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Harp Tehlikesini Uzaklaştıracak Müsbet 
Müzakerelerin Başlaması Yakınlaşıyor 

VAZiY.ET SUDUR: 
Bütün Devletler Seferber Bir Vaziyette Her An 
Harb Bekliyorlar. Fakat Almanya ile Polonya 
Arasındaki ihtilafı Halledecek Müzakerlerin 
Başlaması Mümkün Görülüyor. 

Milli Sel Ankaraye Döndüler 

Almanya, İhtilaflar Halledildiği Takdirde 
Polonya İle 10 Senelik Bir Ademi Tecavüz 
·Pakb lmzalamıya Hazır Olduğunu Bildirdi 

Berlin, 26 (A.A.) - Berlinde şenlik yapılacaktır. Bundan vaz
geçilmiştir. 

Sulha Doğru 
Bir Adını nıı? 

barb' 
Kendi hnabıınıza ~lr. . m 

Alman- Leh 
Hududunda 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman 
demiryoUan askeri olmıyan tren 
lerin sayuıını asgari hadde in -
dirmştir. 

• r.ma bili bir türlü in&Jla-
çıkac..,. •• >-..iM h·-

z •a son gunıeıu• • 
mıyoruz a .... n kil 

. 'kadar karışık bir ıe 
dısatı o ıklık harbin kel\"' 
aldı, ki bu karlf . 

e1}ıuınunu da cılk ve 
disini de, m d;;.;;.,._ 
hatıl iÇeDÇ bir derekeye ..,.-

bütün gece aakeri tedbirler a -
Jınmağa devam edilmi§tir. İht
yat zabit ve efradının evlerine 
gece tebligat yapılmıştır. Gece 
lilih altına alıın6dllar meyanın

da yaşları 2() ile 45 arasında o

- .,an ihtiyat efradı da buluıımaJo. Çarpışma 1 ar llıı.va nezaretince bu.gün neş
( A ricası 7 inci sayfada) 

lŞefin Ve Vekillerin Ankaraya 
Gidişleri Hakkında Resmi Tebliğ 

dü. · · ,.... zubu· 
Bi% harbi umummın ,_ 

runa §Ahit olm~ bir nesle ınen· 
subuz. Hattl o zaman da gazete
ci oldufumUS ve o devrede we 

tecılik daha kol&IY yapıla· 
gaze uın1 harbin 
bildiği cihetle, um 

d 
tını başlamasmı ve 

ınukad eına • ı)Jnasınl günü· 
ıonra etraf& yay ette la
gününe ve çok canlı ıur 

biJ:rniftik. 
kip . ede. ünJ.ere ai 1 hatıraları-
Şımdl o g d ğıın!Z devrin 1 

ınızla içinı:k yaşa ı · · ara sıra 
, __ .., hAdl&clerını 

rengaı..,,~ k ve bu mukaye
mukayeae etme hte-1 hadi· ··ün mu ~ 
seden bugun bir fikir çıkarmak 
satı hal<J<ın~~-t buna Unkln bu
istiyortlZ· F....-

laınıyorUZ· id uın1 harp, esk en-
Bir kere ~ kaidelere, usull~ 

]ıeri yer leşın.lf af ık su· 
re batUi kanunlar:ştmu;ani her 

• eyleını ı. 

rette zubU\· dairesinde diğer 
devlet usu u b" ülti.ınatoın vıt
devlete evveli ır ·· h]Aıt tayin 

48 saat mu 
rıp 36 veya cevabı red 

dan sonra 
etmiş• on ı·"e başlamış ve 

seferber ıı; · d alınca, 1.. dairesın e 
ine usu u 

nihayet Y ilanı h&rP ederek 
sefiri vasıtasilAı Bu şekilde çıkan 

b••lamlftı. · eden-
işe ..., tabir caızse, "· 
bs harp, e~er namuslu bir harp 
li, terbiyeli ve 

idi. 1 inci sayfada) 
(MJlası E 

EBVZZlY .AZAD 

Velld 

--~:-:~ 
Gazetecilik 
Bezirganlık 
Değildir/. 

Hükumet Halkı ~eye~ 
Dü üren lkincı 

cana ş ı·d' 
T abıları Menetme ı ır 

. . . ··ndenberi Avrupa 
Bır ıki ili . ekte ve 
. . b bran gcçırnı 

vazıyeh " d harbe kar· 
b memleketler e 
"" kt dır ı t< dbirler alınma a ı:.ı a • 

1 j.tanbulda çıka•'.. yev h 'ali· 
buırüııkii dun) a a v 

zeteler . ajans ve hususi) 
ııe nıt bırçok ( 

1 
kilde ııeı· 

haberlerini ııornıa ıe b' ak-
. yalnız ır 

Şehrimizdeki 
Vekiller Anka
ra ya Gittiler 

İstanbul, 26 (A.A.) - Rei
sicümhur İsmet İnönü bu alo
şam saat 18.30 da refakatlerin -
de Ba§Vekil ve Hariciye Vekil -
!eri olduğu halde Savarona ya
tı ile Derinceye .geçmişler ve o
radan bu.sus! trenle saat 23 de 
Ankaray a müteveccihen hareket 
buyurmuşlardır. 

RESMİ TEBLiC 
İstanbul, 26 (A.A.) - Kes 

mi tebljğ: 

Almanya - ' Polonya ve Dantzigin hudutlarmı gösteren harita 
Reisicümhur Ankaraya hare

( Arkası 7 inci sayfada) 

tadır. Bu sabah Berlin sokakla
rında pek az faaliyet görülmüş
tür. Husus! otoroobillerin bü -
yük bir kısmı kapalı sokaklııra 
yığılmıştır. 

Bu sokaklann ağzında: ·Ci- ---
heti askeriyeye kapatılmıştır~ i- ~"li;r:Z.3!v=~92~v=i92!!l!s=E92!ııv=ii:92~wi:ıı92~wii!%:ıliil!:i!E!iiE!iiiE!l~Eı:~il'!li~§§~!ı!fl~:iii!i!~i 
bar esi bulunmak! adır. Beynelmi 00 • 

1 ~:\~;~ ;:0~;::iT:~:~:1:;-e.' Bir Taşla iki Kuş 

SATİE DAVASI 
Yusuf Ziya, Tahir Kevkep Ve 
İsmail İsa Caniş Tahliye Edilme
diler. Dün Üç Maznun Dinlendi 

Dünkü muhakemeden bir bıtıba 

Vurmak Buna Derler 
Cumhuriyet Gazetesinin Çok Mühim Bir Haberi 

~azetenin Bu Haberi 
Neşredebilme'.< için Eaşvurdugu HUnerverane Çare 

Dünkü Cünıhuriyet ga
zetesinde pyanı hayret bir 
haber çıktı. Gazetlcnin Vıtr· 

tova daki başmuharrirzade -
sinden aldığı bir telgrafna • 
me, Almanyanm Türkiye ile 
bir (ademi tecavüz misakı) 

imzahyacağı hakkında bir ri -
uyet dolaştığını bildiimek • 
te idi. 

1 

Böyle bir haber, Ru • Al
man anlaşmasından sonra si
yaset aleminde büyük tesirler 
ve akisler husule getirecek 

mahiyettedir. O cihetle bu , 
tar<da bir telgrafı, başka her 
hangi bir İstanbul gazetesi, 

fikirlerde husule gctinceği ıe 

ŞC\'\'ÜŞÜ dü 2iinerek ııc"re ce
saret edemezdi. 

Cümhuriyet gazetesi de 
şüphesiz >CVVela böy J.e dü -
şüumüş ve böyle bir şayianın 
sahibi mebus olan bir gazete-

de çıkmasının yapabileceii 
auitesiri hesap etm~ir. Fa
kat bir gazete için, böyle bir 
zamanda, uzak bir memleket· 
ten birçok masraflarla getiri
len böyle mühim bir haberi 
feda etmek de çok güçtür, 
bu. meselii aç bir adamın önü
ııe nefis yemekler koyup da, 
onun bu yemekleri yememe
sini i. temek kadar gayritabii 
bir •ey olur. 

İşte Cümhuriyet de habe
rin fevkalildcliği ve cazibesi 
kar~ısında galiba böyle vazi
yete düşmüş olacak, ki hem 
habC'rİ neşrctn1iş, yani bu şa
yianın nıiikeınınel surette ya 
yıhnn" llll t n1i11 t•tıni~ hcın de 
altın.t ga rip ifadeli bir tekzip 
ko~· arak haberd<'n zuhur ede
bilecek si~ asi te-sevvii~ün önü 
nü alnıak .i:;tenıiştir 

Bu marifeti doğrusu, eli
( Arkası 7 inci sayfada) 

Milli Şefin dün hareketlerinden evvel alınmıı iki resimleri 

Son Dakika 
....... ... .. . • 

Hitler, Musoliniye 
Mesaj Gönderdi 
Roma, 26 (A.A.) - Hitler 

Alman elçisi Von Mackensen va 
sıtasile Musoliniye telefonla ye
ni bir mesaj daha göndermiş -
tir. Musolini de cevabını Htile
re bildirmeğe' yine Alman bü
yük e!çisi1'.i memur etmiştir. 

Mitlerin mesajı Venedik sa 
rayında Kont Ciaoo da hazır 

bulunduğu halde Mussoliniye 
tevdı olunmuştur. 

Gerek Hitlerin mesajı gerek 
Muııolininin cevabı hakkında ga 
yet sıkı bir ketumiyet muhaia· 
za ediliyor. 
İNGİLTERE MİTLERE CEVAP 

VERECEK 
Londra, 26 (A.A.) - ingiliı 

kabinesi bu alajamki toplantı • 
SilWa, Hitlere cevap vermeği ka
rarlaştırmıştır. Bu cevabın met· 
ni yarın sabah tesbit edilecektir. 

LE 
İnsafın O Yerde Nômı Yok mu ? 

Bu >Ütımlardo bir kere daha 
bahsetnı işlik: Birini göklere çı

karmak isterken, ötekini yerin 
dibine l•atmyoruz. Hadiselerin 
günlük cereyanına kapılıp, ma· 
ziye göz yumuyor, geleceği kale 
ıılnuyorulı. Hll. iyatunıza öyle 
kapılıyoruz ki, duygularımızın 

meğe liizuıu gönnii:yoruz. Dilin 
kemiği yok deyip söyliıyor, çala 
knlcn1 )'U.Zı)·oruz. Farkına var
madani gideni ağanı , geleni pa
şam olu) or Elimizde sanki gİ• 
deni kovalamak için . opa, gele• 
ni alkışlamak için kşak var, 

(Arkan 7 inci sayfada) 
--- ·-- "---
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Hatıratı Yazan M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

Bu Vapurun Yolcu 
Aldığı Söylenecekti 

Velid ve Bilfil, cLadiI. vapu -
runu İneboluya götürmek emri
ni akşam üzeri almışlardı. Çöl -
!erde, kolordu yaverliğinde, en 
buhranlı vaziyetlerde emri alan 
ve bunun üasına alışmış olan Bi
lal için, sabahleyin erken yola 
çıkacak vapurda isbatı vücıt et
mek güç bir iş değildi. 

Velid de bu hayata henüz gir
mişti. Evinden düşman süngüle 

rile kaldmlmış, sürülmüş, uzun 
müddet menfasında inlemiş bi
risi olmakla beraber, kaçaloçılık, 
bu ağır şar.tlar altında bir vapur 

cephane kaçırmak onun için bile 
kolay sayılmıyan bir işti. Kendi
si, arzusunu izhar etmişti, vaııi

feye de koşmıya mecburdu. Teş

kilata girenler, tehlikeleri de gö
ze almak mecburiyetindedirler. 
Velid, siyaset okulunun bu çe -
limsiz mezunu, şimdi bu acılık
ları bizzat tatmalıydı. Söylemek, 

yazmak ve istemek, yalnız bun
lar hüner değildi, söylediğini ya
pabileceğini de isbat etmeliydi. 

O. grupun faaliyehlnin devamı 

müddetince, en fedakar ve ve -
fakfır bir emir zabiti gibi ve d;J.
ima sarsılmaz bir itaatle çalıştı 
ve muvaffak oldu. 

Evvelki vapurun tatlı hikiiye-
1erini dinlemekle yarışa karış -
mak istiyenler yine vardı. Fakat 
bu iki arkadaşı takdim etmek te 
zaruriydi. 

cLadil• ufak bir vapurdur, yal 
nız yofou aldığı hissi uyandırıla
bilirdi. Fakat vapura kabil oldu

ğu kadar çok mıkdarda mal ver
mek de karlıydı: Tasarruf göze
tiliyordu, biran evvel cephane 
taşınmalıydı. Vapura cephanıe 

verirken mahzuru düşünen de 

olmamıştı. Köprülerden geçer -
ken vapur adeta batmış gibi gö
rünüyordu. Yolcu da alacaktı. 

Artık safra boşatmasına da im -
kan 'yoktu. Sirkeciye bu vaziy-et
te yanaştı. Bu vaziyetile vapur 
şüpheyi davet edebiLrtli. Ancak 
muayene de emniyet altına alın
mış gibiydi. 

Dönüşte verdiği bir raporda 
Vel1d, Bilıllı şöyle tarif ediyor: 
Orta boylu, mıntakasının halkı 

gibi telaşsız, mütevazidir ve ilk 
bakışta metaneti göze çarpar ve 
daima itımat telkin eder.Onu dal 
gaların lıitfuna trkedilmiş oldu

ğumuz zamanlarda da çok soğuk 
kanlı bulmuştum ve yarınki te
şebbüslerimizin de muvaffak o
lacağına dair bende büyük ümit 
!er uyanmıştı. Onun için fev -

kaladelik yoktur, en çetin vazi -
yetleı·i hiçe sayar. Ben, bu sü -
kıinetin hayranıyım. Onunla ha

yırlı bir sefere çıkmak ne büyük 
bir saadetti. hiç unutulmaz bir 
hatıra idi. 

Velid, hareket emrini matbaa
sında almıştı. .Tevhidi Efkar• m 
tahrir işlerini arkadaşlarına dev

retmeliydi. Kardeşi Talha sana
toryomda, hayatının son demle -
rini geçiöyordu. Ona, son gün

lerinde bir teselliname gönder -
meliydi, alelacele bir şeyler ka -
raladı ve aldığı vazifenin ehem
miyetini de anlatmak istedi ve 

beloki veda etmek için zarf içine 
bir de fotoğrafisini koydu. Bu 

.Yoldan dönememek te vardı. 

Matbaada alakadarlara uzun bir 
talimat ta verdi. Matbaada bir i

ki arkadaş onun uzun bir me -
muriyete çıkmakta olduğunu öğ-

renmişti. 

Tarassut vazüesi alan vapur,
ların faahyeti haber veriliyordu. .. . 

bir kış hükırnünü icra ediyordu. 
Vapurun yoluna devam etmesi 
mümkün olmadığını da kaptan
lar söylüyorlardı. Fakat Sirkeci
de kalma i çok daha tehlikeliy
di. 

Velid, çocukluğundanberi de
nizcilikle uğraşmıştı .. İlk bakış
ta vapurun istiap haddinden faz
la yükletildiğini söy Jetli. Fakat 
bir şey yapı1amazdı. Arkadaşlar, 
cephane kaçırmakta pek te ihti
yatlı ve idareli kimseler değil - . 
dir, denildi ve gülüştük. 

Bu mül8hazayı yürütenler, in
liyen toprakları kurtarmak için 

asfl kanlarını akıtanların, vapur 

dalgalı denizde batarsa cephane 

siz kalacağını düşünüyorlaroı. 

Vapur, muayene biter bitmez, 

Boğaza doğru yol almıya başladı. 

Muayene gördüğüne dair bir i

şaret taşıyordu, karakol başta 

bıraktı. Az ötede, Kuzguncuk a -

çıklarmda cKılkış• ta geçilir. Di

ğer bir karakol gemisi görü -

nür, vapurla alakadar olmaz. 

Artık kaptan köprüsüne çıkılır. 

Arada bir muhavere cereyan e

der. Bilal, dikkati celbetmemek 

için fesleri çıkarmayı teklif e -

der, Velid bu işi düşman gemisi

ni geçtikten sonra yapacaklarını 

söyler, düşmanın hürmete layık 

olmadığını hatırlatır! 

Akşam üzeri Kavaklara yeti

şilir. Burada da bir karakol ge

misi vardır F..akat muayeneye. lü

zum görmemiştir. Bu yerler, şüp 

helidir. denize açılmak, en emin 

bir çaredir. Fakat hava çok fena, 

önce gelen vapurlar havanın mü 

saadesini bekliyor. Kaptan, çok 

yüklü olan vapurun denize açı

lamıyacağında musırdır. Vapur

da, diğer maddelerden başka, 

40.000 mermi vardı. Vapur, kü

peştesine kadar suya batmıştır, 

müdekkik bir göz, vapurun gay

ritabii yüklıeııdiğini anlıyabilir

di. Kaptan bu keyfiyeti vakit va 

kit anlatıyor. O halde, kaptana, 

ne olursa olsun, denize çıkmak 

en doğru bir harekettir, denilir. 

Zavallı bu Rus kaptan, bu vapur 

kumandasına da karışan memur 

!arı dinler Boğazı Uerkederter. 

Kaptan, Bolşeviklerden kaçan, 

bin bir kazadan arta kalan bir 

ihtiyardır. Türkçe bilmez, Rus -

çadan başka bir lisan da bilmez. 

Vapura girer girmez iki memu

ru amir olarak tanımıştı. Vuku

bulan ısr~ları üzerine Boğa:r.ıı 

terketmişti. Bir kere denize çı -

kılmıştı. Ufak tekne sallanmıya, 

hatta dalgalar güverteyi de ok.şa 

mıya başlamıştı. Bununla bera -

her Boğaz ağızlarının iialgalı ol

duğu, enginlere açılınca bu güç

lüklerin de anlatılacağı zannedili 

yordu. Vapur ufaktır, çok yüklü

dür. Karadeniz de amansızdır. 

Dalgalar arasında kaynayıp git

mek te müyesser olabilirdi. 

İki arkadaş, hala kaptanı te

sirleri altında bulundurmakta -

dırlar. Vakıa dalgalı zamanlar

da kaçakçılık emniyetli id ·. Bu 

yüzden ölüm tehlikeleri de at -

latı)dı idi. Fakat biraz ümü te 

beslenmeliydi. Nihayet, zavallı 

kaptan ilerlemekte devam edi

lirse batmak muhakkak olduğunu 

hatırlatır. tekrar Boğaza dön -

Vapurlar Hava 
T ehlikesineKar
şı Tedbir Alıyor 

Gemi Mürettebatının 

Vazifeleri Ayrılıyor 
Alakadarlar bütün deniz vesa

itinde ve gemilerinde hava hü
cumlarından korunma için ted
birler alınması bildirilmiştir. 

Denizyol!arı İdaresi derhal fa
aliyete geçmiş ve büyü·k gemi -
lerdeki müı·ettebatı gruplara a
yırmağa başlamıştır. Bunlardan 
bir kısmı zehirli gaza karşı ko -
runma tedbirleri almakla mükel
lef olacak diğerleri de yangın 

bombalarından çıkacak ateşleri 

söndürmek vazifesini alacaklar
dır. Ayrıca yolcuların da korun
ması için bir program hazır lrt.ı
maktadır. Böyle bir vaziyette 
her şey suvarinin emrinde ola -
caktır. 

----0·0---

DENiZ -
Kadeş Havuza girdi 

Almanyadan gelen Kadeş va
puru dün Kasımpaşa havuzları
na girmiştir. Salı günü çıkarak 

fen heyetleri huzurunda Mar -
marada tecrübeleri yapılacaktır. 

-oo-
MAARIF 

Yüz Muallim Esas 
Kadroya Alındı 

Orta okul öğretmen kadrosun 
daki öğretmen ihtiyacını karşı -
lamak üzere 100 kadar yardım -
cı öğretmen esas kadroya alın -
mıştır. 

Bu yıl yardı.ıncı öğretmen ol -
mak üzere 1500 kadar müracaat 
olmuşsa da bu yıl pek az yar -
dımcı öğretmen alınacağından 

bu müracaatlar kabul edilmemiş-
tir. 

---0-00---

MÜTEFERRIK. 

ltatyan Ateşemiliteri 
Memleketine Gitti 

İtalyan sefareti ataşemiliteri 
dün Çitadi Bari vapuri ile ani o
larak memleketine dönmüştür. 

Somi t ok Fiyat.tri 
Yeni Sömikok fiatları beledi -

yeye tebliğ edimlşitir. Depo tes 
!imi on tona kadar Skmikok'un 

' 

IKDAlll 

Limandaki Amele 
•• 

Buhranı ünleniyor 
Yarın Liman Amelesinin Yevmi
yesi Hakkında Karar· Verilecek 

Limandaki amele buhranının j lat görülmeğe başlanmıştır. 
önüne geçilmesi için dün bir top Liman işletmesi dünkü top -
lantı yapılmıştır. Devlet Liman- Jantıda ameleler ücretleri arttır-
ları İşletmesi Umum Müdürlü - mağı teklif etmiştir. Teklife gö -
ğünde yapılan bu toplantıda a - re, eşyanın tonu için gündüz ve-
mele murahhasları ile İktısat rilen 18 kuruş nakliye ücreti 20 
Vekaleti iş bürosu müfettişleri ye ve geceleri verilen 20 kuruş ta 
hazır bulunmuşlardır. 23 kuruşa çıkarılacaktır. 
Malıim olduğu üzere liman Fakat ameleler bunu da az bul 

tahmil ve tahliye ameleleri, Ma
liyenin kendilerinden almakta 
olduğu yüzde beş kazanç vergi
sini yirmiye çıkarması üzerine 
işlerini bırakmışlardı. Son gün -
lerde liman işleri amele bulun
maması yüzünden büyük müşkü-

İtalyan Vapur
ları Gidiyor 

Bazıları Yük Ve Yolcu 
Almıyorlar 

Limanımızda. bulunan İtalyan 

vapurları dün aldıkları bir emir 

le i~ ve güçlerini bırnkıp derhal 

memleketlerine doğru hareket 

etmişlerdir. 

Bunlardan yük almakta veya 

yük vermekte olanlar da işler"ni 

yarı bırakmışlardır. İtalyan ban

dıralı yolcu vapurları da ayni şe 

kilde ani olarak hareket etmiş -

ler ve İtalyaya hiçbir yolcu al -

mamışlardır. 

Bilet alan yokular bile vapur

lara ·kabul edilmemiştir. 

·Atatürk 
Pulları 

Posta, Telgraf ve Telefon U
mum Müdürlüğü, Ebedi Şefimiz 
Ata•ürkün ölümünün birinci 
yıldönilnıünde sat1.şa ç.karıl -
mak üzere Atatürk pulları. ün 
vani e reni ve kıymetli bir se
ri pulun üzerini; Ebedi Şefimi

zin muhtelif tarihlerde çektir-

muşlardır. Hararetli münakaşa -

!ardan sonra bu mesele hakkın
da dün bir karar verilememiş -

tir. Yarın yeniden bir toplantı 
yapılarak görüşmelere devam e
dilecektir. 

Ekmek Meselesi 
Hallediliyor 

Dahiliye Vekilinin 
Alakası İyi T es:r Yaptı 
Dahiliye Vekili Faik Öztrağın 

emri ile belediye ekmek işindeki 

tetkiklerine hız vermiştir. Dün 

bu maksatla belediye İktısat İş

leri Müdürlüğünde bir toplantı 

yapılmLş, toplantıda kimyahane 

müdürü de bulunmuştur. 

Belediye evvela tek un iı;ini 

halledecektir. Bir çeşni yapıla -

cak ve heyet huzurunda bu çeş

niden elde edilecek ekmek ı;ı -

karıldıktaıı sonra tahlil oluna -

caktır. 

Tetkikat ikmal edildikten son
ra en iyi çeşni bulunarak fırın -

Janrı o formül dahilinde ekmek 

çıkarmaları temin edilecektir. 

--oo--

Pasif Kurumunda Vazife 
Alanlar 

46 ve 47 yaşındakiler kabiliyet

yetlerine göre passif korumada 
ya itfaiyede, ya imdadı sıhhiye -
de veya zehirli gaz temizleme e
kiplerinde vazife alacaktır. 

---0,00-_--

ADLiYE 
tonu 19,75 lira. On tondan yukar , dikleri çok değerli tarihi resim-

Tramvay, Otobüs Ve Taksi 
çarpı~malerında Ehli Vukuf 

rısı 19 liradır. !er süsliyecektir, Ezcümle koyu 

Mübadil Rumlar Hakkında yeşil renkte bulunacak olan 3 

Bir Karar 
Mübadil olarak Türkiyeden ay 

rılan Rumların İzmir Fuarı mü

nasebetile İzmir ve İstanbul şe

hirleri dahil bütün Türk şehir -
lerine gelmelerine müsaade edil
miştir. Bu karar Atinada Türk 
sefareti tarafından Yunan hükıl- , 
metine bildirilmiştir. 1 

kuruşluk yeni pulun üzerinde 

Atatürkün Ankarada ilk ikame t 

giilıının resmi, 3 kuruşluk açık 

çividi renklisinin üstünde Ata

türkün yüzbaşılığındaki resim

lerinden biri, 17,5 kuruşluk kar 

men renklisinde de Atatürkün 

son resimleıinden biri buluna

caktır. 
• 

NOTLAR: 
ŞU BAKLAYl 

AGIZDAN BİR 

ÇIKARI VERMELİ 

Feryat feryat üstüne: 
..:.... Bira yok. 
Raibet çoğaldıfına, isilhs..._ 

olduğuna göre eğer daha bir ba!fka 
sebep yoksa bu yokluio tabii kar

şılamak lizını. 

Ancak, feryadı koparanların en 
başında Bay Yunus Nadi'nln gaze
tesi geliyor. Bu sistem.atik neşri

yata dikkat. eden bir arkada.Ş dedi 

ki: 
- Sayın 1\feb'us ve gazeteci Bay 

Yunus Nadi evvelce Bomonti bira 
fabrikasının ya meclisi Jdare reisi 
ldl, ya.but ta hissedarla.rmdan birt 
Bira. fiatıarını, istihsal kabiliyeti
ni, rafbeti önlemek için daha kao 
fabrika ıazım olduğunu pekcili. 
takdir edebilecek vaılyettedlrler. 

Dü!)ündüın: 

O halde kapah daran Bo-
. . 

Dedim. Arkadaşım, maksadı

nı anla.dliona memnuu olur bir 
tavırla hemen mukabele etti: 

- Hah işte şöyle, leb demeden 
leblebiyi anlamah. baklaya ağız..., 

dan çlkarıvermeli? 

İMTİHAN USULÜ 

GENE DE(jİŞİYOR 

Maarif Veki.Jctl liselerdeki im&t
han şeklini yeniden değiştiriyor. 

Üç be.ş yı1 içinde bo kaçıncı değl
&ikliktir bilmiyorum. Fakat, be
n1m hatırladığım on defayı g~i
:ror: 

Blr arkadaşta bu mev:ıuu k-0nu .. 
fUyorduk ta: 

- 1'-laaı·if Vekili çekirdekten 
celme Vekil olduiuna .cöre herhal
de bu seferki değiştirmede lsabe& 
vardır. 

Diyerek ili.ve etti: 
- Ya1nu şekil ne olursa olsun, 

ancak, lugaritma halbıden el.karıp 

yhıe tam numara on ve yll lçln .. 
de ikJ hususi bir de umumi ve şf .. 

Tramvay, otobüs ve taksi çer
pışmalarında ehlivukuf belediye 

alakadarlarından seçilirdi. Tram 

vay idaresi belediyeye geçmiş ol 

duğundan mahkeme, ehlivuku -
fun belediyeden teşkilini muva

fık bulmamaktadır. Bu işlerde 

ehlivukuf vazüesini görecek kim 
seler yeniden tesbit edilecektir. 

reçer, seçmlyett diner. 
Bip le fena fikir dcill l"•llba 1. 
HAYRINI 

GÖRSÜNLER 

ltalyanll\r hani şu ml-hut Çe.rkes 
Eteml Radosa çağırmışlar. Kendi .. 
sine iş vereceklermiş. Bu iş olsa 
olsa Türk vatanına hlyane& etmiı;, 

onu arkadan vurm11a çalışmış bir 
1akıya verilecek it olabilir. 
'Varsın, bayırını görsünler? 
BİRAZINI DA 

KARADENİZE 

GÖNDERSEK 

«Kndeş• vapuru da geldi. O da 
Mersin hattına çalışcakmış. Ger
çekten Akdcnlzln ak sular~na Türk 
kalbi gibt bu ak vapurlar yakışır
lar amma Ka.radcnh.1 de yenl va .. 
purıarımıza daha ziyade mütehas
sir bırakmam~lıyız. 

Hiç olmazsa Kad04, İstanbul • 
Trabzon ekspresini ;vapmah deill 

İnhisarlar Bira 
Buhranına Karşı 
Tedbirler Aldı 

İstanbulda Artık Bira 
Yokluğu Kalmıyacak 
İnhisarlar idaresi İstanbulun 

bira ihtiyacını karşılayacak ted
birleri almıştır. İdare Devlet De
miryolları ile temaslar yapın~ 

ve bugüne kadar her gün Anka
radan şehrimize gelmekte olan 
dört vagon birayı altı vagona çı
karmıştır. Ayni zamanda bu bi -
ralar ekspres trenlerine bağla
narak gönderHecek ve bu suret
le de bir an evvel İstanbula var
mış olacaklardır. 

Biralar frigorifik vagonlar i -
çinde ve açık olarak nakledile -
cek ve burada şişelere konacak
tır. 

İnhisarlar ida"esi biraları şeh
rin en uzak köşelerine kadar ge
rek karadan ve gerekse deniz -
den kendi vesaitlerile naklede -
cektir. 

Dünden itibaren Ankaradan 
şehrimize olan bira nakliyatı yu
karıdak' şekilde arttırılmış oldu
ğundan artık her tarafta bol bi
ra bulunacağı ümit edilmekte -
dir. 

--'"0---
P OLIS 

B:r Tramvayla Ototüs 
Çarpıştı 

Dün akşam Fatihte bir trö.m -
vay - otobüs çarpışması olmuş -
tur. Vatman Mustafanın idare
sindeki 2833 numaralı tramvay 
arabası. 3140 numaralı. şoför Ce
malin idaresindeki Edirnekapl
Cihangir otobüsüne çarpmış ve 
hafif surette hasara uğratmıştır. 
Bu esnada otobüsteki müşteriler 
den Rıza Tekin isminde birisi de 
yüzünden yaralanmıştır. 

iki Tramvay Çarpıştı 
343 numaralı vatman Refiğin 

idaresindeki Maçka - Eminönü 
tramvayı ile 159 sayılı vatman 
Ahmedin kullandığı tramvay; 
dün Eminönü kavisini döner -
ken çarpışmışlardır. 

Kaza nisbeten hafif geçiril -
miş ve yolculardan kimseye bir 
şey olmamıştu-. 

Yaralılar On üçe Çıktı 
Büyük.çekmece ile Küçükçek

mece arasında vukua geldiğini 

dünkü sayımızda yazdığımız o
tobüs çarpışması kazazedeleri -
nin sayısı; resmi tahkikat rapo
runa göre 7 den 13 e çıkmıştır. 

Bunlardan 3 kişinin yarası a
ğırdır ve Cenahpaşa hastanesin
de bulun.maktadırlar. 2 si kadın 
olan diğer 10 yaralı da Büyük -
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Sulhun ~urtarılması, 
Harbin Önlenmesi ... 

Fransııda bir kısım ihtiyatlar 
silah altına alınırlarken, İngil -
tere de kara ordusile hava si -
lôlı1arırun müdafaa hazırlıkla-

rı genişletilirken, yine bu iki dev 
Jetin ıleniz kuvvetlerinin bir 
kısım harp gemileri Manş su -
larında toplanmış bir halde bu
Junınaktıulır. 

Lehistan ve Almanyanın ka
ra ve hava askeri kuvvetleri hu 
dutlarda karşılıklı olarak top • 
lanmış, iki devlet arasındaki ih
tiliüın bugünkü esasını teşkil e
den Danzig serbest şehrinin et
rafındaki askeri tahşidat biti • 
rilmiştir. İtalya bazı askeri sı
nıfları silah altına çağırmı§, to
taliter devletler cephesine dahil 
diier Iıükılmetlerle, sulh ve mü 
düfaa, mukavemet grupunu teş· 
kil eden diğe' devletler, kendi 
görüşlerine göre icap eden as• 
keri tedbirleri almıştırlar. 

Bu vaziyet, karşılıklı silahla
rın patlatılmasının, ilanlı veya 
ilansız harbin bir gün, bir saat 
meselesi halinde bulunduğu his
sini veriyor. Buna mukabil, in
gilterenin Berlin sefiri Hender
son dahi Bitlerin bulnduğu 

Berchtesgaden ile Londra ara
sında tayyare seferlerile temas
lar, uzlaşma ve anlaşmalar te
minine ç.alışıyor. Bu arada Papa 
12 inci Pie ile, Amerika cüm -
hurreisi Mr. Ruzvelt gibi cüm
hnrreis ve bazı krallar, harbin 
önüne geçmek için faydalı bul 
dukları tavassutu ya11makla meş 
guldurlar. 

Harp olacak mı? SilMı patlı
yacak mı? Yoksa uzlaşılabile • 
~ek mi? 

Bu suallere müsbet ve kal'i 
ce"abı, uzlaşma ve anlaşma te
şebbüslerine başlamış olan Anıe 
rika cümhurreisi dahi veremez. 

Harp, veya sulh, daha ziya
de Bitlerin hareket tarzına bağ 
h bulunmaktadır. 

İngiltere, Fransa hükfunetle
rinin, milletleri yeni blı harbe 
sürüklenme~en kurtarıt'(ak i
çin çalıştıklarına bakarak, te -
şebbüs ve mesuliyctin, sulh, mü 
dafaa ve mukavemet cephesin
de bulunan devletlerde olamıya 
cağı şüphesizdir, 

Lehistan hükı'.lmeti erkanı -
nın, arazi terkine muvafakat e
dcmiyereklerinl tekrarlamaları

na göre, Südet arazisinin terki
ni, Çekoslovakynnın işgalini ha
zırlıyan ikinci bir Münib veya 
demokrat devletlerin boyun eğ
meleri gibi hadiselerle karşıla· 

şılamaz. Prestij, iki taraf için 
de mevzuubahistir. Bununla be-
raber, iki tarafı mümkün ıner -
tebe talıni!J edecek bir formül 
üzerinde mutabık kalınması, 

sulhun kurtarılması ihtimalleri 
fazlacadır. 

Ancak, kurtarılacak sulhun, 
yarın yeni hareketler ve had.ise
lerle tekrar tehlikelere glrebi -
leceğini de şimdiden söyliyebi -
liriz. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Çekmece dispanserinde tedavi o • .. •••••••• ...... ,.,,,, .. : 
lunmaktadırlar... • 

R. d M""th' s ı i i*;öRü~;öRüiii i ıze e u ış . e ve ı- !.;.... , ..... ı f 
Fırtına Tahrıbatı :Cihangir Caddesin- ı 
Rize 26 (İkdam Muha}>irin - 1 

den) - Şehrimizde 26 saatten - deki Apartmanlar i 
beri fasılasız surette yağan yağ- Ne Oluyor! 
murların husule getirdiği seller ı Cihangirde Nuri Erkmen 
çarşıyı ve bazı mahalleleri bas ~ ı yazıyor: ı 

mış; muhtelif yerlerde mühim t Cihangirde malılın 25 nıet- ı 
tahribat yapmıştır. Yağmurla ı relik bir cadde var. 
beraber devam eden şidldetli fır ı 

200 metre uzunluğundaki 
tına yüzünden bir ev de yıkıl • i bir caddenin başı da sonu da 
mış; enkazı altında kalan 1 ka- 5 metrelik sokaktır. Ne ise, bu 
dınla bir çocuk ölmüşlerdir. ı sokakta şimdi güzel asfalt yol 

Rize - Trabzon yolunda seller- ı 
yapıyorlar. Allah razı olsun, i 

denl, Rize - Erzurum yolun.da elbette. Yolun zeminini o ka-
da 2 köprü yıkılmış, heyelan hu- ı dar aşağıdan tuttular ki apar ı 
sule gelmiştir· ıı tımanlar havada kaldı. ı 
Ayrıca; yeni yapılmakta olan 

e1ektrik faıbrikası yanındaki köp ı Acaba yol tamamlanınca ı 
rüye ve bir de eve iki yıldırım i ne yapacağız. Apartımanlara ı 

nasıl çıkacağız. Belediye mü- ı 
isabet etmiştir. b ı 
Fırtına sebebile pazar ve kaza i hendisleri evvelce u yo un ze ı 

minini tesbit etmemişler mi? ı 
sından maada di.ğer bütün yer _ 1 Apartımanlar yapılırken ne - ı 
lerle olan telefon hatları bozul - den söylememişler? Şimdi ne ı 
duğundan muhabere lte.siJmiştir. olacak?> ı 

Rize - Trabzon telgraf hattı da ı 
bozulmuşsa da hemen tıunir o- ı + Soruyoruz ? ı 
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Romanyanın Hazırlığı ~~:;a~:ı!~~~~ 
Macarları Korkutmuş Bir Telgrafı 
"R anyanın Hazırlığı Sonbahar 

onı . d" 
Manevr~ları için ır" 

1 
mahiyeti yoktur. Rumanya hükft-

Bükreş, 26 (AA.) - Nfacar meli, komşularına beslemekte 
inikümetı, Bükreşteki Sefirı va· olduğu muslihane niyetleri orta-

·ııihaz et • 
sıtasile Rumanyanın ı . . . ken ya atmak için Rumanya ile Ma • 
miş olduğu askeri tedbmerın caristan arasında bir ademi te -
dısınde bir takım endişeler .u!.an· cavüz misakı akdine amade bu-

bildirmesı uze· 
d-rmış olduğunu Junmakta olduğunu beyan eder. 

h ··kü.meti yapı • 
rine Ruınanya u ' Macar hükumetinin Rumanya • 
lan tahşidatın sonbahar ma~ev. nın teklifini kabul edemiyeceğini 

]makta oldugunu 1m k 
ralsrı içir, yapı bildirmiş olduğu haber veri e • 

bildirmiştir. . . bir taarruzt tedir. 
Bu tedbirle~r:ın~h:ıç'....=.-----------::--

Belçika Kabinesi Dün 
Sabah Toplandı 

Tamamile Bitaraf Belçika 
Kalacağını 

A A.) - Kabine
Brüksel, 26 ( . k l" de toplan

bahki fev a a 
nin bu sa . bli" neşre· 

nunda bır te " 
tısının so bliğde ezcümle 
dilmiştir. Bu te 
. de ilmektedir: 

şöyle n. J{rala devletin ara• 
Başvekil, ' Udafaasının 

. . . niyet vem 
zısının em ğı tedbirleri acilen 
zaruri kılaca. medar olacak 

!h etmesıne . 
!tt az .... tler bahşetmes!nı 
husus! saJ..,,ıye . 

bir proje tevdi etını§" 
nAtık olan 

k"l Kralın, orduyu se· 
tir. B~ı;vh ~cı:, 'm.n eden bir karar· 
lerber a · l 

'nln projesini tevdi ey e • 
nsmesı . 

. . H""kftmet seferberlığe de-
mıştır. u • 

d·ı-~"'nl ancak ordunun vam e ı "'"""fi' • . . 
lte göre tekvıye•ıne 

ahval ve şera 
basrolunacağını izah eylemiştir. 

. . h ld evvelce alınmış 
Şimdıkı a e 

k tedbirler it· 
tedbirlerden baş a "ild" 
tihazı mutasavver deg ır. 

Japonlar Alınanlara 
Dayak Ahyorl~r .. 

. 6 (A. A) - İki gun· 
Tientsın, 2 k tale • 

· huduttan geçme 
denben Almanların, Ja • 
binde bul~an. tarafından tokat· 
pon nöbetç!lerı atıldığı birkaç 
!andığı ve yer~. 

··ri11milştül'· 
kere go alel&cele Ti. 

Birçok Alrnedanl~,. meçhul bir 
t ,~,· terk er=-en Su•~ dir 

semte hareket etmişler . 
_.o--

• • 
Litvanya Kabınesı 

Toplandı 
A A.) _ Nazırlar 

Kau~as,. 26 ~~ toplantısında 
Meclısının d·ıecek emni • 

"tfhaz e ı 
icabında ı ı . örüşülmüştür. 
yet tedbirlerı g . s Reisicüm· 

ek.l B Cenııu • 
Başv 1 

• , ziyaret etmiş 
B smetona yı .. 

hur · .. .
1 

he kabinenin mu-
ve müşarunı e~kında malümat 
zakrrelerı ha 
verınıştir. 

Bildirdi 
Bil.kreş, 26 (A. A.) - Lehis -

tandaki Rumanya Sefiri B. Fran· 
sonoviçi, Paris Sefirliğine tayin 
edilm~ ve kendisine derhal Pa
rise hareket etmesi emri veril • 
nıiştir. 

Brüksel, 26 (A.A.) - Kral Le
opold, Alman Sefiri Von Bulov'u 
kabul etmiş ve Sefir, kendisine 
ihtilaf zuhuru halinde Almanya
nın Belçlkaya karşı ne gibi bir 
hattı hareket takip edeceğine 

dair izahat vermiştir. 
Von Bulov, 13 birinciteşrin 937 

tarihinde Almanya tarafından 

Belçikanın tamamiyeti hiç bir 
veçhile ih!Al etmlyeceı!ini ve 
Belçıkanın tam bir bitaraflı~a ri· 
avet etmesi şartile Belcika hu • 
d~tlanna riavet edeceltini nAtık 
olan taahhüdil resmen yenile • 
mistir. 

Bir Alman Vapuru 
Zaptedildi 

Kabec, 26 (A. A.) - .Königs
berg• ismindeki Alman yük va
puruna tahmil edil~n eşyanın 

milrselUnileyhlerinin hırsızlık ya. 
pı!dığı iddiası ile şikayetleri Uze

rine Kanada Amirallık makama

tı vapurun zaptedilmesini emret· 

mlştir. Almanyadan oxide de zi. 

ne yüklü olarak gelen bu vapur 

Almanyadan derhal bağlama li

manına dönmesi için aldığı emir 

üzerine yükünü boşaltmadan dön

mek üzere bulunuyordu. Kanada 

polisi gece yansı vapur Saint -

Laurent'i takiben Kebek önün -

den geçerken Königsberg'e vazı. 

yed etmiştir. 

Moskova, 26 (A. A.) - Tas: a
jnası bildiriyor: 

Bir Bulgar meb'uslan heyeti -
nin başında olarak Sovyetler Bir
liğini ziyaretten dönmekte bu -
lunan Bulgar Meb'usan Meclisi 
Reis, vekili Markof, hali< komi
serler meclisi reisi Molotofa aşa
ğıdaki telgrafı çekmistir: 

Büyük Sovyetler Birliğini ter· 
kederken, Bulgar parlamentosu 
meb'uslarından mürekkep bütün 
grup adJna kardeş memleket mü
messillerinin bize gösterdikleri 
hararetli ve samimi hüsnükabul
den dolayt nihayetsi• memnuni
yetimizi bildiririm. Hepimizin u
nutulmaz hatıralar halinde mu
hafaza edeceğimiz bu misafirlik
ten dolayt samimi minnettarlığı
mızı kabul etmenizi ve arkadaş· 
larınıza bildirmenizi rica ede • 
rim. 

Yaşasın Sovyetler Birliği mil· 
!etleri ve bunların şefleri.> 

Moskova, 26 (A. A.) - Ta&'. &• 

jansı bildiriyor: 
Litvanya Ziraat Nazırı B. Kris

ksciunes, ziraat birliğini ziyaret 
için dün buraya gelmiş ve istas -
yonda ziraat halk komiserleri 
muavini Vassin, Hariciye Halk 
Komjserlil!i erk~nı . Voks cemi -
yeti reis vekili Smimov ve Lit
van:va elrilil!i memurlan tarafın· 
dan kar~ılanmrntır. 

-00-

Yugoslav Kabi. 
nesi Kuruldu 
Bclgrad, 26 (A.A.) - Sırb -

Hırvat kabinesi teşekkül etmiş
tir. Kabine başlıca gu nazıı·lar -
dan teŞ<!kkül etmiştir : 

Başvekil Tsvetkoviç, Başvekil 
Muavini ·Maçek, Devlet Baka
nı Konstantinoviç, Hariciye Na
zırı Markoviç, Harbiye ve Bahri
ye Nazırı fildiç, Dahiliye Nazırı 
Mihaldiç, Maliye Nazırı Şutcy. 

Yeni kabine 11 Sırb ve 5 Hır
vat Nazırdan mürekkeptir. Bina
enaleyh geniş bir temerküz ve 
hatta bir milli birlik hükıiıneti 
mahiyetiıx!edir. 

Çınin Siyaseti 
Tchongking, 26 (A. A.) - İs

minin ne olduğıl henüz söylenil
. miyen yeni Sovyet Sefiri, Tchon
gking'e gönderilecektir. Diğer ta
raftan Hariciye Nezareti namına 
söz söylemeğe salahiyettar olan 
bir zat, bir Avrupa harbi zuhuru 
takdirinde Çin siyasetinin değiş
miyeceğini söy ]emiştir. 

Hankeöde Vaziyet 
Changhai. 26 (A.A.) - Domei 

ajansının Hankeu'dan bildirdiği
ne göre Çin şehri ile Fransız mın
takası arasında yeniden seyrüse
fer başlamıştır. 

İKDAM 

j Günün Mevzuları: 

...._N_e~Sih-ird-ir,-Ne ..... ltalyan Or USU Ve 
Evvel~::::::'. Yeoişe- Disiplin Ruhu 

bir tarailarında, kartallarla yap-
mış oldukları o dehşetli hava 
muharebesinde şanlı zaferler ka 
zanmış olan leylekler, dün bak
tım, böliik bölük, manga man
ga yola düzülmüşler, yer yer 
:istanbulu selamlıyarak k~lak -
)arına doğru süzülüyorlardı. Ha 
valar henüz ne kadar sıcak ve 
plajlar ne kadar misafirperver 
olurlar::;a olsunlar, le)·lekle-rin 
bu gidi ·i, artık yazın gidişi de
mektir. 

Nerede ise, yarın, öbür gün 
tepemizde zarif şekillere bürün
müş olarak muhtelif turna ka
tarlarının da daha sıcak iklim
lere doğru akıştıldarını görü • 
rüz. Hani, şöyle böyle derken 
bu yazı da arlık elimizden ka -
çırdık, hem de ne kaçırış, ne ka 
çırış! Ta bahardan, hatta kış 

sonlarından ' 'e hattiı kış ortala
rından beri, ha .harp petJıyor, 

ha patlıyacak, ha patJ'ldı diye 
diye ... 

Fakat, şükür ki o ıtüzelim, o 
canım yaz, .araınızdAn pılısını 

pırtmnı toplamıya ı.a.,Iadığı hal 
de harp, bir türlü cc-saret edip 
abus çehresini ~östeıemedi. 

Şu halde a'"1ıl< leyleklerin 
ömrü laklaki~· .. tıa ,geçtiği gibi, 
bütiin dünya i~öeı bu yaz da böy 
le harp Jaklakiııatile geçti sayı

lır. Bakalır<ı, ~imdi burnumu • 
zun dibinc!q ~ e çiçeği burnunda 
olan son:kftbrıra .. 

Eğer lm sonbaharı da böylece 
atlatır•~k, kışa, haydi baydi Al
lah h•i.mdir. Gelecek yaza ne
ler olneağıoı ise, bu gidişle, de· 
ği~ d;Jnyadaki siyaset kahinleri, 
merih veya zührcdeki (Kaşifül
ı;:-.ıyuplar) bile kestiremezler. 
Çünkü bizim dünya politikası 

artık, hokkabazın: 

Ne sihirdir, ne keramet, el 
çabukluğu marifet!! 

Tekerlcme,ini de gölgede bı 
rakacak hale geldi. 

OSllfAN CEMAL KAYGILI .......................... 
t ANKARA HABERLERİ f 
: ........................ : 
Ordu Malulleri Günü 

Ankara, 26 (İKDAM Muhabi
rinden te'efonla) - •Ordu ma
llllleri günü• olarak tesbit o
lunan büyük taarruzun başladı

ğı 26 Ağustosun 18 inci yıldö -
nümü günü, bı>gün Ankarada 
bulunan bütün ordu malülleri 
tarafından; ilk .ı:lefa hususi me
rasimle kutlanmıştır. 

Vatanrmızı müdafaa uğrun
da hayatlannı sakınmadık~arını 
pek şerefli bir şekilde isbat et
miş olna bu muhterem asker • 
ler, saat 10 da merasimle Zafer 
abidesine bir çelenk koymuş -
lardır. 

Ayrıca; oradan hep beraber 
Şelıitliğe gidilerek aziz vatan 
şehitlerinin meozarlan da göz -
yaşlan ile süslü çelenklerle be-

"Inıişt" 1 zenıı ır ...• 

Asri Ordulardan Bütün Bir Müsel
lah Millet Kast Edilmektedir 

YAZAN: 

Emekli General 

İçtimai inzibat, bir milletin 
kudret ve meknetinin en metin 
temç1 cıri. lçtim i ınkiyat, ha kın 
kitlenın kanuna ve hükümetc 
bağlılıgının yegane zaminıdir. 

İçtimai inzibattaki noksan, 
buhranlı anlarda idare mekaniz
masına duraklamalar verebilır. 

Asri ordular, bütün müsellah 
bir millettır, kat'i ihtiyaç karşı
sında vazifeye ve fedakarlığa da
vet edilir. Ordu, millet kitlesinin 
meali ve meayit.nin varisidir. 
Kisb! bir inz'bat, semere vere • 
mez, .nzibat fikri ruhlara yerle • 
medikce, bir kitleden istihde 
beklrnemez. 

Ruh ve an'anrye nüfuz edilemi
yen bir memlekette, hele geniş 

• mikyastaki teşkilatın idaresi güç-
• lüklere uğrar. 

En son, ruhlarda kökleşmiyen 
bir inzibat, alınan tedbirler ne 
kadar şidnetli olursa olsun hari
ci bir tesirle iade edilemez. Nite
kirrı de Koporette de in -
hil.iıl eden kuvvetler ü -
zerinde hakim olmak imkanları 
elde edilemcmisti. Fertler ve ce
miyetler arosındaki rabıtayı te
sis ve idame etmek, snğ\Am hir 
in1ihat meselesidir Ancak mem
lekettt• esaslı vr devamlı bir ter
bive ili' teevviicl etmis bir inzi -
bat voksn, bunu yalnız ordudan 
beklemek bevhudedir. 

İtalv.o.da e kiden beri inzibat· 
sıılık vardir, evd bu, eski bir fe· 
nalıktır. 

Latin faziletini terennüm e -
d<'nl<'r de: .Bu devirde hiç bir 
şey noksan değildi. Nok•an olan 
yalnız inziha•tu divorlardı. 

Roma devrinde hissiyat, inki -
şafa m-.har olmuştu. Orduda, 
kitle ile hükumet arasında tam 
bir ahenk ve 1ımizeş vücut bul -
masaydı, aşırı hareketleri ne kuv
vetli bir terbiye. ne de hükumet 
kuvveti karsılıyamazdı. İtalyan 
te~bivecileri: •İtalyayı yımtık, 
fakat İtalvanları yapalım• di -
yorlardı. İtalyan milli vahdeti· 
ni temin ettikten sonra vaziyet, 
bundan ibaretti. Bir millete, ilk 
önce ictimai inzibat ruhunu aşı
lamak l5.1ımdı. Yüksek tahsil, 
sevindirici idi. Okuyup yazma 
bilmivenlerin sayısı azaltılmıştı. 
Ancak ahlfikı ve maneviyatı kuv
vetlendirmiyen bir tahsil de mu
zırdı. Emin ve metin bir terbiye 
ile terafuk Pimi yen tahsil, şüp • 
hesiz. menfi neticeler do!tnra • 
caktı. TPrhive. vazife hi«ini yük-
seltmPlidir Bozuk m•n~viv~t. 

Kemal 

Yık.et fikırkre meydan veril· 
mesi, nıılli terbiyeyi sarsar. Ah
liıki ve manevi terbiyenin yalnız 
ikı yıllık bır mıikellefıyet dev • 
re< nde esaslaştırılması hir ha • 
yaldir. Her şeyden evvel. vazife 
ve vatan sevgisi yaratmak bir 
borçtu. Roman terbiy si, vatan 
aşk ve atcşınl sond.ırur. Asker 
de, nihayet bu trbiyeyi yuvasın
da ala millet n içinde yaşamış, 
o sınıftan gelmişti. Seciyesi bo • 
zuk olan t.ıın tamamen esker oca 
!tında düzeltmek lmkftnsı7.dır. 

Hele. askerlik bir ceza telakki e
dilırse. Hali<, masumdur. Burada 
günahk.fır propaı'andadır. Or
dudan ayrılanlar az zarran sonra 
yine o eski bomk mahiyete in
tikal ederler. 

Gençlik, bayağı düsıincelerden 
ilham alıyordu. Askeri hayat, bu 
zümre için çok sıkıcı idi. Bu ruh
taki bir ordu, memleketin hakiki 
bir miidafiı de olamazdı. Böyle 
bir memlek<'t hür ve müstakil o
lamazdı. 

General. Fransa icin: 
•Bu hôdiseler Fransada da var· 

dır. Fakat orada asırlardanberi 

kökle<mı< ve lnki~afa da mazhar 
olmuş rol: knvvetlı milli lıir ruh 
giiıe carnar Bu ruhun ftalvada 
tenemmüvüne az himmet edil -
mistir. Buroda mes'ul, zimam -
darlar, müdürlı>rd;r Bundan 
bask~ Fransada, büyük an'anele
rile iftihar ede'1 blr ordu da var
dır. 

Harp arzusu, kalil bir zümrede 
vard• v<> Rncıık hı mıi VVPr kıt
le hu lii1•ımu idrak rdrhilmisti. 

PP'1ıl<>rde, m<'mleket islerinde, 
bir fıkir mutabakati ve bir mu -
kPdrlrs ittihat voktu. Kuvvetli 
parti. clPvlet .,,..,.f;ni ihl§I etti ve 
milli ruhu bo•du. Bu SPheple İ
talya harbe ha'1rlanmamıstı. Bil
yük İtalya emellerini temsil e -
denler uzaklarda ve dağınıktılar, 
tesır gösteremezlerdi, hatta İtal
yaya giremezlerdi. 

General, bundan sonra Italyan 
gençliğinin harpteki kahramanlı
ğına temas ediyor ve yarınki va
zifeyi onlardan bekliyor. 

Ve bah~i şu cümlelerle kapalı· 
yor: .Mukaddes mefkure, mad
diyelperestlık. riyakarlık ve kö
lelik devrinin bütün pisliklerinin 
çilriimüş ve kokmuş bataklıkla· 
nnda fili• vermemelidir. Ancak 
bu mefkure vazife ateşini yak • 

malı ... > 

Burada atılan adımları ancak 
bı:iıranlı anlarda ölçmek kabil- 1 
dir· Tekemmüliitın tedrici! oldu- 1 
ğuna herkes kanidir. Bugünkü 
İtalyanın da. eski Avusturva ııi· 
bl, vesayete muhtaç bulundu~-

ll<A OIKÖy 
"E 

MAVAL}s; 

Harp mı! 
Sulh mu? 

Bilhassa dört güıuliir biitüo 
diinyn (efkfırı umumi~·t.,;i harp 
patlıyacak. Patlıyor, patladı ... 
diye heyecan içinde beklerken 
benim ne yaptığımı söylersem 
şaşmayınız. 

Sağdan soldan nutuklar irnt 
edilirken, gazetelerde sütun sli
tüo harp hika)'eleri yazılırken, 

gazeteciler birer karış genişliğin 
deki harflerle gazetelerin ilk 
sayfalarını donntırlarken ben e
vimde Na.<raddin Hocanın hika
yelerini okuyordum. 

Buna belki inanmıyacaksı • 
nız. Belki de hayret edeceksi -
oiz. Fakat hakikat bu .. Madem 
ki harp var. Bundan sonra atoş, 
kan, sözleri duyacağız. O hal • 
de şimdiden tatlı birka• dakıka 

geçireyim. O dim. Na. <idin Ho 
caoıo hikaye kitabı. çevirmeğe 

başladım. 

Oooh.. başım biraz dinç ol • 
dlL 

Dün akşam yine kitabı aç -
mış okuyordum. 

- Na~raddin Boca bir gün 
eşeği ile bir yere gidiyormuş. 

Abdest alıp namaz kılarken mu
zipler eşeği saklamışlar, seme
ri de yere bırakıp kaç.mışlar. 

Hoca aş.eğin yerinde yeller 
estiğini görünce müthiş kız -
mış, semerin başına geçmiş: 

•Eşeği bulup getirmezse 
niz ben ne yapacağımı bili 
yorum... diye ba~amış bağır • 
mağa .. O kadar çok bağırmış ki 
muzipler korkmuş.. eşeği çabuk 
bulup getirmişler. 

Nasraddin Hocanın birdenbi-? 
re keyfi yerine gelince muzip • 
ler: 

- Hoca ... demi~ler .. eğer ese
ği bulup getirmeseydik ne ya· 
pacaktıo? ... 

Hoca kahkahayı basmış: 
- Ne yapacaktım. Semeri sır 

tınıa vurup ağlıya ağlıya eve 
dönecektim. 

Bu atırlan bitirir bitirmeı 

saate baktım. Radyo zamanı. 

Ht'men dliğmeyi revirdim: l\u
tuklar b amı lı! 

Mesut Bir İzdivaç 
Mercan maliye tahsil şubesi 

icra memuru Niyazi ile Büyük· 
dere eşrafından Bay Celal Atlı
nın kerimeleri Bayan Meliilıat 

Atlının düğünleri dün gece Dağ
cılar klübünde yapılmıştır. 

Yeni evlileri tebrik eder U• 

zun saadetler dileri:t. 
---<000>---

5 Günde Fuarı 
Gezenler 

İzmir, 26 (A. A.) - Beş gün i· 
çinde fuarı gezenlerin sayısı 

138,832 kişiye baliğ olmuştur. 

nu, idare makinesine el atan 
dostları söylüyor ve filiyat bunu 
gösteriyor. Harp, İtalya ordusu· 
nun vaktile en yüksek makaıııt'11 

ihraz eden General Kadrona'rıJ!I 
da itiraf ettiği gibi, acı bir irııti· 
handır ve buna, bu asrın ihtiY8" 

cına göre ve bütün milletçe h&· 
zırlanma<lıkça, netice busrandır: 
cİşte meydanı hüner, gitmiyeliJ"tl 
Ş. • 
ıraz a .. .> 

Demek ? Koca Çeşmeyı 
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ı 
Çıkarken 
Buruşturdu 

Fisenge 
Yüzünü 

Savarona iki gün Büyükdere
de kaldı.. W Haziran Cumarte
si günü yine koyda, demir üze -
r•nde geçirildi. Atatürk krizi 
Cumartesi sabahı hafif bir ko -
ma ile savuşturmuş, o günil ya
takta geçirmiş, hekimleri tavsi
yesi üzerine ertesi günü de isti
rahate devam etmek mecburiye
tinde kalmıştı. 

27 Hazıran sabahına kadar 
gün ve gece hadisesiz geçti. Ay
ni akşam Paristen verilen bir 
telgrafta Profesör Fissingen'in 
Semplon ekspresile İstanbula 
doğru bir gün evvel Fransadan 
hareket ettiği ihbar edilmiş, bu 
haoer de Atatürke telgraf gös -
terilmek suretile arzedilınişti. 

27 Haziran Pazar sabahı Baş
vekil İstanbula gelerek doğruca 
Büyükdereye gitmiş, Atatürk 
tarafından kabul edilmiş, bir 
müddet görüştükten sonra yat
tan ayrılmıştı. 

Bu hareket, Fissingenin mu 
ayene neticesini öğrenmek mak
sadile yapılmış bir hareketti. 
çeye hareketi - - -

Saat 12.55 te yatın Dolmabah
çeye hareketi Atatürk tarafın • 
dan emrolundu. Fissingeni Dol
mabahçede yata almak gayesi
le verilen bu emir derhal hare
kete geçilmekle yerine getirildi. 

Savarona ayni gün saat 14.25 
te Dolmabahçe önlerine geldi, 
oradaki şamandıraya bağlandı. 
Yatın gel;şinden bir saat sonra 
da Atatürke bejdenilen Fransız 
profesörünün yata vasıl olduğu 
arzedildi. 

Atatürk, ecnebi mütehassısı 

kendi dairesinde, müdavi hekim· 
!eri ve hususi iltifatlarına maz
har bulunan meb'uslardan Sa -
lih Bozok, Kılıç Ali, umuml kl· 
tip Hasan Rıza ile birkaç kişi 

daha bulunduğu halde kabul et
ti. 

Fissingen, içeri girer girmez 
Atatürkü selilmladi. Ebedi Şef 
evvelce bir defa daha muayene 
edildiği mütehassısı işina bir 
çehre tarzında ve iltifatla kar • 
şıladı. Fakat Fissingen Ata • 
türk'ün yüzündeki hastalık ifa • 
desinin fazlalığını ilk bakışta 

kestiren hazakatile derhal mua
yeneye lüzumunu ileri sürdü. 

Muayene, süratle yapıldı. Fis
singen, yarım saatlik inceden in 
ceye bir tetkikten sonra yüzünü 
buruşturarak neticeden mem • 
nun olmadığını ifade eden blr 
tavırla izahat verdi. 

- Hastalık ilerliyor .. bünye • 
nin şayanı hayret muka"l(emeti-

ne rağmen bu ilerleyiş arzu e -
dil:miyen bir neticeye doğru gi • 
diyor. Buna mani tedavi tedbir· 
!erinde ufacık bir noksan veya 
meydana getirebilir. 

Ve .. Fissingen bundan sonra 
müdavi doktorfarın tatbik edilen 
tedaviye dair verdikleri izahati 
ihmali beklenilmiyen bir hali 
dinledi. Hekimin bilhassa batın
daki suya ehemiyet verdiği görü 
lüyordu. Atatürk'e evvelce de 

merdiven çıkmamasını, hiç bir 

suretle bedeni yorgunluğa mey

dan vermemesini tavsiye etmiş 

bulunan doktor bunlara ne de

receye kadar uyulduğunu öğren

mek istedi. Aldığı izahat doktoru 

bir türlü tatmin etmiyor, hasta

lıktaki bu ilerleyişi o, tıbbi lü

zumlara riayet edilmediğine 

yükliyerek yeniden tavsiyelerde 

bulunuyordu: 

- Karında toplanacak su, bun 

dan mütevellit kabarıklık tama

men zail oluncuya kadar yatak

ta ve mutlak bir istirahat halin· 

de bulunulmalıdır. Hatta, karyo 

la ile koltuk arasındaki mesafe

yi katetmek zahmeti bile hasta

lığın bu zamanında telafisi gün

lerce istirahate bağlı yorgunluk

lar mahiyetindedir. 

Yine bu müddet zarfında müm 

kün olduğu kadar söz söylemek 

yorgunluğundan da uzak bulun

mak lazımdır. Ancak bunlar ta· 

mamen tatbik edildiği ta'l~dirde 

umumi zafiyeti telafi, ve hasta

lığı önlemek imkan içine alın -
mış olur! 

Hekimler de Fissingenin fik
rinde bulunuyorlardı. Atatürk 
bunlardan sonra ecnebi mütehas 
sısla bir müddet görüştü. Müka
leme Fransızca cereyan etti. Ve 

mevzu hastalığa dairdi. Fissin -
gen Atatürke muhtelif izahlar
la Siroz hakkında geniş malu -
mat verdikten sonra yine bir su 
ale cevaben: 

- Eğer bütün tıbbi vesaya ye 
rine getirilirse bünyenizin fev
kaJ.ade kuvveti sayesinde bu has 
talığı atlatmak mümkündür. Yal 
ruz, azıcı'k salah görülür görül -
mez bunlardan en ehemmiyetsiz 
addedilenlerini, meselil uzun mü 
sahabe gibi söze müteallik kısmı 

bile yapmamak derhal seri bir 
geri dönüşle krizlere meydan ve 
rir. 

Profesör Fissingenle birlikte 
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Neriman, yeni bir hayat mer
divenini tırmanmağa başladı. İB 
tanbul onun için bir kabus gibi 
can sıkıcı ve korkunç olmuştu. 
Artık, bu şehirde yaşıyamazdı. 

Samsunda bir su mühendisi i
le evli bulunan teyzesini.q. kızı 

Perihan, Nerimanın başına ge -
len felaketi duyunca, genç ve 
bedbaht kıza uzun bir mektup 
yazmış, onu Samsuna davet et -
mişti. 

Neriman, evdekilere bütün 
hakikati anlattı. Esasen, üvey 
annesi, böyle mevzularda pişkin 
ve alakasızdı. Nerimanın hususi 
hayatı onu alakadar etmezdi. Ba 
bası ise, kendi derdile meşgul • 
dü. 

dar, endişeli ve ıztırap verici ol
madı .. 

Hatta, bir akşam babası: 
- Kendi düşen ağlamaz, diye, 

üstelik, bütün kabah11ti Nerima· 
na bulm14 ve gidip odasına yat
mıştı. 

Evin içinde bu alakasızlık Ne
rimanın belki biraz içine su serp 
miştL Fakat, nihayet düşündij. 
ki, hayatının yegane mes'ulü biz
zat kendisidir. Ve bu hayat gü· 
nahını, ömrünün sonuna kadaı;, 
bizzat kendisi çekecek, belki de, 
yeni bir istikamet, onun bütün 
hülyalarını altüst ı!decekti. 

'Evdeki soğuk hava ve alaka· 
sızlık, Nerimanı günlerce ağlat
tı. 

Daha doğı usu, Nerimaııın ma- Genç kız, Samsundaki teyzesi-
cerası ve bu maceranın akisleri, nin kızının yanına gittl Mühen· 

•:a.ı.u.o• ı.. - t..~ ............. h..,ottii7i k • rlis olan kocası, ona, bir yazıha ... 
v n ka ak için vılifı muayeu~ e~ ..... n.~ ... b..., -

s;.;. 
Hz. Muhammed 
Kitabına Dair 
FATİHTE İTFAİYE CADDE • 

SİNDE M. ŞEVKET 

1 - (Hazreti Muhanuned) 
tefı-ikanız kitap halinde tabedi
lecek mi? 

- Eserin müellifi bu husus
ta henüz karar vermemiştir. 

2 - İkinci sualinize de evet. 

KASTAMONUDA NECMİ 

ŞENER 

- Çankırı - Kastamonu ara
sında bir demiryolu yapılacak 

mı? 

- Devletin vereceği karara 
•bağlıdır. 

2 - Maarif Vekaleti bütün 
kitapları neden tek kitaıp haline 
sokuyor? 

- Maarif Vekaleti ıbütün 

mektep kitaplarını tek kitap ha 
Ene sokmasının sebebi muhte -
lif tir. 

ERENKÖYÜNDE C .NAZLI 

- Avrupaya seyahat eder -
ken kaç lira veriyorlar? 

- Döviz kanununa göre Av
rupaya seyahat ederken yaru
nızda yalnız 25 lira götürebilir
siniz. Yalnız hastalık gibi bir 
mazeretle seyahat ediyorsanız 

kambiyo idaresi bu takdirde mu 
ayyen nisl:>ette para \"ermekte • 
dir. 

Bu parayı da İ:stanbuldaki 
Deniz bankasına yatırırsınız. 

Gideceğiniz Avrupa şehrinde bu 
parayı alırsınız. 

ÜSKÜDARDA FEHMİ 

- Çok iyi Fransızca bilirim. 
Muallimlik almak imkanı var 
mıdır? 

- Lise mezunu iseniz Maa• 
rif Vekaletinin orta mektep mu 
allim muavinliği imtihanına gi

rersiniz. Bu imtihan üniversi -

tede yapılır. Muvaffak olursa • 

ruz muallm muavini olursunuz. 

Bir senelik faaliyetten sonra yi

ne muvaffak olursanız mu~lhm 

olursunuz. 

TAKSİMDE CEMAL RAZİ 

- Otomobil gürültüsünden 

bıktım. Ne yapayım? 

- Gürültü ile mücadele ka

nunu vardır. Otomobillerin gü

rültüsü ne zamandır? Bu kanu

na göre şikayet etmek hakkınız 

dır. 

karısı da yata gelmişti. Atatürk 
madam Fissingeni de huzuruna 
kabul ederek ona da iltifatta bu
lundu. Saat 17 de Fissingen zev
cesi ile birlikte yattan ayrıldı. 

G<ımiden çıkacağı sırada da 
mü.davi heyete suyun artmak 
ihtimali karşısında kat'iyyen bu 
nu almak teşebbüsünde bulun -
mamalarını, bunu, dahilii ilaç -

!arla ve ıtrah suretile izale et
meJ.erini sıkı sıkıya tenbih et -
meği de unutmadı. 

(Arkası var) 

!lede, küçük bir de iş bulmuştu. 

Neriman, ilk defa, buhranlr i -
çinde yorulan kalbini Samsun • 
da dinlendiriyor, geçmiş seneie· 
ri düşünüyordu. 

Yepyeni bir hayatın kucıığm· 
da idi. Tali, kim bilir, genç kızı, 
daha hangi hayat fırtınaları ö
nünde, bir kuru yaprak gibi sü· 

rükliyecekti. Fakat, Neriman, 
Karadenizin bu güzel toprağına 
•ayak bastığı gün, ayni zamanda 
büyük and içmişti: 

- Erkeklere inanmıyacağım, 

hiçbir erkeğin sözüne kanmıya -
cağım .. 

Hakikaten, .Neriman, o gün • 
den sonra, müthiş bir erkek dÜJ
manı olmuştu. 

Etrafındaki bütün adamları 

Ekrem zannediyordu. 

Ekrem! Alçak adam! 
• •• 

Sühey18., şimdi hasta idi. Gö
nül hastası! ... Ekreme çılgın gi
bi tutulmuştu. Seviyordu. Fa • 
kat, bütün ıztırabı, şu noktada 
toplanıyordu: 

İKDAM 
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Sonraları tanıştığım meşhur 

bir filozof da bu zatten öğrendi· 
ğim fikirleri takviye etti. O za. 

1 manlar yefımiş ya§ında olan bu 
filozof şöyle söyledi: 

- Aşağıya bakma, yukarı bak. 
- G<ıriye bakma, lieriye bak. 
- İçeriye bakma, dışarı bak. 
Bu filozofun sözlerini dinler· 

ken sabebini anlıyamadığım için 
kendi kendime düşnürdüm. Son· 
raları cereyan eden hadiseler bu 
adamın fikrinin ne kadar doğru 
olduğunu bana isbat etti. 

Filhakika dünyadaki insanla· 
rın hepsi ayni vaziyette değildir. 
Bunlar içinde muhakkak ki ben· 
den daha akıllı, ve daha bilgili 
insan vardır. Fakat bunu itiraf 
edecek adam nerede? 

Medeniyet asırlarca ilerlediği 
ve ilim bu kadar genilşediği hal
de, bugün hal.A usta, çırak var • 
dır. Yani bilen ve bilmiyen hail 
mevcuttur. Şu halde, en ufak bir 
şekilde nihayet eğlence mahiye
tinden ileriye geçmiyen şatranç 
.oyununda bile, ben bilmiyene bir 

Bu hislerini genç adama nasıl 
söylesin? .. 

Böyle bir ifşa, Süheyla için kü 
çüklük olacaktı. Bin bir şekil dil 
şündü. Bir çok tesadüfler yarat

, tı. Ekremle günlerce, gecelerce 
beı'aber, yanyana geldi. Hele bir 

1 akşaliı, ·bir i!hktbrun evindeki 
pokerde, Siilieyla bayılacaktı. 

Ekremle. bir kareye düşmüş -
tü. Delikanlı, Süheyla ile epeyce 
alakadar oldu. Hele, bir aralılt,' 

masanın altında, dizleri biribiri
ne dokunmuştu. Süheyl.il, bütün 
vücudünde, bir sıcaklık duydu. 
Dizlerini çekmedi. Ekrem de hiç 

oralı olmadı. Hatta, Süheylilya 
öyle geliyodu ki. Ekrem, gittikçe 
daha çok, fakat, yavaş yavaş, di
zini Süheylanın dizine doğru 
yaklaştırıyordu. 

Bu hadisenin neticesi şu oldu,. 
Genç kızın aklı başından git

mişti. Pokeri kaybetti. Beş altı 

lira içeri girdi. Fakat, müteessir 
değildi. Kaybedenler arasında 

Ekrem de vardı. 
Süheyla en çok Belkıstan ve o 

sası olarak çıktığının farkında 

mısınız? 

Büyük bir insan. ne olursa ol
sun, muhakkak surette bir mezi. 
yeti, bir bilgisi, bizden başka ve 
fazla olan bir şeyi vardır ki biz.. 
den yukarı olmuştur. Bunun ak· 
sini iddia edemezsiniz, Düşünü· 
nüz. Bunun böyle olduğunu siz 
de tasdik edeceksiniz. 

İşte, bizim için en büyük vazı 
fe, bizim de muvaffak olmaklı
ğımız için lazım olan büyük fa. 
aliyet bunları taklide çalışmak· 
tır. 

Hayatta muvaffak olanlara ba· 
zı insanlar kızarlar ve onlar hak· 
kında atıp tutarlar. Bunun doğru 
bir iş olmadığını kabul etmek il· 
zımdır. Asıl doğru iş onlar gibi 
olmak ve onların gittiği yollar. 
dan gitmektir. 

Bir küçük dükkancı iseniz 
meşhur mağaza sahiplerinin ha. 
yatlarını tetkik etmelisiniz. On. 
!arın muvaffak olduğu yollar Ü· 

· zi!rinden yüriimelisiniz. 
(Arkası 1 inci sayfada) 

nun geveze ağzından çekiniyor -
du. Çünkü, Belkıs, kendisi için 
bütün söylenenlere aldırış et -
mediğinden, l;ıaşkalarını da, bu 

: telakki ile görürdü. Süheylinın, 
Ekreme karşı olan hislerinde 
en ufak bir fevl<alô.delik görse ve· 
ya• duysa, bunu. herkese ilan et· 
mekte hiçbir beis görmezdi. 

Halbuki, Süheyl:, bu çeşit bir 
dedikoduya asla mütehammil de
ğildi. Böyle bir gizli masal mev
zuunun bütün muhiti alB.kadar 
etmesini asla istemezdi. Bu, Sq
heyla için bir facia olurdu. 

Belkısın maceraları, artık, u • 
muru 9.diyeden olmuştu. Zaten, 

genç kızın hiç bir şeye aldırış et
tiği yoktu. Ekremle olan müna -
sebetlerinde Belkıs, bir fevkalA.
delik görmüyordu. Kim bahset
te: 

- Ne çıkar, seviyorum o ada
mı .. beraber yaşıyoruz, diyordu. 

Muhitin bütün kadınları Ek -
remi müthiş bir tecessüs ve 
merakla takibe başladılar. Bu 
nasıl bir adamdı?. Bu kadar çok 

........ ' 

niz? 
Müjdelediler: 
- Ya Abdü1m.elik ... 

Hak size uzun ömürler versin 
pederiniz bu gece füc'aten irti· 
hali darıbaka buyurdular. Bun
dan sonra Eınirilmü.ıninin siz • 
siniz .. 

Abdülmelik için bu haber 
beklennied.ik bir hıllıer değil.dl 
Fakat o baıbasının böyle birden
bire öleceğini hiç hatırına getir
memişti. 

Artık her .ın8.ni zail olmuıı, 

bu haris ve riyakA.r adam mera
mına ermişti. 

Bundan sonra imsak ettiği ıa 
rap ve kadına bol bol kavuşa • 
cak, kendini sefahet aleminin 
kucağına istediği gibi atalbile • 
cekti. 

Bundan sonra O'na artık ne 
namaz, ne niyaz, ne ibadet, ne 

sevilen, aranan, hoşa giden ada • 
mın hangi hususiyetleri vardı? 

Hemen bütün ,genç kızların ve 
kadınların, hayalin<le, rüyasında 
Ekrem hlkim olmağa başlamış· 
tı. Kadın avcılığında muvafia • 
kiyetleri dillerde dolaşan bu de
likanlı, bütün bir yaz, bu sahil -

lerin kahramanı olmuştu. Top • 
lantılarda, plajda, eğlencelerde, 

balolarda, Ekremin hikayeleri 
anlatılıyordu. 

İlk günler Belkısı bayağı. kü -
çük ve adi görenler, ondan nef
ret edenler, onu ahlaksız ve düş
man teJ.8.k.ki eden el,avaşyr -
man teJ.8.kki edenler, yavaş ya -
vaş, bu hislerini değiştirdiler. 

Bu hislerin yerine, müthiş bir 
kıskançlık hilkim olmağa başla -
dı. Artık' Belkısı kıskandıkları 

için, ondan nefret ediyorlardı. 

Onu fevkalAde beğenen, Ekrem! 
bu kadar ve kıskıvrak ·avuçları 
içine alabildiği için takdir eden· 
ler vardı. 

Belkıs, bütün muhitin vakit va 
kit değişmİ§ bu tecessüslerin • 
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dua ve hatta ne de Kur'anın hiç 
lüzumu yoktu .. 

Ayağa kalktı. 

Uzun zamandaıılberi gem vu

rulmuş vahşi ve sefih ihtirnsı -
nın parıltısı içinde yanan göz • 
leri.ıı.i önündeki sedef kakmalı 

rahlenin üstünde açık duran 

Sağ eli ile ipek cübbesini top
ladı ... 

Sağ aıyağını hız almak için 

geri uzattı sinirlerini gerdi. Ve 

bütün kuvvehlle önündeki rah

leye şiddetli bir tekme. vurdu. 
Rahle yuvar landı. 

Üzerindeki Kur'an, yaprakla-

n yırtılarak mesçidin uzak bir 
köşesine fırladı. 

Bu manzara karşısın.da vah
vf bir kahkaha atan Abdüilnelik 

iğrenç dişleri ile sırıtarak, tek-
melemek suretile tahkir ettiği 

Kur'ana hitaben şu sözleri söy· 

ledi: 

- Aı:tık seninle bugün bu 

andan itibaren kat'i a'I.ôka edi

yorum. San-a bugünden itiba -

ren lüzurnurn, ihtiyacıın ltalına-

ch ... 
Bwıu söyliyen ve •bunu ya 

pan, İsJ.8.m hi!ilfeti postuna da 
ha yeni çıkmış bir İslil.m Hati
f-esi idi. Sonradan bu herifler 
utanmadan müslümalllık namı· 

na, diın namına yapraklar açıyor 
lar, adam öldürüyorlar, fetvalar 
veriyorlardı ... 

Böylelerinin eğer din ile olan 
al!Uı:alarına inanmazsak kurduk 
!arı saltanatı da tamamen din 
aleyhinde telilkki etınekli.ğimiz 

icap etmez mi? 

Peki amma, Aıbdülmellk de-

' nilen bu adam hakikaten böyle ha 

reket etmiş mi? 

Havsalanın bile kabul etıni-

yeceği bu den~tı bu melaneti 

yapllllf mı? 
Karii. Bu suali sormakta hak 

kın var. Çünkü bu o kadar ina

nılınıyacıı.k bir hareket ki insan 

güphe etmekte, hatıtl inanma • 
makta maz\H"dur. Ancak ne ya

payıın ki ·Medeniyeti İB:ı.amiye• 

tarihinin dördimcü cildi ·~a 
149., •Ebülfeda: cilt 1 sayfa 205• 
cSaracülmülük: sayfa: 96. cE!'ak 

, dülferid, cilt 2 - sayfa: 266•, 
•İhnileslr - cilt il sayfa: 36• ta.. 
rihleri bu acı hakikat hepimizin 
başına bir tıokmak gibi vuruyor. 

(Arkası var) 

den, fikir ve dedikodularından 

haberdar bulunuyordu. Bu ale -
min içyüzü Belkısa şu tesiri ya
pıyordu: 

Genç kızı daha çok şımartı -
yor, hoppalaştırıyor ve sarhoş e
diyordu. 

o şimd, adeta, derin bir vecd 
ve mesti içinde idi. Kendinden 
geçiyordu. Kendisini, bütün bu 
sahil sayfiye köyünün kraliçesi 
addetmeğe başladı. 

Herkes onunla meşgul .. bu, az 
bir muvaffakiyet mi, küçük bir 
hadise miydi? .. 

Son günlerde idi. Yeni bir de
dikodu başladı: 

Ekrem, Belkıstan ayrılıyor ve 
başkasını seviyor, diyorlardi. 

Hakikaten, Belkısm halinde, 
vıı:ı:iyetinde de bir değişiklik var 
dı. Genç kız, biraz durgunlaşm,ş, 
eski şımarıklığı kısmen kaybol· 
muştu. Plajda, her sabah görün

mez olmuştu .. Balığa çıkmıyor, 

kotra gezintileri seyrek yapılı· 

yordu. 
(ArkMı var) 
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MüH'AMMEf 
Z. Şakir Tefrika: 14 Yazan: ıya 

Hazreti Muhammed'in Doğutu 

MuhammedHaticenin 
Konağına Gelmişti 

ı 
1 . . n derin noktalarına ka.-

Fakat, Hatice gibi asil, zen- erının e ·b· akan nafiz gözlerin-
i! t üz dar nur gı ı 

gin, ahlaki faziletler e ema! d Adeta eski bir aşinalık bulu-
etmiş olan bir kadının zevcı o- e, a 

lacak bahtiyar kimdi~ .. Bu, .. he· yorı~İm ve kahin Varaka, bir 
nüz belli değildi. Ha:ıc~de oyle ün Haticeye, asırlarca evvel 
bir iman vardı ki; hadisat, bu g ,....,,., olan İbranice bir kitap 

. . k d' önüne yazı .... ~ . 
mühim şahsıyetı, en 1 tan bahsetmiştıi. Ve bu kitapta, 
sevkedecekti. .. ·kb_1 asırlarca sonra gelecek olan a-

. H t' bu musta t:'.J. b .. 
Işte, a ıc~ b k hırzarnana peygam erının ev -

· · bö lece e -ve meçhul zevcını .. ~ . . b saf ve eşkaline dair yazılı olan 
leyip dururken, henu~ Y=ro ~ şeyleri nakleyınişti ... Şimdi Ha-
yaşlarındakt (Hazretı .~ i de tice birer 

0

birer bunları hatırlı-
med) in meziyet ve şohr:t. d , yordu. Çünkü ahırzaman pey -

M kk .ınohıtın e, k·ı· 
artık bütün e e . • gamberinin evsaf ve eş a ıne 
herkesi alakadar eden bır:eva dair işittiği sözler, aziz misafi-
zu haline gelmişti. Ve b kı~s _ rinin hallerini ve tavırlarını an 

kadın ve z a: 
Mekkeni.n genç iz desin- dırıyordu. 
rı, •bu genç Kureyş ası ~ t. ak Hazret Muhammed, sedirin 
den büyük bir işta~a ve ı.ş ıy ipekli kumaştan şiltt'leri üzerin-
ile bahsetmektelerdı. . t) de büyük bir tevazula oturu-

. ~ · erde ı.:ereflı ır · ·kin b · Her geçtıgı Y >' (M yor halim, munıs ve sa ı.r 
azibeli u· ' ı.. 

iz bırakan gen~ \'e c h r lisan ile konuşuyordu. Fakat uu 
hammed) in methüsenasıd ıd:- tevazula oturuşta öyle haşmetli 
gün Haticenin kulaklr~~ı ~ ·ıe bir vakar ve mehaıbet vardı ki, 

b ları ışıte ışı ' d O h li ruyordu. Ve un .. .. b" rne gözleri d'Olduruyor u. a m. 
ona karşı kalbinde buyuk .. ır t munis ve sakin konuşuşta öyle 

bef tebaruz e • . A k t 
yil ve muhal) ı.n . d tantanalı bır Mıen v~ azama 
mekte olduğunu hissedi~~ :;rk vardı ki, kaılpleri titretiyordu. 

Fakat .. o tarihlerde ar ı.. asil Hatice, gözlerini Hazreti Mu 
.. tmiş olan ..,u d V b. 

yaşını tecaVUZ e . . kalbin hammed en ayıramıyor. e, ır 
ve zengin Mekke dılb~ hicap , taraftan konuşurken, diğer ta -

. ·ç.,a etmıye d 
deki hislen ı...,. Ebu Ta- raftan a: 
ediyor .. iffet ve~ha!:-S1• d ha faz - Garip şey! .. Bu delikan -
libin sehhar yegenı ile·d a ver· Iı, şimdiye kadar görüştüğüm 
la meşgul olmıya mey an insanların hiçbirine benzemi -

miyordu.. .. 
1 

geçip yor. Varakanın kitaplarda gö -
İşte.. günler ~~.Z:·~e) gel· rerek bana bahsettiği ahırzaman 

dururken, Hazre:ı . ı (Hazreti peygamberi, sakın bu müstes • 
miş.. sevgili yegenı di . den ;.:ı na genç olmasın. Sonra, hisle -

) . ·n ken sın --v 
Muhammed ıçı dını i- rimde akianmıyorsam, gördü -

ıs. te.mişti .. Hatice, on~ ha. ecan g~u··m 0 m"'c:hur rüya ile bu deli-
.. ük bır ey · ·""J • 

şittiği zaman buy. e tesadüfün kanlı arasında, muhakkak bır 
içinde kalarak talı v t etmiş münasebet ve al.aka var. Ara -
. bu garip cilvesine hayre k:· mızdaki yaş farkına rağmen kal 
bu mühim fırsatı ka~ırmıy~a .. ~ bi~de ona karşı o kadar bil -

b getır de, goru . 
- Onu ana ük bir cazfüe ve yakınlık hıs· 

şeyim. . . ;ediyorum ki bu, mümkün de -
Diye cevap vermşıtı. cevabı· ğiıl bir yabancıya karşı duyu -
Atike, bu mu\·afakat u tice lamaz ... Şu anda, senelerdenbe-

det ederken, .rı.a ~ · · b l 
nı alarak a.v. . i inde idi. ri aradıgım bır şeyı u muşum 
de büyük bır sevı~ç k~lbini dol gibiyim. 
Gaibane muhalbbetı, . 'hayet Diye düşünüyordu. 
duran (Muhammed) 1 nı . . Fakat Hatice, bu düşüncele-

.. k onun sesını k . 
takından gorece .. rl dan- rinden zerre kadar ren vermı-

. ·ıecek Ay ar · 1 · n 
kulaklarile ışı ·~~i iştiya· yor .. Atikeye, ticaret ış erm: 
beri( ona karşı besi .. g k '2l0rluklarından ve yorgı!nl .ıkla -
kı, onu muhitinde g~rme su rından balhsederkl:n, (Hazreti 

retile tej.kin ·edecektı.l . . ve Muhammed) e dönerek: 
d h 1 köle ennı · · tl 

Hatice, er a kon ı • - Sizin evsaf ve mezlye . e -
cariyelerini toplı!ar~k 1 ağğin riniz hakkında öyle şeyler dm -

na büyük bir mısaf ır ge ece . led·m ki size her cihetle emi -
h tarafın sı- ı ' 

den bahsetti. Ve er . . Ve kervanımı da memnu-
. k t rtemız bu • nım. , b'l' . linip süpriılere e . . . tl size resliın ede ı ırırr. ... 

. . mır va-di. nıyıe e d h 1 .. 
lundurulması ıçın e . . A ak şu var ki, a a ıcnuı 

d bu azız mısa· ne . k 'd Ayni zaman a, k genM:iniz. Bır ervıını ı are 
v • d bizzat ken· pe r h .. t 

firin alınacagı o ayı, tmek hususunda da, cnuz ec-.. ıea· Duvarlara, e b' .. k"l di ellerile sus ı. . . _ ··besizsiniz. Sakın, ır muş u 
d ıpeklı ku ru .. "l . . 

Hint dibaların an ve . . 'ete düşüp de uzu mıyesı -
maşlarından örtüler gerdıg~ı~f; ~~;:,. 

· k ve amber ya d }arını mıs .. ledi AI Diyor u. 
tarıyarak elmaslarla sus lJb. ~ini Hazreti Mnuhamıned, i1fıhl 
kasına en kıYillett~,J e ~eye- kuıdretinden emin bir Jisaıı ile 

-rr lb' heyccaıııu.an . gi) di. ,n.a ı, misafi- cevap verıyor: 
cana düşerek, muhterem _ Yerleri, gökleri yaratan 

rini bekledi. d) hala- bir tanrı var ki, o her doğru ve 
(Hazreti Muhamme , v ral~kan insa.nın }.~~.rdımcısıdı:· 
- . · Haticenin konagına 'li - dan ı 

sı Atıke ıle k"leler kenaisi- Ben. onu idrak ettıgım an · 
geldiği zaman, o ·ı istikbal tibaren daima ona güvendim. 

. b"yÜk bir ihtram ı e Her· ı'şe b_!:ıı.~ larken, ond. an mua-
nı u . ..1 suları ser - = o 
ettiler .. Ellerın~ gu hummalı bir venet ve ·inayet istedı.m. n.u~ 

k Haticenın nusreti sayesindedir kı, her .ışı-
pere ' . . b lun<luğu odaya l kl t 
intizar ıçı.nıde u mi büyük bir asan ı a ne ıce-

led'lcr 1 d" dim. Kaniim ki, bu sefer 
scvkeY. ı aİbi saf ve hararetli en ır ... 

l{atıce, k ·hun olarak de böyle olacaktır. 
•bır muhabbetle m:) i karşı • Diye, mukabele ediyordu. 

H . r Muhamm . Hatice şu anda, yalnız kerva-
( azre ı . . atını tamamı- · b" 
ladı. Fak~t, hıssılyc;arak büyük nını değil, bütün servetim ı-

1 mıy:e çu ı" ' J.e bu harikulade gence feda et-
le g z e 'ddiyetle davrandı. d O 
bir vakar ve cı 1 a anında miye hazır bulunuyor u. nun 

Daha ilk karşı a~ 'n hala - için, bu tecrübesiz dclikanlın~n, 
(Ha~reti Muh=:etle;inin, tan kendisini zarara sokmamak ıh-
vetlı tavır ve .. lerinin cazi· timalini zerre kadar aklına ge-
nan ve ahenktar soz.. c:ah 

ld Bu mustesna tır tı'rmek istemiyor.. Hakikaten 
besile sarsı ı. 

1 
· bir 

siyctin huzurunda emsa sız _ bir kervan idaresinin mü.şküla-
zevk ve sürur duyarak konuş tını nazarı dikkate alıyor .. Haz· 

SIPOR 

Yeni Bir 
TUrkiye 
Rekoru 
Melih Pentatlon 
Birincisi Oldu 

Atletizm ajanlığı tarafından 
tertip edilen İstanbul Peutatlon 
birinciliği dün Fenerbahçe sta
dında yapılın.ıştır. 

Alınan netic.e şudur: 
BİRİNCİ KATAGORİ 

1 -Melih (F. B.). 
Uzun: 6.18, Cirit: 47.60, 200: 

23.1, Disk: 25.93, 1500: 4.58.3, sa
yı farkı, Me: 3012,39 yeni Tür
kiıye rekoru. 

2 - Füruzan (F. B.) sayı ye 
kCuıu: 1962.17. 

3 - Sudi (F. B.) sayı yeku
nu: 1443.80. 

ÜÇÜNC'Ü KATAGORİ 
1 - Halit Arsever (İst. lise

si). 
2 - Necat (Haydarp~a). 
3 - Serkis (F. B.). 

İstanbul Yelken 
Birinciliği 

Üç gün devam edecek olan 
İstanbul yelken şampiyonluğu 
müsabakalarının ikincisi dün ya 
pılrnıştır. 

Poyraz olduğu cihetle müsa
baka sert bir hava içinde geç· 
miş ve bu yüzden tekneler bir
birile s kı bir mücadele içinde 
yarışmışlaı;dır. Müsabakaya Gü 
neş, Demirspor, Galatasaray ve 
Fenerbahçe klüplerinin tekne -
leri iştirak etmiştir. 

Yarış neticesinde Güneşten 

Lbrahimin idare ettiği Aybike 
isimli tekne bir ·saat 45 saniye
de birinci, Demirspordan Fey -
yazın idare ettiği Sert isimli tek 
ne üç dakika farkla ikinci, Ga
latasarsydan Niyazinin idare et 
tiği tekne üçüncü, Fcnerbahçe -
den Hayrinin idare -ettiği Kara
yel isimli tekne dördüncü ol -
muşlardır . 

Yarışlara bu.gün saat 11 de 
yine Moda koyunda devam edi
lecek ve İstanbul ~a.mpıyonu bel 
li olacaktır. 

İstanbul Muhteliti B. 
Oğlu Sporla Berabere 

Kaldı 
Futbol sezonunun oldugu 

bugünlerde yapılacak olan İz -
mir Fuar maçlarına iştirak ede
cek olna İstanbul futbol muh -
teliti dün Taksim stadında Be
yoğlusporla bir antr.enma11 ma
çı yapmıştır. Bu maça İstan'bul 
takımı şöyle çıkmıştır: 

Cihat - Hüsnü, Faruk - Eş 

fak, Hakkı, Feyzi - Şahap, Bu 
duri, Bülent, Şeref, Basri. 

Beyoğluspor da eski kadrosu 
ile yer almıştı. 

Oyunun birinci devresi muh
teHtin hakimiyeti altında geç • 

ı miş ve takım Şerefin ayağile i
ki gol kazanarak devreyi 2-0 
bitirmiştir. 

İkinci devrenin başında ay· 
ni hakimiyeti tesis eden muhte
lit üçüncü golünü de yap.rruş bu 
golden sonra Beyoğlusporlular 

açılarak hakimiyeti ele almış -
lar ve yorulan muhtelit takım 
karşısında kolaylıkla \'e birbi -
rini takip eden üç gol yaparak 
maçı 3-,J beraberlikle bitirmiş
lerdir. İstlnbtıl muhteliti sah 
günü deniz yolile İzmil'e gidecek 
tir. 

Bugünkü .. spor hareketleri 
MODA KOYUNDA 

İstanıbul yelken birinciliği 
saat 11 
VELİEFENDİ ÇAYIRINDA 
At yarışları (altıncı hafta) 

saat 15 

mıya başladı. ed reti Muhammedin bu yüzden 
/ 

Hatice, Hazreti Muha~. maruz kalaca.gvı üzüntüleri dü -

TAKSİM STADINDA 
Prnfesyonel güreşlcı· saat 15 

(Bankof • Tekirdağlı) 
TENİS KOROLARINDA 
İstanbul kupası (Ten~s maç 

ları). 

k" go"zlerının 
ile konuştukça, san l şünerek, yalnız bu cıhetten en-
önün<len perdeler. kal~~yordu'. ~ dişe ediyıordu. 

n tatlı esıneı b'r gul rcııgını (Arkas~ uar) 

iKDAM 

o o o • 

ÇO<CU IKILARA 
~n SSidR n n o • a - llıi n o z a n • as 

1 KAH KAHA ) 1 Eğlenceli Vakit Geçirmek için 
Tek Kitabı Var 

- Ne o!. Koca kütüphanede 
bir kitabın mı var? .. 

- Evet!. O da arkadaşlara 
verdiğim kitapların listesi. 

Ne den Sararmış ? 
Terzi - Bayan bu kumaşın 

rengi yüzünüzün soluk temine 
çok uygun gidecek ... 

Müşteri bayan - Yüzüm her 
zaman sarı ,·e soluk değildir. 

Kumaşın fiyatını öğrendiğim za 
man. oldu. 

Köylünün Aklı 
Mühendis - Yeni yapılacak 

tren yolu kapınızdan geçecek. 
Çifçi - Yoo!. Bu işe gele • 

mem. Her tren geçişte ben gi
dip kapıyı mı açacağım? .. 

Kurnaz Çocuk 
- Anne. bana bir ip alsana .. 
- Nasıl ip?. 
- Üzerinde ufacık bir topu 

olandan. 

Bilmiyors(!.nız 

Öğreniniz 
~unları Şimdiye Kadar 

Duydunuz mu ? 
Açlıktan ölmek zannedildıgi 

kadar ko'ay değildir. Karnımız 

biraz acıkınca: 
- Anne. karnım acıktı, Aç -

lıktan ölüyorum, diye bağırırız. 
Halbukı açlıktan ölmek hiç de 
o kadaı· kolay değildir. Şimdiye 
kadar vukua gelen hadi8eler bu 
nu gösteriyor. 

Sicilyada (1783) senesinde vu 
kua gelen bir yer sarsıntısında 
toprak altında 15 kişi tamam 15 
gün hiç yemeden içmeden kal
mış \'e hiçbirine de bir şey olma
mıştır. 

Yine ayni kazada, 2 katır 25 
gün ne yeyıp ne de içmış, fakat 
onlara da bir şey olmarniştır. 

Yalnız (iki su bir ekmek ye
rini tutar) dedikleri doğru ga
liba~ .. Çünkü doktorların tecrü
belerine göre su içen insan iç -
meyenden dalha çok yaşıyor. 

Luciani isminde bir doktor 
bir köpeğe her gün Hi5 santilit
re su vermiş, köpek tam bir ay 
açlığa dayanmış ve sonra da nal 
lan dikıni~ tabii!!. .. 

Dominico ismindeki bir dok
torun müşahedesi hepsiııden tu
haftıı·: 

Aıma isminde, 55 yaşında bir 
kadın 1826 senesinin nisanının 

üçünde yatağa yatıyor. Ve o gün 
den itibaren ağzma bir lokma 
yiyecek koymuyor. Rengi ::ıararı 
yor. Elleri buz kesiliyor. Kadı -
nın hayatta ol~u ancak bumu 
ve ağzına tutulan aynanın bu
ğulanmasından aınl~ılıyor. 

Kadın bu vaziyette tam 32 
ay 11 gün aç yatıyor. Ve 1827 
senesinin 19 mayısında ö1üyor. 

Hayret edilecek şey değil mi? 

" .. - ..... 

r 
Tabii bu uzun tatil günlerinde boş vakitleriniz çoktur. Bura

daki re,.min çizgilerle ayrılmış olarak 12 parçada olduğunu gö • 
rü~·ormnuz. Evvela resmi eski bir kartpostalın üstüne yapış
tırınız. Sonra elinize bir makas alarak çizgileri takip ederek res· 
mi 12 parçaya ayırınız. Ve bunların yerlerini değiştirerek tuhaf 
tuhaf resimler bulmağa çalışınız. Mesela, eJiııde bir kuzu tutan 
çoeuğuu başına başkasımn '·iicudunıt ve ayaklarım koyunuz. Çok 
güleceksiniz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

1 HİKAYE i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ÇİLEK REÇELİ 

Fatma kadııı yemek sonunda 
sofraya kocaman bir kayık ta
bağı içinde mis gibi kokan çi -
!ekleri kovunca Ayten dayana • 
madı: 

Anneciğim!. diye bağırdı. 
Anneciğim siz bugün çilek reçe
li yapacaktınız değil mi? Bugün 
Jale ile Perizat da gelecek. Size, 
hep beraber yardım edeceğiz. 1 

Annesi kızını kırmadı: 

- Öyle ya\'rum! dedi. Hak 
kın Yar. Amma Fatma ile ben 
çilekleri hem toplayıp hem a
yıklıyamayız ki .. yetişmez. Sen 
bize çilek topla biz de reçelini 
yapalım. 

Ayten seıvindıi. Ellerini çırp
tı. Çilek yemeği filan unuttu .. 
Hemen kalkıp gidecekti. 

Fakat babasının sesi onun ak 
lını başına getirdi. 

* Ayten, akıllı bir kızdı. Anne-
sine hak verdi. Hakikaten o da 
bugünlerde <> kadar tenbelleş

mişti ki! .. 
- Peki anneciğim, dedı. Ar

kadaşlarım gelmeden hem oda • 
mı düzeltirim, hem de çilek top 
!arım. 

Ha, anneciğim ben hangi en
tarimi giyeceğim. Beyaz ipek l 
li entarimi giysem olur mu?., ? 

- Olur Ayten!.. Yalnız çile
ği t;opladıktan sonra ipekli en • 
tarini giy, sonra leke edersin. 

Sofrada çilek de bitmişti. Ay
ten peçetesini katladı. Büyükle
ri 'kalktıktan sonra o da sofra -
dan ayrıldı. Gitti elini, yüzünü, 
yıkadı. Dişl-erini fırçaladı. Son
ra Fatma kadından süpürge ile 
faraşı aldı. Odasını süpüreck, 
bil· çekidüzen verecekti. 

Fakat kapıyı açar açmaz bü
tün ne~esi kınldı. Oda sanki o
na: 

- Beni süpüreceksin de ne 
olacak? .. Bırak beni böyle kala
yım .. diyordu. 

* Ayten bahçeye çıktı. Yaprak-
ların altına gızlenen çilekleri bi 
rer birer toplarken: 

- Yavrucuklarım! diyordu. 
Bilseniz size ne kadar zamandır 
hasretim. Hep sizi gelip elceği .. 
zimle koparmak istiyordum am 
ma, annem babam müsaade et
miyorlardı ki! .. 

Neyse bugün izini kopardım. 
Sepet doldu. Ayten mutfağa 

gitmeden evvel odasına uğradL 
Saatine bakacak, ona göre işini 
uyduracaktı. 

Saat ikiye çeyrek vardı az kal
sın küçük dilini yutacaktı. 

Jale ile Perizatın gelmesine 
az bir zaman kalmıştı. Odayı top 
lamak nerede! .. Giyiruneğe bile 
vakit kalmarnıştL Hemen çilek 
sepetini ufacık iskemlesinin üs· 
tüne koydu: 

- Entarimi giyer, sonra gö
türi.irüm, diye düşünüyordu. En 
tarisini çaıbucak değiştirdi. Ay
nanın karşısına geçti. Ne kadar 
yakışıyordu bu entari ona!. 

Çoraplarının arasından açık 

renk birini buluncaya. kadar ak
la karayı seçti. Öyle dağınıktı 
ki. Neyse buldu. Arkadaşları da 
nen .. 'Ci~yse damlıyacaklardı. 

- Ah keşke 'biraz gecikseler, 
diye düşünerek gerisin geriye 
gitti ve çorabını giymek için is
kemlesine oturdu. Fakat otur
masile korkunç bir çığlık kıopar 
ması bir oldu. 

Kaba etine yumuşak sulu bir 
şeyler değmişti. 

BDLMECEMD;z - Anneciğim! anneciğimi di 
ye hıçkırmağa başladı. Koş! y&
tiş! .. ölüyorum. 

Bu hafta da size ikinci bilme 
cemizi veriyoruz. Cevaplannııa 
sayfa altındıı,ki kuponu ekliye ~ 
rek (İstanbul İkdam gazetesi ço 
cuk sayfası 2 ınci bilmece me
muru) adresine 20 gün içinde 
göndermeniz Iazrmdır. 

'_J-1--1--1 

1 
Bu boş hanelerin içine öyle 

harfler koynuz ki her bir sıra 
hem soldan sağa ve hem de yu
karıdan aşağıya doğru ~kunun
ca aşağıdaki manaları ifade eden 
kelimeler meydana çıksın. 

1 - Bizi sinemanın beyaz per 
desinde güldlirür, 

2 - Bir batında dünyaya ge
len iki kaa:deş . 

3.~ foar. 
4 - İzzet, ikram. 

HEDiYELER 
Bu bilmeceyi doğru Ç__Özen -

ler arasından: 
Birinciye: Gazetemizin altı 

aylık abonesi. 
İkinciye: Bir kutu tuvalet sa 

bwıu. 

Üçüncüye: Ciltli ibir çocuk 
romanı. 

60 ıncıya kadar: Hikaye ki
tabı, alfbüm, dolmakalem gibi 
muhtelif hediyeler dağıtılacak -
tır. 

} ...................... .. 
İKDAM'ın Çocuklan 
BİLMECE KUPONU 

ı isim : ................................ . 
S Adres : •.•••••••••••••••••••••••••••• ı 
ı ........................ ı 

Hakikaten zavallı kız~ağız 
sıkıntısından ölüm terleri dökü 
yordu. Yüzü al al olm~tu. · 

Bu sırada kapının zili çalındL 
Jale ile Perizat da geldiler. Ay
tenin anne5i kapıyı açtı: 

- Ç<>cuklahm, dedt Gelin,· 
bakalım, Aytenin odasından see 
ler geliyQı". 

Beraberce gittiler. Ayten şa
şırmıştı. Hata akıl edip de otur
duğu yerden kalkamıyordıu. Çi
leklerin kırmızı suyu entarisini 
kırmızıya boyam!.f yarı giymif 
olduğu tek çoralbı bile kızıllat
tırmıştı. Annesi: 

- Ne oldun Ayten; dedL Yaı
ralandın mı kızım; 

Fakat Aytenln cevabını bek
lemeden olan ~iteni anladı. Ay
tenin misafirlerine döndü: 

- Yavrularım, dedL Aytenin 
halini görüyorawıuz. Bugün si.-
zin için ı:Uek J"eçeli yapmak 

Sayfa - 1 
--~ & 

DÜNXt) BULMACAMlZIN 
BAUJ 

ı 2 a ' 6 e 7 s e ıo 

•UG'ONIO BULIU.CAMIZ 

SOLDAN SAÖA -
1 - Bir devl-et reisi. 
2 - Kırmızı - (yok) ile söyle-

nirse ehemmiyetsizd.ir. 
3 - Tesadüf - Yuva. 
4 - Haç - Hakkı olınıyan • 
5 - Babadan ... Edat. 
6 - Fransanınr meşhu bir 

adı - Güzel sanat. 
7 - Kadın işi - Zapt ve raptı 

olmıyan asker. 
8 - Tarilıt~ bir şehir. 
9 - Şekeri iyi olur. 

10 - Gemi direği - Siyah. 
- YUKARIDAN AŞAÖIYA -

1 - Muharip. 
2 - SeroIOOni tarumıyan. 
3 - Sovyetlerde bir devlet a .. 

damı. 

4 - Tatlıdır. 

5 - Edat - Mısırın krallıktan 
evvelki hali. 

6 - Notada bir ses - Zıman. 

7 - Peder - i~aatta lazım • 
Beyaz. 

8 - Baş - Bir yanarda,ğ. 
9 - Topla.nma - Erkek. 

10 - İş - Bir parça. 

TAKVİM 

1358 HİCRİ 1355 R 
Recep 

12 
8 inci AY 

Ağustos 

14 
ınzm ın 

SENE: ııaı 

Vuati E&ani 

GOneş Ağustos Gbq 
5 21 10 28 
Otıe o ilr. 
1'2 16 

27 
5 23 

İklndl İldadl 
16 00 9 08 
Alrşam Aqam 
18 52 12 00 
y. t11 Yatlı 
20 31 Pazar l Sil 
İm!ak lmuk 
3 32 8 39 

Dünkü Hava Vaziyeti 
Yeşilköy M~teoroloji istU

y<>nundan alınan malumata gö
re hava yurtta Ege, orta, cenup, 

cenubi şarki Anadolu böLgele -

rinde açık, Trakya bö!gesil• 

Marmara havzasında ve Kara -

denizin garp kıyılarında bulut

lu, Doğu Anadoluda çok bulu~ 

lu ve mevzii yağı.ş.lı geçmiş, riis 

garlar doğu bölgelerde garbi 

Trakya ibölgesile Karadeniz kı

dyılaırnda şarki, diker yerlerde 

şimali istikametten orta kuv • 

vette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava az bu

lutlu geçmiş, rüzglr cenuptan 

s-aniyede 1.3 metre hızla esmil
tir. Saat 14 de barometre 1012.'I 

milimetre idi. Suhunet en çok 
29.3 ve en. az 16.9 santigrat ola
rak kaydedilm;iştir. 

mümkün değil, Annel-erinize ben 

den se1fun soı-leyiniz. Kusunı 

bakmasınlar. Bir ~~ka gün ge

lirsiniz. O zaman Ayten de biru 

daha dıJckatli olur. Odasını ~ 
la Sizi misafir eder 



SAYFA-1 

- Allah aşkına çabuk ol Ne • 
riman .. karnını zil çalıyor. Açlık· 
tan öleceğim billahi! 

- Gidiyorum ya, cici kocacı • 
ğım. 

Nerıman, hemen yaslandığı 

koltuktan fırladı. Nurinin alnın· 
dan öptü: 

- Şekerim.. sen üzülme .. ne 
emrettin de ben yapmadun .. 

Dedi ve bir kelebek gibi uçup 
gitti. 

Nerimanla Nuri bir yıllık evli 
idiler. Henüz aşklarının bütün 
heyecanile birbirlerine bağlı idi
ler. Esasen, yıllarca sevişmişler, 
mektuplaşmışlar, birçok dediko
du atlatmışlar, nihayet ailelerini 
razı ederek mes'ut yuvalarını 

kurmuşlardı. Fakat her yeni evli 
gibi son günlerde de biraz kav • 
gaya başlamışlardı. Ne zaran 
var? Bunlar her yerde olur. Ne
riman hala kızgın amma... Her 
ikisi diyemiyorum. Lakin Nuri, 
Nerimanla başbaşa kalınca saa • 
det kelimesinin bütün manasi1e 
mes'ut olduğunu hissediyor ve 
Nerimanın san saçlarını iki eli 
ile ok<ıvarak alnını öpmekten 
kendi<ini alıımıvordu: 

-Ah Nerimancığım .. sana do
yamıyacağım gibi geliyor .. 

Nuri, o gün biraz hasta idi. Sa
bahleyin büroya telefon etmiş 

ve gelerniyeceğini de bildirdiği 
için müsterih, şezlonga uzannuş
tı. Artık gazetesini okuyor ve a
rada bir, Nerirnanın açık mavi 
gözlerinin içine gözlerini dikerek 
'dalıp kalıyordu. 

Nuri, bugün hiç sokağa çıkmak 
istemiyordu. Öğle yemeğinde bi
raz rneyva almak için (ne yapa· 
yım?) diye söylenirken: Neriman 
atıldı: 

- Ben giderim, 
s~n fizülrne .. dedi. 

kocacığ1rn. 

Neriman, bu genç ve güzel ka
dın. kapıdan çıkarken, Nuri ken
dini tutamadı: 

- Çabuk ol e mi karıcığım .. 
dedi ve sonra: 

- Mes'udum, rnes'udum.. dl. 
ye kendi kendine mırıldandı. 

Nuri; yarım saat geçtiği halde 
karısı gelmeyince evvela sabır. 
ıızlanmıya, sonra da endişeye 

başladı. 

Manav, köşede idı. Bir tatlı ka
vun için yımm saat .. tuhaf şey .. 
diyordu. Nihayet kafasına öyle 
münasebetsiz şeyler toplandı ki.. 
Jıemen yataktan fırladı. Fence· 
reden sokağa baktı. 

Neriman giderken on iki düdii· 
ğii yeni çalını~tı. Halbuki saat bi· 
re geliyordu. 

Hemen giyindi. Büyük bir me· 
rak içinde sokağa fırladı. Mana· 
va gittiği zaman aldığı cevap, 
kendisini büsbütün şaşırttı: 

- Bayan, uğramadı hiç .. hat. 
ta bugün buradan geçmedi bile .. 

Nurinin kafası allak bullak ol· 
du. Ne yapacağını şaşırmıştı. 
Nerirnanın annesine telefon 

etti. Annesinin verdiği cevaptan 
bir şey anlamadı. Burada, amma 
gelmiyecek .. diyordu. Neriman 
o gün görünmedi. Ertesi gün sa
bahtan akşama kadar beklemek 
de fayda vermedi. Artık N erirna
nın, kendisinden kaçtığı muhak
kaktı. 

Tam bir yıl geçti. Nuri, Neri. 
manı bir türlü unutamadı. Onun 
her gün eve geleceğine emin .. 
bekliyor. Sofrasında onun yerini 
hazırlntıyor ve her gün evden çı
karken hi1metrisine: 

- Hanım l(Plir g-elme7 bana te
lefon etsin .. divor. Sonra' 

- Hanım. mevsim yemekleri· 
ne bayılır. Ona piire yemek ha • 
zırlaı11n .. dive emirler verivordu. 

Bir gün yine böyle tereddüt i· 
çinde sokağa çıkarken apartırna
nın kapısında Yusufu gördü. Bu 
çok iyi arkadaş, helecanla Uuri· 
nin boynuna atıldı: 

- Nuri, müjde, dedi.. Nerima
nı gördüm. 

- Nerede? 
- Taksimde .. seni bala çok sev 

diğini söylüyor. 
- Deme ... 
- Tekrar eve dönmesini ister 

misin? 
Nuri başını eğdi 

mmldandı: 

ve yavaşça 

- Evet ..• 
Ertesi gün saat tam bire on ka

la Neriman kapıvı çaldı. Nuri, 
sofra ba•ında idi. Tam bir yıldır 
ıtömıediP.i ~iizPl k.,r1~1n1 karşı .. 

sırıda bulunca birdenbire sasa
failı KDlkm ona sanlm•k istn~i. 
Fabt Neriman ondan evvel •hl
d1 'fllr h;r ~PV OlTTiam1~ fl'ihi lAka· 

yıt elindeki kavunu hizmetçi kı· 
za U7•fh: 

- Ooof.. dedi. Seni de çok bek· 
!ettim cici kocacığım, değil mi? .. 
Ne yapayım, dükkan kalabalıktı. 

Nuri büyük bir sükunetle: 
- Evet .. dedi.. biraz geç kaldı· 

ğ1n için, artık yavaş yavaş endi
şeye başlamıstım da ... 

BAKİ ÇELEBİO(;LU 

ı·····oA .. vET .... 1 
: ........................ : 

Vazifeye Davet 
İstanbul Müddeiumumilii!in· 

den: 
İstanbul da gösterdiği adres· 

te bulunmayan ve bu kere İstan· 
bul haki mnamzetlığine tavin 
kılınan Erzurum eski Hakim 
namzedi Şuavip Kordanın ace· 
le memuriyetimize müracaatı. 

İstanbul C. M. U. M. 

* İstnabulda olduğu anlaşılan 
Bandırma hukuk hakimi Üstün
elin Adli Tıp işleri genel dırek
törlüğüne müracaatı. 

İstanbul C. M. U. M. 
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Ankara Radyosu 
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l&st m. 131 ıı: ... Uf ıı:w. 
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27 Ağustos Pazar 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği (Es

ki eserlerden seçilmiş şarkılar). 
Okuyanlar ve çalanlar: Ankara 
Radyosu küme heyeti idare e· 
den: Mesut Cemil. 

Saat 13: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

ı · Saat 13.15: Müzik (küçük or· 
kestra, şef: Necip Aşkın). 

1 - Paul Lincke - Dans rnelo 
disi, 2 - Gerhard Vinklcr • Ke 
rnanın aşk şarkıları, 3 - Ame • 
dei • Saz çalan aşk süitinden • 
Aşk rüyası, 4 - Karl Blume • 
Güneşte - Vals, 5 - Paul Linc
ke • Venüs - Vals, 6 - Bernard 
Kutsch • Çiıgan fantezisi, 7 -
Hanns Löhr - Hulyalı gece • 
Vals İntermezzo, 8 - Oscar Fet 
ras • Rus müziğinden akisler. 

Saat 14.15 - 14.30: Müzik (druıs 
müziği •. Pl.). 

Saat 18.3(}: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Dans mü

ziği • Pi.) 
Saat 19.()5: Çocuk saati. 
Saat 19.35: Türk müziği (fa • 

sıl heyeti). 
Saat 20.10: Neşeli plaklar • R. 
Saat 20.15: Müzik (Kabare 

müziği • Pi.). 

Saat 20.30: Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 20.45: Türk müziği: O • 
kuyanlar: Radife Neydik, Sadi 
Hoşses, ,.alanlar: Ruşen Kam, 
Veci.he Daryal, Refik Fersa.n ' 
1 - Osman Bey • Hicaz huma· 

yun peşrevi, 2 - Cem11 Bey -
Hicaz şarkı (Bilmiyorum bana 
ne oldu), 3 - Cemil Bey . Hi . 
caz şarkı (Ne küstün bisebep böy 
1e), 4 - Refik Fersan Hicaz şar 
kı (Cihanda biricik sevdiğim.), 

5 - Refik Fersan • Hicaz şarkı 
(Ey benim gonca gülüm), 6 -
Refik Fersan - Taksim, 7 - U

di Ahmet · Süzinfık şarkı (Bir 
günah ettimse cana), 8 - Yesa 
ri • Süziniık şarkı (Ayrı düş -
tüm sevdiğimden), 9 - Yesa
ri - Süzinak şarkı (Sen bezmimi 
ze geldiğin akşam, 10 - Yesari 

• Karcağar şarkı (Aşk pünhan 
edemem), 11 - Yesari • Karca· 
ğar türkü (Bağa geldim ay çık· 
tı). 

Saat 21.30: Müzik (dans mü
ziği • Pl.), 

Saat 22.45 - 23.: Son ajans 
haberleri ve yarınki prıogram. 

Lüleburgazda Elektrik 
Lüleburgaz (Hususi) - İn • 

şa edilmekte olan Belediye elek 
trik binası tamamlanın~ ve te
sisat için lüzumlu motör ve sai· 
re güm.rükten çıkarılmak üzere 
belediye reisi Salim Ökmen İs· 
tanbula gitmiştir. 

Havagazı Ücretleri 
Hakkında 

Taksimde Sıraservilerde Me· 

lahat yazıyor: 
- Havagazı şirketi a:ınbaşın

da gelip saate bakar. Ayın yir

misinden sonra da hesap gelir. 

Parayı vermezsen kırnuzı ka • 

ğıdı da bırakır. 

Halbuki biz ay lıkçı:yız. Ayın 

yirmisinden sonra para vermek 

çok ağır geliyor. Aybaşında ol 

sa bunu ödemek çok kolaydır. 

Acaba havagazı idaresi bu kon· 

trolü daha evvel yapıp ayın 

ilk haftasında paraları tahsil e-

demez mi?• 

Fotoğraf tahli11erl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunulu söyliyelim 
İBRAHİM İRAKTAN (İstanbul) 

- Zeki bir 

• 
tip. Çok dik • 
katliı çalıŞka.n 
ve intizamlı • 
dır. (';üler yüz
lüdür. Dostlu
ğu çok iyidir. 
En ziyade e • 
henuniyet ver 
diği intizam • 
dır. Formalite

ye de çok riayet ve dikkat eder. 
Arkadaşları arasında yüksel • 
rnek ve daima takdir edilmek 
ist<!r. 

* S. T. (Ankara) 
Azimkar 

bir tip. Dikkat 
hassası kuvvet 
lidir. Zekidir. 
Kendi halinde 
çalışmak ister. 
Kimsenin işi • 
ne karışmak 

istemez. Marna 
fih henüz has· 
letler itama • 

men itiyat haline girmerrllştir. 

Ebeveynin vazifesi bu iyi ka
rakterleri itiyat haline getir • 

mek için uğraşmak ve dik.kat 
etmektir. 

• 
ıv.ı. T. (Ankara,) 

- Zeki ve a· 
zimkardır. Ka
rar larınıda kat
idir. Verdiği söz 
den kolay ko -
lay dön.rnez. Baş 
ladığı işte re 
ayni azimle sa· 
nuna kadar mu 
vaffak olmak i-
çin çalı§lr. Gü 

zel sanatlara karşı istidadı var • 
dır. Bu karakterlerinin itiyat 
haline girmesi için ebeveynin 
dikkat etmesi lazımdır. Bu has
letlerle ileride çok muvaffak 
bir insanı kfuni.l olur. 

Paris Şehri Nasıl 
Boşaltılıyor? 

Münih Hadisesinde Pariste 
Muharrir Anlatıyor Bulunan 

[
- YAZAN: --ı 

ESMA ZAFİR_ 

• 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

==i• 
SAMATYADA MEHMET ALİ 

- Kadının güzelliği yaşla 

mukayese edilemez. , Bir kadın 

evlendikten ve çocuk doğur • 

duktan sonra güzelleşir. Bun -

dan evvelki çağları çocuktur. 

GEREDEDE S. SEVİM 

- Kadınlar 30 ilii 35 yaş'.arı
na kadar güzeldirler. 

ESKİŞEHillDE MERKEZ BE • 
ŞİNCİ KÖY KATini REŞAT 

15 inde deli dolu, 
Bilmez gittiği yolu. 

20 sinde gonca ğü!dür açar, 

25 inde gonca güldür irokar. 

30 unda her cefayi çeker, 

35 IDde inme iner dizine; 

40 ında kimse bakmaz yüzüne. 

Geçen Ey !filde ayni heyecanlı 
günler geçiriyorduk. O zaman 
Pariste bulunuyordum. Hitler'in 
nutku bekleniyordu. Almanca 
bilmedikleri halde bütün Fran
sız aileleri radyolarının başına 

geçmiş, Alman liderinin sesini 
dinliyorlardı. Birbirlerine: cHid· 

detli mi, mül5.yirn mi? Acaba ne
ye karar verecek?. diye fısılda
şıyorlardı. Ve bütün dünya ayni 
suretle, dünya mukadderatını e
linde tutan adamın nutkunu he

lecanla dinledi. Sonra Çember· 
layn'in Berlin seyahatinden son
raki nutku üzerine harbin mu. 
hakkakiyeti üzerine Paris halkı· 
nın kaçışı gözümün önünde. Bir 
gün içinde o muazzam şehir bo

şaldı. Bavullarını, ev eşyalarını 
kapanlar gerek hususi otomobil· 
!erle, gerek trenlerle bir firar e
dişleri vardı ki, görülecek şey! 
Şehrin haricinde hep sür'atle gi
den arabalar, vagonlar; otomobil· 
!erin üstü ve arkası her türlü eş· 
ya ile dolu. Pariste ~ok fakir ai
lelerle, askere cağmlan efrat ve 
bizim gibi '\tabancılar kaldı, on
lar da konroloshanelere hücum 
ederek pasaportlarını hararetle 
istemekle meşgul! 

korkmayız. Gazeteler, akşamları 
hep iki saatte bir yeni nüshalar 
çıkarıyorlar ve ahali tarafından 
ekmek kapışır gibi bir kapışı! • 
rnası vardı ki, bir gazete müvez· 
zü ve bir gazete muharriri içip 
bundan hoş manzara olabilir mi? 
Şöyle bir Luvr'a kadar gideyim 
de bir çift eldiven alayım, dedim. 
O kocaman ve kapı'!ıından itişe 
kakışa girilen mağaza bomboş! 
İçinde şeytanlarla satıcı kızlar 
top oynuyor. Eldiv~en reyonumm l 'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rnezler zannındayım.Zira sükünet 
derunidir, tarnamile manevidir 
ve o da ayni Self • control gihl 
terbiye ve ekzel'Siz ile elde edile
bilir. 

önünde durur durmaz, üç. dört 
kız birden hücum etti. Bu lltifa
ta sebep, benden baska müşteri 
yok!. Alelade günlerde U· 
ne Vendeuse S'il Vousplait 
diye dilimde tüy biterdi. Bir el· 
diven aldım, beğenmedim. Baş. 
kasını seçtim. Onu da attım. Ge· 
çen mes'ut günlerde olsaydı ma
zallah, türlü türlü azalara rna· 
ruz kalmıştım. Fakat bu sefer 
mahzun ve mülayim bir çift göz
le karşılaştım: .Aile efradınız • 
dan askere çağırılan oldu mu?> 
diye sordum. Meğerse tam yara
vı kıırr1lnm11=:ım: ~ t.riC'"nlım ~it· 

yı kurcalarnışım . .-Nisanlım git
ti, "rk cephesine ı;önı:leri!di. A -
caba harp patlıyacak mı?• diye 
hararetle sormıya başladı. 

İngiltereden gelen ahbaplarun: 
cLondrayı sormayın, tanmuya
caksınız? Hayde Park ile Saint 
Jarnes Park'da hep çukurlar ka· 
zıl:mış çocuklar ve kadmlar 
şehirden uzaklaştırıldı. Mağaza
lar bomboş, fakat her tarafta sü
kunet hükürnferma. 
Düşündüm. Sükfuıet, sükiınet, 

Fakat hangi sükunet? 
İngiliz dostlarımız sakindirler, 

yani Self • kontrolleri rnükern • 
melidir. Hhssiyatlarını harice çı 
kartrnazlar. İçlerinde ketmeder
ler. Zira küçükten beri gördükleri 
terbiyenin esası bunu icap etti
rir. Çok güzel ve çok faydalı bir 
şey, fakat buna şarklılar ve Hint· 
liler hakiki sükunet ismi vere • 

Sabık İngiliz Kralı 1937 de bir 
suikastle karşılaşmıştı. Bütün ga. 
zeteler Krnlın mükemmel soğuk 
kanlılığ1ndan bahsetti. Katil re. 
volverini kralın yüzüne doğru çe. 
vlrdiği halde Sekizinci Edvar 
(Duka Wind) gözünü bile kırp· 
mamış. Bu mesele beni çok dü. 

şündfirdü. Acaba kral o esnııda 

ne hissetti? Ekseriya, yalnız İn· 
giliz terbiyesinin icap ettirdiği 
harici süklınet ise kral, ihtimal 
helecan gibi şeyler bissetmistir. 

Yalnız izhar etmemiştir. Korku· 

sunu göstermemek de büyük rna· 

haret, fakat kafi değil. 
Faris, İngiltere ve Aınerikada 

görüştüğüm Hint mütefekkirleri 
klüplerinde Raja Yogi'nin çok 
enteresan kısmı bizim İslam 

'undan mülhem olma· 
sıdır ki, başka bir yazımda bch . 
setrnek isterim. 

Sükunet, her zaman icin, her 
iş için 18.zımdır. Her hakiki me • 
deniyetin en mühim esası süi<u· 
nettir. Tabii, sükunet dediğim 
zaman, hic bir zaman Gathie de
nilen ve süklinete çok benziyen 
betaetten bahsetmek istemiyo • 
rum. Zira sükünet, faaliyete sev
keden ve istemiyerek ve çalışıla
rak elde edilen bir kuvvettir. 

Bu esnalarda en ziyade nazarı 
dikkatimi celbeden şey, ölüm teh
likesinin insanların ahlakı üze • 
rindeki hüsnü~ ir oldu. Faris a· 
halisi sinirli. Egoist ve sabırsız· 
dır. O ana baba gününde her ta
rafta, herkes mültefit, birbirine 
karşı merhametli oluverdi ve bu 
mülayemet birkaç gün devam et
ti. Her şey düzeldikten sonra da· 
ima ters ve suratsız olan ~arnaşır· 
cıma uğrayıp: cgecrniş olsun, ne 
ise bu sefer de atlattık!• dediğim 
zaman parayı elimden saymadan 
aldı ki (Fransızlar için fevkala
de bir şeydir. Zira para, herkes 
tarafından sevilen bir şey olmak
la beraber Fransızlar tarafından 
bilhassa perestiş edilir) ve ça • 
masırımı nezaketle uzattı ve: 
cArnan neler ~ektik. Annemi ve 
çocuğıımu tıklım tıklım dolu o
lan trene sokmıya muvaffak o • 
luncıya kadar akla karayı seç • 
tim. Aman neler geçirdik, ya siz 

ne yaptım?.?• 

··--
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

la~ı '.çinde ~k güzel vakit geçir· nevraıı·i kırıklık ve bütün ı-grılar ımzı derhal keser. 
rnıştır. Zıra korkmamıştım. ' 
Biz Tül'kler ölümden kalay kolay - • icabında günde 3 ka,e alınabilir' • -

.Pasaportumu yaptırmak üze
re iken Çemberlayn'nin sulh ha
berleri geldi> dedim. 

Hakikat halde, o herkesin te. 

landan doğru hafi! bir gürültü i· idelerinden birinde bir şeyler a· ondan sonra galeride tam bir boş bu evin içinde bir delilik. havası denberi titriyen azası sükılnet 
şitir gibi oldu. rıyordu. luk ve sükut havası hasıl olmuş· dolaşıyor amma... buldu. Bütün kadehi içtikten son 

Hemen yerinden fırladı. Kapı- Birdenbire ışık Galate'nin çıp- tu. Mis Baııge on dakika sonra, bu ra, biraz kendisini toplamıştı. 
yı ardına kadar açtı, içeriye bak· lak bacaklarına yükselince, ay· Mis Bagge adet! nefessizlik • sözlerin aksini söylemezdi am • Fakat vücudünde büyük bir kı • 
tı. Burası, sokak lambasından ni zarnand• bir erkek yüzüne de ten boğulacakmış bir halde tek· ma, o dakika ne yapsın? Alay rıklık hissediy9rdu. 
gelen ışıkla hafif surette aydın • ~ksetrniş oldu. rar salonu geçti ve mutfağa gir· etmeğe çalışarak sandalyeye çök - Çok teşekkür ederim Hete· 
lıktı. Mobilyalı yerlerinde rnüp • ıMis Bagge olduğu yerde kakı- di. Orada da bir hayret nidasile yü. Kalbi pek intizamsız çarpı • rintıenton, hakikaten en iyi ila~ı 

_ Zavallı adam, bütün hayatı sek duvarlar vardı. Fakat bu hem bir hayalet gibi duruyorlar· lıp kalmıştı. Dili kurumuştu, kal karşılandı. İhtiyar Hetering • yordu. Yüzünün sapsarı kesildi· buldunuz. Böyle sinir buhranı 
nl bu tav.narasında geçı·rı·yar. M. dı. bi şiddetle çarpıyordu. Biraz son ton'un titrek ellerinde bir ""rn- ğini hissediyordu. El çantasını a· geçirdiğiın zamanlar bahsettiği· 

manzara ıs Bagge'in üzerinde .-Niçin hep orada oturuyor .. anla· hiç bir tesir yapmıyordu. Bran· Mis Bagge yavaş yavaş odanın ra elektrik lambasının ışığı ye· dan. durmuş. sabit bir nazarla çarak, küçük bir ıişe çıkardı, niz abuhayattan iyi ilaç yok. 

Zabıta Romanı : 14 Çeviren : N. DANTON 

d 

, . . içerisinde ilerledi. Heykel galeri- niden uzaklaştı, bu defa lamba kendisine bakmakta oldugu· nu koklarnağa başladı. Heterington ihtiyar Heterington şişenin, 
mıyorum.. on un evının arka avlusunun 

Ml

·s Bag~e ,yenı·den tasvı·p et· k .. .. 
1 

. sine giden kalın =•de ile kapalı bütün ealeriyi ~ydınlatacak şe- gördü. hayretle ve biraz da dehşetle ken· tapasını tıkadık tar sonra yerine 
... apısı onune ge dı. Bu kapı, ki· ..--ti. Daima ışlemekte olan zihni, !itli değildi. Mis Bagge avluya dehliz ağzına doğru yürüdü. Dur· kilde yere kondıığu zaman, ha - - Allanım, Mis Bagge, beni disine bakıyordu. koydu. 

bir sürü ıstidlalleri biribirine girdi ve servis kapısını çaldı. du, kulak verdi. Cilali parke ü· fif madeni bir ses duyuldu. A - amma da korkuttunuz. - Mis Bagge, dedi. yoksa has- - Mis Bagge, neden böyle :ıincirle!lleğe çalışıyor gibiydi. Beş dakika bekledi, kapıyı aç· zerinde pantoflalı birisinin yü • dam eğilerek Galate'nin hey - Kadın biraz da zoraki bir tarz· ta mısınız? 
1 

basta gibisiniz? 

Al

· an' Duke, onun ı'nse sı'luctı·· - k' lrn d'" · d d" • keline doğru yürüdü. Diz çötü, da gülmeg· e bo.şladı: O da gitti, bir şişe getirdi, i . - Canım, :Aiç bir Ş~Y yok. Bi· 
" maga ımse ge e ıgın en ug- rüyiişüne benzer belirsiz bir ses nin zulmet ıçinde kaybolduğunu meyi çevirdi ve eve girdi. Evin duydu. bembeyaz heykelin bacağını sık· - Yok canım, dedi, fakat söy· çindeki mayii bir fincana az rnilı: lirsin ki, bende göğüs hastalığı 

büyu"k bir inşirah ile gördü ve tı. Mis Bagge nefesini zor tutu • liyeyi rnmi, siz de beni korkut • darda akıttı: vaı'. İşte bir krizdir, geldi, geçti. 
i-çinde büyük bir zulmet vardı. Acaba Hatke · t d 

b 

rıng on muy ,ı, yordu. Çok geçmeden adamın k" Bu evde neden korkacakmışım?. 
undan istifade ederek sigarası· tunuz. Demindenberi sizi her o - Şundan bir damlacık alı - -

Fakat o, Platt'a ait her şeyi bil· yoksa? b" "k b' t f d k h nı yaktı. · uyu ır geyre sar e ere ey· şede arıyorum. ruz, dedi, bu. ihtiyarın abuhaya· Metrdotel göz ucuyla kadına 
Maamaf> Mis Bagge, Dr. Had· diği gibi evin haritasını da bili • Perdeyi araladı ve dehlize bir keli kenı:lisine doğru eğmekte ol· Heterington, elindeki şamda - tıdır. Çok iyi şeydir. Ne oldu da, baktı ve başını havaya kaldırdı. 

d 

, . . k . . . t. 
1 

yordu. Merdivenin alt başına gel göz attı. Dehlizin o"bür ucunda · duğunu gördü. Bu kadar ağır yü siz bu derece allak bullak oldu· - Bı'linmez, dedi. ben otuz se-
on un evıne gırme ıçın ıs ıca - nı mutfaktaki masanın üzerine 

. d l\il k a!ınd di, Hetherington'u ismile çag" ır • b' 1• b d kü üzerine, göğsüne alan adam, k d' · d · etrnıyor u. er ez tar an ır cep .. m asın an çıktığı bes- koydu: nuz? Vallahi, sanki cin, peri gör- nedir buradayım, en ırnı aı • 

d" · f k b . k - t dı. Fakat hiç bir cevap alamadı. heykeli yerinden kaldırıp başka 
0 

onereK u a ır so aga sap ı. belli yuvarlak bir ışığın parke bir kaidenin üzerine oturttu. _ Ben yukarı kattayım, dedi. müş gibi bir haliniz var ma timarhanede sanırım. tuz 

Bu sokağın adı Pasteur pasajı F Hakikaten sağ1rlığının arttığı· üzerinde oynamakta olduğunu Ondan sonra eğilip lambasını Artık pep oradayım. Alt katta Mis Bagge bu en iyi Brandı şa sene delilik, şaka değil bu! 0-
di ve büyük caddeye muvazi bu nı düşünüyordu. İhtiyar Metrdo- gördü. Ayni zamanda karanlık aldı, tekrar birinci kaideye doğ - yapacak bir işim yok. Zaten alt rabından bir iki yudum içebil • nun için ber şeyi b~klerneli7 
lunuyordu. Bu sokak, iyi tenvir tel'le gevezeliği bırakmak üzere bir gölge bu ışığın arkasında i· ru yürüdü. Yine hafıf b;r gürül- katta bulun-nak o kadar sal.m mek için kendisini zorladı. Az Mis B•ıı:g~ ı(ı~meğe baştadı: 

;__ı,ı.lilı:ını...,,ıu'·ilıı;~~~'&·~tk~.ı~-~t;ı::~fın!ll!Jd~a~v~u~ .. k~-::.l.~ik~e~n~, ~s~o~ld~a~,~k~a~p~ı!sı~y!a~rı~a~çı~k:..!sa~-~~le:r~ll~y~o:r,~eğ~i~li~y~o:r,:_::h:ey~k~e~ll~e:r:in~k:•~-~~1u~"~o~l~d:u_v:e~J~arn~ba:.:so:·n~d~c~i.~A~rt~ık~~~b:i~r~s:e~v~d:e·~o;~ı.~B:il~i:y:or~m~u~<ı:ın:u~z~,~~s:o:n:r:a~y~·ü~z~ü:n:e~r:e:n:k~g:e~l~dı~··~D:ı~:!·:n~in:·~~~~~~~~~~(A~rkası var) 
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Satie 
Satie binasının yolsuz satış 

muhakemesine dün sabah ağır
cezada devam olunmuştur. 

Muhakemeye saat 10 da başla
nacağı ilan edildiği için 5aat 8 
den itibaren kesil bir meraklı 
k .. tlesi ağırceza koridorlarını 
d~ldurmuştu. Saat on buçuğa 

Davası 
Yine bu Satie muamelesine ka 

rışmaklığımı gösteren ikinci _bir 
hadise de şöyle cereyan etmış -

tir: 
Bankada kendi işlerimle me_ş-

gul olduğum bir sırada avukat Is

mail İsa bana geldi: 

l ·ı alar gel-dog· ru reis Kema ı e az ' 
· · t· be dava -

d ·ı Evvela bır ıs ına 

c- Satienin ferağ muamelesi 
yapılacak .. yanında fotoğraf var 
mı?• Cüzdanımda tesadüfen bulu 
nan fotoğrafı verdim. ı er. . .1 r bakıldı Sonra dinleyıcı e 

sına · d'
içeriye alındılar. Fakat b.~ a~a 
nın müddeiumumisi henuz sa o-

. t· Reis salonu çok na gelmemış ı. . _ 
kalabalık görünce herlresı dışa 
rı ıkarttı. Muavin geldikten _son: 

ç t 11 5 ta halk tekrar ıçerı 
ra saa · ı 
alındılar. Avukat ve maznun ar 

da mevkilerine geçtile~. Ça 'ın 
Ev ı· Hamdi Emın p · 

ve a aileyh 
isticvabı yapıldı ve '."um .. 

1 50yledı. 
sorgusunda şun arı hakimi 

D .. düncü sorgu . 
•- or ize sevkettı-

yüksek muhakemen · de 
kararnamesın 

ği Satie davası . ali maz-
. · ·· tım e 

beni vazifesını suııs_ Halbuki, 
nun göstermektedır. edeceğim 
yüksek huzurun~za ar:uiistiınal 
veçhile ben vazifeını amen 

. "'';"' Bunu tanı etmış des~.. IA azifem ne 
reddederim. Evve v 

idi? şunu arzede)'.i~: 1 t-'" ve 
if ını an a ...... 

Diyerek vaz es 1 karış-. . ·ne nası 
bilahare Satıe ışı .. !erine şöy
tım? Cümlel.eriyle soz 

le devam etmiştir: 1 bir su-
. le esası 

,_ Ben bu 1§ Beniın 
!madJ!ll· 

rette meşgul 0 J<lığım e -
. . . karışma 

Satıe ışıne aııuk eder ve 
sase değil şekle te ·dir Val<'a 

d··feserı · 
ancak bir tesa u . gün evrak 

t r . Bır 
şöyle olmuş u · . den çı-

clisi ıdare . 
meyanında me getirilmJŞ-

•• 1 da bana . 
kan kagı t ar 1 servısler• 

· "het e 
ti. Aidiyetler• cı •• tla:r arasın -

··m kagı 
havale ettıgı . . }<eŞif raporu 
da bir de Satıenın 

dl . ·!mi§ ve var · . öz gezd.irı 
Kağıda bır g • !aşıldıktan 

. Jdugu an 
aereye aıt o le olunmuştur. 

a hava d .• r wnra; oraY . gibi ıge 
1 ,i benım b. 

Bu hava e) irıler de yapa ı -
tefler ve muav 

lirdi. . . "lk günü Yu-
Muhakememızın ı Ne-

hi Kevkep ve 
uf Ziya, Ta r . ·· ı et-

' Be lerın tekemJ'.IIU 
şat !{asım Y bahsettikleri 

. bir rapordan 
mış 

malumdur.' i in bir mesele teş-
İşte benım ç ··zerinde 

b raporUn u 
kil eden ve u . nasıl yapıl -
bulunan havale~~ 
dığını izah edeyuıı. · ti Bura

lar geçmış . 
Aradan ay !arı va-

daki Denizbank mensup Bu işi 
. d ayrılmıştı. 

zifelerın en V k' let bende 
·olan ea 

tetkik etmış . k ki ye-
.. memış olaca 

bir suç gore . t" yusuf Ziya 
rımde ipka etmış ı. lu Vekalet, 

· ıunınuş · 
Erzin tayın ° .. derilere!< tah
çe müfettışler gon . .. be-

kikata ba~lanıl_'." 1~\!ı~i;u;apor 
ni müfettış çagır b" köşe -

Porun ır 
gösterdi. Bu ra A. 

t 'h ve sin.de . yap1> yazısı, arı 

H harfleri vardı. . 
. - Evet bu havale benım ~ 
• ' t lce ha· 

d . ı dedim. Faka • evve 
·' b. ra-

v~le edildiği anlaşılan ır 
d ki o da bu de -

por daha var ır . ttiğim 
ğildir. Şu nüshasını ıbraz .e . 

ded
. Bunun uzerın-

rapordur, ım. 

de havale yoktu!... akı 
evvel geçen evr 

Aylarca b'l değil _ 
tefr 'k etmek bence ka ı 

ı arasın· 
d . Müfettiş bu iki rapor. l" 

ı.. ·· Iedı Ma u-
da fark olduğunu soy . 

!madığı cevabını ver -
matım 0 

· Kevkebin 
. s·ıahare Tahır 

dırn. ı t ettim 
malumatına müracaa .. 

. k. rapor vardır. Bı
•- Evet ı ı 

tekemmül ünde 
rinci raporun . O da 
Ne ·at Kasıma söyledırn. . 

hazırladı. İlk raporda serun ha-

ld ·u için bunu 
1 mevcut o ug 

va en . . d 
da saııa havale ettirmıştım" .e-

. un Satıe-
di Kendisine bu rapor . . 

· kıvmetının 
ye :ı t olduğunu ve , .. 

. . . b neden soy-
tadi l E'dildığını ana . 

d - m zaman. !emeci aini sor ugu • . 
~ lm dıgın ı-

·-- işle alıikadar o a t 
.. .. d. ve za en 

çin !uzum gorme ım . 
. d ·barettır.• 

bır navale neklın en 1 

dedi. 
.. f ıt şe vermek Bu izahati mu e 1 

. · ·1 banka-üzere ayni gun kendısı e 
ya geld k. Müfettişı bulamadık. 

mu .. dür bulunan 
O zama umum 

Hamdi Emin bu sözlerinden 

sonra yerine oturmuş ve _bil~a
ra mevkuflardan İsmail Isa ıs -

ticvap olunmuştur. . 
Mumaileyh te bu hareketınde 

hiç bir kasdi fenalık. ol_'.°adığını 
kat'iyyen sahtekarlıga teşeb-ve .. 

1 
. 

büs etmemiş olduğunu soy emıı 

tir. 
Bunu takiben muhakeme di -

ğer maznunların isticvabı yapıl
mak üzere Eylurun 14 üne talik 

olunmuştur. 
üç mevkufun tahliyesi hakkın 

da ancak isticvaplar tamam ol -
duktan sonra bir karar verile -

cektir. 

1 (jUhUN Tı:NKITLERI j ......:...::-----
1 n safın O Yerde 
Namı Yok mı? 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Çok kere }<irsız, çıkarsız bir 
gayretkeşliğe kapılıyor herhan
gi bir müessesenin tarihini hi
çe sayıyor; çok kere lüzumsuz 
bir hırsa kapılıp •edip. kelime 
sini abpaplar arasında kullanı
lan bir lugat ıekline sokuyoruz. 
Deniz işlerinden bahseden bir 
meslektaş şöyle yazıyor: 

cŞimdiye kadar bir türlü düz 
gün gitmiyen Denizyollarınm 

işleri hele çok şilkür bu idareyi 
ele alan yeni vekil ile yeni mü
dürün nizamnameleri, talimat -
nameleri, emirlerile düzelecek 
ve biz de tenkitten kurtulmu§ 
olacağız.• 

İşte bir gayretkeşlik nümu
nesi ki, bugünkü Denizyolları 

idaresinin tarihini bir kalemde 
silmeğe yelteniyor. Bugünkü 
Denizyollarının cİdarei l\1ahsu -
sa. dan dÖğduğunu inkilr etmek 
ten ne ~ıkar? .. Sadece (münkir• 
oluruz. Bu da iyi bir sıffat de
ğildir. •Seyrüsefain• in hizmet
lerini, ıDenizbankın ..,.yretleri.
ni de hiçe indirmek nankörlük 

olmaz mı? 
• •• 

Seyahat edebiyatından hah -
seden başka bir meslektaş da 

şöyle diyor: 
.Fakat yazdıklarını okuyo -

ruz da (yalnız bizdekileri de 
ğil, bütün cihandakileri okuyo· 
ruz) Hiç .. Püf ... Keçi boynuzu 
gibi ... Çiyne çiyne ki bir damla 
bal lezzeti bulasın ... Nerede es-

ki se)·ahatnameler? ... • 
İşle lüzumsuz bir hırsa ka 

pılnıa nümunesi ki •Avrupa 
mektupları• müellifi Cenab Şa
habeddinin mll'Zarında kemik -
!erini sızlatabilir. Haydi, bu 
meslektaş Avrupa mektupları• 

ııı unuttu diyelim, ya Falih Rıf
kının ,Denizaşırı. •Taymis kı -

yılar•• gibi eserlerini de ok".1"a 
dı mı? .. Hele son günlerde bıze 
Aıuerikad an harikulade notlar 
gönderen, Amerikayı bütün a -

kidelerile anlatan Celaleddin 

Ezine'nin yazılarını da 1nı ıör

medi ? .. 
Bu iki meslektaşa ve onlara 

benziycnlere şu kadarcık diye -
Um: insa(ın 0 yerde namı yok 

ınu? .• 
SELAMİ İZZET SEDES 

TAVZİH 

Evk8 ( Umum müdürlüğünden 
aldığımız bir mektupta, g"Çen
lerde ·Günün tenkitlerı• sulu -
nunda çıkan bir yazı dolay:si
le bazı tenkitlere cevap verıl -
ın'ekte ve Beşiktaş akaretlerinin 
Evkafa değil mütevelliye ait 
olduğu ve bu binaların müte -
velli tarafından boyandığı ve b'. 
naların önünde kaldırım dahi 
yapıldığı i!Ave olunmakla . ~ 
Evkaf Umum müdürlüğünun 
memleketin her tarafında imar 
işlerine büyük ehemıı:iyet ver
diği işaret edilımektedır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Sulha Doğru 
Bir A~ımmı? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Şu içınde bulunduğumuz gün

lerde ise, birtakım yeni yetişmiş 
hükumet veya devlet reislerinin, 
hiç bir kaide tanımamaları, hiç 
bir an'aneye ehemmiyet verme
meleri yüzünden, harp çık

mış mıdır, çıkacak mıdır, yahut 
harp başlamıştır, da farkında mı 
değiioiz, buralarını kestirmeğe bi
le imkan olmıyacak kadar karı
şıklık içinde çalkanıp ve çırpı

nıp duruyoruz. 
Bu itibarla 1914 harbini adeta 

arıyoruz, desek. böyle bir tahas
sürdeki gayri tabiiliğe rağmen, 

mübalağa etmediğimizden kari
lerimiz emin olabilirler. 

Yine bu sebebe mebnidir, ki, 
bu kadar karışıklık karşısında, 

vaziyeti izaha medar olacak mü
talea yürütmek hakikaten çok 
güçleşmiş bulunuyor. 

Bununla beraber biz, yukarıda 
da dediğimiz gibi, dündenberi 
ahvalde .biraz salah hasıl olduğu 
ve sulha doQ:u temayül görüldü
ğü zihabındayız. 
ıBu zannımızda ihtimal ki, bu

günkü fevkalade yıkıcı ve yakıcı 
vasıtalarla bir harp çıkarmak 

cinayetini irtikaba kimsenin ce
saret edemiyeceği düşüncesin

den ileri geliyor. 
Filliakika (Dantzig) namında 

çoğumuzun nerede olduğunu bi
le bilmediği bir şehir için beşe -
riyetin birkaç saat içinde kan 
deryası içinde boğulmasına ve 
şimdi şu satırları yazdığımız an
da şen, şatır, hayattan ve yaşadı
ğından memnun milyonlarca ma
sum insanların, genç kızların, 
sabi yavrucakların, mesela yarı,n 
sabah yine bu satırların intişarı 
anında parça parça birer iaşe ve 
kemik yığını haline gelmesine, 
razı olabilecek bir insan güç bu
lunur zannediyoruz. 

Maamafi bu hissi düşüncelerin 
bugünkü politika aleminde ve 
pololikacılar nezdinde çokluk 
yeri olmadığını da yine iddia ve 
itiraf edenlerdeniz. 

Bizi sulli hakkında asıl nik -
binliğe sevkeden sebep ise, har
bi çıkaracağı mütemadiyen söy
lenen Mösyö Hitler'in son za
manlarda kazandığı siyasi zafer

dir. 
Bu sıyasi zafer, dün gelen 

Fransız ve İngiliz gazetelerinde 
okuduğumuza nazaran Londra 
ve Paris Halkı üzerinde, aşağı 

yukarı açık ve berrak bir hava
da ansızın düşen müthiş bir yıl
dırım tesiri yapmıştır. 

Halk üzerindeki bu tesirin ise, 
efkarı umumiyenm hakim ve na
fiz olduğu o memleketlerde, hü
kfunet adamlarına da sirayet 
edeceği tabiidir. Şu halde İngil
tere ve Fransanın. yeni vaziyet 
karşısında daha ziyade itidalle 
hareket edeceğine hükmedilebile

ceğini zannediyoruz. 

Diğer taraftan Alman dev !et 
reisine gelince onun da, kendi 
memleketi nazarında şerefini çok 
yükseltecek olan bu yeni muvaf
fakiyetten sonra işi daha ziyade 
azgınlığa vmmaktan vazgeçerek 

onun da herhangi bir anlaşll)a 
yolunu tercih edeceğini ümit 
eylemekte de hata olmamak la

zımdır. 

Bundan başka, asıl harbe sah
ne olacağı söylenen Lehistanın 

da, arkasının istinatten mahrum 
kalınası üzerine, daha ziyade uy
sal olmağı menfaati muktezası 

addedeceği de şüphesiz gibidir. 

İşte bazı emarelerden ve şu 
saydığımız sebeplerden dolayı, 
harp bugün ıçin bir hayli uzak
laşmıştır. diyebiliyoruz. Maams.· 
fi bu ümıt ve teselli verici du

şüncelere rağmen, bütün devlet
lerin bellerinden tabancalarını 

çıkarmış ve parmaklarını tetik 
üzerine koymuş vaziyette olduk
larını da bir an unutmamalıyız. 
Ufak bir tedbirsizlik, manasız 

bir hudud hadisesi, bütün bu ta
bancaların bir anda ateş alınası
na da sebep olmak ihtimali mev

cuttur. 
Türk milletine gelince o, bü

tün bu ma ,5sız Hldiselcr ve va
zıyetler e esas itibarıle hiç te a-

K:DAM 8AYFA-T 

SON VAZiY T İNÖNü 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

rolunan bir emirname ile Al -
man topraklan üzerinde, Al -
man askeri ve hükfunet müesre
satına ait tayyarelerle memle
ket içinde hava seferleri yapan 
Alınan tayyareleri müstesna ol
mak üzere, hiçbir tayyare uça
mıyacaktır. 

Uçuşlarına müsaade edilen 
tayyareler de beş yüz metreden 
daha yüksek oçmıyacaklardır 

Seferde bulunan Alman gemi
leri bitaraf limanlara ıltica et
mek emrini almışlardır. 

Dün saat 22 de üç yük gemi
si Vigo limanında demirlemiş -
tir. 

Birkaç Alman gemisinin de 
İspanyanın Galice limanına ilti
ca ettiği söylerunektedir. 

D. N. B. bugünıden iti.haren 
bütün posta servisleri·nin mün
hasıran silah altına çağrılan as
kere tahsis edildiğini bildiriyor. 

Halk, bugünden itibaren on 
gün müddetle postayı kullanma
mıya davet edilmiştir. 

Postaların normal şekilde i.ş-

lemeğe başlamaları matbuat ta 
rafından iliin eıdil~ktir. 

Dantzig, 26 (A.A.) - Bugün 
öğleden !ibaren Dantzi,k lima
nında seyrüsefain durdurulmu~ 
tur. 

Amsterdam, 26 (A.A.) - Al
geleine Nederlaııdsch Presbu -
reau, Rimbu"g - Kerkrode'dan 
bildiriliyor: _ 

•Evvelki gece Alman - Hollan 
da hududundaki üniformalı Al
man memurları kaldırılarak ye
rine A man askerleri ikame e
dilmişlr. 

Bunlar süngü takarak servis 
temin etmekted.rler. Hududa 

giden yollar bılliassa telörgülerle 

kapatılmUjlır. Bu yollarda sey -
rüsefer memnu.dur. 

Berlin, 26 (A.A.) - Ot.omo -
bil ve atların askeri makamat
ça müsaderes, devam etmekte -
dir. 

Yine ciheti askeryenin emriy 
le benzin istasyonları hw;usi o
tomobil'ere artık benzin satma
maktadır. Almanyadaki bütün 
benzin stoklarına el koyulmuş
tur. 

Berlin 26 (A.A.) - Havas: 
Almanyanın bütün umumi va
lileri ve mebuslar Hitlerin em . 
rine amade Berlinde toplanmış 
bulunuyorlar. 

İNGİLTEREDE 

Londra, 26 (A.A.) - M~'Clisi 

his dün Hoare tarafından bil -
dirilen şekilde ıhtiyat tedbrleri 
ittihaz etmiştir, 

Sefere müheyya ordunun ınev 
cudu halihazırda 800.000 ki~iye 
baliğ olmaktadır. 

Londra, 26 (A.A.) - Otobüs
ler, sıhhiye otomobilleri haline 
ürağ edılmiş olarak icabında 
Londra halkından lazım gelen
leri haslalJanelere nakletmeğe 
amade bulunmaktadır. 

Kahire, 26 (A.A.) - Gazete

lerin yazdığına göre, üç İngiliz 
hava fırkası Mısıra, Sudana ve 
Kıbrısa gitmek üzere Filistin -
den ayrılmıştır. 

Mısıra yeni Hint kıtatı gel
mektedır. 

Londra, 26 (A.A.) - İngiliz 
kabinesi saat 18,30 da tophınmış 
tır. 

Varşova, 26 (A.A.) - Bugün 

bütün Polonya harp hazırlıkla -

riyle meşguldür. Seferber edilen 

kuvvetlerin yekunu bir buçuk 

milyon tahmin edilmektedir. Bü

tün otomobiller ve atlar müsa -

lakadar olmadığı ciliet!e ahvale 
büyük bir sükfuıet ve itimadı 
nefs ile bakmaktadır. Başımız
daki devlet reisi, pek çok vahim 
hadisatla karşılaşmış ve onlan 
azın ve iradesile, sebat ve dira
yetile yenmiş hem muzaffer bir 
kumandan, hem de muzaffer bir 
siyaset eridir. Türk milleti onu;ı 
etrafında toplanarak, zuhuru 
muhtemel her tilrlü vukuatı va
j:ar ve emniyet.le karşılıyabilir. 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

dere olunmuştµr. Kıtaat hudut
lara sevkolunmaktadır. 

ÇARPIŞMALAR 

Varşova, 26 (A.A.) - Bu sa
bah saat 6.45 te Alınanlar Clar
na hudut karakoluna taarruz et
mişler ve Slovakyadaki civar 
t~pelerden üç salov top atmış -
!ardır. 

Polonya silizyasında kain Mesty
wiclkie -postasına da Almanlar 1 

tarafından tecavüz edilmiştir. Al 
mantardan iki yaralı vardır. 

Varşova, 26 (A.A.) - Salahi -
yettar bir membadan bildirildi -
ğine göre Alman tayyareleri Po
lonya erazisine mütemadiyen te
cavüzlerde bulunmaktadırlar. 

Dün saat 14 te ve 17 de cHein
keJ. askeri tayyareleri Hell ya -
rım adası ile Gdynia limanı ve 
Leh erazisinin diğer noktaları ü
zerinde uçuşlar yapmışlardır. 

Bu münasebetle memnu mın
takalann haritalar üzerinde işa-
ret edilmiş olmasına binaen hiç 
bir pilotun bunları b'lmemesi -
ne imkan olmadığı beyan edil -

mekledir . 
Pat ajansının bu baptaki teb

liği şudur: 

, •=-====-~" 
Sulha Doğru 

Londra, 26 (A.A.) - Daily 
Ekspres gazetesinin son ta -
hında bildirildiğine göre Nev 
yoft<ta Hitler tarafından Sir 
Neville llenderson'a tevdi e
dilen mesajın aşağıdaki mad
deleri ihtiva ettiği zannedil -
mektedir: 

ı - İngilterenin Ver>ail
les muahedesinin son hazır -
lıklarını ortadan kaldırması 

ve e•ki Alman müstemleke
lerini iade etmesi şartiy le Al 
manya bu memleketle yirmi 
beş senelik bir ademi tecaviiz 
misakı akdctmcği kabul ede
cektir. 

2 - Dantzigin Almaııyaya 
iadesi l iizın1dır. 

3 - Koridordan bir Al -
man otomobil yolunıın geç -
mesine müsaade edihnesi mu· 
kabilinde Dantzig limanında 
Polonyaya on sene· müddet -
le bazı haklar verilecektir. 

(Baş tarafı 1 incı sayfada) 
ket etmiş ve teftişte veya isti _ 
rahatte bulunan İcra Vekilleri
nin de merkeze avdetleri teblii 
olunmuştur. 

Bu tebliğ beynelmilel vazi -
yetin efkarı umumiyece malum 
olan halinden başka hususi bir 
vehametin icabı değildir. 

Dünya vaziyetinin ağulığı ve 
nazikliği önünde me-.ul devlet 
ricalinin iş başında bulnması ta
bi1 gönilmcsindendir. 

Mareşal ve Vekiller 
Anknraya gittiler 

Büyük Erkiinılıaııbiyei Umu
miye reisimiz Mareşal Fevzi Çak 
mak ile şehrimru!e bulunmakta 
olan diğe vekiller de dün ak -
şamki Ankara ekspresine ilave 
olunan hususi vagonla şehrimiz 
den Ankaraya dönmüşlerdir. 

Gazetecilik 
Bezirganlık 
D( ğ ldir 

Bundan böyle memnu mıntaka 
üzerinde görünecek her tayyare- 1 

ye karşı ateş açılacaktır... • 1 
Paris, 26 (A.A.) - Hukumet 

1, 5 ve 6 numaralı geri kıtaat 1 
efradını silah altına almağa ka 

4 - Kanun ve nizamın ida 
mesi meslelerinin halli ve Al 
mantar aleyhindeki tedhiş ha
reketlerine nihayet nrilmesi 
için Almanya ile Polonya ara
sında T(IÜZakerelere başlanma
sı lazımdır. 

5 - Almanya Polonya ile 
bu memleketin yeni hudutla
rını on sene için garanti eden 
bir aden1i tcca'\·liz ınisakı ak· 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
biraz b_ulanmasmdan i!.tifade e
derek sırf kendi maddi zararı

nı telafi etmek ve gazeteyi pa
ra kazanır bir hale koymak için 
manasız ikinci tabılarla halkı 

heycana düşürmektedir. İlk say 
fası kııca harflerle dolduru
lan bu gazetenin ikinci tabıla

rı birkaç kuruş kB2anmak uğ
runa halkı heyecana uğratıyor. 

rar vermiştır. 
Rahat, 26 (A.A.) - Fas umu 

mi valıliği, Fransız tayyarele -
riyle muntazam hava sı:ferleri 
yapan ecnebi tayyareleri müs
tesna o!mak ı..zere dığer bütün 
tayyarelerin Fas toprakları üze
rinden uçuşunu yasak etmiştir. 

İTALYADA 
Roma, 26 \A.A.) - Musolini, 

Kont Ciano i'e münakalat na
zırı Benniyi ve ordu, donanma 
ve hava erkiını harbiye reisle -
rini kabul etmiş ve kentlilerile 
İtalyanın askeri hazırlığı mese 
lesi hakkında .görüşmüştür 

Roma, 26 (A.A.) - Stcfani 
ajansı, aşağıdaki teblıgı neşret

mektedir: 
·Dün saat 15 de Duçe Alman 

ya sefiri Von Ma<:kenssen'i ka
bul etmiştir. SC'fır; refakatind<> 
hariciye nazırı Kont Cıano ol
duğu halde mumalieyh Führerin 
uzun bir telgrafını le' di etmiş
tir. Duçenin cevabı İtalya sefiri 
Attolice tarafından saat 18 de 
Fühnre verilmtştir. 

Saat 21,30 da Duçe tekrar Al 
man cefirini kabul etmiş ve se
fir kend:sine Führerin ik.ncı bır 
telgrafını verm.:ı1ir. Bu ikinci 
mülakatta da Kont Ciano hazır 
bulunmuştur. 

Muvaff akiyetin 
10 Sırrı 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 
Küçük bir lokanta sahibi ise -

niz, en büyük lokanta sahibini 
kendinize örnek yapmalısınız. 

Velhasıl hangi işle olursa ol
sun, sizden da.ha fazla muvaffak 
olanın yaptığı işten i•tifade et -

melisiniz. 
Meşhur (Emerson) un (Yükse

liş) ismindeki kitabında buna da
ir bir bent vardır. Emerson bu 

bahiste der ki: 
- Hiç bir insan, yalnız kendi 

bilgisine güvenmemelidir. Eğer 
bu işi sizden daha iyi bilen varsa 
onun fikrinden istifade ediniz. 
İlmin başlangıcı oğrenmektir . 
Meşhur Aristoya: Ne biliyor -

sun? diye sordukları zaman: 
- Bir şey biliyorum. O da hiç 

bir şey bilmediğimdir. demiştir. 

Siz de bunun gibi (bilmedikle -
rim çoktur. Bunları öğrenmeli -
yim) prensipini kendinize esas 
ittihaz ederek, durmadan çalış

malısınız. 

IBirşeyi başından sonuna kail.ar 
bildiğini iddia eden adam, mu -
hakkak ki o işin yarısına kadar 
bile bilmez. 

Esasen bilseydi böyle bir iddi
aya kalkışmaz. Ben bll!rim, dl· 
ye m5nasızlık etmezdi. 

Sözümü hulAsa edeyim: Siz 
kendinizden fazla muvaffak o -
!anlara )•~setle bakmayınız. BI -

1 
detnıeği kabul eylemektedir. , 

Londra, 26 (A.A. ı - Press 
A.<Sociation'un bildirdiğine gö 
re, İngilterenin Almunya bü -
yük elçisi Hcnderson, hiiku -
melinin Hitlcre cevabını ha
milen yarın Berline tayyare 
ile döneeektir. 

POLONYA REİSİCÜMHU -
RUNUN TELGRAFI 

Varşova, 26 (A.A.) - Po
lonya Cümhurrcisi Moseciki 
İngiltere kralına aşağıdaki 
telgrafı çekmi~tir: 

.Polonya ile İngiltere ara
sındaki dostluk münasebet -
]erini kuvvetlendiren paktın 

altına hükümctlerimizin im -
zalarını attıkları şu sırada ma 
jestelerine iki memleket ara
sında yeni bağlar ihdas eden 
bu anlaşmanın dünyada bü -
yük hak ve adalet prensiple
rinin tak\'iycsine hizmet ede
ceğine katiyetle kani bulun -
duğumu arzetmek isterim. 

Berlin, 26 (A.A.) - Havas 
Sureti umumiycde iyi haber 
alan Alman ınahfellerindc zan 
ned.ildiğine göre llender ·on 
halihazırdaki vaziyete bir ça
re bulmak üzere Almanya ta 
rafından yapılan bazı teklif -
teri İngiltere hükumetine bil
dirmiştir. 

'---======~ 
lak.is onların lultuklan yollardan 
istifade ediniz. 

Herkes kendi san'atinin üstad
larının bir listesini yapmalı. On
ların çalıştığı gibi çalışarak yük
selmelidir. Bu tavsiyem bütün 
insanlar içindir. Bunda :şçi ve
ya hükümdar yoktur. Herkesin 
hissesi vardır. 

("') Bu makalenin birincisi 14 

ağıı.stos tarihli nüshamızda inti
şar etmiştir. 

Dünya vaziyetinin palavraya 
gelnıiyeceğini pekila bilen ve 
gazebeciliie yeltenen bu vatan
da !ar ikinci tabı diye sattkla
n gazetelerini kendilerinden ev 
ve! çıkan Son Telgraf'ın hatta 
Akşam ve Son Postanın verdi
ii haberlerin hulasalarile dol -
durduklarını görüyoruz. 

Bu bezirgan ruhlu insanlar 
bu §ekilde alacakları birkaç p:ı
ranın gazetecilik şerefilc tezat 
teşkil ettiğini bir türlü takdir 
edemiyorlar. 

Satış temin etmek için ıneın 
leketin ve milletin menfaatle -
rini çiğııiyen bu 
hükilmet derhal 
dır. 

gibi nc:ıriyatı 

durdurmalı . 

Başka gazetelerin \'e bilhas
sa Son Telgraf'ın verdiği haber
lerin hüla•alarını halkı heyeca
na daha doğrusu harp korkıı _ 
suna düşürerek satmak &)·ıptır . 
Ve tekrar edelim ki hunu an _ 
cak bezirgan ruhlu, gazetecilik
le aliikası olmıyanlar yapar. 

İkinci tabı rezaleti alaka _ 
darların 1"rarla üzerinde dur -
maları lizını gelen n-/,mnu 
bir ticaretten başka bir şey de
ğildir!. 

* 
Bir Taşla 

İki Kuş 
( Bllf tarafı 1 inci sayfada) 

mize fırsat düşseydi bizin1 

yapamıyaeağımıza rağmen. 

sırf gazetecilik hünerv.erliği 

noktai nazarından beğendik. 

Aferin Cümhuriyete Bir 

taşla ik.i kuş vurmak işte bu

na derler. 

-·------------

Devlet Deniz yollan U. MUdUrlüQünden 
Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak 

üzere n•ma ve h~miline olarak eşhas ve müessesata verılmiş olan 
gerek şehir hatlarile İzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler 
vapurlarına meh<us parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 
AğuJtos 939 tarihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve ser
best seyahat varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda 
İşletmemize ve İzınirde şubemize iadesi rica olunur. (6693) 

Umum Müdürlüğümüz münhalıitına doktor alınacağından talip 
olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İşleri MüdürlüiZümüze müra
catları ilan olunur. 

1 - Nüfwı hüviyet cüzdanı. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bıılunmak. 
3 - Mütekaitler için (s'n tah:l ;iini aşmamıı 'ulunmak). 
4 - Mii ka•tl r!n senedı re "!' 'erı. bon servısleri. (6749) 



FOSFARSOL Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sanoığı DirektörlUğUnde11 

' l . ' . _;, '\~ı•,, Fatma Münevver Gören ile Emine Medihanın 24334 hesap No. 
sile Sandığımızdan aldığı (350) liraya karşı birinci derecede ipotek 
edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takip Ü· 

zerine 3202 No. lu kanunun 4-6 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı mad
desine g~ satılması icap eden Unkapanında Haraççı Karamehmet 
mahallesinin eski Fener yeni Abdülezel sokağında eski 24 yeni 
18.20 kapı 103 ada 3 parsel numaralı odası olan ahşap bir dükkanın 

-·: 1 ' ' ......:. - • ~-.~ ., ~-..,,-.-..~ .... ::,....-.. ---f-~--

KAN, uv T, iŞTIHA ŞURUBU 
FOSF AR SOL, kanın en Hayati kısmı Olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğal
tır. Tatlı bir iştiha temin Eder. Vücuda Devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri can
landırarak asabi Buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid 
inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, tifo, grip, zatürrieye, sıtma nekahatlerinde, bel 
gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış ta
pu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 
(J87) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beledi· 
ye resimleri ve vakil icaresi ve taviz bedeli ve telliliye rusumu 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1/9/939 tarihinden itibaren tet· 
kik etmek isteyenler sandık hukuk işleri servisinde açık bulunduru· 
lacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş . 
ad ve itibar olunur. Birinci arttırması 16/10/939 tarihine müsad;f 
Pazar tesi· günü Cağaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye 
kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edile
cek bedelin tercihan alınması icap eden gayrimenkul mükellefiye
tile sandık alacağını tamamen geçmiş olınası. şarttır. Aksi takd;rde 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartile 31/10/939 tarihine mü· 
sadif Salı günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde hıra· 
kılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife da· 
ir iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak· 
!arını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyan· 
lar satış bedelinin paylaşmasındaan hariç kalırlar. Daha fazla ma-
10.ma almak isteyenlerin 38/1038 dosya numarasile sandığımız hu· 
kuk işleri servisine müracaat etmeleri ilfuı <>lıınur. 

f O S f AR SO l U: Diğer bütün kuvvet şuruplarından ayıran başlıca hassa: devamlı bir surette 

kan,kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 
Stlıhat Vekaletinin Rıemıi Müsaadesini haizdir. Her Eczanede bulunur. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Ve EKsiltme Komisyonundan 

'Bakırköy akliye ve asabiye hastanesi için lazım olan 50.000 me'l· 
re yerli kaput bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28/8/939 Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu kxı:ıniı;. 

yoııda y&pılacalrtır. 

2 - Muhammen fiat: Beher metre 28 kuruştur. 
8 - Muvakkat teminat 1050 liradır. 
' - İstekliler §artnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
il - İateldller cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayı· 

h kamında yaızılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat mak· 
bua veya banka mektubu ile biri ikbe tekilli havi zarflarını ihale sa· 
atinden bir aat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

(6212) 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğü 

1 LAN 
Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 

26 Agıırtos 1939 tarihinden itibaren meriyetten kalkmıştır. 
Eski pasıı hamillerinin, Belediye Meclisince tesbit edilen 

yeni listeye dahil olup olmadıklarını anlamak ve eski pasoları
m eui vermek üzere ida:ı;eye müracaatları rica ve eski paso-
111' lı.ullıuııldığı takdirde biletçilerimiz tarafından istirdat edi· 
1-ii ilin olunur. c6668> 

Umum 

1 Londra ve Parisin en meşhur 

1 

fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek fan. 

tazi MUŞAMMALAR ve 

MANTOLAR, Beyoğlnnda 

BAKER mağazalarında teş •· 
hir edilmekte ve gayet mü
sait prııitle ve ucuz fiyatlar
la satılmaktadır. Çeşitler tü· 
kenmeden evvel ihtiyacınızı 

şimdiden temin ediniz 

1 i0RK TİCARET BANKASI A. S. 
T E S f S T A R 1 H I 1919 

MERKEZ/: ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELER] 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK ·Şubeler: TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
Si ,, 

çcık mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulma:dadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 

- M. Özevren'in 

1 
Les Gallid•me• L•• 

. Plu• U•uel• 
Her mekteplinin. müter • 

cimlerin en lüzumlu el kita· 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 

* 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster· 
mek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 
ını tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç ver-
mek suretile kolaylık göstermektedir. (6744) 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına ·başlanmıştır. Ücretler 

aşağıda gösterilmiştir. Fazla malfunat almak isteyenlerin 
":ul Direktörlüklerine b~ vurmaları. 

Ankara Kız ve Erkek Kollejleri 
İlk Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 lira 
225 260 285 • 

Eursa Kız Lisesi 
İlk Orta Lise 

Gündüz '40 50 lira 
Yatılı 185 185 • 

lzmir Ege Lisesi 
1lk Orta Lise 

Gündüz 50 60 75 lira 

Yatılı 160 200 200 • 

Asli maaşı 55 liraya kadar olan memur tekaüt çocukların· 
dan ve karde§].erinden yüzde on tenziıllit yapılır. c6495• 

Şık Bayanların Nazarı Dikkatine 
Her renkte Anyoraze, Anyo dezen, Emroz. Taypulen, Kuzu, 

oğlak ve S. ve S. Avrupanın 1940 kürk modelleri gelmiştir. 
MANTOLAR hazır ve ısmarlama uzun vade ve kefaletsiz ola· 

rak mağazamızda satılmaktadır. 

Adrese dikkat: A R J A N T E T 1 L K 1 
1 

hıdır. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 35 Kr. İnkılap Kitapevi. 

Lise ve orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylôl Cuma 
giinü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylül Cumartesi günü haş· 
!anacağı ilgili talebeye bildi rillı. 

Mahmutpaşa İrfaniye çarşısı No. 5 Tel: 22554 

Açık mesameler daima siyah 1 
noktaların ve sivilcelerin te
vekkülüne zemin hazırlar. Cil
dini.sin mesamatını s•kıştır

mak, sivllce ve çillerinizi iza-
le etmek için siz de 

KREM PERTEV 
Kullanınız. 

Kanun! Mümessili ve NeşriJrat Dl· 
rektörü: A. Neci, Basıldığı Yer: 

Son Telçaf Basunevi 

Eli çabuk sünnetçi 

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

Telefon: 52.73 

naıtuı vıo."'"'.......,. .... . 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezg:ner 
Gazete Mecmua 

l(ltap 

Aydın 

Dr. Hafız Cemal ı 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç ber giln 2.5 - 6, s.1ı, 

Cumartesi 12 • 25. fılraraya 

Eskişehir de 
Ses .. Dşnll< 

İKDAM ıazetesinin tevzi 

merkezidir 

Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Veni Kalkanlar için Gıda : 

Plya.saya Çık:t:ı .. 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K U N LA R 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 

hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarım mucip olmaz 

KANZUK PİRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCİMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

KANZUK BESLEYiCİ UNLARI 
Eşsizdir, Mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozulmaz ve Kurtlanmaz 

Umumi Oejp)@: 1NG1L1 z. KAN z u K E©~aınıesDıı Beyo~Dl!.JI • Ds'itaııril!Q>l!.JID 
lstanbul Perakende Satı, Yeri : 

0
BahçekaP.• Zaman ıtriyat De 

lzmlr Acentası : T RK ECZ~ DEPOSU 

..ruı uı.ı i .. ~·-- -
$1JJJA. '".. u 


