~ki
dir. Fazla has -
sastır. Güzel 

. sanatlara karşı l 
istidadı pek çok 
tur. Ebeveyn 
çocuğun l&tida 
dını tenmiye 
etmelidir. 

* ŞiNASİ (İstanbul) 
- Enerjik bir 

tip. Kararları -
nı süratle ve -
rir. Biraz acle
cidir. Dikkat 
hassası kuvvet 
lidir. Arkadaş -
lan arasında i
yi kalpliliği ile 
tanınmıştır. Has 
sastır. En ufak 

bir mesele üzerinde çok titiz da·,; 
ranır. 

edilmez, derhal hareket ede -
cek.. Tam sırası gelmişken söy
liyeyim. 

Bu mirasa dahil olan esham 
'Ve tahvilat hakkında sizden bir 
takım malümat alacağım. Deli
kanlı şimdi bile Rosi et Couronne 
otelinden dışarı çıktıği yok .. Yal 
nız arasıra kendisi gibi uzun 
saçlı artisUere mülaki olmak i· 

çin Chelsea'dak.i apartımanında 
görünüyor. Yarın Brandon yur
duna gideceğim. Zira amcasına 
ait olan bazı evrak ve vesaiki 
mahallinde tetki edeceğim, fa
kat acaba bana yardım etmek 
için kendisi de oraya gelecek 
mı? Hiç zannetmiyorum. Dik -
kat ~iz ... Bu iş, tam gün or • 
tasında yapılacak ve orada ken
disinden başka bir ben, bir de 
ih1.!yar 'Meı,'lio~l Hethering • 
ton bulunacağız. Fakat hayır ... 
Bugün Londrada mühim bir ran 
devusu var .. Ancak yarın akşam 
dönebilir .. Yapabileceğim teY. •• 
cap ed n imzaları al.aıbilmek için 
onu UZltn mudd<'t alıko) abil'""k 

Sıvas Tarihi Bir 
BayramaHazırlanıyor 
Sıvas Kongresinin Toplandığı 

Gün Merasim Yapılacak 

Sivas 4 Ey!Ul kongre8İnin toplan dığı tarihi ti.ede kongre salonu 

4 eylül 1919 Sivas kongresinin ı 
açılış günüdür. Sivaslı, her ytl 
artan büyük bir tezahüratla bu 
mühi mgünün yıldönümünü can
dan kutlulıyarak kendisine bunu 
büyük ve ulusal bir bayram ola· 
rak kabul etmiş bulunuyor. 

alışan ve güneşe bakamıyan, göz.. 
!eri kamaşan kalbleri nasırlaşan

ları ve kafalarında binbir örüm· 
cek ağları ile küf kokan odaları
na kapanan, yurdu parçalamak, 
hatta onu para ie satmak için de
hanet kurmak istiyenleri attık i· 
çimizden. 

Bugün 17 milyon Türk aklbi 
ayni hararetle çarpıyor. Türk 
benliğine 4 eylül 1919 tarihi lise

mizin bağrında toplanan Atatürk 
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ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

ii=:= ==ı• 
KARAGÖl\ffiÜKTE :NİYAZİ 

- Biraz güzel olup da, tuva
letiıni iyi yapan, iyi giyinmesini, 

giydiğini yakıştırmasını bilen 
bir kadın muhakkak k! her yaş 
ta güzeldir. Çünku, her yaşın 

bir tuvalet ve giyimi ve ayrı 

bir zevki vardır. Fakat, şunu da 
liif arasında söyl.iycyim ki, ka

dın, otuzundan sonra ol.gul!.aş -
mağa, kadınlaşmağa ba§lar. Bu 
olgun kııdınlık giizelliği, bazıla
rında kırkına, kırk beşine, hatta 
bazılarında da ellisine kadar sü
rer. 

SARIYERDE BEHÇET YAVU:l. 

- Kadının güzell.ğınin ben 
ce yaşla hiç ıbir alakası yoktur. 

l:leter ki sütü temiz olup ken
dinin ve kooasmın haysiyetini ve 
şerefini, onurunu ve namusunu 
muhafaza hususunda son derece 
aliika göstermek ve muti olmak 
en büyük bahtiyarlıktır. 

UNKAPANINDA MÜRŞİDE 
ALP 

- Kadın tam manasile 30 ya
§lllda güzeldir. On sekizinden 
bu yaşına kadar çocuk ve genç 
kız sayıhr fakat kadın lher ba· 
k.ınıdan tam manasile 30 yaşın
da sevilir ve o zaman güzeldir. 

RAMl TOPÇULAR FAHRİ 
SELEN 

- Bir kız kadın olduğu za -
man eski maddi güzelliğim mu
hafaza ediyorsa hangi yaşta o
lursa olsun cismen güzeldir. 

4 eylülün inkılap tarihimizde 
çok kutsal bir yeri vardır. Çün • 
kü bugün, yıllarca gene gibi mil
leti kemirmeğe yeltenerek saray 

denilen zulüm ve işkence dehliz· 
lerinin kana kokan duvarlarının 

simsiyah köşelerinde kör olmuş 

gözleri ve sağırlaşmşı kulakları 

ile, taş kesilmiş kalbleriile bü • 
zülüp kalan iskelet membaları • 
nın yurt sınır· 
lanndan dışarı tekmelemek için 
milletin kendi iradesini kendi e

line vermek suretlle taptaze bir 
Cümhuriyct hüklimeti kurmak 
için Türk varlığının tezahür et. 
tiiğ gündür. 

ve erginlik kongresi ile kavuş • J !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

4 eylül 1919 dan uzanan yol bi· 
zi nelere kavuşturmadı? Atatürk, 
milletin dertlerini, artan sıztları
nı, dinmiyen ağnlarını sarmak, 
onlan ışığa ulaştırmak için ka • 
raran bulutlann arasından yur· 
dun üzerine yeni bir güneş gibi 
19 mayıs 1919 da doğdu ... 

Bu. güneş, karanhkta kalmıya 

muştur. Onun için bu ytldönümü 
bugünkü kazandığımız inkılap • 
Janmızın tarihsel, siyasal, ulusal 
kaynağıdır. Çünkü o kaynak, 

Türk varlığının zincirlere vurul· 
mıyan azminin şahlandığı ve 
Cümhuriyete sarılıp onu bağnna 
basarak Ata'sını bütün sevgi ve 
saygı ile kalbine aldığı ve yurdu 
çerçeveliyen hudutları aşıp git
tiği uçsuz, bucaksız bir kaynak· 
tır. 

Sivasıl, 4 eylul bayramını her 
yıl nasıl kutlulıyacağı ve bugüne 
yakışır nasıl bayramlar hazırla
malı: JA.zımgeliyorsa onu yapar. 
Ve 4 ey!Ulü candan ve ona yakı· 
şır bir coşkunlukla kutlular. Bu 
yılki bayram için de ha:zırlıklar 
şimdiden başlamıştır. 

---··---

Ekzema 
Egzema, hemen hemen herke· 

liıı bir nya birkaç do{a tutul· 
duiu bir hastalıktır. Sebepleri 
çok, şekilleri muhteliftir. Teda

visi de kolay değildir. Ekseriyet 
le küçük çocuklarda görülen 
egzemaya münhasıran iyi bes • 
lenmiyen, sıhhi şeraite uygun 

olmıyan yerlerde yaşıyan fakir 
çocuklarında değil en kibar ai
lelerin binbir ihtimamla yetiş

tirilen nl!zlı çacuklarında da te
ııadüf olunur. 

Genç kızlarda da ekseriyetle 
~emaya tesadiü ederiz. 

Egzemanın sebeplerinden bir 
ikisini ııöyliyelim: Acele yemek 
yemek, mide bozul.kuğu ..• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıldık ve bütün ağrılar ınızı derhal keser. 

- • icabında gUnde 3 ka.. alınabilir. • - · 

Mamafih egzema, zuhur et • 
mek için vücutta istidat ister, 
bu istidai ise muhteU yaşlarda 
kendisini göstermekte olmasına 
binaen epemada bazı yaşlarda 
zuhur eder, bazılarında ise mey 
dana çıkmaz. 

Yukarıda söylediğimiz gibi 
epemanm tedavisi müşkül ol
dğundan behemehal bir cilt mü
tebassıııına müracaat zaruridir. 

Mister Duksbury, Mister Le 
Prince ile beraber Lerek'in kor 
.kaklığına tebessüm etti. Fa.kat 
dostuna göstermekte olduğu ce 
.sarete gıpta etmekte bulunduğu 
nu söy lemektıen nefsini mene -
demedi.. Zira Mister Le Prince 
de- tehlikeli listede isimleri mün 
dreiç olanlar meyanında bulunu 
yordu. Buna rağmen Le Prince, 
fevkalade bir soğukkanlılık gös 
teriyordu. 

Duksbury, nıhayet söze gıri

şerek dostuna dedi kı: 

- Sizinle açık konll§alım. 

Bizım emniyetimiz için polis ta· 
rafından alllllDl§ olan tedbirler, 
.kafi değildir. Mesela bütün gün 
hanlı.anın önün.de bir polis me
muru nöbet bekliyor. Fakat, bu 
polis memuru, Codson'un alela
de bir müşteri gibi içeri girme
sine nasıl mani olabilir? Pekala 
takdir edersinu: ki hu haydut i
çin mahirane tırmanmak ve iki 
el rovelver attıktan sonra der • 
hal kaçmak ~ten bile değildir. 
Anladı' 

Mister Le Prince, terehtıüm • 
kiir bir eda ile başını sallıyarak 
dedi ki: 

- Azizim .. doğru muhakeme 
etmiyorsunuz. Codsonun bizler. 

den birini öldürmek niyetin.deolsa 
bile .. ki ben hiç zannebniyorum. 
Bir Amerikalı haydut gibi hao

reket ~miyecektir. Zira, böyle 
bir hareket, sokakta adam yaka 

lamak için konuşmalan intaç e
deeek, firarı da yakayı ele ve

recektir. Hayır .. O, öldürse öl • 
dürse karanlıkta öldüriir. 

Mister Le Prince, biraz dur
du; Mister Duksbury de titre
di ve: 

- Karanlıkta mı vurur dedi· 
niz, siz de insana kalp kuvveti 
verir tarzda söz söylemiyorsunuz, 

Mister Le Pru-, alelacele 
mukabele etti: 

- Size anlatmak istediğim 

nokta, her türlü suikast teşeb • 

. büsünün önüne geçmek JÇin het 
gece kaptlarım1zın, pencereleri-

1 Ricardo kendisini müdafaa etmek 
r iıııltanmı bulamadı, çünkü kendisi 

evinde ihtiyar Hetherington ile 
yalnı~ bulunuyordu. Halbuki bi 

ze maruz buhınduğumuz tehlike 

ihtar edilmiştir. Daha mühimmi 
var: Zab>ta, teyakkuz halinde • 
dir. 

Mister Duksbury, bir tasdik i· 
§8teli yaptı ve içini çekerek şöy
le dedi: 

- Belki de hareketim saçma· 
dır, gülünçtür. Fakat sizde bir 

teselli vardır ki bende o, yoktur. 
Mi6ter Le Prince, isticvapkar 

bir nazarla dostuna ·baktı ve 
Dukılbury, tasrı.h etti: 

- Sizin Platte'i terketmenize 
hiç bir mani yoktur. Vaziyet va 
himleşince buradan hareket ede 
bilirsiniz. Siz, kendinize hiı· 

kimsiniz, ben ise bankanın esi· 
riyim. 

Mister Le Frince, cevap verdi: 

- Beni kaçmak niyetinde mi 



AÖUSTOS 1939 

ifl~ftt 7 ARll./111Dll f'fif'AI< VG 

+JACC;l\C' 1~LJ11 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 11 

İbni Zübeyr Başına 
Atılan Taşla Oldü 

Q.öd.iyoruz ki kadınm .~ak
saıdı oğlunun brr an evvel olme-

si i.di... .. 
Ve bir ana kalbi !çin pek go-

züken bu his hiç şüphesiz Ebu 
Bekrin kızının ik.albinde vahşet
le değil, bunca zamandır oğlu 
yüzünden dökülen ve dö~ül~cek 
olan mümin kanlarına btr niha· 
yet vermek g1bi in~ani bir mak-
satla yer bulmuştu... .. 

Diğer taraftan tarihin goster 
diği ve b11·a~ aşağıdıl '{1yded: -

w. • , .. misal C!e b.ze cEs-
cegımız ...ıl· 

ma. nm .Jğ.una biraz kızgın ol-
duğunu arıb.tmakladı.·, 

* İbni Zübeyr, tıaşm<ı atılan 
koca bir taş parçasile yere yıkı-
lıp öldü. 

Senelerdenberi ha\t!ı v.eya 
haksız devam eden ve uğrıında 
binl ' ;,.....," kaıu dökülerı, şe-erce "..,...... . 
hider yakılıp yıkılan baş ~ilı.~
yet tek bir soluk halinde gl'çtu .. 

Mekke artık kapılann~ tama-

H Ordusuna açır.ıştı. men aocac 
AlelUıSut İbni Zübeyrin ~e kafa

kesildi ve diğer kesık baş-
sı ş sarayının 
lada beraber am .. . . 

h . e sine .gonderıldı. c.Kelle azın ,. .... ' 
• Ôl · l~ri~ ~t~k. dünya ile a-

en k lnıadıgwını ölülerin ne 
18.kaları a ' . . 
. . ne de cisimlerının yaşı
ısım ve kir edil -
•anlar tarafından tah 

) . . mukaddes kitap cKur-
memesmı 

ı-atı·yetle emrediyordu. an•, r. . 
HaLbuki ayni din ve aynı 

(Kur'an) la ortaya a~~lan .·Hac 

Abdullah bin Zubeyrm ka 
cac•, d w 

'T vücudundan ayır ıgı 
fasını o u .. 
k3.fi gelm~miş gibi başsız gov-

. . K:ın...ftnin ortasında ayak
desını cı:ı.n; 

tarından asarak günlerce, haf -
talarea teşhir ettirdi. .. .. 

. . 1.. 1.ft .. şı reva gorulen 
Bır <> uye "'-"" . 

bu kadar ağır ve uzun hakaretın 
ayrı ıbir sebebi daha vardı. 

c: 

Haccac, evvelce bir hiçken 
birdenbire Emeviye saltanatı -
.ıun bir direği oluvermişti ve bun 
dan mağrurdu. 

Ebu Bekrin kızı olduğunu ev 
velce söylediğimiz İbni Zübey -
rin anası cEsma. yı huzuruna 
çağırttı. 

Fakat cEsma.., tenezzül edip 
gelmedi. 

Haccac tekrar haber gönder
di. 

- Ya gelsin yahut onu saçla
rından tutup huzuruma sürillt
liye sürükliye getirecek müba -
şir gönderirim dedi. 

Esma yine gelmedi. 
Bunun üzerine Haecac bizzat 

Esmanın yanına gitti.. 
- Oğlun Abdullah hakkında 

olan muamelemi nasıl ıbuldun?H 
Hem kafasını kestirdim, hem 
cesedini yine ba-ş~ağı astırttım. 

Dedi. Esma, gayet sakin, fU 
cevabı yerdi: 

- Sen oğlumun dünyasını ü
sad ettin. o da senin ahıretini 

üsad etti. 

- Bana rica et de oğlunu ası
lı olduğu yerden indirteyim ... 

- Asla .. ben bugüne kadar 
kimseye minnet etmedim ve bun 
dan sonra da etmem .. 

İşte bunun üzerinedir ki (Hac 
cac) ile Zübeyrin asılı olan baş
sız cesedinin anası tarafından ri
ca edilinciye kadar ipten indiril
memesini em.rettL 

Ancak nice zaman sonra ve ce 
set kokup kurtlandığı vakittir ki 
yanından geçen annesi: 

- Acep bu raJ.tip merkebinden 
ne zaman iner .. 

Dedi. Bunu ha.her alan Haccac 

ta: 
- Bu da bir rica demektir .•. 

Diyerek ~elin indirilmesi 
emrini verdi. 

(Arkası v4r) 

GONON TENKiTLERi 
1 

(Baş tara!ı 1 ı b-ri man da fmolan mürakabe şarttır. 
m yok orta çag Asya şe ere istanbulda küçük kapalı şişeler 
zarası vennekte olan ruzmd içinde Taşdelen diye satılmak· 

lı uğraşama ı . d 1 d ğil hadiselerle ~sas. ta olan sular Taş e en e -

gv ını söyliyeceğzı. ... k der- dir, bu sahtekarlığın önüne geç 
t Yag ekme k · y ... l • ... su süt, e ' ' v •1 b" mek gere tır. agcı ar ıç yagı-

' · b lun degı ' u· U fa, 
d. yalnız btan u . . 11 d le işkembe kazıntılarını r 1 

• · · deı:didır. a d'l 
tün. şehirlerınıızın .. .. Kars 'frabzon, a ı e satamama-. · gorunen ' 
d.izatında belediye 1~1 • yüks' k Iıdır. Kasaplar keçiyi kuzu, ka-

. ballını e k d' k 
b mcselelerın .... . . ramanı kıvırcı ıye so amama 

u . t l"kki ettıgım12: 
iktısat siyasetı e a . . cııcil· Iıdır. 
d belediye reislerının . istanbulda gece yarsından 
e~ • • • heyetlerı- .. 1 ftı.. İs 
enler veya ıstışare . k· sonra ayık şofore ras am-, -

ıın b işlere düzen verebılece tanbulda terbiyeli otobüs bilet-
e u t · ruz Bu- · ı d.i 

1 . · tasavvur e mıyo · çisi görmek, Istanbulda be e -
erını · d' ki eski · ed ğ . k" olmadığı içın ır ' yenin emirlerine rıayet en e • 

na ım an ,.. h'ttin 'Üs· k b" "k b' t . . ubterem ın.U ı lence yeri bulma uyu ır a-
,.alunız ın . h" umJar ve . . 
.. da w da. şiddetlı uc v Ji işıdır. 

tün . ~ rağmen, bu saydıgı- İstanbul pazar yerleri pis -
tenkıt ertle A..tn devasını bulama- tir belediye talimatnamesinin 
mu. der .,.. v aiin - ' 

l ki i..:e başladıgı ,,- yasak ettiği ne kadar şey var-
clı Nası ' ~ .. kün ol- · 1 · d b 1 • . istanbula muın sa pazar yer erm e un arm 
denberı, . eh-re ver ' . .. 

v kadar güzel bır Ç hep~ı mubahtır. 
du':_u 

1 
ve muvaffak da İstanbulun kırk yıldanberi 

nıege ça hı~a:em doktor Lutfi kangren haline gelmiş bu dert-
olan mu e 1 ı at- · 

d bu mesele ere e leri saymakla bıtmez. 
Kınlar a. "ksek iktı->at siyase· 1ş· te muhterem vali ve bele-
tıg~ ı anda yu ı " ı . . demesile karşı a~ - d' . reisimizden bu yara arı 
tinin cetın sa 1 tt w ıınız ıJ e l' B 

, k n para uc~ a ıg eşterleıııesini bek ıyoruz. u 
tı ve ~~ca onisi bozulmakla k~ldı. :a zannedildiği kadar güç bir iş 
ekın~gın ç~~ sene Muhittin Us- değildir- bunları başarmak için 
.. 817:_ .:; ~u noktalarda hatalı beledi~; zabıtasını kuv\'ctlen~ 

tündag . ... . nasıl kail ola • k yetişir. İstanbul beledıye 
hareket cuıgme b' mc k d 

,. . K darın da ır b tası İstanbul zabıtası a ar d k Lutfı ır za ı . .. .. 
ma ı sa, . 1 . başaracağını k vvet bulursa Istanbul yuzus· 
hamlede bu ış erı bucaksız ~ b kılınış bir orta çağ şehri 
bcklıycm~dik. ~clds~~z. şekilde tül ıkratan ,.fkacaktır. İstanbulu 
· ı l 'steuı ıgı o nıa ~ . 
Ist.111 ıtı un ı. 1 d' •e büt t ek İstanbulun çehresı-

1 da be e ı~ imar e ın ' 
temiz tutu ması 

1 
eh . .. 11 ştirınek htemek mu -

fetmek e ın nı guze e 
çcsinin ya·rısını saı· b'l kk k ki yerinde harekt•tler -

. l gw ını da ı ha a ,. . ki' 
ma~ınken kabil o aca . fak t .umuru adıye• şe ı-

da itiraz dır, a 'kl . .. .. tü 
diğimizdcn bu lıusıısa i lan bu çirkinlı erı yuzus 

D a .. ) w 

edecek değiliz. bırakıp istanbulu sus e~eg~ 
Ancak günlin basit mcselele- kalkmak, cüzzanılıya ın~kıyaJ 

. . k' ·üzüst.ü durnıaktadır. ktan pek farklı hır şey 
rı 'ar ı, 3' • yapma 

A k ı::hındaıı ın-
1\lcsda ekme na . k sayılmaz. . . SEDES 

dirilen on parayı iade edip .e - SELAMI iZZET 
. . haline ırca 

İKDAM 

Çemberlayn Mühim Bir 
Nutuk Söyledi 

Almanu.a - s. Rusya rPAKTiN1 
Paktı imza Edildi f . ı 
yonların harekatı görü[!~~";;~ 1 

inci sayfada) M ET N 1 ı 
Evvelki gece Raeren yakınında kain Peter- + (BQ.§ tarafı 1 inci sayfada) + 

gani - Feld mıntakasına birçok topçu kuvvetleri reketinden ve her türlü hü _ + 
gelmiştir. Bu ımıntakada büyük bir heyecan hü- cumdan tevakki etmeği taah· + 
küm sürmektedir. Bu mıntaka dahilinde müsa- hüt eyler. ı 
derelere başlanmıştır. Topçu sınıfına mensup Madde 2 _ İki akit taraf-
ihtiyat efradı silah altına davet edilmiş:ir. d,lln biri, üçüncü bir devlet + 

FRANSADA KISMt SEFERBERLIK tarafından askeri bir hareke- • 

askeri vesikaları hamil ihtiyat sımflarının silah akit taraf, bu devlete hiçbir 
Paris, 24 (A.A.) - İki, üç ve dört numaralı te mevzu teşkil ederse, öteki +

1 altına çağırılması, hususi nakil vasıtalarma şekilde yardımda bulunmıya -
vaz'ıyed edilmesi için veriLmiş olan emlr Paris'in caktır. + 
aükUnetini hiçbir veçhile ihlAl etırnem.ştir. Pa· Madde 3 - İki ikit taraf • 
rıslilerin çehrelerinde sükun ve azinı nişaneleri hükiımetleri, müşterek men- + 
okunmaktadır. cSinir harbi,. denile.n şeyin iflas + faatlerini alakadar eden me - + 
etmiş olduğu bu·gün anlaşılıyor. i seleler üzerinde karşılıklı ha- + 

DÜN SABAH SİLAH ALTINA ALINAN ber teatisi zımnında, istikbal • 
EFRAT de istişare için mütekabil te- + 

Paris. 24 (A.A.) _ 1.tçüncü ve dÖrdün1!ü sınıf · mas halinde ka.lacaklardır. + 
eJ!radın silah altına davet edilmeleri ile aynı za- + Madde 4 - iki akit taraf- + 
manda bu sabah seferberlik cüızdanlan ilci nu- + tan hiçbiri, doğrudan doğru- + 
.•.naralı olan hudut mıntakaları ihtiyat efradı da + ya veya bilvasıta öteki akit + ı 
sillh altına çağrılmıştır. + tarafa müteveccih herhangi + 

FRANSIZ KABİNESİ TOPLANDI t bir devletler grupuna iştirak + 
Paris, 24 (A.A.) - Nazırlar Meclisi, Reisi- f etmiyecektiı:t + 

cümhurun Tiyaseti altında toplanmıştır. Müzake- + Madde 5 - Mahiyetleri ve + + menşeleri her nıe olursa ol- + relerin açılmasından evvel Daladye, Reisicüm- + sun, iki &kit taraf arasında + hur Lebrun ile üç çeyrek saat görüşmüştür. + çıkabilecek niza veya ihtilaf- + 
Bonnet, meclise harici vaziyet hakkında ma- + lar takdirinde, iki akit taraf, + 

lıimat verm~tir. Mumaileyh, bilhassa Alınan-Sov- + bu niza ve ihtilafları münha- ++ 
yet Misakını Moskovadan Naggiar tarafından te- + sıran sulh vasıtaları ile, dos
lefonla verilmiş olan metnine nazaran tahlil et- + tane fikir teatisi ile veyahut. + 
miştir. + lüzumu takdirinde, ihtilafın + 

GA2lETELERİN NEŞRİYATI + halline memur komisyonlar •• 
Petit Journal gazetesi diyor ki: + kurulması suretile halJe<Iecek 
Sulh cephesinde rahne açılmış değildir. Ha- j + lerdir. + 

zırlıkların artmakta olduğu bir sırada İtalyanın, 1 + Madde 6 - İşbu pakt, on + 
hiç olmazsa zahiren. tahşidat ve askeri kıtaatın + sene müddetle aktedilmiştir + 
harekatı bakımından pek az faaliyet göstermekte + ve bu müddetin inkızasından + 
olması manid~ olabilir. t bir sene evvel, akit taraftan + 

İNGİLİZLER ALMANYADAN T biri feshini bildirmediği tak- • ı 
AYRILIYORLAR + dirde, pakt, beş senelik bir + 

Berlin, 24 (A.A.) - İngiliz konsolosluk me- + müddet için_ otomatik surette + 
murlarına Londradan Almanyada mukim İngiliz + uzatılmış telakki edilecektir. + 
tebeasını yola çıkarmaları emri verilmiştir. + Madde 7 - İşbu pakt, en + 

LONDRADA ALINAN TEDBİRLER + kıi8 bir mühlet içinde tasdik • 
Londra, 24 (A.A) - Bütün mezuniyetler + edilecektir. Paktm musaddak + 

iptal edilmiştir. Bundan başka Londra müzeleri ı nüshalarının teafüi, Berlinde ı 
ile artistik galerilerinin ekserisi bugün ka.patıl- ı yapılacaktır. 
mı~ ve san'at eşyası ihtimamla sandıklara yerleş- + Bu pakt, imzayı müteakip + 
t . ·ım· ı· •. derhal meriyet mevkiine gi- •+ ırı ış ır. 

Amerika sefiri Kennedy, Amerika seyyahla- + rer. + 
rına İngiltereyi tetketmelerini tavsiye etmiştir. + Moskovada, Alman ve Rus + 

BULGARİSTANIN ALDICI TEDBİRLER • lisanlarında iki nüsha olarak + 
ıHükılmet, bir takım iptidai maddelerin bil- + tanzim edilmiştir. + 

hassa deri, dibağatta kullanılan maddelerin, men- ı Sovyet hükumeti namına + 
sucat ve hayvan yemlerinin ihracını menetmiş- MOLOTOF + 
tir. + Alman hükumeti namına + 

İTALYADAKİ FAALİYET ~ RİBBE:NTROP + 
Roma, 24 (A.A.) - Musolini, ordu ve donan- ................................. • 

ma Erkanıharbiye Reislerile faşist milisleri Er
kanıharbiye Reislerini kabul etmiş ve kendileri
le askeri mahiyetteki meseleler hakkında görüş
mliştür. 

POLONYANIN HAZIRLIÔI 
Varşova, 24 (AA.) - Polonya hükumeti erka

nı, dün gece beynelmilel vaziyet dolayısile mem
lek~in müdafaasını temine matuf mütemmim 
bırtakım tedbirleri ittihazına karar vermişlerdir. 
İki sınıf ihtiyat efradının silah altına davet edil
miş olduğu tarih olan Mayıs ayında bu kabilden 
;1içbir tedbir ittihaz edilıriliş değildi. Halihazırda 

Silah altına çağmlmasına tevessül edilmiş olan 
;htiyatların daveti .tedbirinin vüs'at ve şumulü 

hakkında bir gfuıa sarih malumat mevcut değil
dir. Payıtahtta hiçbiır duvara seferberliğe ait afiş
ler talik edilmemiştir. 

Ahali, ittihaz edilmiş olan tedbirleri zaruri 
telakki ederek tasvip etmekte ve silah altına da
vet edilen ihtiyatlar da büyük bir disiplin, sü
kun ve azimkarlık göstermektedirler. 

JAPONY ADA İNFİAL 
Tokyo, 24 (A.A.) - Reuter ajansından: 
Gazeteler, Sovyet Rusya ile Almanya ara~ 

sındaki misakın imza edilmesini büyük bir infial 
ile tefsir etmektedirler. 

1'1iyako Chimbun, Japonyanın yakında do
kuz devlet muahedesini feshedecel?ini v~~mak

tadır. 

AMERİKA DA HARBE HAZIRLANIYOR 
Vaşington. 24 (AA.) - Harp vesait ve mena

bii meclisi, Amerikanın harbe girmesi takdirin
de alınacak tedbirleri ve bilhassa müsellah kuv
vetlerin seferberliği ve bunların zaruri: olan t«:· 
hizatı meselelerini tetkik etmek üzere bir toplantı 
yapmıştır. Se!erbediğe ait olan ilk tedbir, kon
greye askeri hizmete müteallik bir kanun layiha
sı tevdi etmek olacaktır. Buna intizaren milli 
muhafız kıtaatı 400.000 ve donanma 130.000 mev
cut ile derhal harekete geçmeğe amade buluna
caktır. 

l icaret Vekili 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

den çıkarak Floryaya gitmişler 
ve Reisicürnhurumuz İsmet İnö
nü tarafından kabul edilmişler
dir. 

Ticaret V-ekili dün bir muhar 

ririmize şu beyanatta bulunmuş
tur: 

«- İzmir seyahatinden mü

sait intıbalarla avdet ediyorum. 

İz.mirde ihracat tıacirlerile yap

tığım müteaddit temaslardan pi 

yasanın iyi şerait altında açıla

cağını öğrendı.m. İhracatçılarla 

çok sıkı bir temas halinde bu -
lunduk. İhracatçılar birliği tesi
si için atılan ad m nihai safhası
na girdi. Bu meyanda müstahsil 
kütlenin menfaatlerini korumak 
maksadile aldığımız tedbirler e
hemıniyetli<l ır. Kooperatifler bir 
liği İnhisarlar idaresini ve ih
racat taciı !erimizi fiyat koruma 
mevzuunda sıkı birr teşiki mesai 
halinde faaliyette 'bulunmaları 

hususunda bırleştirmiş bulunu -
yoruz. Fiyatların asgari hadleri 

tayin edilmiş ve bu hadlerin aşa 

ğısına düşınemel~ri için lazım 

gelen tedbirler de şimdiden alın 
mıştır. 

İhracatçılarımıza esasen ha
kim olan nikbin hava 
son dakikada elde edilen bu ne
tice lle foüshütün takviye edil
m~tir. 

• 
lngiltere Kararını 
Evvelce Vermiştir 

(BQ.§ tor"ft 1 inci sayfrıda) 
kındaki beyanatını dinlemek \ e sonra da milli 
.müdafaa içiıı zaruri olan fevkalade salahiyetler 
kanununu kabul etmek üzere, bugün öğleden 

sonra toplanmıştır. 
Sulbü kurtarmak için Çemberlayıı'in sarfet

~iği muazzam gayretleri takdir eden Avam Ka
marası, Başvekil salona girerken heyı~canlı teza
hüratla karşılamıştır. 

Kürsiye gelen Çemberlayn demiştir ki: 
cParlamento tatil devresine girerken hükti

metin bugün zaruret haline gelen bu derece şid
detli tedbirleri almak üzere parlementoyu top
lamak mecburiyetinde kalacağını derpiş etmek 
biraz güç olurdu. 31 Teımmuzdanberi enternasyo
nal vaziyet mütemadiyen fonalaşmıştır. Bugün 
ani bir hal'p tehlikesi karşısında bulunuyoruz ... 

Çembcrlayn, Dantzig ile Polonya arasındaki 

nıüzakereleri \•e Polonyalı gümrük memurları
nın vaziyetini anlatmış ve ~öyle demiştir: 

, Bu. cihanşumul ehemmiyeti haiz bir mesele 
tleğildi. Müzakereler ilerliyordu. Fakat Alman 
matbuatı birdenbire Polonya aleyhinde neşriyat
ta bulunmaya Dantzigin bir müzakere mevzuu 
olamayacağını, bunun hakkında mutavassıt bir 
tHzı hal kabul c-dilmiycceğini ve Dantıigin ka
yıts•z ıjartsız olarak derhal Almanyaya ilhakı la
mı~ geldiğini ya7.rnaya başladı. Alman gazeteleri 
daha da ileri gitti. Dantzig meselesine Koridor 
meselesini de bağladı ve Polonyada yaşayan Al
manların zulum görmekte olduğunu iddia eyledi. 
Bu :ddiaları hiçbir suretie tahkik edemeyiz. Fa
kat ljUnu hatırlatalım ki, davaları uğrunda Al
manlaı· geçen sene Çekoslovakyadaki Südetler 
Almanları hakkında da aynı iddialarda bulun
muslardı.• 

Başvekil, Almanyanın harp hazırlıklarının 

tamamlandığını ehemmiyetle söylemış ve demiş
tir ki: 

cİ~te bunun içindir kı hükılmet milli müda
faayı temin için icap eden tedbirleri almak üzere 
kendisine mezun•vet ver lmec:;"ni parlamentodan 
-ıca zamanının geldiğine kanidir.• 

Bundan sonra Alman - Rus ittifakına temas 
edt:n Çemberlayn şu beyanatta bulunmuştur: 

<Bu haberin hükümet için kötü bir sürpriz 
t~kil ettiğini gizlemeye kalkışmıyacağım. İngi
liz - Fransız - Rus konuşmalarının mütekabil ol
duğunu zannettiğimiz bir itimat esası üzerinde 
devam ettiği bir anda görüşmelere nazaran dış 

siyasetinin bizim anladığımız gayelerilc telif edil
mez bir maksatla So'l:yet hükumetinin Almanya 
ile gizlice bir misak müzakeresinde bulunduğu
nu öğrenmek çok şayanı teessürdür .• 

Maamafi Çemberlayn bu mesele hakkında 
bugünlük knt'i bir hüküm vermek istemeınişt'r. 

Çemberlayn. bu münasebetle Polonyaya ve
rilen garanti İngiliz - Fransız - Rus ınüzaker-el"
rinin muvnffakiyetine hiçbiı zanıan bağlı bulun
mamış oldugunu kaydederek: cBizım geı'i?k Po
lonya, gerek diğer devletlere olan garantileri
miz aynen bakidir• demiştir. 

Çemberlayn müteakiben, büyük Britanya el
ç•sinin Hitlere yaptığı tebliğatın maksadı her tüı·
lü anlaşmazlık tehlikesini bertaraf etmek üzere 
İngiliz hükumetinin \•azıyetini bir kere daha teyit 
etmek. Berlin ile Varşova arasında doğrudan doğ
ruya müzakerelere imkan vermek için tahrikat 
mütarekesi akdini teklif eylemek ve bir silahlı ih
tilaf 'halinde İngilterenin bütün kuvvet ve kud
reti ile müdafaa edlceğini ehemmiyetle kaydetmek 
olduğunu hatırlatmış ve sözlerine şöyle devam et
m!ştil': 

4'Almanya ile İngiltere arasında harp bir fela
ket olacaktır. Bunu aklıma koyaırakdır ki, bizce 
Polonya ile Almanya arasında harpsiz halledilemi
yecek hiçbir mesele bulumnadığını Hitlere bildir
dim. 

Hiterin cevabı, Şarki Avrupanın bir Alman 
mıntakası olduğu ve bu mıntakada hareket ser
bestliğine sahip bulunması lazım geldiği hakkın
daki Alman tezinin bi.ır nevi tekrarından başka bir 
§ey değildir. Bu :tez, İngiliz vaziyetinin hatalı ola
rak tefsirini tazammun eder. Zira, Şarki Avrupa
da, bizzat kendimiz için mevzi aramıvoruz .• 

cEğer sulh Y.Olunu bulmak hususu~daki bütün 
gayretlerimiz aklın kalır \•e bütün beşeriyete ıztı
raplar ve sefaletler yükletecek olan ve hiç kimse
nin de ne \'akit nihayet bulacağını kesdiremiye<:e
ği bir savaşa girişmeye mecbur olursak, yabancı 
bir memlekette uzak bir şehrin siyasi istikbali uğ
runda değil, ortadan kalkması bütün dünya millet
lerinin sulh ve emniyeti imkanlarının da ortadan 
kalkması demek olan prensiplerin muhafazası için 
çarpışacağız. Felü:et henüz patlamamıştır. Akıl 

ve şuurun galebe çalabileceğini hAla ümit edebili
riz. Sulh veya harp bizim elim.izde değildir. 

Mes'uliyet kendilerine terettüp edenler, mukadde
ratını ellerind tuttukları yüz milyonlarca insanı 
düşünecekleri ümidindeyim. 

Bize gelinoe, arkamızda müttehld bir memle
ket var.• 

~Al.TA _ 7 

f·İki Gün Geçince 
(Baş tarafı 1 incı sayfada) 

beklemedikleri bu baskın hakkın
da ne buyuruyorlar?> diyerek 
yazılarına bir göz gezdirdik. Biri 
kat'i bir ifade ile cbu anlaşma, 
Almanyanın tecavüzünü durdur
mak için yapılmış bir teşebbüs -
tür., diğeri chayır, bu tecavüz 
sulh cephesinin işini büsbütün 
güçleştirmiş, harp ihtimalinı art 
tırmıştır .. , diyor, hele üçüncüsü 
de cbütün iş, Rusyanın insaniye
tine ve medeniyete hizmetine 
kalmıştır, Rusya isterse harbin 
önüne geçebilir. diye adeta maz
lumane ve masumane temenni • 
lerde bulunuyor. 

Bu temennileri okurken ken -
dimizi gülmekten alıkoyamadık. 
Demek hala bugün siyaset işle • 
rinde cinsaniyet, medeniyet, be
şeriyet. gibi amillerin müessir 
ola'bileceğine inananlar var, öy
le mi? 

Böyle biri. her de\'l'in makbul 
meb'usu, dijteri bilmeyiz nerede 
parlak ga;ı;etccilik tahsili etmiş 

olan olgun bir muharrir. üçün
cüsü de muhtelif gazetelerin se -
nelerdenberi emekdar hadimi o
lan, tecrübeli, dirayetli, iş bilir 
fikir ve kalem sahiplerinin bu çok 
parlak ve birbirine çok benziyen 
mütalealan karşısında artık bize 
söz düşer mi, düşmez mi, orasını 
pek ekstiremiyoruz. 

Maamafih, şu ufak lUtıfociği 

bırakıp da ciddi konuşmak icap 
ederse, Rus - Alman anlasmasın
dan çıkması muhtemel bir iki 
müsbet netice hakkında fikirleri
mizi söy1iyelim: 

Bir kere, Rusyanın, İnıgiliz1e
rin bu kadar ilhah ve ihramına 
mukabil, onları ansızın bırakarak 
ve Moskovadaki askeri İngiliz 
ve Fransız heyetlerini apı~tıra -
rak, Almanlarla yaptlkları anlaş
ma, İngilterenin Avrupa cephe
sindeki vaziyetlerini her halde 
gücleşlirmiştir. 

Fakat buna mukabil İngilizle -
rin bir de Aksayı şark, yani Ja -
pon - Çin cephesi vardır. Orada 
da İngilizler. Japonl!ll"ın her gün 
bin türlü iz'acatına ve hatta i~i
tilmemiş tahkiratına maruz ka -
lıp duruyorlar, bu da bilhassa 
Rusyanın Aksayı şark cephesin
de, Avrupa islerinden dolayı ser
best bulunmamasından ileri ge • 
liyordu. Şimdi Rusya, Almanya 
ile anlaşınca, yani A\Ttıpada bir 
Alman tecavüzü korkusundan 

masun kalınca Aksayı şarkta J a
pon lara. karşı şüphesiz daha ağır 
basacaktır. 

İşte gazetelerimizin gözünden 
kaçan mühim bir nokta burası _ 

dır. M. (Hitler), Rusya ile anlas-
~ 

masını, acaba (antikomintern) 
misak ile bağlı olduğu Japonyaya 
karşı nasıl tefsir edecektir? Al_ 
manyanın bu anlaşması, asağı 
yukarı Japonyayı Aksayı sarkta 
yalnız bırakacak ve bu da hem 
Rusların Çin siyasetini kolaylas
tıracak, hem de İngilterenin Ak
sayı Şatk yükünü hafifletmiş o~ 
lacakhr. 
Anlaşmanın Avrupada ve sulh 

cephesindeki tesiratına gelince, 
bir kere (Temps) gazetesind~ o
kuduğumuza göre Rcmanva son 
günlerde bir Alman tecavüzüne 
ihtimal vermekte imiş. Acaba Al 
manyanın Rusya ile uyuşması, bu 
ihtimal üzerinde Romanvavı tes
kin edebilecek midir? - . 
Diğer taraftan bu anlaşmanın 

gizli bir takım maddeleri de var 
mı, yok mu tabii kimse bilmiyor. 
Fakat, mesela Rusyanın, icabın
da Almanyaya petrol ve buğday 
vl!l"mesi gibi gizli bir takım mad 
deler de varsa bunun, Almanva
nın harp kuvvetini ve hevesini 
fevkalade arttıracağını da inkar~ 
da mana yoktur. 

Maamafih. neticei kelam olarak 
ııunu söyliyelim, ki biz meYhiş 
bir takım ihtimalAta rağmen ha· 
IA nikbin bulunuyoruz. Rus - Al· 
man anlaşması karşısında mesela 
Le~stanın İngiltereden sıtkı sıy 
nlarak (Dançig) meselesinde o
nun da Almanya ile uyuşınıya 

kalkışması suretile mi, yoksa baş. 
ka bir tEdbir bulunarak mı, su 
(Dançig) yüzünden 27 ağu tosta 
harp patlamasını pek muhtemel 
görrnüyoraz 

EBUZZİY AZADE 
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Çocuklar, İhtiyarlar ve Hasfahktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 
• 

1 1 
PİYASAYA ÇIKTI. 

25 - AGU!>TOS 193! 

MÜSTESNA BİR FIRSAT ---1 
Yarınki Cumartesi gJnü saat 15 ten 19 a kadar 

KOÇOKÇİFTLİK PARKININ 
Serin çam ağaçları altında itina ile hazırlanmış 

Şişli Çocuk Esirgeme Kurumu 
Menfaatine harikulade 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UN l AR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

Saz Müsameresi ve F evkalada Numaralar 
Bestekar SALAHADDİN PINAR, HAMİYET YÜCESES, 

HİKMET RİZA 
izzet bahçesi, Panorama ve Belvünün bütün sazı ve okuyucuları 
taraiından aileler için içkisiz ve FEVKLADE Nezih Müsamere 

İştirak edecek güzide san'atkilrlar: 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCİMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK İRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

NECATİ TOKYAY: Keman -NUBAR: Keman - FEVZİ: Piya
no - CEMAL: Banço - SOTİRİ: Kemençe - HRANT: Cl.lm
BÜS - ABDİ: Cümbii§ - ŞÜKRÜ: Klarnet - NİHAD: Ney 
- HASAN TAHSİN: Darbuka. 
Okuyanlar: YAŞAR - HAMİD - MUSTAFA - ACYAZAR 
- FARUK. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. IBayanlar:MAHMURE - FAİDE - MELAHAT - SUZAN -
AFİTAB - CAHİDE. 

KANZUK BESLEYİCİ UNLARI ......................... 1 ....... 11 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
Umll..!lml Depo: 

Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 
1NG1L1 z - KAN z u K IEczanesn, Bey©~Oll..!I - ftstaılf'il{'Q)lYJO 

içmeleri 
Trenlerlnln vapurları : 6,25 · 7 ,30 · 9 · 11 · 11.50 

lzmlr Acentası : T0RK ECZA DEPOSU 1230 13,15-15,45·19,10 dadır -

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Cimi Mikdan 

Boş bobin sandığı 150-0 A. 

Mııhamen bsde!i 
Beheri Tııt4n 

Krurş Li. Krş. 

65 975 -

% 15 temi11<1t Eksiltme1lin 
Lira Kr§. Şekli Saati 

146 25 Açık A. 16 

1 - 31/VllI/939 tarihinden 1 Mart 940 tarihine kadar idar~n Ci.bali :fabrikasında birikecek 
1500 adet bo§ bobin sandıkları yukarıda yazılı §ekilde satılacaktır. 

D - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
m - Arttırma 5/IX/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki Alım 

Satını Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Nümuneler her gün Cibali iabrikasında görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 15 mıkdarındaki güvenme paralariyle 

bi:rliltte mezkftr komisyona gelmeleri ilan olunur. c6482• 

Yatılı 

Yabsız 

Nişantaşında: Eski Fevziye ~ 

ŞI 
Kız 

Erkek 
_;femleketimiz.in en eski hısusi lisesidir. Aan, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt için her gün 

mektebe müracaat edilebilir. tstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Telefon: 44039 --· ' /'/"{•~ ' ~· : ' .i 

1 1 S TA N B U L BELE O 1 YE Si N O EN 1 ğuİl:::~~!:~~:~:~::::~ !--------------------- ecza tüccan Hasan Hassan hak-
İlk muhammen 

teminat bedeli 
179.44 2392,50 Aygır deposu hayvanatı dçin alınacak 43,500 

kilo yulaf. 
63,38 845,00 Şehir Tiyatrosu için tebettirilecek 28.000 adet 

mecmua. 
170,45 2272,70 Üsküdarda Açıktürbe aokağında parke kaldırım 

inşaatı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 11/9/939 Pazartesi gü

nü saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve 

Muamelit müdürlüğü kaleminde görülebilir. Usküdarda açıktürbe 

sokağı parke inşaatı eksiltmesine iştirak edeceklerin 939 yılına ait 

kında verilen Kongordato kara-
rına binaen Avukat Şekip tara -

fından 5/5/939 tarihli istida ile 

müvekkili ecza tüccarı Hasan 

Hassan hakkında verilen Kongor

dato mühletine lüzum ve ilıti -

yaç olmadığından rei'ini talep 

etmiş ve memuriyetimizce Kon

gordato hakkında mühletten Ha 

san Hassan vazgeçmiş bulunma- , 

sına binaen mühletin ret'ine ka

rar verilmiştir. Keyfiyet usulen 

!JAn ohınur. (20025) 

Ticaret Odası ve ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne mü- 1 ~.,... .............................. ...,.,.......,...,,.......,... ....... ,_,... 

racaatla ehliyet vesikaları almaları lazımdır. TaHplerin ilk temi

nat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıtı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

encümende bulunmaları. (6617) .... :Aı•' ..... ,, ........... 

ıınıınmıno:mmmııınıııııuuımııııııuımuımmmınnıuıııınııııııııımınınıııınıııııınnnııuuıurnmıuınıuuuıuı 

Memleketin en eski gazetesi 
olduğu kadar, en çok sevilen, 

aranan ve okunan gazetesi 
haline de geliyor .... . 

ilanını iKDAMA 

veren çok kazanır 
~J!lrıJl!lıuınıı ınıııınıının111U1M11ıııı:;mı1ın nııuııııonnınıınıııınııııınınıııııııııınııınıuıunnıııııınıınmıuuıııııııınuınıuıınıııııınıınu 

1 tık,, 1 o'JD.J.U•, ..,. __ 

avladın bugün .. 

1 

Karıtık ve nasıl yapıldığı belli olmayan bayat çocuk gıdalarile 
yavrunuzun sıhhatini tehlikeye koyarsınız 

Allahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 

ÖZLÜ 

Çocul/a,.ıh 
S;hhat 

ve 

Ku.vvei 
KlfAynağı"1,. 

UNLARI 
Vitamin 
Kalori 
Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 

Enerji 
Zeka 

Çocuklarınıza yediriniz, en yüksek malik vasıf olan bu özlü unu 
DUnyada mevcud çocuk gıdalarının en mUkemmelldlr 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, TUrlU, 
Bezelya, Badem, Çaydarözü unlarını çocuklarınıza yediriniz 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylül Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylftl Cumartesi günü baş· 
lanacatı ilgili talebeye bildirilir. 

M. Özevren'in 
LH Gallici•mH LH 

Plu• U•uel• 
Her mekteplinin, müter -

cimlerin en lüzumlu el kita
bıdır. 

35 Kr. İnkıllp Kitapevl. 

iKDAM 
Abone Şartları 

Se11.ellk 

1 aylık 

1 qbk 

1 • 

DAH1L1 HARlel 
1200 Jtr. Z300 Kr. 

aoo Kr. t'!S.ı Kr. 

IOO Kr. IOO &r. 

100 Kr. 

/LAN 
TEK SÜTl"l 
SANTİMİ 

1 Birlııci Sahife 
lkiııci Sahife 

'Üçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 • 6 mcı sahifeler 
'f • ı inci Sahüeler 

'°° kunıı 
!Sil kuruı 

260 kuruş 
100 lıu1'1!J 

50 kurııt 
30 kurut 

Gazetemt:ıııle neşrt«rlle

cek bllcümle ticari ilanlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramanzade hanında İlincılık 
Kollektlf t'rketlnden allJlll'. 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 

Gazete Mecmua 
Kitap 

Aydın 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

AHILtYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane uatleri: Pazar 
hariç ber flln 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 • 25. fıkaravı 

Eli çabuk sünnetçi 

Rifat Köprülü 
Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52.73 

Böbreklerden idrar torbasıua kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblarını kökünden temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

~ 
~.:· '\ 

""'.;.~, 
.;,,.;it!' 

;it~ Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk-
ı<"~ 'L larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 

'-~~'~\., sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te-
J•·:,. , ,::;.;~ l min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 

;~~ olur. Her eczanede bulunur. 
w ~(,"',""'.~··';·'''-"·~ DiKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilqtirir. 

· ·~.~~·· Sıhhat Vekiletinin a · 7 • 932 tarih ve 2 • 27 numaralı Ruhsatını haizdir. 
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