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KORKUNÇ BiR BUHRAN iÇiNDEYiZI 
130 /ngiliz Harp Gemisi Baltık Denizine Hareket Etti 

HARPU Alman-Leh 
Devam Eden Şiddetli 

• Tayyare Ve Kuvvetleri Arasında iki Saat 
Muharebe Cereyan Etti Bir 

... ... ... ........... 
- 44- "··~ ... 

İtalya Altı Sınıfı Silah Altına Çağırdı 
r~-======================== 

26 AGUSTOS 
Bü Karışık Vaziyetin 
lcinden Nasıl 
c'ıkılacak? 
ı tini ayak Akılsız başın zahme 

B an da akılsız 
çeker derler. az ki 

' derdini milletler çe • 
başların . başlamış O· 
yorlar. Aylardanberı l rde en had 
lan ve nihayet bugun e 

. lmiş bulunan buhran, 
devrıne ge b idare • 
b . im kanaatimizce, ep . 
ız .. _ izlik ve tedbır • 
· lik, duşunces 

sız b" le halledil • sizlik yüzünden oy 
bir şekil almıştır. 

mez •-· et an]arla Rusların <Wl sur 
Alm "ndür söylenil 

te anlaşması, kaç gu . . haki· 
diği veçhile, M. Hıtler ıçm . 

b.'yük bir siyasi zaferdır. 
katen u . Alman devlet 
Fakat bu :ı:afen, 

. . Inız t°'Sına kazanmamış. 
reısı ya d' ine birçok 
tır, bu hususta ken ıs . tir İşin 
devletler yardım letını~ı~ıya· 

. en havsa aya ,,~ 
en ganp, d l tıerin bil· 
cılk ciheti ise, bu . e; e kil eden 
hassa sulh cephesını teş 
devletler olmasıdır. • . 

d evvelfı Lehıs-
Bunların başın a lmektldir. 

tan ile Rimanya g~a kar· 
Bu iki devlet, Alm: . in aylar· 
şı cephe teşkil etm ;ç şebbüsler 
dan beri devaın eden e olursa 

d h ne pahasına 
esnasın a er • ardmunı 
l Rusların asken y 

o sun, k istememişlerdir. 
kabul etırıe 

k • yardımından kaçın • 
Rus asbe~k. devlet için belki pek 
manınuıı ı· 

k esaslı sebep erı var· 
meşru ve pe k Ro 
dır Gerek Lehistanın, ger.e 

. Alman tehlikesı kar. 
manyanın, la herhangi bir şe· 
şısında, Ruslar 1 . . bulma· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

Daladye Dün, Fransanın Kat'i Kararını Bildirdi 
PARÜS ~OŞAIL TDILDVO~ 

Sovyet • Japon 
Ademi Tecavüz 

Paktı Mı? 
Paris. 25 (A.A.) - 20 ile 27 

yaş arasındaki bütün erkek mü! 
tecilerle milliyeti olmayan bü-
tün mültecilerin polis komiser
likerine müracaatle kaydedilme
leri emredilmiştir. Bu emir hilfı· 
fında hareket edenlerden mü! • 
tecilik sıfatı kaldırılacaktır. 

Hükumet Pariste bulunmaları 
kendileri için hayati bir mecbu
riyet olmayanları §ehir terket • 
meğe davet etmiştir. 

Amerika sefarethanesi tebea ·
sına Amerikaya dönmeği tavsi • 
ye etmektedir. 

SEFERBERLİK 
Paris bulvarlarının ve sokak ~ 

!arının lamba direklerine koyu· 
mavi renkte elektrik lambaları 

konmuştur. 

Louvre ve diğer müzelerdeki 

Fransız - Sovyet 
Paktı Feshedildi 
Varşova, 25 

(A.A.) - Fran
sa ve İngıltere 

sefir !erile sıkı 
temas halinde 
bulunan Harici
ye Nazırı Beck, 
Sovyetler Birli
ği sefiri ile de 
görüşmüştür. 

Hudutta bir· 
çok hadiseler 

Yugoslavya 
Kabinasi 
istifa Etti 

Bel.grad, 25 (A.A.) - Yugos
lav kabinesi istila etmiştir. Ye

ni kalbinenin teşkiline Tsvetko

vi tch memur edilmiştir. 

İNGİLİZ FİlıOSUNA EMİR 

Londra, 25 - 130 parça 
haı;p gemisinden mürekkep İn

giliz anavatan filosunun büyük 

bir kısmı Şimal denizi ile Baltık 

ağ'zuıda tehaşşüt etmek emrini 

almışlardır. 

İNGİLTEREDEKİ VAZİYET , 

Londra, 25 (A.A.) - Lord Ha 

lifaks ile Cadogan Başvekalet 

dairesinde Çemberlayn ile görüş 
müştür. 

Büyük Taarruz Bu 
Sabah Başlamıştı 

Bugün 26 

Ağusto~.. 11 
yıl evvel bu
gün, şafakla 

bera bcr bü • t 
yük Tiirk or
duları, yur • 

dun bağrına 

kadar soku • 
lan düşman 

kuvvetleri Ü· 

zerine saldır· 
mıştı. 26 A • 
ğustos sabahı, 

Kocatcped e D 

bakan bir çift 
mavi göz, 
Türk milleti • 
DİD istikbali • 
ni görüyor • 
du. 

•Düşrnan , 
vatanın bari -
mi ismetinde 
mağlUp edile
cekti.• 

Ve öyle ol
du. Atatürk 
Türk vatanı • 
nı yeniden 
kurtardı. 

Bugiiu öl· 
mez Atatür
kün manevi 
lınzurunda 18 
milyon Türk 

vuku bulduğu 

bildirilmektedir. 
Orlowo'da Po· 
lonya hududu Ü· 

zerinden geçen 
bir Alman bom· 
bardıman tayya
resi hava müda· 
faa bataryalan
nın ateş açması 

üzerine Gdynia 
civarında yere 
inmek mecburi
yetinde kalmış
tır. / minnet ve 

kilde anlaşma çare ennı 1 

ları iktiza ederdi. . d . \ ~ . 
elesın e ı· M Hitlere Rus mes 

· ardım eden dev· 
kinci derecede y t' . ce ' 

Evvelki ge-
ce Polonya hududunu ge-
çen bir çete, Katoviç ci· 

HITLER 
releri tarafından yere 
icbar edilmişlerdir. 

inıneğe 

Siyasi vaziyet, kambiyo bor

sasında muhtelif fiyatlar üzerin

de bariz bir tesir icra etmiştir. 

Dolara nazaran İngilib lirası, 28 

puan kaybetmiştir ve 4.ti8 dolar 

inmiştir. 

gükran la e
ğiliyor. 

(30 Ağustos 26 Ağustosta, Bilyilk Taarruz sa'hahı Başkunıau
Zafer hayra • dan Mustafa Kemal harekatı id~re ettiği Koca-

. e bizim kanae ımız ' 
let de, yırı in.gilterenin, 
İngiltere obnuştur. ılığını kabul 
sulh cephesi elebaş. 1, hiç 

SEFERBER.Li:K 

,_ * " 
mı yıldönü • tepeye çıkarken 

il münde Dumlupınarda yapılacak merasime ait programı dördün· 
' cü sayfamızda okuyunuz.) 

ıl 

b · tuttugu yo 
ettiğinden erı .. 'atli 
. . akit kafi derecede sur 

b ıı v .. • tli olama· 
ve kafi derecede vus a 

mıştır. t 

varında kliin Makoszow'da istas
yona ve gümrüğe taarruz etmi§
tir. Bu münasebetle vukua gelen 
müsademe iki saat sürmüştür. 

Sivil memurların izinleri kal -
dırılmıştır. Mekteplerin açılına
sı §imdilik tehir edilmiştir. 

Polonyada hasıl olan umumi 
kanaat harp vukuunda Alman • 
ya'nın mağlup olacağı merkezin
dedir. 

Şehirde fevkalade bir faali -
yet göze çarpmakta idi. İhtiyat 
efradı mütemadiyen istasyonla
ra ve .lo§lalara doğru gitmekte 

~ n ır Ka~ o ifil 
ıa n ır ıEırll<®ll< ~====:===============-=~ 

Kahraman Ordumuzun Dün Trakyada Yap-
tığı Resmi Geçidin Yazısı 3 üncü Sayfamızda . b" tün mahare ve M Hitler'ın u . 

dira~eti ise karşı~ı~d~~er~e:~ 
zayıf noktalarını ıyı gorup 
fetmiş bulunması ve on~an_ tam 

d . tifade etrneyı bılmiş 
sırasın a 15 

olmasıdır. 
imdi Alman • Rus anlaşma· 

Ş . b"yu"k zararını Le • 
sının ılk ve u .. .. .. 
hjstan çekecek gfüi goru;;;;~~: 
Ç . kıi Rusyanın mihver 

un "Jü Lehistanı her 
]erine temayu • bırak 
chlıetten tamamile yalnız • 

R 8 ile anlaş· mış bulunuyor. usy k 
mak imkanları mevcut oldu .ça 
Lehıstanın arkası az çok emnı • 
yet altında bulunmakta idi. Hat· 
ta yalnız emniyet altında bulun· 
mak değil, Rusya, Lehistana ge'. 
rek mühimmat, gerek levazım cı· 
belinden büyük yardımları_la bu· 
lunabıliı'di, sonra Karadenız va· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

DALADYE 
.an'at eserlerinin muhafazası i • 
çin ihtiyati tedbirler alınmıştır. 

Figaro gazetesi yazıyor: 
Avrupa buhranı en had saf • 

hasına girmiştir. Müdafaa et • 
mekte ve uğrunda hayrete şa • 
yan bir sükt'.ın ve disiplin lç!nde 
seferberlik yapmakta oldugu • 
muz dava, artık münakaşaya ta
hammülü olmıyan ve her türlü 
fedakarlığı muhik gösteren dava 

Jardandır. 

SOVYET - FRANSIZ PAKTI 
FESHEDİLDİ 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman • 

Sovyet paktının Fra_nsız • S~v
yet paktının idamesıy le kabılı 

(ATkası 7 inci sayfada) 

Bogumin'de hududu iki . kere 
geçen Alınan bombardıman tay 
yareleri Leh muharebe tayya • . '"' • .., ,o, • 

(Arkası 7 inci sayfada) 
". .. 

• VAZİYET VAHİM! 
1 ı I ! Almanya Dant 

Ber in z.igi almak için -----
harbe k.ırar vermiş vaziyette
dir. Bitler ordu erkfını ile u· 
zun ve gizli görüşmeler yap· 
maktadır. 

- - . -, B1ikiımet bü 
~~IS~- tiin askeri ted 

birleri alınış, seferber hale 
girmiştir. Paris tahliye edili
yor. 

!LOndra ı HükUmet ~a-
~ rarını vermış .. 
tir. Bütün hazırlıklar tamam 
dır. 130 harp gemisi Baltığa 
hareket etmiştir. 

1 \1 ~ •r ~ -- ı Sefcı-berlik ta 
~va mamlanmak ü-

zeredir. Alman ve Leh tay • 
yareleri arasında muharebe
ler oluyor. 

Muharrir 

Karlı Bir Kış 
Sabahı 

İsimli yakında neşre başlı
yacağımız edebi tefrikada, si· 
ze kadın ve erkek nılılarırun 
iç yüziinii ifşa edeceklerdir. 

Selami İzzet 
VE 

Mefharet Ersin 
-.-Son dakikaı Biitün dev • 

l italyada se _ ~ __ _ ll'Llcr befcrbcr Yeni nlc\·sinıin en mühim 

Roma feı·berlik vazi- halde harbi bekliyorlar. Bü- edebi hadisesi ve sürprizi ola-

yeti vardır. 6 sınıf si!iilı altı- yük felfıkctin başlaması bir cak olan bu eseri İkdam için 
1 na alınıyor. saat meselesi olmuştur. hazırlıyorlar. 

•================·' -r1 

Atatürke 
On yedi sene oldu! .. 
.26 Ağustos dendiği zaman bü 

yük zaferin sevinci gönlümüzde 
on yedi sene evvelki hcyecanile 
yaşıyor. Nasıl 26 Ai:•ustos 1922 
de göğsiimüz kabardıysa, nasıl 

30 Ağustosta sevinç göz yaşları 
dökliikse, bugün de ayni gurur, 
ayni halerao, ayni se\linÇ göz 
yaşlarile Türkün büyük zaferini 
kutluyoruz. Kalplerimizdeki i

nanç 26 Ağustos 19~2 deki inanç J 
tu. Nasıl on yedi sene e vel bu· 
ırün: •Sakarya C n•l<l<aleoin de-

LEii 
Secde ... 
vamıydı, Trablusgarpte başlıyan 
da Dumlupınarda bitti• deyip 
Trabhısgarptenberi, Türkün kur 
tuluş savaşlarındaki kahramanı 

Mustafa Kemalin önünde dize 
geldikse, bugüıı de gene Trab • 
lusgarbi, Edirneuin istirdadını 

' Çanakkaleyi, İstiklill savaşım Y• 
dedip Atatürkün takdis ettiği • 
İniz manc"·i huzurunda secdeye 

varıyoruz. 

Devamı 3 üncll sayfadat) 
SELAMİ İZZET SEDES 
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EBUZZ1Y AZADE 

Velid 
n:·nra ~ naıın• Mır. Rinaena1eyh 
Li!vanya tanı bitaraflığını mu
hafaza elm<'lctffiir. 1

- ...,., .... ı7 pı:'U""' ve başta Plılonya sefareti müs 
te§arı B. Jankovski olmak üzere 
ml.'zkiır sefaret erkanı tarafuı • 
dan karşılanmıştu. 

------J-
""'"lıu Jiame- suvarııerı • 1 ::>eyretmeğe P. 

_,,,~ıııı.cı voya Uoyı- testan ve İngiliz oldu/!U için doğ. 
rudan doğruya İngiltere birleşik 
hiiktımdnrlıl!ına tJibi tutubnus-

niio bayrağı altında kutluft.u 
kımız içindir li, bize doha da 
mutlu oluyor. 
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Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Emekli General Kemal Koçer 
Hatıratı 

Müfettişi 

Grupta O Zaman 
Çalışan Yardımcılar 

- Eğer bu vapuru benim gö
türmeıne imkim vermezseniz çok 
müteessir olurum. !sterseniz bir 
de asker arkadaş veriniz. İki 
memur, vapur sevkiyatına da
ir döniişte bir rapor vermişler
dı. Bu rapora nazaran had.iseyi 
a.şagıya geçiriyorum: 

İkincı vapura dair yazılarımı 
diğer bir güne bırakıyorum. 

FEDAKAR YARDIMCILARThUZ 

Köprü karakolhanesinde Tey
mcn (emekli Binbaşı) Vasfi. 

Vasfı, çok metin, çok muti ve 
grupa bütün mevcudiyetile mer
buttu. Onun köprü üzerindeki 
kulübesi, kat'i lüzum karşısında 
bir darül'amandL 

Fiıkateyn kaptanı (emekli Yar 
bay) Muhittin. Kasımpaşada, e
Jındekı müse!Iah kuvvetle ve 
gizlı teşkilatile mühim vaziyet
leri karşılamıya amade idi. 

Kasıınpaşa Merkez Memuru 
Fuat ve Serkomiser Nafiz, bütün 
tehlikeyi göze alabilen mert in· 
;;anlardır Tafsilatile arzedece • 
ğun bır ınflak sırasında bu iki 
zat fevka!ade tertibat alınl§lı. 

Eyüpte topçu yüzbaşı (Yar -
bay) Siirtli Rıza: 

Cephedeki fevkalade yararlığı 
sırasında tanıdığım bu zat, Eyüp
te inzibata memurdu ve bazı me
vaddı gizlemekte idi. 

Fenerde Rahmi ve arkadaşı 
Hasan Rıza: 

Bu civarda emniyete memur· 
dular. Te-kilatı idare ediyorlar· 
dı.._Rııhmi, ·yi bir irtibata me • 
murdu. fedakar bir kurye ve mu
hafızdı. 

Mavnacılar, sandalcılar, mo • 
törcüler teşkillerinin muzır si • 
yasi cereyana kapılmıyan mut • 
lak bir ekseriyetı, grupun em • 
rinde idi. Emin, romorkörünü ve 
adamlarını Haliçteki sevkiyatı

mıza tahsis etmişti. 

Şehremini karakolhanesinde 
Yüzbaşı (Yarbay) Ali Rıza ve 
Teymen (Binbaşı) Mtıslafa, mev· 
zii te~kı15ta dahilcliler, vardım 

ettiler. 

. 

Yüzbaşı merhum Abdülvai. 

kimseleri Aşiyanesinde barındı· 
ran bir fedakardır. 

Merhum Binbaşı (Albay) Saf· 
fet, memleket işlerine hayatını 
vakfetmişti. Grupa büyük men
faatleri dokundu. 
Binbaşı (General) Ferhat, bi

zimle daima teşriki mesai eden 
yılmaz ve yorulmaz bir eleman
dır. 

Gizli muhaberemizi ıdare eden 
dört telgrafçı arkadaşı takdirle , 
anarım. 

Feshane Müdürü Binbaşı {e. 
mekli Albay) Hüsnü, müdafaa 
teşkilatının Fındıklı ş ııbesınrie 

isler görmüştü ve ... vincle toplan· 
tılar yapılıyordu. 

Ercüment Ekrem, Beşiktaş teş
kilatının mühmi üyelerindendi. 

Pasif Koruma
da Vazife Alan 
Vatandaşlar 

Komisyon Dünkü Top· 
lantısında Kararlar Verdi 

Hava tehlikesinden korunma 
komisyonu dün de Vilayette Vali 
Muavini Muzaffer Akalın'ın ri. 
yasetinde toplanarak pasif ko -
runma işinde vazife alacak olan
ları teshil etmiştir. Komisyonun 
verdiği karara göre, mahalleler· 
de 46 ve 47 yaşları arasında bu • 
lunanlar passif korunma işinde 

faal bir rol oynıyacaklardır. Bun
ların isimlerini havi olarak tan· 
zim edilecek listeler bugünlerde 
ait oldukları kaymakamlıklara 

bildirilecektir. 
Kaymakamlar, bunları muhte

lif ekiplere tefrik ettikten sonra 
maharet ve mümarese kesbetme· 
!eri için kurslara sevkedecekler
dir. 

MÜNAKALE 

Ekspres Dun De Geç Kaldı 
Avrupa ekspresi dün de bir bu

çuk saat teahhurle gelmiştir. 

Ti CARET 
Yeni Ticaret Anlaşmaları 

Ticaret Vekaletı, bütün mem· 
leketlerle olan ticari münasebet· 
!erimize yeni bir veçhe vemıeğe 
ve münasebetleri çoğaltarak da
ha faydalı bir şekle sokmıya ka. 
rar vermiş ve bir program hazır 
lamıştır. Yakında yeniden 12 
memleketle ticaret muahedeleri 
akdedilecektir. 

Kanada - TUrkiye Ticaret 
Anlaşması 

Hükumetimiz, Kanada ile olan 
takas anlaşmamızı, bazı Kanada 
müsseselerinin hileye basvurma· 
!arı ve aramızda 9nlaşma bulun
mıyan memleketlere gönderdnk· 
!eri mamuliitımızı oradaki malla
rımızla rekabete sokmaları üze
rin geçen ay sonunda bozmuştu. 
Yalnız bu karar ile beraber Kana 
da ile olan ticari temaslarımızın 
tamamer> durduğu görülmüştür. 
Bunun üeziren, yeniden anlaş • 
manın tatbikat sahasına konul • 
ması kararlaşmıştır. 

Fransız - Türk 
Ticaret Anlaşması 

Fransa ile yaptığımız yeni tica· 
ret anlaşması 1 ey!Cı.lden itibaren 
mer'iyete girecektir. 

İKDAM 

Belediye ile . Liman 
Arasındaki ihtilaf 

Karaköy İle Tophane Arasında 
İstimlak Yakında Başlıyacak 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

Kırdar dün Devlet Liman İşlet· 
mesi Umum Müdürlüğüne gide
rek, Umum Müdür Raufi Man -
yas ile muhtelif işler üzerinde 
görüşmüştür. Bunlardan biri Bü· 
yükadaya Liman İşletmesi tank
larile nakledilen suyun fiat işi · 

dir. Belediye, geçen sene bu hu
susta Denizbankla ton başına 20 ı 
kuruş üzerinde anlasmıstı. Hal -
buki Liman İsletmesi Umum Mü-ı 

( dürlüğü, yaptığı hesaplarda De
nizbaııkın kabul etti~ 20 kuru~ ! 

fiatı kafi görmemiş ve Belediye- J 

ye, ancak bu nakliyatı ton başı
na 23 kurus 30 paradan yapabi • 
leceğini söylemişt;r, 

Münakal3t Vekaleti, ııönderdi

ği bir emirde, Liman İşletmesi -

ne Belediyenin teklifini kabul et

mesini söylemiştir. Bunun üzeri-

ne dün akşamki görüşmede bu iş 
halledilmiştir, 

Vali ve Liman İşletmesi Umum 
Müdürü arasmda görüşülen ikin· 
ci bir mesele de Karaköyden Top
haneye kadar giden rıh lım cad;
desinin Tophanedeki yolcu salo· 
nu karşısına tes3düf eden kısmı· 
nın geııişletilmes ı dir. 

Polis Beşinci Şube Müdürlü -
ğünün karşısında bulunan ve cad·: 
deye doğru çıkıntı yapan binala
rın yıkılması hem caddenin 
ve hem de rıhtımın bu noktalar· 
da da genisletilmesi kararlaşmış· 
tır. 

Münakale Vekaleti de bu ka -
rarı tasdik etmiş olduğundan ya· 
kında istimlake başlanacaktır. 

Caddenin üzerine düşen binaları 
Liman İşletmesi Umum Müdür
lüğü arka tarafta olan binaları 

da Belediye istiml5k edecektir. 

Kadeş Vapuru 
Dün Alman

yadan Geldi 
Yeni Vapur İlk Seferini 

Bu Hafta Yapacak 
Almanyııya ısmarlanan vapur

lardan Kadeş de dün saat 14 de 
limanımıza gelmiştir. Vapur, 
bundan 10 gün evvel Almanya · 
nın Rostok limanından hareket 
etmişti. 

14 Mil yapan vapur bugün ha· 
vuzlara alınarak muayene edi • 
lecek ve temizlenecektir. Kadeş 
ile Almanyaya ısmarlanan 14 va
purumuzdan 10 tanesi memleke· 
timize gelmiş olmaktadır. 

Geri kalan vapurlarımızdan üç 
tanesi 5300 tonluk ve bir tanesi 
de 3500 tonluktur. Bunlar da iki 
aya kadar tamamen gelmiş ola· 
caklardır. Kadeş, önümüzdeki 
hafta Marmarada tecrübeleri ya
pıldıktan sonra Mersin hattında 
işlemeğe başlıyacaktır. 

Birçok kusur ve noksanları bu- , 
lunan Etrüsk vapuru da on güne 
kadar tadil edilmek üzere Alman. 
yaya giclecektir. 

1 • 

Bira Satışı Kon- Beş Kavmakam MOTEFE•~IK 
t ı Ed"r s, . G"d k ~o Ağustos Zafer eayramı 
f0 ı ı yor ta ja ı ece 30 Ağustos Zaier bayramına 

Müdiirü T ef.işle;e I Bun.un İçin Bir Müsabaka 
Başlıyor imtihanı Yapılacak 

İktısat 
ait n1erasım programının hazır~ 
!anmasına ba•laıımıştır. Resmi -
ge~idin yapılacağı Beyazıt ve 
Taksim meydanlarında dünden 
itibaren tribünlerin inşasına baş· 
lanmıştır. 

Bele-; ye, bira fiatlarında ya -
pılan tenzilatı hilesiz olarak müs 
tehlike aksettirmek için İktısad 
Müdürünü dünden itibaren, bi -
ra satan müesseselerde tet'.nkata 
memur etmiştir. 

Bundan başka, halkın buralar
da aldatılmaması için iki tedbir 
düşünmektedir. Birisi, bu mües
seselerin perakende bira satışın
da kullandıkları ölçülerin yek • 
nesak hacimde olmasının temini, 
diğeri de, bu müesseselere gerek 
perakende ve gerek şişe ile satı· 
lan bira fiatlarııu gösterecek !ev 
halar asılmasıdır. 

Bu son tedbirin dünden itiba· 
ren tatbikine başlanmış, kayma
kamlara icap eden emirler ve 
rilmiştir. 

BiRA BUHRANI 

Fiatlar ucuzladıktan sonra bi
raya karşı artan rağbet hala ayni 
hızla devam etmektedir. Bu yüz- 1 
den, hala, birçok semtlerde bira ı 
bulunmamaktadır. 

Dahiliye Vek51eti, her sene ol

duğu gibi bu sene de staj yapmak 

üzere Avrupanın muhtelif mem· 

leketlerine beş kay makam gön • 

Programa. bugün son sekli ve· 
ri!ecek ve Partiye bildirilecek • 
tir. 

dermcğe karar vermiştir. Bunun ----,oo,----

için 15 eylülde Ankarada bir mü- AD L 1 VE 

sabaka imtıhanı yapılacaktır. Bu ı Yeni Mahkemeler 
müsabakaya girmek için staja 

talip olacak kaymakamların 30 

yaşından büyük olmamaları, her 

nevi hasta! ık ve bedeni nakisa • 

!ardan biri olmalı, staj müd -

de tinin hitamında hükumetin 

göstereceği yerde staj müddeti

nin iki misli kadar vazife deruh

te etmeleri şarttır. 

Müsabaka imtihanı, idare hu. 

kuku. maliye. iktısad, siyasi ta

rih, ve talihlerin tavin edecekle· 

ri, Almanca, Fransızca ve İngı -

lizce lisanlarından birinden ya

pılacaktır. 

Tapu dairesinde faaliyete ge -
çecek olan münferit hiıkimlikle. 
re ayrılan kısımlarda yapılan ta· 
dilat ve ilave inşaat hayli ilerle· 
miştir. Buralarını tefriş etmek 
için lazım olan eşya dün müteah
hide iıhale olunmuştur. 

Mahkum Oldu 
Heybeliada hamallar katibi 

Zeki dün Kürtçe konuştuğu için 
Mehmet isminde bir hamalı ba
yıltıncıya kadar dövdüğünden 

Adliyeye verilmiştir. 

Suçlu Zeki 18 !ıra para cezası 
ile 2 gün hapse mahküm olmuş
tur. 

Cem'i ve Mazlum, grupun ate
şin iki yardımcL'1dır. Merkezde 
Nevzat ,.e Ömer, en kuvvetli iki 
şubeyı idare ediyorlardı ve bü
tün müracaatleri is'af ederlerdi. 

Fazlı (Meb'us), müdafaa teş • 
kiliitını nmühim üyelerindendi. 

Hamdi (Limancı), grupun yar
dımcılarındandı. 

NôTlb.AR: 
Dört Küçük Sabıkalı Polis Müdürü Albay (merhum 

General) Esadın her vaziyette 

kıymetli müzaheretleri görül • 
müştü. İlk sevkiyatta, para te • 

darıkiı.de tesir gösterdiler. 

Kavalalı Hüseyin (sabık meb
us), nakden yardımlar göstermiş 

ıdı. Bundan başka. İstanbul teş
kilatı heyeti merkeziyesinde yük
sek hizmetler ifa ettiler. 

Telgrafçı Cemal. muhabere i~· 
!erimizi tanzimde ve yazı işleri
mize y-ırdımda büyük gayretler 
sarfctti Kardeşi Emin, inzibat 
ı ·lprınıizde çalıştı . 

Enis (Tahran Sefiri) grupun 
vefakar bir yarıdır. Yüksek ve 
çok cür'etli bir vatanperverdir. 

Vaziyet hakkında grupu daima 
tem'ir et~lerdi. 

Tahsın kaptan, hiç bir tehlike· 
d~n kacınmıyan birisidir 

" lıı.ıet , Bo!~evik denmekle 
ın:ıruftur. Bütün tahmil işlerin. 
d» çalı mışlardır. 

Musıafa kaptan ve ve arka • 
da;iları da her an grup emrine A· 
ır.ıde idiler 

!!Jpıshaııe Mudürii İsmail Hak
kı. m<>mleket şi için her fedakar· 
lığa katlanmıştı. 

Ceza Reısi Cemil Bey, medent 
ces reti'e büyük hürmeti celbet-

Bu arkadaşlann mesaisinden 
sırası düştükçe bahsedeceğim. 

(Arkası ııar) 

POLiS 

intikam Almış 
Kadıköyünde Yeldeğinneninde 

Kahve sokağında 4 numaralı ev
de oturan Sabriye ismindeki bir 
kadın, ayni evin üst katında mu
kim Ganime ile geçinemediğin • 
den ondan intikam almıya kalk
mış ve dün evde kimse yokken 

odasına anahtar uydurmak su . 
retile girip sandıktaki dört par
ça kıymetli çamaşırını yakmış • 
tır. 

DUnkU Yangın 
Samatyada İsak Baruha ait hav

lu dokuma fabrikasından dün ge
ce bir yagın çıkml§tır. 

Neticede birçok pamuk yığını 
ile fabrıkanın bir kısmı yanmış· 
tır. 

Ayağı Koptu 
Aksarayda oturan Mustafa is. 

minde bir adanı dün Lalelide bir 

taraftan öbür yana geçerken On· 

m~t nik isminde bir şoförün idare et. 

Şeyh E ver ! kkesini grup em- tlği 1598 numaralı otomobil ken· 
rine t'ıf- ..s eden ve gizlenmesi dis!lıe çarparak ayai!ını koparmış 

a k •""!iması icap eden bazı tı.r. 

ULUDAC İNSANA 

NELER VERİR? 

Bursa Vallsl Refik, bir mee1ıs
le Ulodatdan bahsederken: 

- İhll7ara cençllk, ror..,.... 
dlnçllk, cence bütünlük ver(7or 
kifir yer!. 

Demiş. Bir de dünyalık .,.-erse 
plim ,,...,.-üzünde eti bulllllDUJ"a· 
cak blr yer olacak. 

OKUYANLARA 

YAZIK DEÔİL ~ıt? 

Bir caaetede ,u serlevha var: 

- l\.lilblm haberler,. 

Öburünde: 

- GJ~tl haberler! 

Demek bu . ütunlann al'ına 
ml~en havadisler ya mühim defi(. 
7&hut da a('ık. Der iki vaziyette 
de butU.n &'azeteyl okuyucuya o
kutmak ıünah c!eftl mi? 

LAKIRDISINDAN 
-- - --
GEÇİNİYORUZ 

Hükümet sesab aadas12 mem
leket S&ğlıjı bakımından en mü
him bir sosyal fnkıll\.bı yaptı. sı ... 
ra fiyatlarını indirdi; halkı rakı

dan u:ıaklaştınnanın çaresini bul
du. Fakat; sazctelerln yazqına ba

lnlırsa ucuz birayı aradınsa bul! 
Baza hallerde bazı tefebbü.sle

rln Iikırdı ı ile ceçindlflmfz ue 
belli oluyor. 

EÔER GAZETELER 

OL:WASAYDI 

Bir ıaze~e şa . f'rlevhayı oku· 
dam: 

• - Eğer gazete1er olmasaydı; 
:rurdun ı,ırd ki buutlar ortadan 

l•ııı•ıııııımın!ll!Il)nınııııuıınıııııı!l!ID'111"'11 ıııij uıwııııuıııııımmuıuınu• 
1 tık.. - ----

HU .. Muın .... , .. _ .. , ___ _ 

vladın bugün .• 

kalkmaz, milll birlik kurulmaz, 
vatanda mürakabe tesis edilmez
di .. > 

Bu dofru, hatta dofrayu ve ca
zete hizmetlnl yüzde doksan do
kuı eksik ifade eden blr sö:ıdür. 

Fakat, bir de bunun aksi söyle.ne
bUir: 

- Efer ca:ıe'c olmasaydJ, her 
sün yüreif aman bir lıalaJ'a düş· 
tiba mü db"e hop hop eden mu
harrir, zararın neresinden dönse 
lr:ir eden patron. l"•:ıetelerl idare 
etmekten kurtulan ye neşrb"atların 
daki sevabı dalma .-U.Oahlarından 

az 1'Örm17e kendilerini alqhrmq 
hoşnutsuz C"Özler, mahkemelerde 
matbuat ıuçlulartna vekilct etmek 
ten usanan avukatlar ve daha. bir 

türü üzüntüler, tatsıdıklar olmaı;, 

her ırönül lill cülüstan olup el· 
derdi .. 

Bu da bir fikir ve cörlq defli 
mi"? 

AMAN NE 

GÜZEL SÖZ 

Selimi İnel: 

- Belediye ubıtası x&J'ıfttr. 

Adlı fıkrasmd• IÖJ'l• d(7or: 

•- İ!lft&nbulu imar etmek, İs-

tanbulun çehresini rtızelletllnnek 

islemek muhakkak kl J'erlnde ha· 

reketlerdlr. Fakat «Umuru idiyeıt 

ıekllnl alan bu çirklnllkl<"rl yüzü.s

til bırakıp istanbulu sW.lemiye 

kalkmak Cuzzamlıya makyaj Y•P· 

maktan pek farklı bir teJ' sayıl. 

maı:.• 

Aman ne roeı sös! Benim fev
kalade bo,uma &itff, bilmem siı 

ne der~lniaf. 

MAL ONUN AMA 

CAN BİZİM 

Galatasaraydaki eskJ zaptiye 
Ye arkasındf..kl hapishane bl~ 

Jıaları yıkılmak tehlikesine nıaruı 
im.itler. 

Binalar Emlaki l\IUliyenln olda
h loln yılulma ve J'ıklınna iti 
sallantıdayJnl4- itte bunun burası
na aklım erıuedl Mal Em!ild 11111· 
liyenin ama, can bblm! 

DARISI 

BAŞIMIZA 

Gazeteler mü.jdell7orlar: Adana-
da ekmek işi halledllmlf. 

Havadisi okuyan arbd&f: 
- Darısı başı:mıza! 

Dedi, İştirak edllmlJ'e<ıek 
defi!. 
ŞARAB MISIN 

l\IÜBAREK?--

dilek 

Ankarada bira razinolarda otuı 
karu1'1, İslanbulda allmış beş ku· 
ra.p satllıyormUf. Acaba bu ne
den böyledir? 

Diye, düşündüm, dilfündüm, 
fiiyle bir tevil yolu buldum: An· 

kanda taze, İstanbulda bayat. 

Fakat. Nasrettin Hocanın mahut: 

kar helvası hlkiyesl cibl bu tevlll 
kendim de betenmedlm: 

- Şarap ml51D ki a .. mübarek, 
Ankaradan İstanbula relinclye 
kadar bayathyasm ve bayatla-
dıkça pahalılanasın .• 

Dedim. Dava callba dönüp dola· 

flP Selimi İzzet Serles'in: 

- Belediye zabılası uyıllır? 

Siözü.ne dayanıyor. 

ŞÜKRÜ Ali)IED 

Mehmet, Yaşar,Marko ve Ali 
isminde dört çocuk Sirkecide bir 
dükkana gece vakti girerek hır
sızlık yaptıklarından yakalanıp 

evvelki gün Adliyeye verilmiş· 
!erdir. 

Dün bunlar Sultanahmet bi • 
rinci ceza mahkemesi huzuruna 
çıkarılmışlar ve tevkif edilmişler
dir. 

En üyüğü 11 yaşında olan bu 

sabıkalı hırsız çoeuklar dükka • 

run içinde gece vakti rakı içip 

sarhoş da olmuşlardır. 

----00---

oıumle Neticelenen Kaea. 
hın Muhakemesi 

Şişlide Necla isminde bir kıza 
çarparak öldüren Abdullah ismin 
deki şoförün muhakemesine dün 
Asliye birinci Cezada bakılmış . 

tır. 

Mahkeme vak'a yerinde bir 

k~if yapılmasını ve ehlivukuf 

tayinini kararlaştırml§tı:r. 

--000--

Bir Çarpışma 
1stik1U caddesınden geçmekte 

olan 157 numaralı tramvayla §O· 

för HAminin kullandığı 1509 nu· 

maralı otomobil arasında dün 

şiddetli bir müsadme olmuştur. 

Çarpışma neticesinde ikısi de 

hasara uğramışlardır. 

ıs - ACUS1'08 1939 

il~ 1?~a) 
Harbe ve Uzlaşmıya 

Giden Yollar 
İngiltere parlAmentosu fey • 

kalade toplantıyı yapınca, bq
vekilin nutkunu dinledi. Milll 
müdafaaya ait ırenif sa!Jıhiyetl, 
avam ve Lordlar kamarası hükil
mete ttrdi. 

Difer taraftan, Almanya ha· 
riciye nazırı dahi, Alman • Sov
yet ademi tecavüz muahedesini 
imzalıyarak Berliae döndü, Hit 
lerle görüştü. 

İna:iltere başvekilinin heya • 
nah, Bitlere, Benderson vası • 
tıısile ıröndcrilen mesajdan bah· 
setmektedir. Beyanatın bu kıs· 

ma ait cümlelerinin ve kelime
lerinin tahlili, Miller Çember • 
!aynın Danzia: ihtilafı hakkında 
uzlaşma niyetlerini ifade eyler. 
Nni Almanya!lı ve Bitler, Dan 
ziır hakkında bir formül hulu • 
nunca uzlaşmağa razı olacak mı? 
Gelen haberler, Bitlerin Çem • 
berlayıı mesajile yaptığı n.klif· 
!eri reddeyledijiııi bildiriyordu. 
Diğer taraftan, Amerika cüınhur 
reisiniq, tavassutta bulunması İ· 
çin İtalya kralına bir mesaj gön
derdiği de anlaşılıyor. Çckoslo • 
vakya ihtilafını ve sonra işgali· 
ni, Musolininin tavassutu ile 
toplanan Münih konferansı ve 
anlll§ması ha21rlanınıştı. Çem
berlaynın mesajındaki teklifle
ri reddeden Bitlerin, Musolini
nin tavassutu ile toplanacak ikin 
ci bir Münib konferansında 

Danzig ve Koridor işlerini su! • 
han Mediği gibi halletmesi bek
lenebilir. İngiltere Başvekili, har 
be hazırlandıklarını söylerken, 
yeni bir harbin !eliıket!erinden 
balıseyleıniş, sözlerile, uzlaşmıya 
hazır olduklarını, fakat yeni bir 
tecavüze müsaade etıniyeceğini 

anlatml§lır. 

Evvelce Antikomintern pak
ta dahil Almanya, Japonya, 
İtalya, İ•panya gibi de\•Ietlerin, 
Sovyet Rusyayı dahi aralarına 

almalarına, yeni bir büJiik dev· 
!etler grupu te~kil edilm.,,.ine 
ıni intizar etmeli? 

Ademi tecavüz paktının ak
dile beraber Molotof • Ribben· 
trop konuşmalarınd Japonya • 
nın da yeni bir grup içine gir -
mesi temin cdilmİŞ'Jc, Bitlerin 
Danzig ihtilafının sulhan halli
ni ve müzakereyi istemiyeccği 

de düşünülebilir. Bu takdirde, 
Çemberlaynın olduğu gibi, Ame 
rika cüınhurreisinin mesajı da 
semere vermez_, neticbiz kahr, 
yeni grup, bilhassa, İngiltere ve 
Fransaaın müsten1lekelerinde 
havat sahalarıoı silahla elde et
m~ğe başlarlar, denebilir. 

:Uisier Çemberlayn, Sovyet • 
Alman paktının fena bir sür • 
priz olduğunu avam kamarasında 
ki nutkunda söylemiştir. l\1olo
toftun birkaç ay evvelki nutku, 
böyle bir neticenin husul bula· 
cağı!.) besaplamağa çok müsait
ti. l\foskovadaki İngiltere Sov
yetler müzakeresinde, Sovyet 
Rusyanın teklifleri iizerinde bir 
kaç ay evvel hile anlaşma esas· 
ları bulunabilir, Almanya • Sov • 
yetler ademi tecavüz muahede· 
sinin akdine fırsat ve imkan ve· 
rilmezdi. 

Devletlerin yalnız harp yo
lu değil, uzlaşma yollarında da· 
hi yilTüdiiklerini, büyük hazır • 
lıklara rağmen, yeni ve büyük 
bir harple karşilaşılacağına ve har 
bin içtinabı gayrikabil bir key· 
fiyet halinde bulunduğuna hü • 
idim verilemiyeceğinl tekrarla
mağı faydalı buluruz. 

B~ıtT NURİ IRMAK 

Olümlc Tehdit Etmiş 
Büyükadada oturan Bernar is

minde bir adam, damadı Bercin 
kendisini ölümle tehdit ettiğini 
iddia ederek mahkemeye müra • 
caat etmiştir. 

Muhakemeye dün Asliye dör· 
düncü Cazada bakılmıştır. 

MahkP!ı,ede evvela şahit sı -
fatile kaynana Bayan Anjel din· 
lenmiş. demiştir ki: 

•- Damadım eve gelip dedi 
ki: Artık karımdan ayrı yaşa • 
!ında karımı bana yollamazs:ınıı 
hepinizi öldüreceğim!• 

Muhakeme bundan sonra mü· 
dafaa şahitlerinin celbi için baş-
1<a gürıe falik ohı.,muıtur. 

-
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ıt - A~USTOS tlSll 

V arşova Sefirimiz Çorum~a 
. . . V d. Sellerın 
ltimatnamesını er 1 Tahribatı 
yeni Büyük Elçimiz Büyük Bir 

Hüsnü Kabul İle Karşılandı 

Çorum, 25 (A.A.) - Salı günü 
burada husule gelen sel netice -
si 130 haneli Duğabağı köyü ta
mamile harap olmuş ve bu köy 
halkının ev eşyaları ve harman 
mahsulatı sel tarafından götürül 
müştür. Bu meyanda bir de ço
cuk ölmüştür. Hayvan zayiatı 

mühimdir. 

Varşova, 25 (A.A.) Polonya a

jansı bildiriyor: 
Yeni Türkiye büyük elçisi Ce-

1 H .. ü Taray dün öğleden ma usn ' ., 
R . . ümh' ur Moscickı ye sonra eısıc . . 

l:timatnaınesini takdim etnııştır. 
Türkiye büyük elçisi, refaka

tinde Rıyaselicümhur memur_ -
~arından bir zat ve bil~ elç~ 

klnı olduğu halde, bır hafif 
er d ·1 . Jot'asının ortasın a ı er -
ıuvan 

llyen bir otomobill~ Kr~l !ato -
llUJl& hareket etıırişür. Buyük el-

.,... ... tonun avlusunda sancak-
çı_ ... "-'"-'" h bir piyade taburu seuw~..., 
ve muzika iatiklAI marşını çal -

Dll§hr. t' .. 
Y&ni büyük elçi, Riyase ıc:um-

b 
ivil ve aa]ı:eri memurlarının 

ur ı b' k 
kendisini selimladık4n ır aç 
aalonu geçtikten sonra ilerde 
Hariciye Nazırı Beck tarafın • 

dan karşılanmıştır. 
Polonya Reisicüınhuru lllos • 

cicki, refakatinde Başvekil Skla
dowski, Adliye Nazırı Gra -
bowski, Posta Tlgraf Nazırı ~8: 
bnski, Ticaret Nazırı muavını 
S kolowski olduğu halde, salo -

0 
b"yük' salonda Türki· nu denen u 

ye büyük elçisine intizar etmek-

te idi. 
Türkiye büyük elçisi Cemal 

lflüsnü Taray, Hariciye Nazırı 
!Beck'in refakatinde Şövaliyeler 

alonuna dahil ohnuş ve Reisi • • • 
cümhura ıtimatnaınesini vermış 

tir. 
Büyük elçi bu esnada söylediği 

kısa nutukta, asil meziyetleri 
Türk milletinin tamamiyle ma
lfıın olan kahraman Polonya mil 

Jetinin içinde bulunm_~ ~uy 
duğU derin me'.°"u~_ıyetı bıl • 
dirıniş ve sözlerıne §OY :ıe devam 

etmiştir: .. . 
V azjfeın. Polonya • Türk_ıye 

dostluk bağlarını :ıruvvetlendır • 

Kahraman 
. ne 25 (lKDAM Bu.babi· 1 

. Edir ıeİeionla) _ J,ılanevrala-
rıııden . le b'tiren ordu • 
ı mıwaffaJpyet ı . . 

r b"yük re6mi geçıdı bu
ınuzun u ireinin önünde 

.. 60 lbin ıey 
gun . ih';•am ve intizamla 
büyük bır ..... 

yapılınJilır. t 7 5 da E?Jı.anıhar· 
Sabah saa • . imiz Marc • 

U uıniye reıs 
tıiyei ~ akmak ile yüksek ku 
§al Fenı Ç . ve misafir Mısır 
manda bey~~ ecnebi ataşemili • 
aı;lrerl heye ı, . ·bünlerde 
terler ve davetliler trı 

. . aJınışlardı-
y er lerını . _,.;t tam saat 

.. "le resmı ,,.,. 
BüYU 1 rimizin filolar ha 

8 de tayyare e . başladı ve 
. deki uçuşlarile . 

lm .. erinde erıı..an sı-
bunu önde, at:ıordu kumanda-

rasile. g6~tağın ve kahraman 
nı Salih . izin büyük sırasile 
pıy adelerıın _ 

1 · takip ettı. 
geçiş erı . an ank 

Piyadelerin arka•ınd iv<>r· 

d g• topları da geç • 
diıfi ve 3 

du. ·an<1arına kıtaları-
pıyade ve l "'r makineli tü· 
zd sonra a,.. 

mı an • Jıailadı ve 

fek kıtaları geçınetıe la mulıa· 
. k&ııı ıaıtıur rı, 

onları ıstib babereye bağ 
k talan ve mu . 

bere ı b"J"kleri takıp 
Jı mowsıklet o u 

eı ti. t 10 !:>uçukta baş-
Bilaharr saa N' kadar de • . ıo u e ıye 

J1van 'e b" ve topları-
. eden hafif o us .. ek 

va m - .. bilhassa gorulec 
nıızın geçışı, rJı:a.'iından ge-

Bunların a 
t ydı. . . i< kıtalarımızın ge 
len b.ndırılın 'b .. ·bütün coştur

halkımız u> 
çı:n 

d · _ 1 !ardan sonra 
Bındirilınış a ayld' Beş dakı-

. varilere ge ı. . -
E r su "teakıp on • 

b. aralığı mu 
)c.alık ır ,_ .. , ~ııPTinde mız-

mektir. Büyük Polonya milleti· 
ne karşı derin sempati ve sami
mi hayranlık hisleri ile mütehal
lll olarak, bu işe bütün kalbimle 
çalışacağım. Türkiye ile Polon • 
yayı biribirine bağlıyan itimadlı 
ve sıkı dostluk bağlarını sağlam 
lığını ayrıca tebarüz ettirmeğe 

ihtiyaç• yoktur.. Busarsılmaz 
dostluk, bir kere daha, sulbün i
dame.;;i asil eserinin zaferine tah
sis edilmiştir. Bugünkü şerait i
çinde, iki milletin dostane işbir
liği, hususi bir ehemmiyet ar -
zeylemektedir. 

Büyük elçi, Polonya Reisi -
cüınburunun §ahs1 saadeti ve Po
Jonyanın refahı hakkında Reisi
cumhur İsmet İnönü adına en ha 
reretli temenrulerini bildirerek 
sözünü bitirmiştir. 

Polonya Reisicüınhuru Mos • 
cicki, büyük elçinin dostane söz 
!erinden dolayı teşekkür etmig 
ve şöyle demiştir: 

- Polonyaya, milletimizi asil 
Türk milletine bağlıyan an'anevi 
bağların sulh mücadelesi müşte
rek vazi1eleri karşısında büyük 

Teslim köyünde 200 hayvan 
telef olmuş, Mühürler köyünde 
bağ bahçe tamaıruyle hasara uğ
ramıştır. 

Türkaişe, Çalkışla köylerinde 
de ehemmiyetli hayvan ve mah
sul zayiatı vardır. Kayı köyün
de 4 ev sular tarafından götü • 
rülmüş ve dört ki§i ölmüştür. 

Dört kişi de ağır yaralıdır. Mah· 
sul ve hayvan zayiatı mühimdir. 
Bu köydeki zarar mikdarı on 
beş bin lira tahmin edilmekte • 
dir. Ovasaray köyünde çay ke -
narındaki harmanlar taınaınilq 

mahvolmuş ve bir çocuk ölmüş
tür. Umumi zayiat mikdarı kat'i 
olarak tesbit edilmektedir. Fela
kete uğrıyan yurtdaşlar tama -
mile açıktadır. 

Vilayetçe ilk yardım olarak 
felaketzedelere yiyeNk gönde • 

rilmiştir. 

Sırp - Hırvat ihtilafı 
bir kıymet arzettiği bir hadise - Belgrad, 25 (A.A.) - Sırp -
ler devresinde geliyorsunuz. İki Hırvat uzlaşması, olmuş bitmiş 
milletin asırların ispat ettiği ce- telakki olunabilir. 
saret ve ikdanunın istikbal hak- Neşredilen resmi bir tebliğe 
kında ve sulh için bu mücadele - göre, Maçek - Tsvetkoviç proje-
nin neticesi hakkında iyi funit • si, eksperlerin tetkikinden geç-
ler verdiğin müşahede etmekle tikten sonra, niyabet mecl'sinin 
bahtiyarım. tasvibine iktiran etmiştir. 
Reisicüınhur, büyük elçiyi, Po .Bu projenın tetbiki, artık bir 

lonırada vazi1esinin icrasında tam, gün meseles:dir . 

bir müzaheret göreceğini temin Yakalanan K..- çakçılar 
etmekle sözlerine nihayet ver • Geçen bir haıfta içinde güm -

rük muhafaza teşk. latı, Suıiyo. 
mi§tir. 

hududunda: Kırk kaçakçı, dört 
Türkiye büyük elçisi, şatodan 

dönerken ıneçhul asker mcza -

nnın önünde otomobilden inmiş 

ve merasimle mezara bir Ç<'lenk 

koymuştur. 

Ordumuz 
miz göründü. Çıık muntazam 
geçen mızraklı alayın ellerin
de yalın kılıç, süratli yürüyüş 
yapmasile diğer süvari alayla
nmız takip etti. Ve serapa hey
can dolu on binlerce seyirci küt 
lesinin hayranlık hisleri arasın
da ellerindeki sancaklarla geç • 
tiler. 

Saat 12 ye kadar devam eden 
geçit resmi sona ermiş olması -
na rağmen halk sahadan bir tür 
lü ayrılamıyordu. Nihayet şehn! 
akın başladı. Ve bu mahşeri ka-

yüz on dört kilo gümrük eşyası 
ile elli beş Türk lirası, dört si
lah, otuz beş mermi, dört kaçak
çı hayvanı. 

İstanbulda: On altı kaçakçı, 

altı yüz seksen sekiz gram u • 
yuşturucu madde ele ge~mişlir.. 

Jab:tlığın şehre dönüşü iki saat 
sürdü. 

Başta Mareşal o!duğu halde 
kumandanlar, misafir askeri he 
yet ~ ataşemililerler muhtelü 
istikametler takip ederek Nü
mune fida·nlığına gittiler ve o
rada ordunun şen!flerine tertip 
ettiği öğle ziyafetinde bulundu
lar. 

MAREŞAL GELDİ 
Büyük Erkfuııharbiyei Umu

miye reisimiz Marl"}al Fl!'llzi 
Çakmak dün akşam İBtanbula 
dörunüşlerdir. 
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- Nasıl?. Demek Bu Yağmurda Bahçeye 

Geliyorsunuz 1. 
_ Evet, Nasıl Zarar Ettiğinizi Doya Doyl' 

iKDAM 

)~«41 
Bira Meselesi 

Dünkü İkdamda salahiyettar 
bir zatın söylediğine göre, An
lı.aranın çalgılı ve en lüks yer -
!erinde, ora belediyesi, biranın 

§işcsini yiTiııi iki buçuktan faz
laya satlırmıyormuş. İstanbul -
da ise çalgılı ve liil<s yerlerden 
v112gcçtik, en külüstür tezg81ı 

başlarında bile, hem de mezesi 
ayrı olarak şişesi kırka, kırk be
şe imiş .... 

En külüstür bir tezgfilım ba
şında böyle olunca, artık, şehri· 
mizin o dillerde destan olan bo
ğuntu yerlerinde bu mübarek 
arpa suyunun şişesi kaça içili • 
yor, kimbilir? 

Ah bu çabuk ve zahmetsiz 
para k112anmak, katla göz ara· 
smda, şip diye zengin olup yan 
gelmek hevesi, ah! 

Bu körolası, yere balası heve'!, 
nice zamandır 1ı.tanbula öyle 
kök salmıştır ki bunu kökünden 
kazıyacak bir eJj, İstanbul yıl
lardanbcri dört gözle bekliyor. 
Hele şu biralı, miralı, çalğılı 
malgılı yerlerin çoğu sanki, •ırf 
müşterilere kazık için kurulmuş 
birer havadan para vurma yer
lerinden başka nedir ki? 

Neymiş, oralarda çalgı, cün
büş varmış! 

Bu çalgı, cünbüş dediğiniz de 
nedir sanki? Topu topu üç bu • 
çuk saz iki hanende, birkaç pes 
tenkerani şarkı, lıirkaç bozuk 
düzen dans bavasL. İşte o lı.a -
dar! 

Buraları tutanlar: 

- Ne yapalım efendim, çal
gımız, çeganenıiz, cünbüşümüz, 

ahengimiz var, aşağı idare eiti
remiyoruz! 

Diye miişterilere palavra a
tar, yahut kafa tutarlarken sa
nırsınız ki, onların bu çalgı, (i
lan dedikleri şey, seksen kişilik 
orkestradır ve bunun, hiç de -

ğibe dörtte biri kadar da bir 
koro heyeti vardır. Haydi canım, 

haydi, onların ne yapalım, çal· 

g•n1ız, cunbüsiimuz. engimiz 

var dediği şeylerin hepsi on, on 
beş. nihayet yirmi, yinni beş 

kağıdın içindedir. Fakat gazino 

sahipleri çalgı, ahenk, cünbüş, 

diye bu kadarcık bir paranın, 

galiba on beş, yinni yıllık faizi

ni de bir anda müşteriden sız -

dırmak htiyorlnr. 

Vakıa, bundan yıllarca evvel 

bir belediye reisi: 

- Artık İstanbul, bundan son 

ra tam bir süs, eğlence, sefahet 

şehri olacaktır! 

Demişti. Demişti anıma, ola

madı i~te... Eğer şişesi on altı 

kuruşluk birayı, hala doksana, 

yüze satmak istiyen bazı gazino 

cular o dalgada iseler o başka! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

L: t vanyanın 
Vaziyeti 

Kaunas, 25 (A.A.) - Salfıhi

yettar 'bir menbadan halihazır

daki beynelmilel gerginlikte Lit 

vanyanın vazıiyeti /şöyle tarif 

edilmektedir: 

23 marttanberi Lltvanya ile 

Almanya arasında bir ademi te

cavüz paktı mevcuttur. Bu pakt 

son zamanlarda resmen teyit e

dilmiştir. Diğer taraftan Lilvan 

ya Sovyetler Birliği ile de bir 

ademi tecavüz paktı imza etmiş.

tir. Kaunasdaki Sovyet sefareti 

geçenlerde bu pakta riayet edi

lecegine dair teminat verm~tir. 

Li~vanya hükumeti Moslrovadaki 

mümessiline Kaunasdaki Sbvyet 
1 sefaretinı '·erdiği teminatın 
Sovyeı hükümetince de resmen 

teyidinı ist.em~•i için talimat ver 
mi§tir. 

Bundan maada Lıtvanya di

ğer Baltık devletleriyle daimi 
temas halindroır Binaenaleyh 
Litvanya ta-r bıta aflığını mu-

Günün Mevzuları: 

Bu İdare 

26 Ağustos Saba 
17 yıl evvel.. 26 Ağı.ı 

1111b·L· b .. &los ....,.. ngun.. Afyoııı, 
sırtlarında büyük kud •ra 

rer . 
teren Türk ordusu in . •ııı 

• ~•ıh· 
falannı süng[isiinün u ııı 
virdi. •u ile !"" 

Dünya haritasına , .. 
nün ucu ile Türkün .. 111tgü 
vatanının hududun c~hur 

• ' A 
0 

u çı~ 
Cihana hakim olduJ<1 · 

dia edenlerin başı bu b" lltını 11-
ret karşısında birer b .11;riik kUi 

Büyük Devletin 

nizmasındo Hususiyetler 
tu. Hür İrl.arırla devleti, parla • 
mento ve on iki vekilden mürek· 
kep bir heyetle idare olunur bir 
İngiliz dominfonudur; orada, İn
giltereyi umumi bir vali temsil 
eder. Teşkilatı Esasiye kanıınu 
(1922). şahsın masuniyetini, vic
dan hürriyetini ve saireyi temin 
etmiştir. 

••td" Ueı, y • egı .. 
Tarih, İngiliz İmparatorluğu 

kadar geniş araziye sahip bir 
devlet kaydetmış değildir. Arzın 
beş kıt'asına ve bütün denizleri
ne yayılmış bu dev cüsseli siyasi 

teşekkül: dört yüz milyon nüfu
su ve 36 milyon murabba kilo • 
metreyi havidir ki, arazi ve nü
fus bakımından, yer yüzünün 
dörtte biri demektir. Asya, A • 
merika ve Afrika kıt'aları, kil • 
çili< İngiliz adalarına, nehirler 
gibi servet döküyor. Bu ululuk 
kar~ısında: ne bahtiyar millet, 
demekten insan kendini alamaz. 
Ancak, işin ı~yüzü öyle mi? Evet, 
satvet var. Asırlarca süren mu

vaffakıyetlerin verdiği sonsuz 
gurur var .. amma .. büyük başın 
ağrısı da büyük oluyor. Çünkü, 
bu ulu imparatorluk, çeşit çeş!t, 
renk renk ırklardan, binbir mil
letten, iklim ve muhiti, birbirine 
zıt ülkelerden mürekkeptir. 

Dört yüz milyonluk böyle ala
calı kitleleri idarede, İngilizlerin 
gösterdiği yüksek kabiliyete şaş
mamak elden gelmez. Hele, her 
ırka. her tabaka halka, hürriyet 
ve ihtilal tohumlannın aşılan -
dırı bu yırminci asırda .. gariptir 
ki, bu emsalsiz büyüklük bir ta
kıJll ziıf sebepleri doğuruyor. ..... 

Gün geçmiyor ki: .Londranın 
filan mahallesindl! bomba patla
dı, hasar ve telefat var> sözlerini 

gazetelerde okumıyalım.. gün 
g<!<'miyor ki, Fili.tin ü !kesinin 
bir bucağında bir patlayı<, bır 
yangın haberi almıyalım. Kro

niklf'mıs bir ha. alık manzarası 
ı:östcrcn Hindi ;tanın bltmez tü
ke11mez ihti15darına §ahit olmı
yalım ... Ancak, Londra sokakları-
nı çınlattıran .cehennem maki
neleri• siyasi bakımdan, bu ha -
diselerin en hafifi, en zararsızı 
sayılabilir. 

Ma'ümdur ki, İngilterenin pa 
vıtahtını ve öbür sehirlerini ara
•ıra snrssn bombalan, İrlanda 
milliyetçileri atıyorlar. Demek 
ki, tam on nsır önce b~slıyan İn· 
~!iz • İrlanda mücadelesi, hala 
devam ediyor. 

İrlanda, ırk ve dil bakımından 
Anglo • s~Jı:son'lardan büsbütün 
ayrıdır. Kelt grupuna mensup • 
tur. Eski İrlanda dilini konusan
lann sayısı, bugün, yarım mil· 

vonu gıx;mez. İrlanda, yeşil Eire, 
dört buçuk milyon nüfuslu 84.000 
murabba kilomtrelilı: mutedil ha
valı ziraatri bir adadır. Bunun 
yalnız kuzey kısmı İngiliz mutıa
•irlerile meskundur. Öbür aha· 

'isi Kelt'tir. On ikinci asırda a • 
dayı istila eden İngiliz Kralı t -
kinci Henri, İrJandanın hürriye
tini kaldırdı. Adayı İngiliz ida -

resine soktu. Ondan osnra İrlan
dalılarla lneilizler arasında son
suz bir mücadele başladı. Bu 
topraklar, yıllarca ya/hna edildi. 
İstikliil ilanına tlşebbüs eden İl'
la.'lda parlmentosnnu Kromvel da 

ğıttı (1641). Birçok şehirlerin hal. 

kını kılıçtan geçirdi. On sekizin-

Şimali İrlanda parçası (Üls • 
fer). 13537 murabba kilometrelik 
olup siyasi istlklfile malik değil
dir. 

Huliisa: orta ve güney İrlanda, 
İngiliz İmparatorluğu içinde hür 
bir devlettir. Şimal parçası ise, 
doğrudan doğruya İngiltereye ta
bidir. ..... 

İşte, İrlanda milliyetçileri ve 
terroristleri, (komitecileri) bu • 
günkü hürriyetin şeklini ve şi • 
mali İrlandanın vaziyetini beğen· 
mi yor !ar. Tam ve kayıtsız istik
lal istiyorlar. Adada tek bir İn -
giliz eri kaldıkça mücadeleye and 
içtiler. İngiliz zabıtası da bunla
ra amansız bir harp açtı. On asır
dır, ist!kiaı ve hurriyet uğruJJda 
İngilizlerle çarpışan İrlandalıla
rın yeis ve fütura kapılmalannı 
beklememelidir. Bu çarpışma de

vam edip gidecektir. Ta ki, kü
çük İrlanda adası tam manasile 
müstakil ve hür olsun!.. 

Diyeceksiniz ki, İngiliz'er, güs 
işitmış insanlardır, böyle davul· 
lar onlara vız gelır. Evet, İngiliz 
sol!ukkanlılı<h, İngiliz sabn, İn· 
giliz desisekfırlığı, bu gibi zarar
sız sarsıntılara her vakit galebe 
çalar .. amma, İngiliz İmparator
lugu k lbi demek olan Lon -
drada patlıynn bombalann sinir
ler ve mnncviyat uzcrinde az çok 
tesir yapacağı da şüphesizdir. .... 

Palestin ve Hindistanda taşkın, 
ölümden çekinmez milletlerin de 
ne ateşli gayretleri heba oluyor. 
Kadın, erkek, ne fedakarlar; kuv

vet, para ve ihanet gibi zehirli 
silahlarla eziliyorlar. Hind ter
roristlcri arasıııda yüksek tahsil 
görmüş nice genç kızlar taze ha
yailiınnı bu uğurda feda ettiler. 

Onlann en sevimli ve ateşlisi 
Bina Dash adlı güzel genç kızdır 
ki. dokuz yıllık mahkümiyetini, 
Hind zindanında acı acı çıkan • 

yor. Mahkemede, müdafaa için 
söylediği nutuk basılarak her ta
rafa dağıtıldı. Hind komitecile • 
rinin (terrorist) ilmühali hük • 
müne girdi 

Bu sarsıntılar İngiliz İmpara
torluğunu yıkama>; buna şüphe 
yok. Ancak devamlı gailelerdir. 
Çıban başlandır ki, bünyeye a -

nz olacak herhangi bir zattan is
tifade ederek büyüyebilir, şid • 
detli nöbetler yapabilir. Karışık 
unsurlardan mün!k.kep bu kadar 
ulu ve cihangir bir imparator • 
lukta bu çeşit sarsıntıları tabil 
görmeliyiz. Ne çare .. büyük ha. 
şın ağrısı büyük olur. 

YUSUF OSMAN B'ÖKÜLJ.IEZ 

ci asırda İrlandalıların bir teşeb
büsü yine kan ve ateşle boğuldu. 

Parlamento dağıdıldı. Nihayet, 
asırlarca süren kanlı boğuşma • 
lardan sonra, İrlanda, siyasi ve 

idari muhtariyetini elde etti 
(1912). Müessisan Meclisi (Dail) 
İrlandanın istiklalini nan ederek 

(1916) Valera'yı Cümhurreisi seç
ti. Dahili harp birkaç yıl daha 
sürdü. (1921) de bir muahede im· ı 
zalanarak: 

Moskova Ziraat 
Sergisi 

Moskova, 25 (A.A.) - T~ 
ajansı bildiriyor: 

Polonya cümhuriyeti ziraat 
naaın muavini B. Kravolski, zi
raat sergisini ziyaret etmek ü
zere dün buraya gelmiştir. 

Kendisi ~o;iasyoııda ziraat lro
mi.sen muavini B. Vassine, Sov 
yet Rusyanın ecnebi memleket· 

lerle kültür('! münıu;ebetleri ce
miyet reisi vekili B. Sminıof, 

Hariciye Halk Korni<erli,ği er.ka
nı w başta lonya sefareti mıi.s 
tışın B. Jankovsk olmak üzore 
mezkur fareı erkanı tarafın • 

Hür İrlanda devleti... ı 
Mcvdana çıktı. 
Hür İrlanda devleti, adanın or· 

ta ve giincy parçasını ihtiva edi
yordu. Kuıey lnsmı (Üls!er) pro
testan ve İngifü olduğu için doğ
rudan doilruya İngiltere birlcfik 

il' 

17 yıl sonra .• bugün . 
ordusunun bü "'· hııe y .... zafe · 
can içindeyix. l'il he 

Dün 25 ağustos 939 &il .. 
yada büyüklerinin ve d .~u Tra.k 
Jetlerinin ataşenıiliterl~~y~ d 
nünden geçen ~ .. k tının 

ıur Otd 
rihin bu en karışık g" ';J;nd 
büyük vurlığuu bir k~" d~ 
gösterdi. rte 

Tunçtan 7Üzler, polat b 
ler üstünde parJıyan sün 
saatlerce birbiri ark d 

"b" .L asın a gı ı ıuı.tı. 

Kalplerinde Atatürk h . 
ve gö:ı:lcrinde milli §eft e) 

1 1 . d lı. en a 
arı ıra e udreti!e "-" 

k »•elıme'I 
geçer en yerler sarsıld Gi 
ler titredi. ı. • 

Sah~yı kaplıyan yu·· b~ 
Tü k b z ... ,. 

h
ce r u esnada 18 ıtıil" • 
eyecauını sanki bir a .. , 

atlerce Türk gökler' lPzda 
tirdi. ınde 

- Yaşa.. Varol .. 
Dün ~k ordusun . . 

lü Mehmetçiği bir k n, Çe\ık yü 
ere dalı ·r 

dükten sonra büyük b' a go 
.. d ır ı.,. •.• 

can ıçın e tarihe h k 
B"t" ay ırıy 

u un varlığımızla d .. 
hunun kapısı önünde uny a 

kadar bekçiyiz.. Fakat . d 
muza dikil k Yur 0 

. . "."e yabancı gözler• 
de hır an ıçınde rnahveı • 

. • ı11lg•· a 
zırız. Hiçbır şeyden k k . or nıu)ırl 
ruz.. 17 yıl once dünyayı l·en 
den sarsan zaferi vurat .... . , an m 
..-• yıne b~<ımızda V ..., .. e T' 
ordusu işte hudutlarda .. .. , sun 
su omuzunda bekliyor ... 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 

Atatürke Secde ... 
(Baş tarafı 1 inci sayfada 

26 Ağustoıı 1922 de Afyon ırt· 
larında başlıyan büyük t 
30 A. aarru 

gustos sabahı ba kunıand 
harbile sona enli ve T" k ur c ,.8 

nını kazandırdı ve bn vatand 
kuvvetli ve kudretli b' T .. ır Uı:-kı .. 
y~ c~uriyeti, Atatürkiln Tür 
kiyesı kuruldu. "''- 26 A 
1922 d ...,;er &"Uhtos 

e başlıyan taarruzu At 
t" k il 
ur . zaferle tetviç etmcseydı 
~vr~n. boyunduruğu altınd i 
nını ınını inliyecek Anadolu.ıuıı 
ver imli toPl'akları~an atılıp, 
rak bo:dnrlarda sürunecek. 
•Hak• sözü.aü ağzımıza alan1ı • 
yacaktık. 

Tarihten önce vardık, tarih· 
ten sonra varız, dünya dıırd~· 
ça varolacağız diye gururlanabı· 
liyorsalıı •Ne mutlu 'fürkiıın dı· 
yene. diye başımız dik, aJııınU• 
açık gezebiliyorsak, Boğaıların 
kudretli bekçiliğini climiıd• tu· 
tuyorsak, cihana sulh ve •iikün 
önderliği ediyorsak, do~ııanmız 
bize bir kat daha bağJanı)ot'• 
düşmanlarımız biu dost ohı)or, 
1111, bütün bunlar 30 Ağuslt>ti za
ferinin bahşettiği katmerli •8 • 

ferlerdir ve bütün bu zaferleri 
de Atatürke borçlu olduğumU•U 
biliriz. 

Atatüıkün önünde bir kere 

daha aecde ediyonıL 
o. içiınmicymiş gibi, •0 • 

aramızdayınıJ gibi, . evincimize 
sınır çekmiyorsak, biı.e onnn 
yokluğunu tlayurmıyan, •0> nuD 
sağ kolu, eserlerinin ba)-rakta· 
rı, fikir ve &ilih arkadaşı, Dum· 
lupınarda bugiinkü Türkiye cüm 
hııriyetinin mayasını kuruı> Lo· 
zanda temelini attırdığı Milli 
Şef ismet İnöniinün . ba~ızda 
olma'1ndandır. Na ıl istiklal sa
va nda Mn&iaf P Kemal İsmeti 
yanından ayırmadiyse, hiçbir 
Türk de Atatürk adından İnöııü. 
nü ayıramaz 

Bu :a:ıfer ırfinıi, İsmet İnönü
nün bayrağı altınd kutlııN 'ı· 
ğımıı içindir Iı.i, bize daha d 
mutlu oluyor. 

. EJ,AMl İZZET 
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,5;_ -r &iejJ51&MA 30 Ağustos Bayramı 
HukukFakültesi M k .1 K ) D J M • 

iki Tanedir a yaJ a azanı a- um upınar erası-
DİYARBAKm LİSESİNDE 

SALAHADDİN İREN mı yan Bir Cazibe minin Programı 
IÜ • 

ıyet 

id
lmd 
rere 

anma Kumandanı 
türkün Nezdinde 

- Sivil ve askeri hukuk mek
tepleri hangi şehirlerde vardır? 

- İstanbııkla ve Ankarada 
hukuk fakülteleri vardır. AB • 
kıed talebeler İstan'buldaki hu
kuk fakültesine devam ederler. 

TkKİRDA(;INDA ZAFER MA • 

' '. Vomp ,, Denilen Bu Kuvvet 
Her Kadında Bulunmaz 

Bu Seneki Bayrama Hatay Vilô 

yeti Mümessilleri de İştirôk ediyor 
30 Ağustos Zafer bayramı, 

her yıl olduğu giıbi, bu sene de 
1 

t;ırifeli gidiş ve dön~ trenleri 
tertip edilecektir. Saat 23.30 du .. Yat,. dışandan 

borda boyunu kuşatan, baca mih 
verine kadar her tarafı kaplıyaıı 
binlerce ampülün uzaktan gö - ı 

renlere imrenilecek bir haz mev· 
kibi halini veı;en ışıklarile demir 
alırken Ebedi Şef te Sirozuu en 
dayan'lmaz ıztıraplarına parmak 
ısırılacak bir tahammüle katla· 

-': :,,..ı-. )"atağında yatıyordu. Sava.. 
ı·ona. rotasını Boğaza doğru tan• 
zı::ı ederek yola koyuldu. 

yen 300 çift göz, bekleyi,<ılerinin 

boşa çıktığım hayretle gördüler. 
Herkes biribirine soruyordu: 

- Yoksa büyük Şef çıkınıya • 
cak mı? 

Bu umum! sual, cevapsız kalan 
oorgu yerinde bir sualdi: Ata -
türkün geniş demokrasi pren • 
siplerine yakından vakıf olan İs 
tanbullular pek iyi hahrlarlar; 
Atatürk sıhhatte iken İstıınbu • 
lun her tarafında verilen balolıı. 
ra gecenin ileri saatinde gider, 
orada halkla bir arada vakit ge
çirir, içtimai tetkikler yapar, her 
kesi şaşırtan, ona karşı derin ra
bıtayı sarsılmaz bir sevgi halin
de gönüllere yerleştiren hari -
kulade hadiseler yapar, ayak bas 
tığı yerdeki şenli!< en büyük had 
dini bulur, onun imrenilecek bir 
jestile kadeh kaldırışı. alkışlarla 

karşılanırdı. 

Yat, 18 milden yukarı bir hız
la yol alırken Boğazın Karade· 
nizden kopup gelen saf, sert ve 
serin rüzgarı Atatürkü rahatsız 
ediyor, o zaman suvariye; 
-~Yol kes!. 

:f{aberi uçuruluyor; sürat 8 mi 
Je indirilince de havasızlık baş • 1 
ııyor: \ 

~ - Yol ver! 
Emri tebliğ ediliyordu!. 
Yat, yol kese, hız vere Boğaza 

kadar çıktı. Kavaklar önünden 
bir dönüşle Büyükdereye gelin· 

-d{. Saat tam 2 de, Beyaz Park 
önünde demir atıldı. 

Burada da yeniden iki cepheli 
görünüş ve iki şekilde tezahürü 
itibarile zikredilmeden geçilmesi 
imkansız bir hadise cereyan etti: 
Savarona Büyükdereye gelirken, 
gecenin o saatinde Beyaz Park
ta bulunan bir kalaablık Sava
ronanın ışıldı heyetini uzaktan 
görür görmez Atatürkiln Büyült 
dereye çıkacağını umarak hazrr
lıklara başlamış, Yat, Beyaz 
Parkı bordalıyarak Büyükde • 
ce koyuna demir atarken Boğ~-
7m bu ge.:e •ükı'.:ıtunu noktalı -
yan bir: 

- Yaşa Atatürk .. var ol bü • 
yük Ata' 

Sesleri!" yayılan tezahürat, el 
ve mendil sallayışlarla ifade e • 
d.len hürmet hisleri, Beyaz Yar
kın dış tarafını donatan tekmil 
elektriklerin yakılması bir gece 
şenliği manzarası meydana getir 
mişti. 

Parkta bir açık hava balosu 
yapılıyordu.. Bir cemiyet namı
na verilen bu baloya iştirak e • 
denler 300 kişilik bir kalabalık 
teşkil ediyorlardı. Ve hepsi de, 
Savaronanın görünü~ile hej"!! -
canlanmışlar, Atatilrkün oraya 
çıkacağına kanaa~ getirerek ca
zı durdurmuşlar, masaların tan· 
zimi. ortalığın toplanması, Ata • 
türkü karşılıyacak bir intizam 
tesisine çalışılmağa başlanmış • 
tı. 

Yat demirini funda ettikten 
sonra bir saate yakın or;ı.ya diki· 
l<'J:t'k indirilecek motörü bekle • 

Yine böyle ziyafetlerde Ata • 
türk'ün büyüklüğünü bütün ih
tişamile ortaya koyan ve hatıra
larda yaşıyan ne hadiseler cere
yan etmişti!.. 

Atatürk, içtimai zaruret yü -
zünden bir yuva kurmak bahti -
yarlığma müştak kaç teşne gö -
nüller böyle hatıralar gönüller
de yaşıyan gecelerde bir irade i
le ve medeni bağla birleştirmiş, 
kaç yuvanın kurulmasında şe • 
refli bir amil olmuştu .. 

İşte, yatın Büyükdere koyuna 
demirleyişi anında Atatürkün 
teşrifini bekli~·en gözler bütiın 

bu hatıraları.ı canlı izlerini kafa 
larında yaşat..rak motörün yat -
tan a$l'llmsını beklemiş, 1kat bu 
ümidine kavuşcmıyarak tekrar 
kendi alemine dönmiıştü. 

Yatta bulunanlar bu iki zıd 

tezahürü gözleri yaş..:_rarak sey -
rediyorlardı: Ya :ta bır hasta var 
dı .. öyle bir hasta k, uğruna bir 
millet hiç sakınmadan son dam
lasına kadar k arıniıe -
!asma kadar kanını feda eder, 
bir emri!e 18 milyonluk kütle, 
yekipare bir kaya gibi işaret et -
tiği noktaya saldırır, onun dü -
şiincesi karşısında kafasııi.ı iş -
letmez, onun emri karşısında i
tiraf değil, duraksamayı bile ak
lından geçirmezdi. 

Ve .. bu anda, yine bu hislerle 
çarpan kalpler, Ebedi Şefin na· 
sıl bir s;h'lıat durumunda oldu 
ğu.nu haber alsalar, hissetseler, 
parkın balo münasebetile co • 
şan kalabalığı bir anda bir ma
tem evinin gamlı sekenesi ha
lini alırlar, saç ve başlarını yo
larak ağlamağa başlarlardı 

Bir tarafta cazıtı temp<>suna , 
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Süheyla, geçen sabah, Belkı • ı 
sın kotrada anlattıklarının, doğ
ru olduğunu şimdi anlıyordu. Ne 
ı·imana karşı içinde büyük bir ıı.. 

cırnak duydu. 
Zavallı Neriman .. 
Belkısın şahsiyetini de, şimdi, 

daha iyi anlıyordu .. ne kafir, ne 

muhteris bir kızdı .. Belkıs, bü • 

tün cemiyet ve ahlak kayıtların

dan uzak. Kendi heves, arzu ve 

zevkine göre kendi hayatını tan 

zim etmekte büyük bir cür'et ve 

cesaret bulan azılı bir dişi idi. 

Süheyla, Nerimanın yanında 

bir saatten fazla kaldı. Uzun u • 

zun, arkadaşım teselli etti. Fa • 

kat, çok hazin bir hakikat vardı. 

N er imanın vaziyeti ne olacaktı. 

Ekrem, bu cinayetin içinden. 
hiçbir maddi ve manevi ceza 
görmeden sıyrılmanın yolunu bu 
la bilecek miydi? 
Bulmuş olmalıydı ki, böyle bir 

mektup yazmıştı. 
Süheyla, Nerimanın yanından 

geç vakit ayrıldı. Yolda gelirken' 
Ekremi düşünüyordu. Ne hari
kulade Don J uan, diye mırıldan
dı .. 
Nerimanın daha geçenlerde 

tatlı tatlı anlattığı o tarihi ma -
cerayı hatırladı. Bir ürperme 

hissetti .. 
Süheyla, Nerimanın, o gün an

lattığı hikayeyi, hayatının sonu

na kadar unutamıyacaktı.. 

Süheyla, ilk defa, kendi kendi· 

ne gizli bir hissı itiraf etti. Ek-

HALLESİNDE ALİ RİZA 
GÜNAYDIN 

- Teveccühlerinize IEşekkür 
ederiz. 

EYÜPTE NAZIM UŞAKLI 
- İlonal imtihanlarının listesi 

mekteple ve tebliğ edildi mi? 
- Mensup olduğunu.z mekte

be müraeaat ediniz. Vekalet iJc,.. 

mal imtihanlarını mekteplere bil 
dirdi Mekbep idareleri de im· 
tihanların listesini hazırladı. 

ÜSKÜDA'RDA RASiM 

- Brest Litvosk hangi mua· 
hededir? 

- Rus Çarlığı devrildikten 
sonra Sovyetlerle o zaman müt
tefik olan Osmanlı imparatorlu
ğu, Bulgaristan, A'VUSturya Ma-

• caristan, Almanya imparatorluk 
!arı arasında 1917 de bu muahe
de imzalanmıştır. Bu muahede 
Bresi Utovsk'da yapılmıştır. 

GİRESUNDA NURTEN 

- İstanbulda en iyi terzilik 
öğreten mektep hangisidir? 

- İstanbulda hususi ve res· 
mi mektepler vardır. Resmi mek 

teplerin mezunları birçok hak -

!ara sahip olurlar. Hususi ve 

resmi terzilik mekteplerinde i
yi terzilik öğrenilir. 

KADIKÖYÜNDE YUSUF ARİF 

. - Karalı bilmecelerden yapıp 
göndermek istiyorum. Kabul e

der misiniz 

- Muvaffak olursa taıbii. 

ayak uydurarak Atatürkün ya -
rattığı genış ve hür telakkili bir 
sosyete içinde, coşkun eğlenen 

kalabalık haz denizini kulaçlar
ken öbür tarafta bütün bunların 
bağışlayıcı derin bir ıztırabın 

dayarnlmaz safhalarını geçiri -
yor, sirozun pençesinde kıvrana
rak dünyaya tasdik ettirdiği 

kudret ve otoritesine rağmen 
karaciğerine yerl~en bir avuç 
mikrobun sinsi faaliyetine oon 
veremiyor, yatağında uzanmış, 

yatı mateme boğan bir yeis ha· 
vasının hükmile kendinden geç
mişçesine muztarıp sesler çı • 
kararak hasta yatıyordu. 

Bu tezad, hayatın acı tezad • 
!arının en göz yaşartanını mey • 
dana getiriyordu. Yine yatın 

iskele bord1sına yaslanarak ru
han yaptıkları bu tahlili birbir
lerine söy !emeğe lüzum görme
den gözbebeklerindeki hüzün i
fadsile manalandıran kora dahil 
nüfuzlu insanlar 'bu hazin te • 
zadın kafa yıpratan tesiri!e ha
li iŞbaa gelmiş bulunuyorlardı. 

(Arkası var) 

Bir gece, plajda verilen bir ba 
lodan Süheyla ile evine dönüyor

du. Yolda Bellme rastlamıştı. Bel 
kıs, ıslık çahyor, bir tango mırıl

danıyor, sağına soluna sallanarak 

asfaltın üzerinde gidiyordu. Bel

li idi: sarhoştu. Yapayalnızdı. Hal 

buki gecenin ilerlemiş bir saati 
idi. 

Saat tam bir .. 

Süheyla, evvela hayret etti. 

Belkısın yanından geçerken, genç 
kız, kendisini tanıyamamıştı. 

Sühey18. bir dakika durdu. Bel· 

kısın haline baktı. Güldü. Sonra 
seslendi: 

- Belkıs ... 

Sarhoş kız durmuştu. Gecenin 

karanlığında ses gelen tarafa 

doğru baktı. Süheylanın sesini 
tanımıştı. adeta bir çığlık kopar
dı: 

·- SöheyU\ .. sen misini? Vay ka 
fir vay .. nereden böyle bu saatte? 

- Balodan dönüyorum.. 
- Allah versin .. gözümüz yok 

amma neden olsun. 

CLAİRE DOT 

Sinema aleminin ıbirkaç yıl

dır meşgul olduğu bir dava var: 
Vamp!.. 

Bunun ne olduğu, nasıl tarif 
edilmesi lazım geldiği 'bir tür
lü katileşmemiştir. 

Vamp'ın tarifi nedir? diye ya 
pılan anketlere ayrı ayrı cevap
lar gelmiş ve bu. mesele bir tür 
lü halledilememiştir. 

Bazılarınca (Vamp), bir ka· 
' dının vücudunun teshir edici 

şeklidir. Ha1buki birçokharı, bu 
1 

nun, bazı kadınların bak.ışında-

ki gizli cazibenin ifadesidir di
yorlar. 

Bizce Vamp, bi.r kadının bü· 
tün mevcudiyetinden fışkıran 

ve erkeği kendisine bendeden 
cazibedir. 

Bu cazibe her ,güzel kadında 
yoktur. Öyle masu.m, öyle şey -
tan 'bakışlı güzel kadınlar ve 
kızlar vardır ki insanın üzerinde 
hiçbir tesir bırakmaz. Mamafih 

bunlara insan fevkalade güzel 
demekten de kendisini alamaz. 

Fakat bir saat oonra unut.ur. 

Halbuki Vamp olan bir ka -
dm, insanı jlk gördüğü andan 
itibare!l kendine bağıl.ar, esir e
der, Vamp elektrik cereyanına 
benzetilebilir, görülmiyen elle 
tutulmıyan, anlaşılmıyan bir 
şeydir. 

- Peki, sen nereden dönüyor· 
sun? 

- Sorma geç mahallesinden, 
Birbirlerinin ellerini sıktılar. 

Süheyla, dikkatle arkadaşının 

yüzüne bakıyordu. Karanlıkta 

bile, yüzünün karmakarışık ol • 
duğu anlaşılıyordu.. sallanıyor, 

bir şeyler söylüyor, gevezelik e· 
diyordu. 

Süheyla tekrar sordu: 
- Kız nereden geliyorsun? 

- Gezmeden şekerim .. 
- Hangi gezmeden? 
- Ekremle beraberdik. 

- Nerede? 
-Kotrada .. 
- Yine mi balıktan dönüyor-

sun? .. 
- Yok .. bu sefer balıktau de

ğil.. a1', bu balık avı hikayeleri.. 
ne tatlı şey, Süheyla.. ne tatlı 
şey .. bir yere gitmedik cicim .. ak· 
şam üzeri kotra ile açıldık .. kü • 
çük yal: açıklarında demirledik .• 
yiyeceğimizi, içeceğimizi almış

tık .. denizin üstünde birkaç tatlı 
saat gecirdik. 

- Mükemmel .. sonra? 

Vampın başlıca misali olarak 

Joan Cravford Marlene Dietrich, 

Arına Sten gösterilmektedir. 

Halbuki son zamanlarda bun 

!ardan daha dehşetli fakat daha 

az tan ınnuş Vamplar keşfediL • 
di. Meselil. !ıu sayfada gördüğü· 
nüz Simone Si.mon, Zarah Lean,. 

der, Merle Oberon, Barbara, 

Stanuvick, Carole Lombard ve 

bi1hassa · Greta Gaııbo bunların 

bakış'arına dikkat ediniz .. Diğer 

kadın bakışlarından farklı ol • 

duklarını keşfedeceksiniz ... 

Vamp ile güzellik arasında 

fark vardır. Güzellik mak.iyaj 

ve itina ile elde edilebilir ... Art-

tırılabilir ... Fakat Vamp öyle 

değildir ... Sun'i 'bir şey olmak • 

tan çok u.zaktır ... 

Mahalle Kavgası 
Sirkecide Hocapaşa mahalle • 

sinde oturan Yuda kızı Maryam 
ile Avram kızı Roza, Sofiya v' 
~ekeci Mişon isimlerinde üç 
kadın, bir erkek dün bir teneke 
tamiri yüzünden kavgaya tutuş
muşlardır. ·. 

Kavgada, hepsi birbirini döv· 
düklerinden yakalanmışlar ve 
cürmümeşhut mahkemesine ve
rilmişlerdir. 

-Sonrası eve dönüyorum .• 

- Kız sen çıldırdın mı? Her • 
kesin ağzında senin yaptıkların 
dolaşıyor .. maceralarım bilmiyen 
yok .. kimseden çekindiğin, kork· 
tuğun, hatta sıkıldığın yok .. 

ıBelkıs bir kahkaha attı: 

- Bana vız gelir.. kimseden 
pervam yok .. hem kuzum Allah 
aşkına herkes bana ne karışıyor .. 
ben kimsenin işine karışıyor mu
yum? .. 

- Öyle amma .. dedikodu fena 
şeydir. Bütün Suadiye ve civan 
senin kepazeliklerinle meşgul.. 

- Akıllarına şaşayım .. 
- Böyle demesi kolay .. fakat, 

Belkıs, biraz kendini tartsan .. 
daha iyi olur, gibi glir bana .. yi

ne sen bilirsin .. bak, kendin, dü· 
şün, taşın .. hem sana bir şey söy
liyeyiın mi? Hakkında çok fena 
şeyler söylüyorlar. 

- Ne, meselıi? 
- Ekremin metresi olmu§, di-

yorlar .. 

-Yalan mı? 
Süheyla, bir adını geri çekt:tll, 

yurdun her tarafında coşkun te

zahüratla kutlanacaktır. 30 Ağus 

tos zaferinin bu sene 17 inci yıl 

dönümünü idrak ediyoruz. 

Her sene olduğu gibi, bu sene 

de 30 Ağustos günü Dumlupınar 

da büyük bir merasim yapıla • 

caktır. 

Mer~inı için gezlliı bir prog • 

ram hazırlanmıştır. Program şu

dur: 

MERASİM PROGRAMI 

1 - Merasim Dumlupınarda 
30 Ağu.staı günü saat ıı,.ııo da 

yapılacaktır. Merasim amiri bi

rinci Kokırdu komutanıdır. 

2 - Merasim günü Dumlupı

nardaki Meçhul Asker abidesine 

Büyük Millet Meclisi, Başvekt

let, V ekfiletler, ordu ve Cümhu. 

riyet Halit Partisi adına birer 

çelenk kıonacaktır. Her makam 

çelengini kendi memuru ile ora· 

ya gönderecektri. 

3 - Bağlı listede isimleri ya· 
zıh viJ.ayetlerden biri Partiyi, 

ı diğeri Umumi Meclisi temsil et

mek üzere iki kişilik birer he

yet merasimde bulunacaktır. 

Bu heyetler de vilayetleri adına 
birer çelenk koyacaklaııdır. 

4 - 'Merasime iştirak edecek 

kıtalar: 

A) - Askeri kıt'a, 

B) - Afyon, Manisa, İzmir iz. 

cilerindeıı mürekkep bir kıt'a, 

C) - Ankara ve İstanbul ü
niversite ve ytjksek tahsil taJe. 

besini temsilen mahdut bir ta

lebe heyeti, 

D) - Kütahya ve Afyondan 

ailı halk lpta.sı, 

E) - Ayni günde yerlerine 

dönecek kadar yakın köy ve k~ 

sabalardan da hal:k iştirak ede • 
cektir. 

5 - Merasim yerinde ordu, 

C. H. P. halk ve gençlik adına 
bwer nutuk ı;öyle1*!cektir. 

6 - 30 Ağustos günü akşamı 

radyoda Partice bir konferans 

verileceği gibi o gece Halkevle

ri olmıyan yerlerde Parti mer

kezlerinde tıoplantı.la.r yapılacak 

ve konferanslar verilecektir. 

7 - Halkın kolay ve ucu.z 

bu merasime iştiraki için 30 a

ğus ~()8 günü merasim yertne 

Afyon ve .İzmir arasında ucuz 

birden irkilmişti. Ağzını elile ka· 

pıyarak: 

- Sahi mi söylüyorsun, Belkıs. 

- Tabii, ne var? 

- O zaman mesele yok, zaten .. 

- Fakat, ,böyle bir ithamı na-

sıl kabul ediyorsun .. 

Belkıs ayakta duramıyordu.. 

iki üç adım yürür giıbi yaptı: 

- Ne çıkar Sühey18.? Sana söy
ledim ya, bütün söylenenlere ku

laklarımı tıkamış vaziyetteyim.. 
- Olabilir .. 

Süheyla, durgunlaştı .. dikkatli 

dikkatli Belkısın yüzüne baktı. 
Arkadaşına karşı, içinde mütltiş 

bir kin duyuyordu. Bu kin ve 
nefret, yalnız onu ayıplamaslllr 

dan ileri gelmiyordu.. ayni za· 

manda, onu kıskamyordu da .. 
Belkis, başını alınış, gidiyordu. 

Be§ on adım S<>nra durdu, Süh.ey 
laya seslendi: 

- Ben gidiyorum, Süheyl!. Al 
lahaısmarladık.. çok yorgunum 

ve uykum var. 

8 - Silkisaray istasyonu ile 

merasim yeri arasındaki müna· 

kalat ve merasim yerindeki ha· 
• zırlıklar Kolıordu komutanlığın

ca temin edilecektir. 

İŞTİRAK EDECEK HEYETLER 

Dumlupınarda yıopılacak me

rasime heyetlerle iştirak edecek 
olan vilayetler şunlarda-: 

Ankara, Bursa, Fıskişehir, İs

tanbul, Kocaeli, Bilecik, Kütah· 

ya, Balıkesir, İzmir, Manisa, Af

yon, Aydın, Denizli, Jıurdur, İs· 

part., Konya, Seyhan, İçel, Ha
tay. 

lzmirde Meyva 
Santralı 

İzmir, 25 {A.A.) - Belediye, 
fzmirde yaptırılacak sebze ve 
meyva hal ve santralinin bu s~ 
ne inşası kararlaşan ve 375 bin 
liraya malolaca.k kısımlarım ek· 
siltmeye koymuştur. 

----<>-

Ş. Karahisarda 
Yağmur 

Ş. Karahisar, 25 (A.A.) - Ka
zamıza üç gündeiberi sakin ve 
fasılalı yağmurlar yağmakta ol
duğundan harmanlar birkaç gün 
geri kalmıştır. --Selim Sırrının Bir 

Konferansı 
Samsun, 25 {A.A.) - Ordu 

mebusu B. Selim Sıru Tarcan, 
dürı. a~am Halıkevinde bir kon 
ferans vermiştir. 

Konferansta, bıışta vali veki
l;i, tüm lııomutan vekili. askeri 
vl sivil erkan olmak üzere yüz
lerce vatandaş bulnmuŞtur. 

---oo-

Honkongdaki İngi
lizlerin Vaziyeti 
Hongkong, 25 (A.A.) - İn • 

giliz kara ve den.iz orduları men 
suplarının aileleri ilk emirde ha 
reket edecek olan vapurlara bin 
dirilınişlerdir. 

Öğrenildiğine göre, Amerika 
konsolıosu Amerikan telbaasına 

Hongkongu terketmeği tavaiye 
etmiştir. 

cPresident Cleveland. posta 
vapuru Honkımgu tahliye ede • 
cek olan Amerikan tebaasını al
mak. üzere limanda beklemekte
dir. Bil'çok Amerikalılar gitme 
ğe hazırlanmaktadırlar. 

Sühylıi: 

- Güle güle, diye kısa bir cevap 

verdi.. döndü, o da eve doğru yü· 

rüdü. 
Karanlıkta, hala, Belkisin ıslık 

sslri gliyordu. 

Ağır ağır asfaltta ılerliyor. dü 
şüniiyordu. 

Bu yaz, ne kadar tatsız ve zevk· 

siz geçmişti.. bu Ekrem denen a· 
dam, bütün bu arkadaş toplulu • 
ğunun saadetini altüst etmişti. 

Onda nuıl bir Utsırn, b.rr sır, bir 

cazibe vardı ki bütün gönülleri 

peşinden sürüklüyordu. 

Süheyla, hıçkınklarını güç z~p

tediyordu. Gözünün önüne Ek

rem geldi. Şimdi, o, karşısına çık

sa, boğazından tutup sıkmak ih

tiyacını duyacaktı. Fakat, ayni 

zamanda ondan hoşlanıyor, onu 
seviyor, onu kıskanıyordu. 

Ah bu Ekrem .. ne olacaktı bu 

Ekrem? Genç kızları kurban e • 

den Ekrem .. zavallı Neriman? .. 

(Arkası var\ 
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MUHAMMET 
yazan: Ziya Şakir Tefrika: 13 

Hazreti M.ahammed'ln Dolutu 

Muhammed Hanği 
Kızla Evlenecekti 

(HAZRETİ MUHAMMED\) in 
jzDİVACI • 

Gençliğinin en coş~un çag d= 
!arını bile, büyük bir suk~, ~~. 

·ı geçırme .. ~ diyet ve vakar ı e 
ol~n (Hazreti Muhammed) bu 
hallerile halkın ° kadar e~:-

. · d kazanm11th ..., yet ve ıtıma ını 
kendisine (Emin) namı da ve-

rilmışti. (1) tti 
Ç . k" yukarıda de arze • 

un u, . Mubam-
ğimiz veçhile, Hazretı IA· 

-~ b' kere bile - velev, 
mc-uın ır .. le-
tife suretile olsun - .yalan :ine 
d.ğı işitilmediği gbı, ken kil 
tevdi edilen bir eman.ete~·~e 
çük bir ziyan geldiği go 

mişti. 

Sonı·a herhangi işte olursa 
.. • ve 

olsun son dereecede dogru dl 
d .. .. 't hareket etmesi. ken urus . kjmSeden 
hakkından başka, hıç .. etıne
en küçük bir menfaat goz 
mesi de halkın şiddet~. nazan 
dikkatini celıbetmekte idi . 

O tarihte hiçbir kanuna, ahhıç 
- dilli ve • 

bir nizama ve hatt~ . ma bile 
liıki en basit bir ıntıza ba-
. . n Arabistan - ve 

tabı olmıya eh. !erinin _ 
husus, Arabistan ş ~ . (2) 

'li et devrı) nın 
balkı, (cahı Y hayatlarını 

,__ nd olarak 
ca""tı an . kiler ve 
zevkler eğlenceler, ıç 

• . ekte ve en e-
kumar !arla gcçırm t .. ug"runda 

· t · menfaa heınmıye sız k derece 

(Atike), lbu haberi alır almaz, 
doğruca Ehil Talibe geldi. Mese 
leyi nakletti: 

- Haticenin iilerine hakan
ların hepei, zengin olmUflardır. 
(Muhammed) ise, bu işe hed
keeten dıolıa fazla elveri§lidir. 
iııterseıı, gideyim, Hatice ile 
görii9eyiın. Bu kervana (Muham 
medl i memur etsin. Fakir ye -
ğenimizin eline bari tbir evlen
me parası geçsin. 

Dedi. 
Teklif, o kadar cazipti ki, E

bü Talib hiç tereddüt etmeden 
muvafakat cevabı verdi. 

Atike, derhal Haticenin ko
nağına gitti. 

- Yi, Hatice! .. İşittim ki, ker
vanın için bir adam arıyormUf
sun. Öyle zannederim ki, bu İf 
için, biziın (Mıı.hanuned) den 
daha münasibi yoktur. İşine, o
nu al Çok fayda görürsün. 

Dedi. 
(Muhammed) in ismini du -

yar duymaz, Haticenin çehre.iins 
de tatlı bir kızıllık dalgalandL 
Birdenbire, heyecan içinde kal
dı. Atikenin sözlerini, derhal tas 
dik etti: 

- Büyük bil" memnuniyetle, 
kervanımı kendisine teslim ede
rim. Onu bana getir de, görüşe
yim. 

Dedi. 

* birbirlerini boğazh~~~~mekteler 
de hırs ve hisset gos (Hatice), Kureyş kabilesi eş-
di. b' halk rafından, (Huveyled) in kızı idi. 

·biileır Çok tabıidir ki · Y t' Mu _ Baibası, üçüncü batında, Hazre-
k .. ı · nda Hazre ı M h d' dl · ·ı b' ut esı arası .. ' k fazilet gös ti u amme ın ce erı ı e ır-
hammed _gibi yukse buk balkın leşiyordu. 
teren bir genç, çarça t iş ve Pek genç yaşında iken, koca-
nazarı dikka'ini celbe m .. ki' sı vefat etm;~•, dul kalınıştı. Bü-• • refli ınev ı ..., 
ona, layık oldugu şe yük bir servete ma!ikti. Bu genç 

temin etmişti. .. muhtelif zengin ve son derecede güzel 
Mekkede her gun, baJısedili- olan dul kadın ile izdivaç et -

münasebetlerle ondan d lga dal mek için pek çok kimseler, per-

yordu. Ve bu bahisl·e· r aa _,ıerı·n k n hucr ~· vane gübi onun etrafında dön -
ga yayılara • . e dar intişar müşlerdi. Fakat Hatice, bunla -
kuy tu köşelerıne ka 

rın hepsini reddetmiş, kimse 
eyliyordu. kadınla- ile evlenmemiş, ticaretle vakit 

Mekke kJzlarının veınaddi ve gçirmiye karar vermişti. 
. kıarı onun 

rının bırço · ' . dair nak- Her sene bir iki kervan ter-
• ·yetlerıne 

manevı mezı . bu"yük bir tip ettiriyor, Şama go"nderiyor-
. · yetlerı 

ledılen rıva 1 dinliyorlar... du. Bu suretle servetini dalına 
zevk ve heyecan a hakkJnda arttı.rıyordu. 

. kı babası . 
vaktıle, tıp . . ·meli onun içın Ayni zamanda Hatice, o za -
söylenildıği gıbı, şı 

manın diğer kadınları gibi ca -
de: ed acwba hangi bil değildi. İlme ve tarihe çok 

- Muhamın 'Bu büyük şe- meraklı id. Akrabasından (Nu-
kızla evleııecek ... aba hangı· bah-
ref ve saadete, ac fel oğlu Varaka) isminde ihtia· 

? yar bir alim ve kahin ile sı.k sık 
tiyar erecek .... 

. .. leşiyor!ardı... birleşir, onunla ilmi ve edebi 

SPOR 

At Yarışlarının 
Altıncı Haftası 

Bu Haftaki Yarışlar 

Çok Entressan olacak 
Islah encümeni tarafında ter

tip dilen İstanbul at yarışları -
nın altıncı haftası yarın Velie
fendi çayırında yapılacaktrr. Bu 
yarışlardan sonra encümenin 
çok yerinde verdiği bir kararla 
yarışlar 30 Ağustos Zafer Bay s 
ramı günü ile 3 Eylul Pazar gü
nü de yapılacak ve bu suretle 
bu seferki porgram sekiz hafta
ya çıkarılmış olacaktır. Vakıl 

bu sekiz hafta İstanbul gibi ka
labalık bir halk ve meraklı küt -
lesinin müteknsif bulunduğu bir 
şehirde ihtiyaca kafi gelmemek· 
le beraber bu hususta organiza -
törlerin gelecek nıevsiın için da
ha basiretkar olarak bu yarış a
dedinin Ankaradaki kadar fazla 
olmaoının teminine çalışmaları -
nı istiyoruz. 

BİRİNCİ KOŞU 
(Hendikap koşusu) 

Üç yaşındaki halis kan Arap 
erkek ve dişi taylara mahBUS o
lan bu koşunun mesafesi 1600 
metredir. Ve ikramiyesi cl.e 190 
liradır. Bu koşu:.a .Önal ve Di
ker ismindeki iki at girecektir. 
Birincinin kilosu (60), ikincinin 
ise (55) tir. 

İKİNCİ KOŞU 
Üç yaşındaki yerli yarını kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara mah 
sus olan bu koşunun mesafesi 
1800 metredir. Bu koşuya Önkes. 
Nin·aııa, Poyraz, Çovka adların
daki dört at girecektir. Bu koşu
nun favörileri Nirvana, Önkes
tir. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU (Hendikap) 

(Uzun çayır koşusu) 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve 
kısraklarına mahsus olan bu ko
§Unun mesafesi 3000 metre oluı> 
ikramiyesi 510 liradır. 

Bu koşuya Mavzilta, Mahmu
re, Ceyliın, Olga adlarındaki dört 
~t iştirak edecektir. Koşunun fa
vörileri Ceylan, Olga'dır. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap at ve kısrakları
na mahsus olan bu koşu 2800 
metre üzerinde yapılacaktır. İk 
rimiyesi 255 liradır. Bu koşuya 
Çetin, Alderviş. Ceyliın, İnci, 
Bahtiyar ismindeki beş at gire
cektir. Bu koşunun favörileri 
Bahtiyar ve İncidir. 

BEŞİNCİ KOŞU 
(Kabatepe koşusu) 

Dıye, soy ed) · · k k 
(
Hazreti Muhamm bahislere gırışere zamanını pe · 

Aı1ık, ına girmiş .. ve, e't' faydalı bir surette geçirirdi. 

İki yaşındaki yerli halis kan 
İngiliz erkek ve dişi taylara malı 
sus olan bu koşu haftanın en en! 
teresan koşusudur. 1200 metre ü
zerinde yapılacak bu koşunun 
1400 lira ikramiyesi vardır. Ve 
birinci gelene 1175 l!ra ikrami -
yeden başka siuhuliyelerin mec
muu verilecektir. 

ylrmı beş yaş . . 
lenecek çağı gelmışt~ E- Hatice bir gece bir rüya gör-

. ndir ki amcası dü... Rüyasında, mehtaplı bir 
Buna bınae 1 (Atike) de gece idi. Ay, yavaş yavaş sema· 

b(ı Talib ile ha ası t' Mubam-
H Zre ı dan inerek evvela evine ve son-

başbaşa verip a . .. ake-k içın muz ra da gömleğinin yakasından 
ed'i evlendirme 

:İere girişmektelerdi. vücuduna ~irmiş ... Bundan ha-
lk onun evlen - sıl olan nur, bir güneş gibi Mek Bı"rı"ncı"Jı•gı"" • 

Fakat_şu ~ra ı o"ru"lemı'yordu. 
k n g keyi tenvir etmişti. 

mesine ım a ed'' S • . lı" a.f .. .. Hazreti Muhamm ın Hatice, o gc>cenin ertesi gü- u spo\ .arı aıan gı tar ın • 
Çunku, ncak kendisini geçin- nü, derhal Varakaya gideerk bu dan tertip edilen ve üç gün de-
kazancı, a Ebu T ed k 1 r· t b l l . kı'fayet ediyor. a ki it' vam ece o an s an u ye -
dırmeye '". d rüyasını na e ı. k . d" t 15 
. . . 1 ri de bozuk gwıyor u. _ Hayret ve dehşet içinde- en şampıyonasına un saa 

liıbın ış e b b" ük' de Mod koy d '--şlaıunıştır Kureyş kaıbilesinin • u . uy a- yim. Acaba bu rüya, neye de- a un a - · 

d 
.- sevgili yegenını şere - 4,5 deniz mili-üzerinde yaıpı-

sılza csı, !alet eder... ı b ..,.__ G 1 f le mütenasip bir ~urette ev • Dedi , an u yarışa ..,.,. .. irspor, a a· 

1 dı·r~bilmek için lazım olan pa tasaray, Feneı!bahçe, Günll§ 
en • Varaka, büyük bir dikkatle kl" ı ·ı Kad k" H Ik · d 
rayı nereden tedarik edebilece- up en e ı oy a evın en 

d rdu onu dinledikten sonra: on tekne ;,tirak etmi•tir. 
g·ıni düşünüp uruyo · . ..., ..., 

. b f _ Ya, Hatıce!.. Tebşir ede • Rüzgar olmadığın.dan çok 
Bu sırada, çok müsaıt ." ır-

h 
etmişti. Mekkelıler a- rim. Sen, Mekkeye ve hatta bü- yavaş bir şekilde geçen mü.sa.-

sat zu ur · ı tun" a·ıeme hidayet nuru saça- baka neticesinde Galatasaray -
d serveti ve ticaret ış e-

rıı.sın a • . · ·· cak olan büyük bir şahsiyet ile dan Niy_azinin idare ettiği tek -
rile meşguliyeti kendısı~e mu - v ne birinci, Demirspordan Fey -

b 
bir şöhret tesis etmış olan izdivaç edeceksin. e onun şe-

ıın k' k dının Şa- ref ve şöhretine iştirak eyliye- yaz ikinci, Fenerbahçeden Hay 
(Hatice) isminde ı a ' . ri üçüncü oldular. 

.. d g· i kervanı teslım ceksin. ma gon erece Güneş klübünün teknesi mü-
' k · · emı' n .bır' adam ara- D ·ye cevap verdi. etme ıçın 1 sabakayı birincilikle bitirdi ise 

dıgı işitilmişti. h 
1 

Artık o dakikadan itibaren, de yelkende memnu olan dü • 

--ooo>---
ı • 

Istanbul Yelken 

iKDAM 

• 

--------
• 
! 

--~--,-

t 2 • 

-.- - SOLDAN S"QA 
1 - İllı: anamız • Ort 

dırrna.It. ad 

2 - Kendisini 
aıtkadv 

mek: - Ter. YÜZüıı 
3 - Cemi _ Siz ()'lı>k: e 

• Söz dinlem.i m 
• - Şikar - F.şk.ı~:n: 

sanat. 
5 - Suaı - Dua. 
t - B8f • İkincL 
'I - Edat - &erler 

bir ses. 
8 - Doğurtan • Çok 

·Tahmin. 
9 - Yemek • Nakil 

10 - fü t • V&sıt n Pamugu _ :ıco 
memleket. 

- YlIKAR~AN AŞAQıyA 
1 - Kalın ıp - Gök, 
2 - Ateş - Mevsim b 
3 - Mevcut • Su • ~esL 
• - Beyaz • Derman • lC ak. 
ı; - Giyecek: - Eldıe sopa. 
8 - Yapmak - Aza. 
1 - Hece • Şenlendirmek _ 

ce. 
il - Efendi - Alet •iyahı -

ce deri. 
9 - Dil - Meşhur Melik 

nıemleketL 
10 H" - urnyetı elden gitınıf 

Meşhur mimar. 
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Y eşilköy Meteoroloji istas • 
yonundan alınan malı1mata gö
re hava yurdun orta Anadolu, 

ı Doğu Anadolunun Şark kısunla
rlle Karade-niz kıyılarında bu • 
!utlu ve mevzii yağUJlı, F.genin 
cenup Akdeniz kıyılarının garp 
kısımlarında açık, T.rakya böl· 
gesile Marmara havzasında ve 
diğer bölgelerde umumiyetle bu 
lutlu geçmiş, rü~Arlar Doğu 
bölgesinde garbi F.ge, Marmaı:a 
havzasile diğer yerlerde orta kuv 
vette esmiştir. 

Dün istanbulda hava az bu
lutlu geçmiş, riizgiır cenubi ga.r
biden saniyede 2.4 metre hızla 
e.mılitir. Saat H de barometre 
1017.2 miliınetre kli. Suhunet eıı. 
çok 25.9 ve en az 15.5 <antıgra\ 
olarak !uşdedilmi.ştir, Hazreti Muhammed'in a ası Haticenin kalbinde, bu müstak- men darbesi yaptıgından diska-

bel zevcine karşı büyük bir aşk lifye edildi. Kahraman ordumuzun Trakyada yaptıiı büyük manevralar bittikten sonn, dlin, 11.IOI ldfl • ~--.:r- 1 •esı.L A- p '11-4 .,.., 
(1) Yani, her h~s~sta kendi- ve iman husule geldi. Ona bir Dünkü yarışkırda Galatasa - nin önünde büyük bir ceçit resmi yapılmıştır. Diln sabah ıaat sek:l,de ba1la71p on ikiye kadar tam ~..,. wa. .....,. • ı::.m.. 

ılne emniyet edilebılır. d an evvel nail olabilmek için hl- ray 4, Demirspor üç, Fenerbah- dört saat süren ve ecnebi devledler ataşenıiliterlerrlnin de takdirle seyrettikleri bu büyük ceçit a..a , 6ı/u afıf .,..._ jla _. 
(Z) Hazreti isanın v~fatın an disatı büyük bir merak ve sa- çe 2 puan almışlardır. fevkalade bir intizamla cereyan etmiş ve bütün ecnebi devletler askeri mllme'8111erinin ordumu ~ ~ ............. 

(Hazreti Muhammed) ın pe~. - bırsızlıltla ~Lemekte idi. Musabakalara bugün saat 14 hakkındaki takdirlerini bir defa daha izhar etmelerine vesile olmıqtar, Yukarıdaki resimlenle 4liıa pz m olar. ııı... • ..-
aınberlik zamanına kadar_d=o=rt~----'""'ll!i!!!!!!!~~<~AErlcan;;;-;;)~~ile~d~!!'.~eı1~ıı~ece1t~~tirj.t:!~~~!!~•~ıı~n~"~;ııeıı~ıt~res;:-:ı5w'Cea;:m;uh;::t•=lif~· ~in~tı~ba!l!•:r~sörli~·:;ı~m~e~kteıl!jıllr.C~·~~~===~=~~!:!~'.:fl~~!::~~~;;;~;ı:.~S::'.~ ~ ..... k asır müddeL za 
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Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 12 

Haccacı Zalim Ye
men Valisi Olmuştu 
Zalim Haccac, artık tanı ma -

nasile Abdülmelik bin Mervar 
run gözüne girmiş ve kendisine 
Mekke. Medine ve Yemen va -
!iliği verilmişti. 

Emeviye saltanatı, AbdiilJ}ıh 
bin Zübeyrin ölümü ile çok kuv 
vetli bir düşman ve rakibinden 

kurtulmuştu. 

Şimdi Arabistanın diğer kö • 
şelerinde meydanı boş bulup baş 
kaldıran diğer ihtirasları temız
lemeğe ve Abdülmelik bin ~er
vana tam bir istikrnl vermege sı 

ra gelmişti. 
Şam oıx!ularının başku'."andan 

lı . Mühleb isminde bır Arap 
gına 

tayin edildi. 
Basra ve Kı'.i!e a.skerleri bu a

damın emri altına verildi. 

:Mühleb, İran üzerine yürü~&
cekti. Fakat daha yarı yolda ı " 
ken Basra ve Küfe askerleri ge-
. d" ~" ler B••kumandanlarını 

rı onuu . ..., . 
yalnız bırakarak memleketlerıne 

avdet ettiler. 
Abdülmelik bunu haber alınca 

• ırdı Hemen 
ne yapacagını şaş · . 
Haccaca haber gönderdi: 

S 
. dedi· bütün Iraka va-

- enı, M"h 
li yaptım. Ne yapıp yap, u -

lehi askersiz bırakma ... 
Haccacın esasen istediği ~y 

dan dinlenmeden zulum 
durma • . ni 

k ve vahşi tabıatına ye 
yapma , 
den kan dökmek fırsatları ver • 

mekti. 
Zübeyrin oğlu ile yaptığı harp 

!erde döktüğü hadsiz ve hesap-

kan bu mel'un adrunın 
sız . 
vaıhşi hırsını değil teskın etmek 

bilakis ~tahasını açmıştı. 
Derhal on iki bin suvarı ile 

Medineden hareket etti. 

Ve bir sabah erkenden, ansı • 

zın Kufeye girdi. 
Halkı mescide topladL 

Menbere çıktı. 
Katı kalpli, su·tlan suratlı fa

k kuvvetli bir natıkaya da 
ıcat ço . 'f h 1 . bulunan bu herıf Ku e a 
sahıp . ddetli bir hutbe irat 
kına karşı şı 

ettL li 'b' 
bir dehşet heyke . gı ı 

Ve .. 'nde 
. basamakları uzerı 

menberın .. ha kırdı: 
yükselerek. şoyle y hal ve 

Kufeliler ... Benıın 
.. leniZin malumudur! 

şanım cum d. . 
. erm ve ser ını 

Ben iılemın g Yamlan en 
.. bı'r adamım. r 

görmuş ' misli ile ce-
fak bır hatayı on k ım· 

u Karşımda es 
zalandırırım. . ı' gelmiş ol 

· me ınevs>m 
ve d ev~ır .. Kanlara 

b !ar goruyorum· 
guu aş ki a bakıyorum. 
bulanacak sarı ar 

E Irak ehli>... . 
Y il lduğunuz ıınne • 

Sizler, na 
0 edi ·z Küfranı 

· · bilm nı · 
tin kadrını . Abdül -

!ediniz. Halıfe 
nımet ey ldarını bi-

. bin Mervan o . 
melik . . birer bı-

ydı Hepsını rer birer sa · k vvetlish ola-
rer yokladı. En u ar 

. buldu Buraya v ı yap 
rak benı . · bOğazınıza attı. 
t Yani sizleruı . 
ı. r vakittenberı az-

Sizıer, bir haY ı - edindinİ2l· 
Azgınlığı alet 

ci.ılltz. -~ va~eçi -
b huyunuw.an 

Artık u 11 h sizlere zilletin 
. Yoksa va a .. 

nız. perinizi Y"" 
lezzetini tattırfrıdm~ keser gibi 

t punuzu o u 
zer, o d ·ini yapan bir 

. Ben de ıg 
keserım. ' . . . birleşip ko-

İki kışının 
adamı.rrı. . - · Sonra 

- oıımıyecegım. 
nuşt~gunu g uklarınızı 
karı arınız1 dul ve çoc . 

JV[etıibbın ya
yet.ın bırakırım. ·unuzu işit -

d rı kaçmış oldug nn a yanı-
. Ü güne kadar onun 
tım. ç boyunlarını 
na \'armıyanların • 
vurrı racağım. Evlerini yagma 

ettircı.:eğim. , 
hur nutkun· 

II ccac, bll meş e 
I"ılfeden Basraya g ç 

dan sonra " 

ti. kild bir 
B' Jda da ayni şc e 
b" kutla Bu herif, halla sa 

hul " u h'{)rkulmakla iktifa el
de siı"I·~ _ . • 1 iSbat 

için haksız olarak birçok kim -
selerin kafalarını kestirdi. Diri 
diri derilerin yüzdürdü. 

işte bu tehdit ve tedhişler i
ledir ki Basra ve Kılfe halkı 
Mehlebe iltihak ettiler. 

Hatta bir aralık Basralılar 
Haocac aleyhinde ayaklandılar. 
Albdullah bin C8rut idaresinde 
bu zalim herifle ha~be tutuştu
lar. Ve az daha onu mağlup bi
le edeceklenli. 

Fakat Ciirutun harpte vuru
lup ölmesi Haccacı bu mağlubi
yetten kurtardı ve bundan son
ra daha ziyade zulme başladı. 

* Bazı tarihler Abdülmelik bin 
Mervandan baıhsederken bu a
damın zamanında yapılmış olan 
cin.ayet ve vahşetleri, katliam -
lan yalnız Haccacı Zalimin üze
rine yüklüyıodıır. Ve Abdülme
likin daha halife olmadan ev
vel veliahtlığı zamanında geçir
diği sofi hayatı iıjaret ederek: 

- Böyle yüksek imanlı bir 
adam İslfuna -zulmedemez .. 

Bunların söyledikleri, yazdık 
ları acruba doğru mu? 

Biz, hayır, doğru değil, diyo
ruz. Bunlar tamamen yalandır. 

A'bdülmeli.ki kusursuz göste
ren, bütün cinayetlerin yükünü 
Ha()Caca yükliyenler yalan söy
lüyorlar .. Hakikati kasden tahrif 
ediyorlar. 

Abdülmelik bin Mervanı din 
dar, imanı bütün gösterenler de 
yine hatalı bir yoldan yürüyor
lar. 

Biz, burada bu iki noktajyı teş 
rlh edeceğiz. 

Mervanın oğlunun din ile o
lan :tlilkasıru, zu.lm ile olan mü
nasebetini izah ve isbat edece-

ğiz. 

Evvelce yazdığım gibi Abdül
melikin Hilafet postuna nasıl 
geçtiğini, daha ooğrusu nasıl 
geçirdiğini biliyoruz. 

Mel'un Mervan, Yezidin ölü
münden sonra onun karısını al 
~ Yezidin oğlu cHalit. i velı
ahtlıktan çıkarmış, yerine de ken 
di oğullan Abdülmelik ve Ab -
dülazizi veliaht ilan etmişti. 

Bunun üzerine verese Y czi
din karısı Mervanı bir gece sar
hoş ettikten sonra yatağında boğ 
muş, sonra da Emirülrnümin!n, 
füc'aten öldü .... demişti .. 

Şimdi anlatacağımız facia bu 
cinayet hadisesin<len evvele a

ittir. 
Veliaht olan A'bdülmelik, ve

liahtlıktan çıkarılmış olan Halit 
bin Yezitten hilla endişe ediyor

du ... 
Şam halkının haleti ruhiyesi 

tuhaftı. 
Bu halka asla inan olmazdı. 
Kimbilir, belki Mervan ölür

se tekrar Halide biat ederler -

di ... 
Abdülmelik düşündü, taşın -

dı ... 
Halit gece gündüz şarap içer 

ve kadın koynundan çıkmaz se
fih bir adamdı. 

Onun bu sefihliğine karşı Ab 
dülmelik cs<>fuculıık• siyasetini 
kuJiımdı. Böylece halkın muhab 
betini kazanmak istiyordu. 

~ Sarayının kapılarını herkese 

açtı. 
Hususi adamlar tuttu. Bu a

damların vazifesi şehirde, halk 
arasında Abdülmelikin lehinde 
propaganda yapmaktı. 

ve ... ya:etılar da ... 
(Arkası var) 

Okuyucularımıza 
Haccacı Zalim ve İslam tari

hinde nifak isimli bu meraklı 
tefrikamızı yarından itibaren 
dördüncü sayfamızda neşrede • 
ceğiı. Okuyuculanmızdan, ya • 
rından sonra, bu tefrikayı dör· 
düncü sayfada takip etmelerini 

rica ederiz. 

fK DAM 

Sovyet -· Japon Bu Karışık Veziyetin 
Ademi Tecavüz içinden Nasıl 

Paktı Cıkılacak ? 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

telif olup olmadığı hakkında so
rulan bir suale Alınan mahfel
lerinde Fransız - Sovyet paktı
nın otomatik bir şekilde feshe
dilmiş olduğu cevabı verilmek
te ve Alman - Sovyet paktı mu
cibince Sovyetler Birliğinin Po
lonyaya hiçbir veçhile harp mal
zemesi vermiyeceği tebarüz etti
rilmektedir. 
Öğle vakti Führer, Başvekalet . 

dairesinde Goering, Fon Brauck
titsch ve Reader ile görüşmüş -
tür. 

Gazeteler, Polonyanın hazır -
lıklan hakkındaki haberleri teb~
rüz ettirerek neşretmekle ve Po
lonyanın bu hazırlıklarını Dant
zige karşı bir Polonya darbesi -
nin yakın tehlikesini gösteren e
mareler gibi telakki ey1emek -
tedir. 

Almanyada oturan veya seya
hat halinde bulunan ecnebiler -
den memleketlerine avdet eden
lerin mık darı artmıştır. 

Alman gazetecileri. Fransay,.ı. 

terketmektedirler. 

RUZVELD'İN MESAJI 

Vaşington, 25 (A.A.) - Ruz.. 
velt, Hitler'e ve Reislcümhur 
Mosclcki'ye sulhu muhafaza ek 
meleri için heyecanlı birer me
saj göndermiştir. 

Amerika Cümhurreisi, muha
rip veya bitaraf bütün milletler 
için yeis ve ıziırap doğllracak cı;

lan umumi bir harp intaç ede -

bilecek her türlü harekete Ame
rika halkının muarız bulunduğu 
keyfiyetine Hitlerin nazarı dik.. 

katini celbetmİ§tir. 
Hitlerin bu mesajı sabaha ka:r,: 

şı saat 3 de aldığı tahmin edil -

mektedir. 

AVUSTRALYA HARBE HAZIR 

Canberra, 25 (A.A.) - Baş -

vekil Menzies'in radyo ile neş
redilen beyanatında ezcümle şöy 

le denilmektedir: 

Harp vukuunda Avustralya 

Yanında yer almağa azmetmiş 

bulunmaktadır. Müdafaa tedbiı;. 

!eri tamamlanlru9tır. 

Gelecek yakınu saatler içinde 

dünyanın harbe girmesi ihtimal 

dahilinddir. 

JAPON - SOVYET PAKTI 

Tokyo, 25 (A.A.) - Domei a
jansı bildiriyor: 

Japonya hükumeti, Alman -

Sovyet paktını Alman hükıl.ırıe

ti nezdinde protesto etmeğe ka

rar vermiştir. 

cKokumin• gazetesinin ya:z -

dığına göre Japonyanın JlıLosko

va elçisi Tuzo ile yaptığı bir mü 

Jakat esnasında Molotof Sov

yetler Birliğinin Japonya, Man

çuko ve kendi arasındaki hudut 

meselelerinin muslihane ve u -

mumi bir şekilde halli için mü

zakereye girişmek arzusunda ol. 

duğunu ihsas etmi§tir. 

Bu gazeteye göre Japonyanın 

Sovyetler Birliği ile bir ademi 

tecavüz paktı imza edeceği za

manı yakındır. 

İTALYADA SEFERBERLİK 

Roma, 25 (A.A.) - cHavas. 

Roma mahfelleıinde vaziyetin 

gerginliğini muhafaza ettiği söy 

lenmektedir. 

İtalyada ve bilhassa Romada 

tam sükun hüküm sürmekte ol
masına rağmen harp ihtimaline 

karşı bütün tedbirlerin alındı • 

ğına şüphe yoktur. 

1903 ve 1913 sınıfları 3 ey -
lCllde silah altına davet edil -
miştir. Bu yeni davet ile altı sı
nıf silah altına alınmış olacak -
tır. 

Diğer cihetl·en deniz ve ha
va kadrolarının k&milen tamam 

olduğu ve 35 faşist milıs tabu • 

runun silah altında okluğu ha

tırlatılmaktadır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

sıtasile İngiltere yine harp leva
zınu göndermek suretile Lehli -
!ere müessir yardımlar etmiş o
lurdu. 

İngilizlerin ise, yegane yapabi
lecekleri muavenet galilba tay
yare göndermekten ibaret kala
caktır. 

Görülüyor, ki vaziyet biraz et
raflıca muhakeme edilince, Leh
li1er kısmen kendi hataları, kıs
men de müttefiklerinin tedbir· 
sizliği yüzünden buıgün adeta bir 
çıkmaza girmiş bulunuyorlar. 

Lehistanın asker! ve siyasi ri
cali, memleketlerini bu çıkmaz· 
dan kurtarmak için acaba hangi 
yolu tutacaklardır? Gelen haber
lere bakılırsa Leh hükumeti 
(Dançig) meselesinde ısrar etme
ğe karar vermiş görünüyor. Çün
kü bu haberler arasında Leh or
dusunun Dançiği sardığına dair 
bir rivayet de var. Esasen son za
manlarda Leh Başkumandanı 

(Smygly Ritz) bi<- nutkunda Dan 
~iğin, Lehistanın ciğeri olduğunu 

söylediği gibi, Leh gazeteleri de 
Dançig için cLehistanın gözüdür 
ve Lehistan, kainata bu göz va· 
sıtasile bakmaktadır. gibi iddi
alarda bulunmakta idiler. Dan· 
çiği böyle hem ciğeri, hem gözü 
addeden bir milletin her ne pa -
hasına olursa olsun bunlardan 
vazgeı;miyeceğine hükmedilebi· 
lir. 

Alman devlet reisinin sırası 

geldikçe ilan etmekten ~ekinme
diği muayyen gayeleri var, ez· 
cümle (hayat sahası) ünvanı aı
tında ortaya atmış olduğu bir 
düstur da ibulunduğunu bili
yoruz. Bu düsturun ise mahiye· 
ti ne kadar mübhem ise, şümulü 
de o kadar geniştir. 80 milyon nü· 
fusa dayanarak böyle düsturlar
la ortaya c1kan bir diktatörün ise 
bir Danç.i,g muvatfakiyetile doy
mıyacağını herkes bilir. 

Fakat bugünün meselesi, uzak 
veya yakm bir atiye ait diğer ih
timalleri dü ünmek değil, behe· 
mehal sulhü kurtarmaktır. Bu -
nun için de, Lehistanın Dançig 
meselesinde bir anlaşma yoluna 
girmesinden baska selamet çare-
si kalmamış gibi görünüvor. A • 
merika reisi hükumetinin İtal. 
ya Kralına ınüracaatine ı;elince, 
İtalyanlar da herhalde M. Hitle 
rin hatırı için ateşe atılmaktan 
pek de memnun olmadıkları ci. 
hetle M. Musolini, ihtimal ki 
Münih işinde olduğu gibi bu defa 
da Kralı müdahaleye sevkedecek· ı 
tir. Fakat biz, bu tavassut isinin 
o kadar müessir olacağını zannet. 
mivoruz, cünkii ftalvanın bugün 
Almanya ııezdindeki nüfuzu, Mü 
nih zamanındaki nüfuzla kıyas 
edilmivecek kadar del'ismis!ir. 
O cihet.le başJJ(!a ümidimiz, Lehis 
tanın tutaca~ı makul yola bağlı 
bulunmaktadır. 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

Orduda birkaç sınıfın silah 

altına alıruı\ası ile müvazi bir 

surette faşist milisi de siliih al

tına otuz beş talbur çağırmıştır. 

Bütün sabah gazetelerinin 

manşetleri şudur: cDantzig, Po 
lonya aske~leri ile kuşatılmış -

t>r• bütün gazeteler, giinün me 

selesinin Polonyanın Dantzig'e 
yakında bir darbe indirmesi ol
duğunu söylemektedir. 

~mberlaynın nutkundan baıh 
seden İtalyan gazeteleri, İngi -
liz başvekilinin bütün insanlık 

namına söz söylemeğe hakkı ol
madığını, çünkü İtalya, Alman 
ya, Japonya, Rusya, İspanya gi 
bi büyük milletlerin milyonlal'
ca halkının kendi fikrinde bu -
lunmadığını tebarüz ettirmek -
tedir. 

Eli çabuk aUnnetçl 

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

Telefon: 52.73 

Dün Akşam Feci 
Bir Çarpışma Oldu 

İki Kamyonun Şiddetli Çarpış
masında Yedi Kişi Ağır Yaralandı 

Dün akşam Küçükçekemece 
ile Büyükçekmece arasında fe -
ci biır otobüs çarp~ması olmuş -
tur: 

Şoför Ali ustanın idaresinde
ki 17 numaralı Büyükçekmece o
tobüsü saat 17 ye doğru İstanbul 
dan Büyükçekmeceye gelirken; 

Küçükçekmecenin biraz ilerisin
de ve Haramidere - Beylik köp 
rü arasında karşıdan son hızla 

yol alan diğer bir otdbüsle kar
şılaşmıştır. İki otobüsün birbiri
ne tesadüf çok ani olmuş ve yol 

da nisbeten dar bulunduğundan 
bu karşıla§ma şiddetli .bir çar -
pışma ile neticelenmiştir. 

Müsademede otobüslerin iki
si de parçalanarak kasara uğı

ramıştır. Her iki olobüsteki yol
culardan 7 kişi de yaralanmış 
tır. Bunların bazılarının yarası 

ağırdıı:. :Bir genç erkek yol -
cunun kaburga kemikleri ezil -
miştir. Şoför Ali usta da, kırı -
lan camlarla yüzünden yaralan 
ınıştır. Yaralıların yalnız biri ka , 
dındır. 

Bu feci hadiseyi evvela; 
Çorludan şehrimize gelmekte o
lan 52 numaralı kaptıkaçtı şo

förü Celiıl görmüştür. 

Şoför Celal, arabasındaki yol 1 

culann yardımile ağır yaralı 

bir genç erkeği ve diğer bir a
ğır yaralıyı kaptıkaçtıya almış, 

ve Çekmecedeki dispansere ge 
tirerek hemen tedavi altına al -

dırmıştır. 

Biraz sonra facia şehrimize 
bildirilmiş ve İ.ıruiadı Sıhhi oto 
mobili .gönderilıniştir. Müddei -
umumilik ve jamdarnıa da kaza 
tahkikatına el koymuştur. 

iKDAM 
'-hona Şartları 

DAHİLİ HAB!ct 

Senelik 1200 Kr· 2300 K.r. 

6 aylık 600 Kr. ı~su Kr. 

1 aylık 3011 Kr. 8llO K.r. 

l • 100 Kr. 

ILA N 

TEK SUTt~; 
SANTİMİ 

Birtnd Sahir• '°o kurut 
ikinci Sahife 250 lruruf 
Üçüncü Sahlf~ 

Dördüncü Sahife 

5 - 6 ıncı sahifeler 

1 - 8 inci Sahifeler 

260 kuruş 

100 kurl!J 

50 kurut 

30 kunJI 

Gazeteıu17lde neşrttlrll.e

cek bilcümle ticari llnnlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramaıızade hanında ilancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

1 

iSTANBUL 8 E LE O I Y ES i N O EN 
Cerrahpaşa hastanesi mutfak ve çamaşırlık binasının ikmali 

~aatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhale 28/9/939 Pazar
tesı günü 5aat 14 te İstanbul belediyesi Daimi Encümeninde yapı
lacaktır. Muhammen bedeli 25,972 lira 17 kuruş ve ilk teminatı 
1947 lira g2 kuruştur. Şartname 130 kuruş mukabilinde İstanbul 
belediye.sı !en işlen müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılı
na ait T ,caret Odası ve ihaleden 8 gün evvel İstanbul belediyesi 
fen işleri nıildürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesika
sı ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanu
na göre lıaıırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de ka-
dar İstanbu! belediyesi Daimi Encüroenine vermeleri. (6007) 

Fransız - S9vyet 
Paktı 

( BQ.§ tarafı 1 inci sayfada) 

idi Hail< sil8.h altına alınanları 

seJamlamakta ve onlara te§çi e
dici sözler söylemekte idi. 

ASKER SEVKİY ATI 

Dantzig, 25 (A.A.) - D. N. B . 
bildiriyor: 

Dantzig erazisinden, bilhassa 
Kartschemkenve Goldkurg hu -
dut istasyonlarından yapılan mü 
şahedelere göre, Polonya erazi
sinde asker tahşidatı devam et
mektedir. 

iDantziger Vorposten muhabi
ri, gazetesine şu haberi yollu -

yor: 

Dürbünle yaptığım müşahede
ler, Polonya arazisinde ezcümle 
Kokoschken ve Matern'de bü -

yük asker! harekatın vukuunu 
göstermektedir. Danzig hududun• 
dan iki kilometre ötede Ko -

koschken istasyonuna dün bütün 
gün asker ve askeri ~ya ile do
lu trenler gelmiştir. Gelen asker 
bilhassa piyade ve oldukça mit
him mikdarda da suvaridir. 

lsivcre Meclisi 
Bern, 25 (A.A.) - Federal 

meclis bu sabah kira! Leopoldun 
aslliine beyanatını tasvip etme
ğe karar vermiştir. Bu sabahki 
i.çtimaını müte~ip mevcut bey

nelmilel vaziyetteki vehameU 
tebarüz ettirmiştir. Meclis i.ca
beden tedbirreri derhal ittihaz 
et:ıneğe hazır bulunmakla bera
ber bu tedbirlri almak zamanı
nın henüz gelmediği kanaatinde

Wır. 

Meclis azası Bern'de kalacak

tır. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

Eskişehir de 
Ses· lşak 

İKDAM gueltıllnin teni 
merkeziAllr 

BUGÔN 
KUM&AllAS\NA 
PAll&ATAN 
KOCOK EL 

· YA~N 
CEt( DEFTElllNE 

tMZ.AATAH 
f>OYOK EL 

OLACAK TIR 

TOR,K(Y 
ış 

f>ANKASI 



OD'A - 1 

RADYOLIN ile 
Niçin d işl eri fırçalamak lazımdır! 

ÇtlJıkü &eceleri ajız ııuddel.eri
nhı lfruatile dlfler w diş •tle'l'i 
dolmllft\ır; ç ll n k ü yemekler, 
~ara ve IWıve gene ıyni tesiri 
~apmıftır. Binaenaleyh dişleri 

den sonra - ve her halde bol bol 
cRADYOLİN • ile brçalamalı: ve 
temizlemek ıarttr. Busayede diş
lerin d..,, atzın da sağlığı ve sağ
lamlığı; güzolliği garanti edilınl§ 

her gi1ıı 3 kere bilhusa yemekler- olu:. 

Sabah, Ôğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

ile dişleriniz· fır ,alayınız. 

sonra 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Mülga Denizbank tarafuıdan 1939 senesi için muteber olmak 

Uzere nama ve hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan 
a:erek §eh.ir hatlarile İzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak SEferler 
vapurlarma m•.h~'Js parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 
Ağu.ıtos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve ser
bu t seyahat varakalannın 30 Ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda 
!şletmemize ve İzınirde JUbemize iadesi rica olunur. (6693) 

Gumruk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirl iği Satınalma Komisyonundan : 

1 - &tın alınacak 500 adet ekmek torbasının 12/9/939 Salı gü
nfi saat 11 de müteahhldl nam ve hesabına açık eksiltmesi yapıla

caktır. 
2 - Tahm!n edilen bedeli 650 lira ve ilk teminatı oi9 liradır. 

Nümune w waatı komlayondadır. Görülebilir. 
3 - 1atekilf'l'in gün ve saatinde ilk teminat makbuzlan ve ka

nun! vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
kattaki komisyona aelmeleri. c6634· 

. ~~~~~~--~~~ 

lstanbul ~lektrik, Tramvay, Tünel 
!~!etmeleri Umum Müdürlüaü 

1 LAN 
Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasola•· 

26 A~ustos 1939 tarihinden itibaren merlyetten kalkmıştır. 
Esld paSI' hamillerinin, Belediye Meclisince tesbit edilen 

yeni listeye dahil olup olmadıklarını anlamak ve eski pasoları
nı gui verm~k üzere idareye müracaatları rica ve eski paso
lar kullanıldığı takdirde biletçilerimiz tarafından istirdat edi-
leceji 114n olunur. • c6668> 

Umum 

inhisarlar Umum MüdUrlUQünden 
I - "450 tıın Paşabahçeye ve 750 tonu Tekirdağına ait olmak 

üzere 5200 ton maden kömürü nakli münakasaya konmuştur. Ton 
başına nakı! ücreti Paşabahçe için 230 ve Tekirdağ için 255 kuruş 
olar.ık talı.ırıin edil:niştir. 

II - Her iki işin muhammen bedeli 12147.50 lira muvakkat temi
natı 911.C6 lirarl•r. 

lli - Eksiltme 11/IX/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 
Levazım ve Mıibayeat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - Mün•kasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektupları
nı kanun! vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me saatinden ~vvel mezkUı· komisyon başkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri 11\zınıdır. • (6679) 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

kuıı!::~~:ğiniz KANZUK GLÜTEN ~!:::~:~:~: 
Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

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

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyin iz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlannuştır. 

N ZU OT Müstahzarları 
Fazla fitmanhğa istidadı olanlar için 

Vücudu besler fakat 
en mük emmel 

şişmanlık 
rejim müstahzarlarıd ır. 

yapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğ lu - İstanbul 

IZMiR ACENT EMiZ T Ü R K ECZA DEPOSUDUR 

SATIS IL ANI 
OskUdar icra Memurluğundan : 

Mehmet Suphi tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 25132 ik 
raz nuınsrasile bıırç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilml§ oıun borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar 
verilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (1480) lira 00 kuruş kıy
met takdir edilmiş olan Kadıköyünde Osınanağa mahallesinin eski 
Söğıitlüçeşme yeni Vişne sokağında eski 122 mükerrer yeni 48 kapı 
No. lı iki tarafı Kara Yani kardeşler arsası, bir tarafı 1skol!i men
zili tarafı rab:i tarikiam ile mahdut ahşap evin evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Soka;;. kapısından girildikte birinci kat: Zemini malta döşeli 
bir antre hır sarnıç ve büyük ahşap bir sofa üzerinde bir oda, hala, 
merdiven altı ve sabit dolap vardır. 

İkinci kat: Yüklü dolaplı iki oda, bir tahniş sofada sabit dolap 
ve musluklur. 

Çatı katı: Bir sofa ve bir balkondur. 
Bodrum kat: Zemini çimento kaplı bir koridor üzerinde dolap, 

kömürlük ve ııdmıluk ve tulumbası olan kuyu, mutfak ve bahçeye 
çıkılan kapıdan ibarettır. Bahçede üç ağaç vardır. 

Umumi evsııfı: Bina ahşap olup tavan ve kapılıırı ya.ğlı boyalı 
bod~um ve birind kat pençereleri demir parmaklıklıdır. Binada 
elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur. Tamire muhtaç değildir . 

Mesahası: 67,75 metre murabbaıdır. 
Yukarıda h'1dut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün ta

mamı açık arttırmaya konmuş olup 4/10/939 tarihine rasUıyan 
Çarşamba günii s~at 1-i den 16 ya kadar Üsküdarda thsaniyedeki 
dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli muham
men kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdit edi
lerek 19/10/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yine dairemizde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci 
artt:rmaaa gay~Hr.enkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satı;; p.::ş'..ndir. Taliplerin arttınnaya girmezden evvel muham
men kıymetin % 7,5 u nisbetinden pek akçesi vermeleri veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri lazımdır. 

Gayrımenhıl kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içınde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisin
den evvel en y>iksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel
le ahnağa razı olıırsa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle arttırmaya çık~ılıp en çok arttırana ihale edilir. 
İki ;hale arasınrlaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap oluna
cak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yeti:nizce aııcıd~n tahsil olunur. 

Birikmiş v 0 rgilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve teııa.

liye resimleri ve vakıf icaresi satış medelinden tenzil edilir. 20 se
neiık taviz bedeli müşteriye aittir. 

2004 numaralı İcr'a ve İflas Kanununun 126 ıncı maddesinin 
4 üncü !ıkrasmca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile 
d;ğe" alikadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hus!lsile faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tari
hinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri icap 
eder. Aksı halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşınasmda"' hariç kalacakları ve daha fazla malumat almak 
istiycnlerin 4/ 9/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 938/1585 numaralı 
dosyasına müracaatları ilan olunur. (6688) 

~unJ MUme:lll :. • ~eş~y:ı Dl_. , 
rektörü: A Naci, Basıldığı Yer: 1 

Son Telgraf Basımevı. 
* ... ... .... • '"" • .. '"' . .. 

\Bakırköy icra Dairesinden: 

ırisTiKLAL LİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN : , 
1 - İlk; orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve ukek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel !I!Üracaat 

etmelidirler. 

3 - Eski talebe Eylul'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 
kaydım yenılemelidir. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi
yecektir. 

-4-- Bütünleme ve engel sınav ları Eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir, 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 2253-i 

- -----------------· ~~~~~~~~~~~~~ 
Gümrük Muhafaza Canel 

Mikdarı Cinsi 

Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Tahmin fiatı 
Lira Kr, 

Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 

Gün saat 

2000 cTakım• maa kütük palaska 10.000 00 750 00 4/9/939 Pazartesi J1 de 
846 cTakım> kışlık elbise 8460 00 635 00 • • 15 de 

1206 .çm. Erat kut':lurası · 6138 20 4.61 oo • • 16 da 
1 - Genel komutanlık ihtiyacı için yukarıda cinsi, ll'ıkdan ve batı ve muvakkat teminatı gös

terilen eşya kapalı zar!la eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun gösterdiği vesaik ve teminat makbuzlarını havi olarak hı:.:.ır

layacııldarı teklif mektt·plarını gösterilen eksıltme saatinden bir saat evvel Galata R:htım caddesi 
Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona vt:rmeleri. .~ oJ2• 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk ' 
Hakimliğinden: 

Mahkememizin 939/2233 No. lu 
dosyasiyle Serkis Şahin vekili 
avukat Bünyamin tarafından 

Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi 
Çorbacı sokak 31 No lu evde ınu 
kim ŞabanoğoJu Hasan Tevfik a
leyhine açılan tabliye davası -
nın duruşmasında dava edilene 
ilanen davetiye tebliğ edildiği 
halde gelmediği görülmüş ve da
vacı vekilinin talebi ile ınübrez 
konturatındaki hnzanın inkArı 
halinde istiktap icrası için mah • 
kemeye gelmes; ve gelmediği 
takdirde müstenkif ad olunaca
ğından bahisle gıy•P kararının 
20 gün müddetle ilanen tebliği
ne karar veril.Jniş ve muhakeme-

ZI 
HASTABAKICI 
HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden : 

Yeni derıı yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli v~ para

sızdır. Okul, ı;enç Bay!lllların hutabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha>tanelerde ve umum! sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldı .. Teorik ve Pratiktir. Dersler hu
sus! doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımı,ı:la fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstapbulda Altsarayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

si 25/9/939 saat 11 e talik olun -
duğundan itiraZl_a .işbu gün mah
kemeye geıınedi:ğı ve bir vekil 
göndennediğ~ takdirde vakıaları 
kabul etml§ sayılacağından 

gıyap kararı .. tebliğ makamına 
ka1m oımak uzere ilan olunur. 

• '~~~~~~~~~-
(20042) GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Lı!vazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Soydan Sünnetçi ı - 1500 adet ırüngerle 2500 aa..ı ııebrenln 29/8/939 1111ı günü 88• 

A H M E D oıt ıı de pazarlığı yapılacaktır. 
.. . 2 - Tahmin edilım bedeli 7115 liı-a ve ilk teınlıı.atı da 58 lıradır 

Sunnetçıbaşı Haleb • 3 - ~eri ve ntimuneleri ltomlsy<>ndodır. Gör'.ilebilir. • 
. linin torunu, kalbine; 4 - İsteklilerin gün ve saır:ınde ilk te?Wıat malııbu:>ları ve !-J>..nunt 
~ Siı:'keci tramvay du- vesikolariyle Galata Rıhı.ım Cecidcsi Veli Akıındar han ikinci kattaki 

--..... rağı Ayd-Os oteli lı.omisyooa ge'iı:ıeleri. c6585> 
Tel: 21486 Ev Çarşıkapı No. 8 

~a----•ı••-• Saraı:lıııuebaşında - Horhor caddesinde 

Bir borçtan dolayı mahcuz o -

lup paraya çevrilmesine karar 

verilen ceviz renginde aynalı do 

lap ve bir taşlı büfe ve bir ayna --------~~-~-~~~- --· - - Şirketi Hayriyeden 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 
Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlnnnuştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren baş
lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi 
otohüs servisi vardır. İstıyenlere ta ifnaıne gönderih. Telefon: 20530 
l.ıs9 v~ Orta okulu bütünleme ve eng~l imtihanlarına 1 eylfil cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da 
~ eylul cumartesi günü başlanacaktır. 

ve saccade ve oda takımı vesaire 

nin 6/9/939 Çarşamba günil saat 

l 10 da Bakırköyünde cevizlik ma 

hallesinin Banyocular sokağın • 

da 19 No. lu evde bilıni.izayede 
satılacağından talipleri mahal • 

!inde hazır buluıurıaları ilan olu 

nur. (20043) 

oiursa !er. Bundan sonra Mıster uc telefon ahizes:nı f'Jt." ..,u:u~"' .n..ı 

ZAYİ - Beşiktaş askeı'lik şu
besinden alın!§ olduğum askeri 
terhis vesikam ile kezalik Beşik
taş nüfus memurluğundan aldı -
ğım nüfus kağıdımı da kaybet -
tim. Yenisini alacağımdan eski
lerinin hükümleri yoktur. 

Adres: Kadri Cenani Kanlıca 
Boğaziçi Hisar caddesi No. 14/16 

Kıymetli san'atkarımız Kemani SADİ IŞILAYIN lfartdr.-:1.e 
memleketin güz:de san'atUrlarından mürekkep BİR tAZ I::E
YETİ ve lokantacılıkta töhretile maruf ola?! PANDELİ tııı a~ın
can ihıar €cilen n~fis büfeyi hAmli 74 1>umaralı vapuru-

muz BU G tJ' N Hprüde n saat 14.30 da kalkarak muayyen 
iskelelerimize ı.:ğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında ce'.'elan 
yEpacak, 20.46 de J<öprüye gelecektir. 

.· 


