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eugünkü Tehlikeli Buhranın Kat'i Neticesi 
Hitlerin Vereceği Son Kararla Belli Olacak! 

ALMANYADA,DÜNDENİTİBAREN 
·cııK ıoRKusu· HALKA YİYECEG'İNİ VESİKA İLE 
A. • TEMİN EDEBİLECEGİ BİLDİRİLDİ 

Cevabı HENDERSONLA HITLERE GONDERDI 
'htimali düne nisbetle Harp ı · ' 

.. 1 biraz daha artmış 
maatteessu d kik 

.. .. .. or Biz son a a-
gibi gorunMu~ yB B'.itler'in akli 
ya kadar os . 

. . . ali gelerek beşerı-
selımının g p tf.. fetaket
yeti, tarihin kayde 'jp "klemek-

:. .. gu" .. ne suru 
!erin en buyu .. 't etmek 

"ini umı 
ten vazgeçeceg .. Al n devlet 

Vaziyet Belli Oluyor Seferberlik Tamam 
~ .....,...... 1-......... ,...., 

İNGILTERENİN CEVABI !HARP HAZIRLIKLARI 
Berlin, 27 (A.A.) - Havas a -

jansından: ASKERİ 

1 . -. . . . .. '"'"' ... ... . .. . '"' .... '"' ... '"' ............. .. 
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IHONU ANKARADA 
Milli Şef Garda Coşkun 
Tezahüratla Karşılandılar 

Ankara. 27 (A.A.) - Rei - 1 şal Çakmak ve şehrimizde bu 
sidimhur İsmet İnönü bera- lunan Vekille.rle mebuslar ve 
berleriııde Başvekil Doktor 
Refik Saydam, Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu ve ma· 
iyetleri olduğu halde bu sa -
hah on birde hususi trenlerile 
Ankaraya avdet buyurmuş -

lar ve i•tasyonda B. M. Mec
lisi reisi Abdiillıalik Renda, 
Genel Kumıay Başkanı Mare 

Vekaletler ileri gelenleri ta
rafından karşılanmışlardır. 

Milli Şefimiz, garın içini ve 

dışını dolduran kalabalık halk 

kiitlelerinin alkışları arasında 

otomobillerine binerek doğru

ca Çankaya köşküne gitmiş -
)erdir. 

Ç .. kt' ma 
istiyorduk. ~n · yaptığı 
reisinin şinıdıye kadar k t etti-

h Plı hare e 
işlerde çok esa • affa· 

"t vatı muv ğini ve zaten mu e . . el 
k . _.1 . . de bundan ılerı g -
ıy.,, erının . a:ffa-

Berlin, 27 - İngiluerenin Ber 
lin sefiri Henderson İngilterenin 
cevabını hamilen buraya g<>lmış 
ve derhal Hitler taralından ka-

' bul edilmiştir. 
Bugünkü vahim v<ıziyetin kati 

neticesi Htlerin vereceği karara 
bağlıdır. 

Gıda maddeleri ile bazı eşya
nın satın alınması için ihdas e • 
dilmiş olan vesikaların tevziine 
bu sabah başlanmıştır. Vesika u
sulünün ihdası, hükfunet memur 
!arının halka bu tedbirlerin hiç 
te endişe edilecek ıbir şey olma
dığı ve ancak piyasanın tanzimi 
ve müstehlikler arasında nisbet 

MUzak~re Yıldıray Denizaltımız 
N 1Ç1 N D . 1· d. ·ı· g-ini ve zaten mütevali muv fi 

k "h ga e· 
kilerin kah zatından, a ld 

yı ı
tinden, tam sırasında ve . . bi· 
rım süratile istiiade etmesınıb k 
len bir adamın bu kadar ça u 

' muvaf-
kendi>lini şaşırmasına ve .

1 
il .vakh e 

fakiyetlerin gurur e . . bu 
Napolyon'un da yaptığı gıbı
kadar çabuk iıhtiyatsızlığa ka1, " 

.. tur 
kışmasına akıl erdirmek guç · 

Halbuki dündenbeTi atman ~: 
ni haber !ere bakılırsa tam 

d gu- muza 
harp arifesinde bulun u . 
hükmetmek mecburiyeti hasıl o
luyor. Filhakika dün gelen hava· 
dis arasında mesela İtalyanlar~ 
bütün posta vapurlarına derh~ 
. d"nmege 
Italyaya dönmek ve 0 

. aI 
vakit bula.mıyanlara da bıtar . 

t ek emrını 
limanlara ilti:ca e m Al-
verdikleri gibi haberler var. 

"l ·m harp ha-manyada da en mu 1ı .. · 
tmak u· 

zır lığı alametlerinden ° 
• ihtiyaçların zere şimdiden zaru!'l . 

vesika ile tevziine başlandığı .bıl-
diriliyor. . Jık· 

B .. t.. b tedbiı·lerın, hazır 
uun u k tmak 

ların hep karşı tarafı kor u .. 
ve eğilmeğe mecbur etmeldk. ~ç~: 

·şae edı ıb-· 
yapıldı.ğına veya ı .. he 

h .. km tmek güçtür. Buna şup 
u e · · zorla 
ok ki Almanya, kendını 

'Bedin, 27 (A.A.) - Hitler, Baş 
vekalet binaBının elçiler salo -
nunda bu.gün bütün Reishctag me 
buslarını kabul ederek kendile
rine vaziyetin vehametlııi izah 
etmiştir. 

Reichstag, Landradan yapıla -
cak tebliğata inttzaren bu gece 
devamlı olarak sabaha kadar iç
tima halinde kalacaktır. 

iNGiLİZ KABİNmİ 
Londra. 27 (A.A.) - İngiliz 

kabinesi sa.at 15 den biraz son
ra toplanmıştır. ·· 

Kabine toplantısından evvel 
Çemberlayn nazırların .bir ç~ğ~ 
ile müzakere halinde irlı: Harıcı
ye Nazırı Lord Halüaks, dahili • 

Nazırı Samuel Hoare, Maliye 

N
ye Jo'--· Simon, Harbiye Na 

azırı '""' 
u~·e Bel:isha ve Müstemle -

zırı ..,..,. 
kat Nazırı Macdon~ld. .. .. 

İngilterenin Berlı~ ~uyuk ~J, 
.. Henderson da bulun bu mu-

çısı . . 
zakerelere iştirak etmıştır. 
Başvekil çemıberlayn saat ~ 7,30 

da Buckingham sarayına gıt -
. derhal Kral tarafından ka-

JDlŞ ve 
bul olunmuştur. 
· iTALYADA 

Roma, 27 (A.A.) - Havas a -y ' . tten az çok 
scvkettiği son vazıyl! bir jansından: 

Henderson mı.ıvaffakiyetle çıkamazsa (Arkası 7 inci sayfada) 
harbi göze aldırmıştır. --------------------------

(Ark~B~~:::~i Londra Büyük Elçimiz 

411uııııııııııııuııumıomımımııııııınıı~~ T. Rüştü Aras Geldi 
= · e· oEBI ~ = YEN 1 ;;;;:; Londra bü-

R o M A N 1 M 1 z ~ yük elçimiz 
~ !=" doktor Tev -

~ il Karlı 1 fik Riiştü A -
:= i6 ras dun şeh -

il Bı
•r Kış _ rimize gelmiş 

e _ = tir. - h == Doktor Tev · il Saba ı ;;;; fik Rüştü is-
~ ·~ tasyonda dost 

== YAZANLAR: ~ == = == d siSi § Seliimi izzet Se • ı=ı 
5 Ve Mefharet Ersin ~ 
İ! · · en güzel ;;:;: ~ Yeni mevsımın ~ 
{;S edebi hadisesi olacak olan !§!; 
5 b' -bu eserin tefrikasına ır § 

kaç güne kadar başlıyoruz. 5S 

!arı ve gaze-· 
teciler tara -
fından karşı • 
lanmış ve doğ 
ruca Perapa -
!as' oteline 
gitmiştir. 

Doktor Aras 
r 11 

Diin Avnıpadan şehrimize gelen Maliye Vekili 
Fuat Ağı-ah ve Rüştü Aı-as 

Kesilmiş 1 enıze n ırı ıyor 
Bugün Haskögde Saat 12 de 

daııcsin<le tevzii mevzuu bahso1- V oroşilof Konuşmala
duğu suretindeki teminatların<ı j f . 
rağmen, büyük bir heyecan tev- ' rın Mevzu unu fşa Ettı 
!it etmiştir. 

Sabahleyin radyo, her saat ba
şında musiki neşriyatını tatil e
derek iaşe vesikalarının ihdası 

keyfiyetini muilük gösterecek 
neşriyat yap=ştır. B uneşriyatı 

Almanyanın iaşe bak>mından va 
ziyeti hakkında Alman halkını 

endişeden kurtaracak, teskin e -
decek izahat takip etmiştir. 

BERLİNİN HALİ 
Berlin'de büyük bir faaliyet 

hüküm sürmektedir. Askeri me
murlar tarafından müsadere e -

(Arkası 7 inci sayfada) 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass 
ajnası bildiriyor: 

İzvestia gazetesinin bir mu -
harriri, Sovyet askeri heyeti re
isi Voroşilofa birkaç sual sormuş 
ve Mareşal Vor<ışilof da bunla
ra aşağıdaki cevapları vermiş -
tir: 

- İngiliz ve Fransız heyetle
ri ile yapılan görii§meler ne ne
tice vermiştir? 

Voroşiıl-Ofun cevab1: 

- Arada zuhur eden ciddi 
fikir ayrılıklarından dolayı, bu 

(Arkası 7 inci sayfada) 

A Birader, Sen De 
Kim Oluyorsun?. 
Haber 
Zaruri 

Gazetesine 
Bir Cevap 

Dünkü Haber gazetesinde, 
boyundan, bosundan büyük 
mevzulara djJ uzatan bir ya
zı gözümüze ilişti. Evvela ce
vap verınemeği diişündiik. 

Fakat, en basit nezaket kai

delerini dahi çiğnemekten çe 
kinmiyen bu bayağı yazıya, 
layık olduğu cevabı birkaç 
satırla olsun vermekten de ken 
dimizi alamadık. 

Haber gazetesi, ne meta 
olduğunu yıllardanberi İstan
bul halkına kafi derecede ta
nıtınış bir ccridcdir. 

Haberin bir adı da «Palav· 
ra» dıı· Bu hükınü veren okıı· 
yucular, haklı olarak, artık, 

o gazeteyi hiç almamaktadır
lar. 

İşte biilün telaş ve endişe
niıı yegane mucip sebebi 
de bu noktadır. 

Son Telgraf reflkimizle 

bir alıp vereceği olduğunu 

zannettiğimiz Haber refi
kimize tavsiye .ederiz, o ar
kadaşımızla kozunu pay et • 
sin. Burada, Son Telgrafın 
avukatlığını yapacak değiliz. 

Esasen İstanbulluların en çok 
sevdiği bu gazete de, böyle bir 
yazılı.nıa_muhtaç değildir. Yal 
nız, Haber refikimize şunları 
söylemek isteriz: 

ikdam ismini pek laiibali 
ve bayağı bir §Ckilde ağzına 
alon Haber refikimize derhal 
söyliyelim ki, İkdam dliriist, 

vakarlı ve ciddi mevcudiye -
ti, temiz mazisi ile, ıneınle

ketin rağbet ve sevgisini ka
zanıı11~ bir gazetedir. 

Eğer. satl!'lar altında gay
risaıninıi fikirler araınak ve be 
zirganlık bulmak icap ederse, 
herhalde, bunu, Haber rcfi -

(Arkası 7 inci sayfada) 

Merasim Yapılacak 

Yıldıray'ın diin aldırdığımız bir :ııesmi 

Almanyanın Krupp müessese- , 
si tarafından Haskoyde V al de 
kızağında yapılmakta olan . Ay> 
sınıfı deni.za11ılarımızdan Yıldı • 1 
~ayın inşaatı da tamamlanmış -

tır. Yıldıray, bugün saat on iki
de merasimle denize indirilecek 
ve denizaltı filomuza kıymet· 
1i bir eleman daha iltihak etmiş 
olacaktır. 

LEii 
Klakson Cakasiyle Şoför Raconu 

Aklımızda kaldığına göre ge
çen ay İstanbulda, br giinde beş 
kamyon kazası olmuştu; iki gün 
evvel d~ gazeteler bir günde üç 
kamyon kazası kaydettiler. 0-
tonıobil kazalarının sayısını da 
- pek yakında · Allah bilir di
yeceğiz. 

Bütiin medeni memleketler
de şoför cakasının öniine geç -
mek, otomobil, otobüs, kamyon 
kazalarını azaltmak için tedbir 

ı 
tedbirlerin başında geleni klak· 
son ya,ağıııı tatbik etmemeğe 

başladık. Bir türlii sağını solu· 
nu tutınak istemiyen, traın\•ay

lardan inen yolculara raJıat \.'er 
nıeınekten zevk alan, kalabalık 
caddelerde iki tranıvay arasın

dan geçerek cambazlık l·apan 
birçok şoförün cakası tanısın 

olsun di:ve: Seyrüsefer talimat 
namesinde k~rner çalmak ya -

(Devamı 3 iiucii sayfada) 
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Müfettişi Emek 1 i General 
Reisi Eski 

Kemal 
Topçu 

Koçer 
~= 

Düşman Donanması 
• 
lneboluda Bulunuyor 

Dön~ te az tehlikeli olmamış 
tı. Bereket versin, dalgaların 
yardımına mazhar olan vapur 
daha büyük bir süratle Boğaza 
girer. İki saat süren bu çalkan
ma, Boğazın sinesinde barınmı
ya mecbur eder. Karakol gemi
sinin uzaklarında demır atılır 

Grup vapurun döndüğünden ha
berdar olmuştu ve Ankarayı da 
yeniden haberdar etmiştı. 

Denize açılamıyan bütün va 
purlar Kavakta sıralanınca, va
pur bunlıırın arasında biraz em
niyetli bir mevki oo almış olu -
yordu. Fırtına tamam 48 saat 
sürüınştü. Tabiatın yenilmez 
kuvevtinin esiri olan vapurda 
arkadaşlar, karakol gemisini da
ima gözde bulunduruyor, ufak 
hareketlerden bile şüpheye dü
şüyorlardı. Bu üzüntülü bir va -
ziyetti. 

Yine selameti denizde arama
lıydı. İkinci gün akşama doğru 
hava biraz güler yüz göstermiye 
başladığını gören arkadaşlar, 

kaptana yola çıkmasını ihtar e
derler. Demir alınır ve çıkılır. 

Ulu dalgalar. vapuru bir oyun
cak gibi yuvarlamıya başlar. Ar
tık, ne olursa olsun, dönülemez: 
İleri! 24 saat dalgalarla mücade
le edilir. Denize açıldıktan sonra 
yine korkunç vaziyet başlamıştı. 
Fakat dönmek te tehlikeye düş
müştü. Kaptan bir tarafa iltiea 
et.mekte çok ısrar eder, Amasra
ya mecburen yanaşılır. Liman 
kumandanı Kemal adlı bir deniz 
subayının idaresindedir. Kemal, 
bütün denizciler gibi neş'eli, se
vimlı ve cesaretlidir. Armağan
la gelen bu yolcuyu nüvazişle 

karşılar. Ona şimdi de selam ve 
hürmet! 

Am.asrada ilci gün kalan va -
pur, grupu da haberdar etmişti. 
Fakat Ankaradan dolaşıp gelen 
bu haber, epeyce heyecan uyan 
dırmıştı. 

Fırtına biraz mayna eder, İne
boluya teveccuh edllir. Fakat bu 
Karadeniz! Onu ~ışın seferler 
yapanlara sormalıdır. İneboluya 
kadar çok defa ölüm tehlikeleri 
geçirilir ve altıncı gün, akşam 
karanlığile İneboluya varılır. 

İnebolu kumandanı Zafer Ke
maldir. Kemal, vazifesine can -
dan bağlı, enerjilc bir askerdir. 
Yalnız emrindeki askerler değil, 
o harp halinde İnebolulular da 
on un bir işaretile ve bir makine 
süratıle işlemektedirler. Ne ya
ıık ki İnebolunun şakasız denizi 
geceleyin yüklerin dışarı çıka

rılmasına müsaade etmiyordu. 
tneboluya dalgalı bir denizde 
•ıkanların denediği vasıta ve bil 
diği usulle iki arkadaş karaya a
lınır. Basit bir kahvehanenin i
ki karyolalı bir odasında istira -
hallen temin edilir. Burası, ga
yesine erişenler için bir saraydı. 
Altı günlük hırpalayıcı bir yolcu 
!uğun yorgunluğunu dindirmek 
mecburiyetinde olan arkadaşlar, 
uykuya dalarlar ve yarınki me
sai için kuvvet almak isterler. 

-Kak! 
- Ne var? 
Karyolayı da sarsarak: 

- Kak, kumandan istiyor! 
Büyük bir hiddetle: 
- Kumandan, İnebolu kuman

danı! 

Evet. İnebolu kumandanı ve 
Mili Ordunun İneboludaki mü
messili! Jandarma neferinin ge
tirdığı emre derhal itaat e~me
liydi. 

B.ı·az sonra Zafer Kemal, me
ali ta.krıben ~ağıda yazılı bir ka 
ğıt gönderdi: 

, Vapur, derhal boşaltılmalı • 
dır ve içerideki işlere sizin de 
nezaretinlz elzemdir • 

Kumandanın, bu müh.m emri 
derhal ifa edilmeliydi. İki ar -
.kadaş işbaşına koşmuşlardı. 

Yunan donanmasından bir fi

lonun Zonguldakta olduğuna da
ir olan haber, tahliyenin bir an 
evvel yapılmasını ihtar ediyor -

du. Sonra donanmanın İnebolu
ya müteveccihen yola çıktığı da 

ilave edilmişti. Bu aramada, aqa
ma kadar İneboluda bulunabilir 
di. 

İnebolulular işbaşında idı. Çı
~an cephane de ateşlerden mü -

teessir olmıyacak bir yere kadar 
taşınmak üzere tertibat alınmış

tı. İşitiyorduk, Türk kadını o ha
vada bu sandıkları yurdun ta 

içerilerine kadar taşıyor. Gerçek 
fedakarlığın bu derecesi hiç bir 

millete nasip olmamıştır. Anka

rada gördüğün sembol, o yük -
sek kadınındır, onun huzuru ul

viyetinde eğilmeden geçme! 
Vapur mürettebatı bitaptı. 

Dalgalarla savaşan tayfa, şimdi 
de durmadan çalışmalıydı ve ça

lışıyordu. Vapurdan b~lıyarak 
ufuklara uzanan mesai zınciri, ü 

mit veriyordu. Bu heyecanı, bu 
şevk ve neş'eyi ve bu sönmez i -

manı görünce, yarından çok da
ha büyük bir kuvvetle emin ol

duk ve İnebolululara, bundan ötü 
rü de. büyük muhabbetler bağ -
ladık. 

İstical gösteren işçiler, barut
la oynadıklannı da düşünemi -

yor !ardı. Tehlikeyi düşünenler 

yoktu. Her hareket gözde tutul

malıydı. Alakadar memurlar gi
bi arkadaşlıır da bu işte de çok 
yoruldulardı. 

Artık, altı günlük macera sa
mimi bir dost ksbandırm'l?tı: 

Kaptan. O da bütün kudretile uğ
raşıyordu ve tehlikeden kurtul

mak için. herkes savaşıyordu. 

Bazan ıpten kurtulan .andık dü 
şüyordu. Bi~al, tehlik_nin elle 

tutulduğunu söylüyorrlu. İkındi 
vakti, İnebolunun salapuryaları 

bütün cephane sandıklannı kı

yıya vermişti ve bu cesur adam

larla müvazi çalışan kafileler 
de iskeleyı boşaltmıştı. 

Karaya dönünce, Kemal Bey: 
- Donanına yarıyoldan gerı 

dönmüştür. 

- O halde biraz asude çalış
mak mümkün değil miydi? 

- Hayır, başlıyan iş bitmeli -
dir. 

E vet, haklıdır, iş bitmeliydi ve 

en büyük bir süratle de hitama 

erdi. 

(Arkası var) 

Namık Kemal Pulları 
Büyük vatanperver şai-

r .miz Namık Kemal'in ölü- • 

münün ellinci yıldönümü vesi

lesiyle bir seri pulun satışa çı

karılacaktır. Bu seri hakkında 

aldığımız malumat şudur: 

Seri dört puldan ibaret mec
muu 38,5 kuruş kıymetinde ola

caktır. Dört kıymetin üzerinde 
de büyük şairin bir resmi, res -

min alt kısmında ismi ve doğum, 

ölümü (1840 - 1888) tarihleri bu

lunacaktır. Ebadları 26X41 mm. 

dir. Serinin tabı adedi 100 bin 

olacak ve gene Courvoısier mü • 

essesesine tabettirilecektir. Bu 

pulların da merkezce bütün for 

maliteleri ilcmal edilmiştir. Ta

bıları iç:n emir verilmek üzere

dir. Önümüzdeki birinciteşrin 

ortalaıında ı;atl§a çıkarılacaktır. 

Mahkemeye 
Verilen Bir 

Fabrikatör 

İşçi Kızları Günde 11 

Saat Çalıştırıyormuş 
Asliye birinci ceza mahkeme-

sinde iş kanununa muhalif h~
reket ederek fabrikasındaki işçi 

kızları günde 11 saat çalıştırdı -
ğmdan dolayı adliyeye verilen 
bir çorap fabrikatörünün muha
kemesine bakılmıştır. 

Okunan tahkikat evrakından 
anlaşıldığına göre bu maruf fab
rikada çalışan işçi .kızlara Cu -
martesi günleri için de kanun 
hilafına olarak yarım yevmiye 
verilmesi adet edinilmiş, ayrıca, 
12 yaşından küçük işçi kızlara 

da; yine kanunun bu husustaki 
yasağına rağmen iş verilmiştir. 

Suçlu fabrikatör sorgusunda, 
işçilerinin günde 8 saat ~alıştı -
rıldıklarını; teftiş esnasırfda sa
bahleyin erken saatte fabrikada 
görülen işçi kızların temizlik i -
ç;n gelmiş olduklarını söylemiş 
11 saat çalışanlar olursa ücretle
rine zam yapıldığını iddia etmiş
tir. 

Suçlu; Cumartesi yevmiyeleri 
meselesinde de işçilerine ye,-mi -
ye değil haftalık verdiğini söy -
]emiştir. 

Küçük yaştaki ışçi kızları ça
lıştırmak hakkında da; nüf4s 
tezkerelerini tetkik etmediğini 

beyan etmiştir. 

Muhakeme şah_t celbi için baş 
ka bir güne talik olunmuştur. 

MÜTEFERRiK 

Maliye Vekili Geldi 
Teddvi çin Fransada bulun -

makta olan Maliye Vekili Fuat 
Ağralı Vekillerin Ankaraya da
vetleri hakkındaki tebliğ üzeri
ne dün şehrimize gelmiştir. 

Mısır Askeri Heyeti 
AnkS1.ra ya Gitti 

Şehrimizde bulunmakla olan 
Mısır askeri heyeti dün akşamki 
trenle Ankaraya hareket etmiş -
t'r. Heyetin, Ankarada kalacağı 
günlerin programı hazırlanmış -
tır. 

Avrupadan Memlekete 
Dönenler 

Eski Maarif Vekilı Safvet Arı 
kan dün sabah Paristen şehri -
mize ,gelmiştir. 

Dün ayni trenle, Avrupada 
tahsilde bulunan bir kısım genç 
ler de memleketimize dönmüş -
!erdir. 

Dün, ekspres, bir saat teehhür
le gelmiştir. Bunun sebebi, Al -
manyadaki askeri nakliyat dola 
yısile yolların kapalı bulunma
sı ve yolcu katarlarının bekletil
mesidir. 

İKDAM 

Çift T edr!sat Usulü 1 ~aric~ Gönde .. 

B YIK ıd 1 
rılen Uzüm Ve 

u ı a ırı mıyor incirlerimiz 

Bunun Sebebi Mevcut Mektep
lerin İhtiyacı Karşılıyamayışıdır 

Şehrlmi:ııdeki ilk mekteplerde 1 
çift tedrisat bu sene de kalkamı-

yacaktır. Çift tedrisat gören mek
tepU!rdeki talebeden elde edilen 

randıman düşüktür. Bütçedeki 
tahsisatın kifayetsizliği bir tür
lü bu mahzuru ortadan kaldıra
mamaktadır. 

ilk mekteplere teşmiline imkan 
yoktur. Yalnız Vekalet İstanbul. 
Bursa, İzmir gibi talebesi bol şe 
hirlerde sabah tedrisatını kabul 
etmiyecektir. 

Mekteplerden çift tedrisat kal
dınlanıadığı bir sırada ortaya i

kinci bır müşkül çık.mıştır. Maa
rif Vekaleti orta tedrisat mek -
teplerinde sekizle on üç arasın

da ders yaptıracaktır. Bu şekil 

iyi netice verdiği talroirde ayni 
usulün ilk tedrisata da teşmili 

muhakkaktır. Halbuki mektep -

sizlik yüzünden henüz çift teç!
risat usulü ortadan kaldırıla -
mad.ığı için sabahleyin dört ders 

usulünün bir müddet daha 

İhlamurdaki 
Köşk Alınıyor 

Burası ' Yeşil Saha 
Haline Kcnacak 

Beşiktaşta Ihlamurda bir köşk 
ve civarında ağaçlar vardır. Mü
zelerdeki eski eserleri koruma 
cemiyetince burası tarihi olduğu 
için köşk ve ağaçların muhafa -
zası lazım gelmektedir. Halbuki 
köşk ve bahçesi herhangi bir şah 
sa satılmış, ağaçlar yerlerinden 
kaldırılmış, bahçedeki tarihi ha
vuz harap bir hale konmuştur. 

Belediye, Ihlamuru aynen mu
hafaza etmek istediği için köşk 
ve bahçesinin satın alınmasını 

t.etkilc etmektedir. Ihlamur köş
kü yeşil saha haline getirilecek 
ve aynen muhafaza edilecektir. 

Ihlamurla Beşiktaş arasındaki 
cadd.cnin de bir an evvel tamir 
ed;Jmcs i kararlaşmıştır. 

MAARİF 

Profesör Ve De çe 1t
lerin Maaşları 

İstanbul Maarif Müdürlüğü bu 
mahzuru şimdiden anlamış ve 
şehrin mektep ihtiyacını yeniden 
tesbit etmiştir. 

Mekteplerdeki talebe mikdarı 
her sene bir mikdar artmakta -
dır. Geçen sene şehrimizin ilk 
mekteplerinde okuyan talebenin 
sayısı yetmiş üç bin olduğu hal 
de bu sene bu mikdarın tezayüd 
etmesi çok muhtemeldir. Maarif 
müdürlüğü her seneki talebe te
zeyüdünü tahmini oJ.arak tes -
bit edecek ve şehrimizde her se
ne buna nazaran ne kadar yeni 
mektep açılması lazım gelece -
ğini Vekalete bildirecektir, 

Fi orya Yolunda 
Feci Çarpışma 

Motosiklet Müsademe-
sinde Bir Kişi Yaralandı 

Dün Florya yolunda feci bir 
motosiklet çarpışması olmuştur; 

Cihangir Roma palas apartı

manında oturan Kostaki. bin
diği motosilctetle Floryırya git • 
mekte iken Karagümrükte otu • 
ran Mehmet oğlu Ziya Kolma -
yın idaresindeki motosikletle 
Florya Şenlik mahallesi arasın
da çarpışmıştır. Neticede Ziya -
nın sağ ayağı sakatlanmış ve has 
taneye yatırılarak Kostaki yaka
lanmıştır. 

MÜNAKALE 

Üniversitede P.T.T_ Su besi 
' İstanbul P. T. T. Başmüdürlü-

ğü üniversitede posta ve telgraf 
şubesi ;çnıaya karar vermiştir. 
Bu yıl açılacağı kararlaştırılan 

bu şube ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Yağ Sarfiyatı 
Son zamanlarda Devlet taah -

hiidlerinin tama.men yerine ge
tirilmesinden ve fazla mikdarda 
talep olmasından yağ fiatların
da bir yükseklik kaydedilmiştir. 

Urfa yağı 105 kuruştan 108 kuru· 
şa çıkmış ve bu fiattan 6.000 te
neke satılmı§tır. 

lzmir Fuarını Gezenler 

İhracatı Temin İçin 
Bağcılığın İslahı Lazım 

Ticaret Vekaletinin iktısadi 

hayatımızda büyük bir değişik -

!ile yapacak mahiyette olan ka -

rarile İngiliz takasına ithal et -

meğ;e muvaffak olduğu incir, ü

züm ve fındığın harice sürümü 

temin edilmiştir. Ancak üzüm 

piyasasının her sene biraz daha 

noksan olarak, açılması ve üzüm 

fiatlarının bu sen.e 8 • 10 kuruş 

gibi gayet cüz'i bir fiat üzerin -

den tesbit edilmesi Ege mıntaka 

sındaki bir çok bağcıları üzüm 

istihsalatımızın istildbali noktai 

nazarından düşündürmeğe baş -. 

lamıştır. 

1926 senesinde 120 bin tondan 

fazla olup kilosu da 110 - 120 ku

ruşa kadar olan kuru iraiı.m fi • 

atları her sene buhran sebebile 

muntazam surette dü~müş ve bu 

suretle umumi rekoltenin de 60 

bin tona yani yarıyarıya inmesi

ni intaç etmiştir. Bu ihraç madde

mizi harice sür.ebilmek içın dün
ya fiatlarına inilmek zarureti ol

duğundan üzüm fiatlarını müs
tahs ilin zararına olarak düşiir • 

mek mecburiyetinde kalınmak
tadır. Fakat .bu sene açılan ü -

züm piyasası köylünün istihsal 
fiatını bile koruyacak vaziyette 
değildir. 

Ticaret V ekıli son İzmir seya
hatinde bu mevzu üzerinde ala • 

ka.darlarla görüşmüş olduğun -
dan bu yıl bağcılığımızın inkişa-

fı için İktısat, Ziraat ve Ticaret 

Vekaletlerinin yeni ve geniş ted 

birler alması beklenmektedir. 

Memleketimize Girecek 
Döviz 

Son vaziyet karşı;;ında meıınle 

ketimize girecek döviz hakkın

da mühim tedbirler alınmıştır 

M 0 rkez Bankası ve şube -

!erine yapılan tebliğata göre do

lar, sterling, Fransız frangından 

başka paraların değiştirilmesi 

durdurulmuştur. 

---<000>---

POLiS 

Bir Tramvay Otomobile 
Çarptı 

Dün akşam saat 18 de Sultan· 

ahmette vat.man Sadığın idare

sindeki Maçka - Beyazıt tram • 

vayı (2405) sayılı şoför Hayda -
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12~ 1"J~J 
Hitler'in Milletlere 
Karşı Mesuliyetleri 

Son günlerde imzalanan Af. 
man • Sovyet ademi tecavüz 
muahede_sinden evvel Londra 
ve Paris hükumetleri daha zi
yade totaliter devletler şefleri
nin ve erkanının ihtiraslarına 
dayanan istekleri üzerinde ted
birler almakla meşgul bulunu
yorlardı. Faşist İtalya Habeşis • 
tanı işgali altına aldı. Habeş mil 
letini ve Habeşistan arazisini is
tismar eylemek, bu memleketin 
zenginliklerinden istifade ettir • 
mek için hazırlanmış servetler 
yoktu. 10 • 12 milyon nüfusu ih· 
tiva eden Habeş milleti, yeraltı 
servetlerini işletemeıniş, yer üs
tünde elde ettiği mahsulat ile 
zorlukla karnını doyurabiliyor, 
ihracat ile nakde tahvil ede<:ek 
büyük miktarda malları bulun
madığından, yalnız İtalyanın de 
ğil, diğer sanayi memleketleri
nin mamulitını da kafi miktar
da satın alamıyorlar, iptidai ha
yatı devam ettirmek mecburi • 
7etinde kalıyorlardL 

Yeraltı, yeriistü servetlerini 
işletmek, Habeş milletinin haya 
tını yoluna koymak, düzeltmek, 
İtalya sanayiine ve halkına istis
mardan istifade temin eylemek 
için sermaye lizundL Lüzumu 
olan cermaye ise, İtalyada yok
tu. Faşist hükiımet, sermaye ve 
varidat kaynaklarını, harp ha
zırlığı. masraflarına yatırmak 
mecburiyeti ile karşılaşmıştı. 

Faşist İtalyanın işgal eyledi
ği Arnavutluk da bu haldedir. 

Nazi Almanyanın işgal etti
ği Çekoslovakya, filhakika ileri 
bir milletin bulunduğu memle
kettir. Fakat, Alman sanayii ma 
muliihnın ihJ'acında ve satılarak 
nakde tahvilinde zorluklar var
ken, Çekoslovakya fabrikalan 
mallarını matlup tarzda satmak, 
Alman milletine istismar ve is
tifade hakları ve fırsatları temin 
eylemek çok zor bir işti. 

Avusturya da böyledir. Al • 
manyanın işgal eylediği Avus • 
turya ve Çekoslovakyadaki halk 
Alman milletinden daha fazla 
ıztırap çekmektedir, diyebiliriz. 

Danıig ve Koridor gibi dar, 
ufak bir saha da işgal, istila, il
hak edilince, Alman milletinin 
sefalet ve ızhrap içindeki baya
tı dii2eltilebilecek mi? Asla ... 

Bu yüzden çıkacak yeni bir 
harp milletlere bugünden tah· 
min edilenıiyecek geniş Jnik -
yasta büyük feliıketlere ve ıztı
raplara nıalolacaktır. 

Londra ve Pari.s hükumetle
rinin, daha ziyade Avrupanın 

politik ve sosyal durumunu mu 
bafaza kaygusile fedakarlıklara 
katlandıklarını anlamak lazım
dır. 

Totaliter devletler şefleri, 

daha ziyade Bitler, bu cihetleri 
derin ve etrafile düşünilTler, 

basaplarlarsa, yeni bir harbe se
bep olmaktan çekinecekler, uz
laşmıya yan~caklar, milletl&
rinin, dünya tarihinin karşısın

da ınesul olmak istemiyecekler, 
yeni bir harbe sebep olmaktan 
çekineceklerdir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Maarif Vekiıleti, yeni barem 
kanununa göre, Vekalet erkan 
ve memurinile orta ve yüksek 
tedrisat kadrolarında çalışan mu 
allirn ve profesörlerin maaşları
nı gösterir listeler hazırlamağa 
başlamıştır. Listelerde bilhassa 
Üniversite Doçent ve Profesörle
rinden bir çoklannın maaşları 

birer derece yükseltilmiştir. Bun
ların maaşları Eyliılden itibaren 
yeni kanuna göre verilecektir. 

Altı gün zarfında dokuzuncu 
enternasyonal İzmir fuarını ge
zenlerin sayısı 145.550 ye var -
rnıştır. rın idaresindeki otomobile arka- J"ffffffffffffff-ffff 

NOTLAR: dan çarparak otomobilin arka ça- ııı ı~~-·O••R• .. UY-OR:U::;•:!:ı 
murluğunu ezmiştir. 

MEKTUPLA 

TEHDİT 

'Kırk bq yaşında bir kadıa sek
sen beş yaşında.ki kocasını mek
tupla tehdit edlyorm~. 

- Mektupla tehdit edeceiine. 
ü!ilrük le tehdit else 7•-•k aab
metindea de kurtulurdu hiç ol
ma.ısa .. 

Demek içlmden doidu dol:r11Sut 

BOZUK ONDÜLE 

l\tAKİNELERİ 

Ondüle makineleri <:ıktı çıkalı ve 
bu kenclimi bildim blleli dalma 
&'&zetelerdt; şu ba!fhiı okurum: 

- Bozuk ondule maklneleri: .• 
Şu. makineleri Hani Selimi İz

zet'tn zaytf dcdlil beledJye zabı-

tası, ya düzeltUrse yahut ta l'•ze
teler yazmaktan va.zreçse1er. 
Ayıp oluyor, dofrusu! 

TAYYARE YANGIN· 

LARINA KARŞI 

- Tayyare yan,.ınlarını söndür-

mek için bir mayi ketfedllmif. 
Ded.lm. Arkad&fl.ll' omuzlarını 

sllttı: 

- Vız re.lir .. 
- Neden?. 

- .ı\rhk bu nevi keşifler par• 
etmiyor .. 

Yine ayni u.all tekrarladım: 
- Neden?. 

Giılettk cevap verdi 
- Şimdi dün)'& ÖJ'le 

ve öyle bir macU bekliyor ki, icat 
edecefl mayi ve1a toz lle happa
dak ş:u dünyayı kundaklıımak lsti
•enlerln aı.e.1nı söndünün! 

ŞU DERDE 

BİR ÇARE-

Öile7in, alı.pmla7ın .. cunün ka· 
Jabalık hancı saııtinde bir panik 

• 
manzarası seyretmek isterseniz 
Eminönü ca.mU merdivenlerine cı .. 
kıp meydanın manurasını bir rö
rün. Mllld raıılcele saldan, sol
dan celen lı:amyon. otomobil, oto
büs, tramvay, araba, motosiklet, 
bisiklet, beyclr akını karşısında YO• 

lu.n• ,llflrıp sallki :ranımılan, ıa7-
1aredeıı, tahrip bombasından taçı
tır clbl kaç17or. 

Aman bu derde bir çare! 
SIRNAŞIK 

AŞIK 

Bir adamcatn mahkemelik ol-
mut, C'&&ete bua: 

- Sımııtık itık!. 

Db'or. İnsanın bna bak.aralı:: 
- A, ilı:I &'Özüm, insan sımatlk" 

olmadan işık olabilir mi! 
Dlyettfl ı::ellyor. 

İKi NÜFUS KAl>IDI 

OLAN ADAM 

Bir adamın u.ı nüfus kiiıclı ta
ııdıiı sabll olm1"· Birinde evli, 
öbüründe bekir 1'Özükü7ormut
Arkadaşla kOD1"UJOnfut la: 

- Bir evi için, birisi kendisi 
içindir! 

Dedi. Eier bir b••ka marifete 
ve maslahatına 7aram.ıyona. 

ŞÜKRÜ AHMED 

Dört Biçakrı Birbir- ı 
lerine Girdiler ı Radyo Seslerinden 

ı El' aman 
Yenişehirde oturan kahveci f 

Şişlide Mustafa Gündüz ya-
Mustafa ayni semtte dolaşırken ı zıyor: ı 

İsmail, Muzaffer ve Yakup is - ı •-Bizim sokakta ve gıezdi f 
mindeki şahıslar tarafından bı- f ğim birçok yerlerde radyoııu f 
çakla biribirlerini hafifçe ya - f olanlar pencereleri de açarak t 
raladıklarından cümlesi yakalan- ı en son sesle ciyak ciyak rad- f 
mıştır. yolarını çalıyodar. Fakat bu- f 

f nun komşularını rahatsız et - ı 
Hem Suçlu Hem Güçlü ı tijfoi düşüum.üyorlar mı? Bun ı 

Arabacı f dan başka oda içinde en son ı 
Kadıköyünde telefon caddesin 

de (47) numaralı evde oturan 
Nuri kızı Sabahat Süer polise 
müracaat ederek ayni oaddedeQ 
geçmekte oken bir arabanın ken 
diaine çarptığıru ve cDilckat et!• 

demesi üzerine arabacının ken • 

disini darpettiğini iddia etmi~ 

hem suçlu, hem güçlü araıbacı 

yakalanınıştır. 

ı sesle bağırtılan radyodaki mü ı 

i ziğin zevki nerede? 
Belediye kanununa göreı 

ı saat 11 e kadar herkes i!lledi- ı 
ı ğini ) apar aınına .. bütün sem- i 
f
f ti keyfi için taciz etmeğe hak ı 

kı da olmaz ya .. . 

ı Belediyenin buna müda - l 
f hale edip elmiyeceğini ı 

ı Soruyoruz ? ı : ........................ : 



Yugoslavya Me~usan Ve 
Ayan Meclisi Feshedildi 
Yeni Meclislerin İntihap Tarihi 

Henüz Belli Değildir 
Bir Tethişçi 
Linç Ediliyordu Belgrad, 27 (A.A.) - Avala 

ajansı bildiriyor: 
Krallık niyabeti taraıfımlan 

neşredilen biır kararnaıne ile 
kral tarafından tayin olunan ve

ya intiılıap edilen ~y~ ~sının 
vlkaletleri i.ptal edilıniştır. Ay_an 
meclisine aza intihabı ayan ın
~ihaıbı bakklndaki kanuna tev -

fikan yapılacaktır. 
Diğer bir k,aramaıne ile 11 

Kanunuevvel 1938 de intihap .e
dilen mebusa.ıı mecli6iı fefilıedıl-

mi'ş~ tarafından ~redi!ecek 
lan bir kararname ile bııahare 

0 
· ·• devre dört senelik yenı teşrıı 

• ın· memJekette yapılacak olan 
ı.ç rih" t mebus intibalıatının ta ı es-

bit edilecektir. 
Niyabet mec!.isince neşredi -

Jen bir kararname Hırv~Uar : 
yalet için ıoonulan ahkaını di
ğer eyaletlere de teşmil etmek 

tedir. 
Bu kararnameye nazaran e-

letler birleşebilecekler ~ bun 
i.:ın arazisinde tadildt yapıla -

bilecektir. 
Kral tarafından neşredilen 

c:liğer bir karam,ame ile 10 ey= 
!fil 1931 tariblı ıntihabat kanu 
nu tadilat ııslahatiyle bırlikte fes 

hedihnektedir. . 
Nazırlar ınecliliince melıus ın 

tihabı hakkında bir kararname 

neşrecJUmel§tedıi.r. 
Nazırlar meclisine mebus in

tihabı bak.kında bir kararn~me 
neşretmek salahiyeti verilmış -

tir. 
B veltil Svetlroviç ile başve-
aş k dig• er na-

kil muavini Maçe ve 
'b prensin huzurunda 

zırlar naı 

yemin etmişlerdir. . 
Niyabet meclisince isdar ed~ 

· kararname >le başve 
len 'bır . az :Kartal nişanı 
SvetkoVl'Çe Bey ih edil
nın büyük 1wrıc1onu tevc·ı Ma-

. . A i karaname ı e 
ınişür. yn :Kartal nişanının 
çeke de Beyaz .. i verilmiş
büyük kordnn rutbes 

tir. b karar 
Niyabet :meclisinin ıır . . e 

. ile nazırlar meclıs.ın 
namesı cemiyetler kanunu 

• matbuat ve . ki ka -. . • mahıyette 
ile saı~ sıyası • ı1ınasını der 
nunlarda tadilat yap ·s(lar et 

. eden karamamele~ ı. 
P~ k salahiyeti veri!mıştır. 
me iLAFI 

SIRP • UIRVAT İT 
D .. ak 

Belgrad, 27 (A.A.) - un t 
. dilen Sırp - }Iırva 

şam ımza e . .. tahlil edil 
itilafının metnı şayle 
mektedir: 

:ıa yuogoolavyanın 
itilaf evv.e ~ı 
1 ın flırvatların ve :o o 

Sırp ar '. ,,_,·1· . ve terakkile 
1 . ıstuva ını 

ven erın . . kilde temin et-
. • en yı bır şe 

nn . ı.mekte ve kanunu 
tığin> te9brt e maddesine 

. . 116 ncı 
esasının .. k bir hükumet 

·· stenit muşterl' 
mu .. munu tasdik et -
kurluması ıuzu b. Hırvat
mektedir. Hükumet ır 

i.Jıdası için alakadar 
lar eyalet:.svibi ile kıırulacak
iimillerin ~ 

tır. .. • t ııeviet m~reketi 
Hukum1! ak üzere si-
kiliıtını hazffl&m . 

teş 
1 

neşredecektır. 
'asi kanun ar 1 r 
• yaleti ile sahil eya e ı 

Save e . fluid Uok, Brt-
' e Dubruvnık, • ik 

z Dervanta, Travn 
ç<)gral, Şat ' 

1 
.· Hırvatlar eYa-

F . . 'ka daore eı ı 
OJını • J rn.ın 

. . ta ·ıyacak o an 
ltti ismını ş Bu mın 

- ı nm•<lardır. t•kava bag a .., ki 
- h dutları devlet teş -

takanın u t'i olarak 
liıtı yapıldığı zama~ 1:ı:11arın ta 
tcsbit edilecektır. _u . - afi 

. d 'ktısadi içtımaı, co!(f 
j mın e ~ . • .. önünde tutu-
"e ;iyası şeraıt g<ı<l 
Jacaktır. -~ lduğu 

1 . . i mıntakırua o 

lar, Hırvatlar ve Slcvenler ara
sında müsavat olacağını ve u
mumi hizmetler için de bunla
nn ayni muameleye tabi tutu
lacağını kaydetmektedir. İtilif
ta t&nınıruş dinlere mell6up o
lanlar arasında fark gözelilmi -
ycceği ve bunların ayni esaslı 

medeni ve siyasi haklara malik 
bulunacağı tasrih edilmektedir. 

Liverpulde İki 
ı Bomba Patla1ı 

Hırvatlar eyaletini alakadar 
eden işler için icra kuvveti vali 
vasıtas'.le kralın elinde olacak
tır. Kral, valiyi nasp ve azlede
cektir. Vali kral ve diy~e karşı 
mesuklür. 

YENİ KABİNE 
Yeni Svetkoviç kaıbinesi şu 

suretle teşekkül etmiştir: 
Başvekil: Svetkoviç, Başve

kil muavini: Zağreb avukatların 
dan Maçek, adliye nazırı: La.zar 
Marlııoviç, Maarif nazın: Boji • 
dar Maksimoviç, Nafia nazın: 
Mişel Krek, Orman ve maadirY 
nazın: Cafer Ku_leooviç, Ta
lim ve terbiye nazırı: JE'Vrem 
Tomiç, Münakalat nazll'ı: Niko
la Beşlitç, hariciye ve harbiye 
nazırı: Milan Ned'.ç, Posta ve Tel 
graf nazırı: Zağreb avukatların 
dan Josip To~bar, maliye nazın: . 
Saray Bosna avukatlarından Şu 
ley, Devlet narım: Zağn:b avu -
katlarından doktor Barişa Sol -
jan, Ticaret ve Sanayi nazırı: 

Zağreb avukatlanndan doktor 
İvan Andres, İçtimai MuaNenet 
nazm: Doktur Beranko Çudri -
Jov.ıç, Devlet na;<ırı: Belgrad ü
niversites1 profesörlerinden dok 
tor Mişel Komtantinoviç, Dahi 
liye nazırı: Stanoje Mihalçiç. 

Romen Ve Ma
car Ekalliyetleri 

Bükreş, 27 (A.A) - Havas a

jansından: 
İyi malumat almakta olan me

hafilde Romanyanın ekalliyetler 
hakkında bir misak a1<dine müte 
allik Macar teklifini nazarı iti
bare almıyacağı beyan edilmek

tedir. 
Romanyanın eski cidalleri u • 

nutmak maksadiyle bir ademi 
tecıı.vüz misakı akdini tekli! et- ı 
miş olduğu, halbuki Macarista -
nın ekalliyetlere müteallik bir 
misak akdi hakkındaki teklifinin 
bu cldalleri yeniden açacağı be
yan olunmaktadır. 

----00--

, Afyon Halkevinde 26 
Ağustos Merasimı 
Afyon, 27 (A.A.) - Afyon 

Halkevi mensupları dün kurlu -
Juş güne~ inin doğduğu kutsal 
:Kocatepeye her sene yapt>kları 
mutat ziyareti yapm1şlardır. 
flallıevliler saat 11 de Kocatepe
ye varmışlar ve burada civar 
köylerden gelmiş bulunan hal
kın iştirakile yapılan merasime 
İstiklal marşı ile başlanmış ve 
onu takiben bayrak çekilmiştir. 

Halkevi Bask.anı Galip Demir
erin ı,öylediği nutuktan sonra bir 
subay, 0 günkü hareketi, toprak 
üzerinde izah etti ve Başkuman
dan meydan muharebesine işti
rak etmiş olan köylülerden hatı
raları dinlendi. 

Ebedi ve Milli Şeflere karşı 
:Kocatepede minnet ve saygıları-

bir defa daha teyit etmiş olan 
nı .. 
gençlik ve halk, Milli Şefe gon-
derdikleri bir telgraf;ta s.on.suz 
şükranlarrnı bildirrnişlerdU.-. .. 

:Kafileye dönüşte Karacaorc-n ko 
yünde haJkevi :arafından bir kır 

Londra, 27 (A.A.) - Liverpul 
den .Cümhuriyet Irlanda ordu -
suna. atfedilen iki süikast vuku
bulmuştur. Bir bomlba posta bi
nasının cephesini hasara uğrat
mıştır. Diğer bir .bomba da bü
yük bir mağazanın önünde pat -
laınıştır. 

Bu iki bomba, süikastçinin es
vaplarını tutuşturduğu için ki • 
min tarafından atıklığını tesbit et 
mek imkanı basıl olmuştur. Halk 
tevkif edilen süikastçiyi linç et
mek istemiş ise de polis buna 
mani olmuştur. 

Sulh için Dua 
Londra, 27 (A.A.) - Kral, Dük 

Gloucester ve Dük de Kent, bu 
sabah Westmmister'de bir dini 
ayinde hazır bulunmuşlar ve 
sulh için yapılan duaya iştirak 

etmişlerdir. 

----000--

Edirnede Asarı 
Atika Hafriyatı 

Edirne, (Husu.si) - Türk ta-
rih kurwnu tarafından ıki yıl
dır Traky;ı. höyüklerinde yapıl
makta olan kazılara bu yıl da 
devam olunacaktır. Haber al -
dığımıza göre, Vize ve Kırklar
eJ:i höyüklerinde yapılacak olan 
bu kazıl.ar 25 Ağustosta başlı -
yacaktır. Kazılar Argelog Arif 
Müfidin nezareti altında yapı -
lacaklır. Edirne Müzesi müdü -

· rü Necmeddin İğe de kazılarda 
bulunmak üzere Kırklaeline git 
miştir. 

İzmit Mebusları 
Karamürselde 

Karamürsel (Hususi) - Sa
yın valimizle mebw;larımızdan 
Dr. Fuat Sorağman, Ragıp Ak
ça A~ Dikmen, İbrahim Tolun, 
kasabamıza şeref vennb)lerdir. 
Kıymetli misafirlerimizi kayma
kam Kemal Sonat ve Parti baş 
kanımız Enver Balkan be'edıye 
reisımiz kala balık bir halk kar
şılamıştı r. 

Mebuslarımrı halkla temas 
ederek onlann dileklerini din
liy~rek not etmişlerdir. 

-00--

Silezyada 
Tahrikat 

Varşcwa, 27 (AA.) - Yukarı 

Silezyada Almanların tahrik.il! 

yaptıkları bildirilımektedir. Cies

lyn istasyonunda Volksbund b~ 

nasının avlusunda harp maktul

leri abidesinin yanında bir infi-

18.k vukubulmuştur. Katoviçde 

bir Alman matbaasında da bir 

infilak olmuştur. Yapılan tah -

itikat neticesinde bunların bir 

tahrik eser> oldugu anlaşılıınış -

tır. 

Hydgosjel'de beş Alman çocuğu 

nun tevkifine Vevkozderzki ile 

Leiaerrovo da Leh çetelerinin 

Almanlara ait evlerde yangın 

çıkardığına dair Alınanlar tara

fından verilen haber tekzip edil

mektedir. Bu mın takada vuku

bulan yegane ya~ın Teplov'da 

çıkmıştır. Bu da bır hangan · a

teşliyen bi:r Almanın eserıdlr. 

iKDAM 

1 i:DEBİYAT 1 , __ 
Bir Üstada Türkçe 

Ders 
Muhterem Bay Halit Fahri, 
25 .ağustos tarihli Son Pos

tada Nurullah Ataç nesin?. i -
liıh .. başlıklı makalenizi hususi 
bir dik.katle okudum. Beni mev
zua alakalandıran muhataJ;ıuıı

za muhabbetim değil; zatıali -
nizin, Galatasaray lisesinde men 
tin evlatlarına edebiyat tedris 
tin evliilarına edebiyat tedris 
etmekte olduğunınu bilmem • 
dir. 

Üstad! 
Yazınızı okınken, şimdi sıra· 

hyacağun kitabet hatalarına 
rastladım. 

1 - İlk cümlede, tertip ha
tası olmasını temenni ettiğim, 

bir virgül noksanından hasıl ol
ma zafı telif var: Unulmaz 
yara esere mi ait, eser sahibi o-

1 

lamamıya mı? .. Bunu takip e. 
den t:sonsuz, sıfatından sonra 
•bir• kullanılmamalı idi. Zira 
fikri bir tenakuza sebep oluyor: 
Hem katiyet, hem ibham ayni 
fikre iziife edilemez. 

il - • ... Bir türlü yazamadı
ğın şaheserlerin matemini tu -
tuyor.mn• diyorsunu:(. Malfundur 
ki, matem vukuu muhakkak hadi 
sele~ mahsustur: vaın olma -
mış bir feliıket için matem tu· 
tulamaz. 

111 - cBir mısra yazmak lrud 
retine malik olmıyan yetim şa -
irler> diyorsunuz .. Bir mfsra bi· 
le yazmak kudretine malik ol
mıyan adama şair denir mi? .. 

iV - •Garazkir tenkidi kendi 
ne meslek edinmekle .. • ciimle 
parçasında da bir yanlışlık var. 
Burada pek tabii olarak •inti -
kad• miinasında kullandığınız e· 
debi tenkid ıstılabile garazkar
lık fikir nasıl telif olunabilir? 
Beninı bildiğim, edebi tenkit her 
türlü garez ve ivuzdan salimdir. 
O yazı garazkarane ise zaten 
tenkidi olmaz .. 

V - cDün, burjuva ve yük
sek sosyete rooıanının düşnıa -
nıyını diye bağırdın, bugün fa
kir halkın romanını yazmak, bu 
sefaletten gizlire zevk duyma!<
tır diyorsun. cünılenizin icabı

na nazaran burjuva romanına 

düşman olan bir kim e diğer 

fikri iltizam edemez. Bu katiyet 
yersizdir sanırım, tünkü bir 
insan hem burjuva romanına 

düşman olabilir; hem de fakir 
halkın rmnanını yazmak bu se
faletten gizlice zevk duymaktır 
diyebilir ... 

Vl - Nurullah Atacın güzel 
mısraa, asil ınısraa dü ma11 ol
duğunu kabul ediyorsunuz, Ben 
böyle sanmıyorum. Çünkü kaç 
kere fıkralarında Nedimden Yah 

' ya Kemalden, vaktile Necip Fa-
:zıklan sitayişle bahsettiğini gör
düm. Bunu bir tarafa bırakarak 
cümlenizdeki terkip yanlışını 
göstereyim: Bir şeye düşman 
olmak onu tefrik ve temyiz sa
labiyetine delalet eder. Mısram 
güzel olup olmadığını tahkik ka 
biliyetine sahip olma•a Ntırul-. 
lah Ataç ona düşman kesilemez. 
Halbuki daha evvelki cümleniz
de muhatabamızı bir zevk rate'si 
olarak takdim etmiştiniz. Tena -
kuz var. 

VIl - Birbirini takip eden 
iki cümleye • bukadarı da ..... 
bundan da .... • diye ba lamak 
ahenksizlik tevlit ediyor. 

vm - .şu vatan toprağın
da beğenilen bir tek eser yok 
mudur ki, hiişi sen de beğene
sin demiyorwn, fakat hiç değil
se aleyhinde bulunınıyasın!• 
rümlenizde üç yanlış var: 

a - Yok mudur ki.. değil, 

\'ar mıdır ki ... demeli.. 
b - Fakat hiç değilse .. gibi 

granıerce aynj cinsten kelime -
ler bir arada kullanılma:(.. 

r - Bulunımyasııı değil, 3·a-
2ınızın itabına göre bulunmuş ol 
mıyPsın .• 

IX - •Yalnız bir şairi, Yah
ya Kemali beğeniTııin. O da ga
liba heybetin<len ürktüğün ifin 
cünılesind~, talebeliğiniz sama • 
nın<la ifade.le katiyet denilen ha 
ta var üstad. Çünkü kolayca i
şaret edilebilir ki, muhatabınız 
Yahya Kemalden ba kalanın da 
beğe•mektedir. Hatti, Orhan 
Veli)i b~ğendiğini zımnen siz 

Günün Mevzuları: 

Büyük HarpteTay
yare Hücumları 

İstanbul Halkı Tayyareden Ko
runmağ. 2 Yıl Evvel Öğrenmişti 

YAZAN:- ---·-ı 
NİZAMEDDİN NAZİF 

Bu hafta içinde İstanbul bir 
(Passıf mıidafaa) tecrübesi ge -
çirdi. Trakya hudutlarından ha
valanan dört Türk filosu şehrin 
üstünde dolaştı, manevra bom -
baları atıldı. Ahali me!ruz sığı
naklara girdi. Hücumu haber a
lan filetler işletildi. Tehlıke dü
dükleri çaldı ve görüldü ki şe -
bir, eğer hakikaten bir uçak hü
cumuna maruz kalsa, (Passif 
müdafaa) nın bütün çark'ları in
tizam ile işlıyecektir. Şimdi, ge
ce veya gündıiz, yeni bir tecrübe 
daha yapılacagından bahsedili -
yor. 

Bu tecrübenin de ilık tecrübe 
gıbi, belki de daha müsbet bir 
netıce vereceğini evvelden ka -
bul edenlerdeniz. Zira, milli mü
dafaamızın mQdem müdafaa va
sıtalarına malik bulunduğunu, 
bunları kullampağa memur o -
]anların ihtisaslarındaki derece
yı, vazifelerine baglanışlarında
ki ciddıyetı ve biıhassa kadınlı 

erkcklı, genç, ihtiyar bıitün ıstan-ı 
bulluıarın mert sec•yelcrıni çok 
iyi bilenlerdeniz. 

İstanbul, kulakları düşman fi
lolarının pervane cronron• ]arı

na al~rmş dünya şeh : rlerınden 

bırıdır. Bu şehrin maruz kaldıgı 
son cHakiki hava hücumu• 1918 
de yapıldı~ına ve insanda hatıra 
demlen şeyın 5 - 6 ) c ' arında 

başladığı kabul edildiğine giırc 

bugün şu şehirde 27 yaşından yu 
kaırı ya;;ta ne kadar vatandaş 

varsa biı' hav-ı. hücumunun ne 
den:ok olduğunu az \-Ok kestıre
bilir demek mümkündür. 
İstanbulda yapılan son ha"a 

hücumu. Makedonyadaki Bul -
gar cephesinin çözülüp Mareşal 
Fıranşe Depere kuvvetlerinin 
yalnız Türk m üdafa.asile karŞJ 

karşıya kaldıkları günlerde, Os
manlı payıtahtında panrk uyan
d;,rmak düşüncesile yapılm~lı. 

O sıralarda hava taarruzuna kar
şı tamamile müda!aasıı olan ta
rihi büyıik şehrimiz, geceli gün
düzlü düşman filolarının hücu
muna maruz kalmıştı. İstanbul
lunun ne asil ruhlü, ne mert bir 
Türk olduğunu , bu milletin bir 
harbi kabul ettiği anda rephe 
gerisinde kalanların cephede d~ 
vüşenlerden asla ılaha az kah -

ramanlık giıstermediklerini is -
bat eden bu hücüınlardan birin
de bir ağır bomba Mahmutpa -
şaya düşmüştü. Hücum şehrin 

en işlek saatinde yapıldığı için 
düşen bombanın patlaması pek 
meş'um bir netice vermişti. Bir 
çok kadınlar, ıhtiyarlar ve ço -
cuklar paramparça olmuşlardı. 
Öylesine ki hangi kafa hangi göv
denindir anlaşılamamı tı. Bed -
baht vatandaşlarımız, kasap sa
tırile diri diri parçalanmış ko -
yunlara dönmüşlerdi. Kanlı et 

de makaleni:ııde .söylüyorsunuz .. 
X - Yıızınızın bir yerinde 

Baykuş isimli eserinizi tanıyan
ların yerinde •derya• kelimesini 
Jrollannuşsınız. Bu madde3·i is
tıtraden arzediyorum, hakkınız 
da biraz fazla hüsııiiniyqtiniz 

var efendim (Not: Ben Baykuşu 
seyretmedim amma, okudwn.). 

Xl - .Yalnı:ı: fU var: Bu e
ser yuıldığı zaman Türk sah • 
ne i manzum tabü ılilden mah
rumdu. Cümlenizde •şiveye mu 
•yreh var. Doğrusu •·· Türk 
sahnesi nazımda tabii dilden 
mahrumdu•. 

Yazınızın devam etmldiğinı 

kısımlarındaki hatalar için bir 
şey söylemeğe hakkım olmadı • 
tını hürmeılerle arzederim. 

zAHiR SITKI GÜVEMLi 

parçalarını belediye temizlik me 
murları toplaYJp çuvallara dol
durmuşlardı. 

Bu hücumların yapıldığı gün
lerdeki İstanbullu uzun harp yıl 
larının sayısız felaketlerine kat
lanın~ bir İstanbullu idi. Yan -
gınlar evlerini yakmıştı, ihtikar 
yüzünden aç ve çıplak kalmıştı. 
Her ev Çanakakle, Kafkas, Gaz
ze, Kanal, Makedonya veya Ga • 
liçyada şehit düşmüş bir kahra
manın matemi ile kan ağlıyor -
du. 

Harbin ve cephe gerisinin çok 
berbat idaTe edildiğini bilmiyen 
ve buna kızmıyan yoktu. Amma 
yine şehir sükun ve itidalini mu 
hafaza etmiş, hiç kimsede en u
fak bir panik alameti görülme -
mişti. Binaenaleyh bir hava har
binden umulan en büyük fayda
y,ı (yani cephe gerisine korku 
vermek, manevi kuvveti zedele
mek faydasını) bir düşmanın İs
tanbula yapacağı hücumlarla el 
de edemiyeceğini kabul etmeli
dir. Bir şehrin hava hücumları
na karşı en büyük müdafaa kuv
veti hemşehrilerindeki disiplin, 
manevi kuvvet ve memleket sev 
gisidir. 

Bu satırları, güzel bir hakika
timizi tekrarlayıp öğünmek için 
yazdım. 

1stanbula bir hava hücumuna 
maruz bulunmak mukadder mi
dir? 

Bu, cDünyaya bir harp mu -
kadderse bu harbe biz de gırcr 
miyız?. dernekler bırdir. Eğer 

dünyada bır harp nlur, bu har
be bız gire k İstanbulun da bir 
veya bir kaç hava hücumuna 
maruz kalması hatıra gelebilir. 
Gelebilır amma, istanbula 1939 
yılında yapılacak hava hücum -
!arının 1918 deki hava hücum -
!arından çok daha ziyade gele
cek düşmanın aleyhine netice ve
receği muhakkaktır. 

1918 de İstanbul müdafaası bir 
iki sahra topuna. inhisar ediyor
du. 

1918 deki İstanbula sahip olan 
devlet, Türk ııçakçılarının akıl

lara hayret veren kahramanlıkla 
rına rağmen uçaklara uçak ile 
karşı koyabılecek bir hava kud
reti ifade etmiyordu. 

1939 da İstanbul müdafaası sa
yısız projeötiırlere sahiptir. 

1939 da İstanbul bırçok hava 
diı!i topları ile mücehhezdir. 

1939 da bütün hemşehrilerile 
İstanbul, bütün kadroları hava 
harbi görmüş tecrübeli eski as
kerlerden mürekep bır orduya 
benzer. 

1939 da İstanbul bir çok hava 
kolordularına sahip bir büyük 
devletin, Türkiye Cümhuriyeti -
nin himayesindedir. 

Kaldı ki, düşman filosunun İs 
tanbula kadar gelmesi dahi müs
tebaddir. Zira her'hangi bır ka
ra ve deniz hududumuzdan bu 
şehre ve diğer büyük şehirleri -
mize akın edecek bir düşman fi
losu sayısız ha\'a müdafaa hat
larımızı llimağa ve kendisini gö
ğüsliyecek tilolanmızı püskürt
meğe mecbur kalacaktır ki bu 
imkanı olan bir fey değildir. 

Sir hava hucumu tecrübesi ge
çirdik, bir daha, belki on daha 
geçireceğiz. Liıkin bunları yap
mamızın sırrı düşman taarruz -
lanndan tedehhüş edişimizi ifa
de etmez. Bu hali, ancak milli 
müdafaa bakımından .her saha
da tedbırli olmayı itiyat edinmiş 
bulunmamıza otfetmek doğru o

lur. 
NizAMEDDiN NAZİF 

Yeni Neslin Dili İle 
Konuşalım 

Dün muhtelif gazetelerdeki 
arkada !arın birçokları tarihten 
bahsediyorlardL 

Tarihten ders almak, "e gü
nün hadiselerini tarihi hadise
lerle mukayese etmek ne kadar 
iyi. l\fademki •tarih tekerrür -
den barettir. • halde bu hadise 
!erden alarağımız ibret denleri· 
ni unutmamak ve nesilden nesi· 
le etraflıra anlatmak lıizımdır. 

Esasen son yıllardaki hiidise
hır bu diisturu herkese tasdik et 
tirmek için tarihin kalın ciltleri 
arasında eski, orta, yeni ktırun
ları tetkike bile hacet bırakma
dı. Geçen sene martta başlıyan .• 
silah patlatmadan memleket il· 
hak etmek usulü, bir yıl içinde 
iki defa tekrarlandı. 

Artık siyaset adamlarının goz 
!erini dört açarak tarihin teker
rür demek olmadığını isbata ça
lışmaları icap ediyor. 

Bu bugünkü siyaset adam1a
rının bileceği iş. Benim burada 
bu vesile le anlatmak istediğim 
başka bir şey var. Arkadasların 
yazıları arasında geçen Diiri, 
Keyhüsrev, sözleri k~ısında bir 
denbire irkildim. 

Zira on yıl var ki cümhuriyet 
mekteplerinde ve tarihle uğra • 
şanlar arasınd.a bu isimler unu
tuldu. 

Atalürkiin yaptığı büyük ta
rih inkılabından sonra bu isim· 
ler bu kabil bilgilerle tarihe ka
rıştı .. 

Bunda h8.la zuhfil edenler 
gençlik çağlarında ve mektep 
sıralarında öğttndikleri eski 
bilgiye muhta~ oluyor \'e bu ga
rip vaziyet doğ.yor. Çünkii yep 
yeni bir veçhe ile etüd edilen 
tarihteki (Daryüs) ün (Dara) 
ve (Kuru.9) un da (Keyhü.rev) 
olduğııou cümhuriyet nesli bil
mez. 

Tarihten mi.sal ahrken yeni 
neslin öğrendiği lisanla konuş • 
mak bize dii en en büyük \'azi· 
fe~ir. 

z. c. 

j GONON TENKiTLERi j 
Klakson Cakasile 
Şoför Raconu 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
saktır amma, sen aldırma çal, 
biz işitmeyiz!• deyip raconlannı 
eksik bırakmıyoruz. 

Klakson çalınmazsa kazaların 
saJısı eksilir mi?.. Bunu tayin 
etmek pek kolaydır. Klakson )'I 

sağı takip edildiği zamanki k•· 
zaların sayısına bakılsın, eksil • 
diği göze çarpar. 

Fakat bu yasak da oförleri· 
mizin cakasını kıracak kiifi ted
bir değildir, Bir §Oförü adaın çli• 
nedikten sonra tevkif et- de 
adliyenin esas vazifesidir. 

Asıl mesele §oförlerin ac:ele
lerine, tela !arına cakaJıırın• ' . . 
gem vurmaktır. Bunun çll"etılll 

de uzun boylu düşüıımcie ba· 
cet yoktur. İngiltere en güzel. 
en cezri tedbiri tatbik ediyor: 
fJç de[a belediye nizamatıııa ri· 
ayetsizlik etmiş olan şoförü. diir 
düncü defasında ömriiniin so • 
nuna kadar şoförlükten mtn• • 
diyor. 

Ezilenlerin, lastik tekerlekler 
arasında can verenlerin göz yaş 
!arına bakacağımıza. belediye 
nizanıatına kulak asmıyanJarın 
göz ya !arına bakmayıp ellerin• 
den vesikalarını alalım. 

Patlıyan listik, ansızın tut • 
mıyan fren, birdenbire bozulan 
direksiyon kazaya sebep olur. 
Sapasağlam bir makinenin in • 
san ezmesine neden kaza diyo
ruz? .. Klakson cakasile şoför ra
~onuna kurban gitmi)-·elim. 

SELAM1 iZZET SEDES 

* BiR TAVZiH 

Dün, Günun Tenkıtler sutu
nunda ç.kmış bir yazı hakklJ'lda 
bir tavzılı neşrntmiştık. Bu tav
zıh bu sulunun muharrır tar -
fından değil, aazete tara!ırıdaıı 

yazılmıştır. 
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İZ~1İRDE CEMİL 

- Amerikayı keşfeden Ko -
lomb Avrupada hangi şehirden 

hareket etti ve hangi tarihte? 
- 3 Ağustos 1492 de Pavlos 

limanından. 

Bir Kısım Vatandaşlar 
Ayık Bulunsunlar 

+1AC C~ C' Z~LiH 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika : 14 
"""""'" ~ ~-...,.,,., ~ --- ~ 

Kabile Reisleri İsf an 
Ve Harbediyorlardı 

EDREMİTTE KAMİL 

Atatürkün Sıhhatleri 
Düzelmeye Başlamıştı 

- Mısırın nüfusu ne kadar
dır? Büyüklüğü ne kadarıdır? 

- Mısırın büyüklüğü 994,000 
kilometre muraıbbaı, nüfusu da 
14 mHyondur. 

Biranın Ucuzlaması, Rakı Derece ... 
sinin İnmesini İyi Karşılıyorlar 
Bira fiatlarının ucuzlatılma· 

sından ve düşük deroceli rakı· 

lamı piyasaya çıkarılmasınd.an 

Yeşilaycılar da memnundur. Yc
şilaycılara nazar.an, düşük dere
celi rakılarda, zehir daha azd•r. 
Biranın ucuzlaması ise, bir ln· 
sun vatandaşları rakı itiyadın • 
dan, biraya çevirecektir. Birada 
alkol miktarı az olduğun.dan bu, 
netice şayanı şükrandır. 

Abdülmelik bin Mevı·anın ne 
suretle babasının postuna çık

tığını ve ahlakının derecesini 
gördük. 

ten sonra gece yarısı askerile be
raber bir köprüden geçerken atı 
şahlandı ve nehre düşüp boğul· 
du. 27 Hazirandan itibaren bu te • 

daviye devam edildi. Her gün 
geçtikçe Atatürkün sıhhatinde 
bariz bir salah emareleri farke
diliyor, karındaki şişkinlik müs 
!esna olmak üzere zafiyet azalı· 
yor. neş'e avdet ediyordu. 

la beraber daireden kıç salona 
kadar yürümek, orada açık ha
vada ve güzel bir Temmuz günü 
geçimıenin faydalı olacağını kes 
tirerek tıbbi lüzum ve müdaha
leyi il<!ri sürmediler. 

İSTANBULDA NUSRET 
CEMAL 

1 - Rusyamn idare şekli na 
sı1 cümhuriyetbir? 

- Evvela Rusya ismile biı' 

devlet yoktur. Bu Sosyalist Sov
yet Cümhuriyetleri Bidiği • 
dir. 

13 gün bu vaziyet devam etti. 
Savarona Dolmabahçe önünde 27 
Haziran Pazardan 10 Temmuz 1 

Pazara kadar geçen bu gün· 
]erdeki hareket duruyorğ bu du
ruş; efkarı Ufl1Umiyede Ata • 
türk'ün rahatsızl~ğını kulaktan 
kulağa yayan bir şayianın mü • 
eyyidesi halinde telakki ediliyor 
du. 

Atatürk öğleye kadar burada 
maiyyet halkının sevinç ve ne • 
şesini arttıran pürsıhhat bir isti
rahat vakfası geçirdi. 

Öğle yemeğini ayni yerde ye
di. Yemekten sonra umum'i ka
tibi vasıtasi!e emir verdirdi: 

Acar motörü gelsin .. Boğazda 
bir gezinti yapacağım! 

Atatürk'ün yüzünde öyle ba
riz bir sıhhat manası ve tavrında 

Halbuki 9 Temuzda AtaW.rk 
dairenin içinde dolaşmış, koltuk 
ta uzun istirahat saatleri geçir • 
miş. avdet eden neş'esile husu- / 
si teveccühlerini kazanını§ ze • 
vatı kabul etmiş, onlarla görüş· 
Jnüştü. 

o kadar aşikar bir neş'e vardı ki 
bu emir yatta bayram havası 
maydana getiren umumi bir te
zahüre vesile oldu. Acar motörü 
hemen Dolmabahçeye geldi. Ya 
ta yan~tı. Atatürk saat 14 de ka· 
dar kıç salonda etrafındakilere 

iltifattlarda bulunarak muhtelif 
mevzular üzerinde konuşmakla 
meşgul oldu. Tam 14 de ayağa 

kalktı. Maiyyetinden yine umu 
mi katip Hasan Rıza, hususi he
kimi Neş'et Ömer, başyaver Ce
lal, hususi teveccühlerini kazan
mış bulunan Meb'uslardan Salih 
Bozok ve Ali Kılıcı alarak motöre 
bindi. Savaronada yapılan nefis 
dondurmadan da bir kutu dolu
su motöre alınarak 14,5 g.,çe mo· 
tör hareket etti. Floryaya doğru 
yola koyuldu. 

Herkes, bütün yat artık has • 
talıgın duraksadığını, nekahate 
doğru gidildiğini farz ve kabul 
ederek sevince kapılmıştı. 

Yine yatta bulunan ve kendi
sine bir daire tahsis edilmiş olan 
küçük Ülkü da bugünlerde sık 
sık Atatürkün yanına cıkarılı • 
)'Or. Ebedi Şef onun oyunlarını 
•eyrederek eğleniyordu. . 

9 Temmuz günü bir görüşme sı- 1 

rasında Atatürk hastalığının i. 
tanbul halkı arasında şuyuunu 

öğrendi. Bu, salahiyetli bir teb· 
!iğle değil ancak kestirilmiş ve 
belki de yat ekipajından bazıları . 
nın izin sırasında ağızlarından 

kaçırılan sözlerle meydana gel· 
miş bir neticeydi. Atatürk 0 gün j 
-9 Temmuz Cumartesi günü- bu· 
nu öğrenmekle beraber bu mev· 
zu Uzerinde hiç durmadı. Fakat 
kendi kendine bir karar vermiş 
bulunuyordu. Bu da ertesi günü, 
10 Temuz Pazar günü ani bir e
mir ve herkesi sevindiren bir 
emrivakile tezahür etti. 

10 Temmuz pazar sabahı Ata
türk saat 10 da uyandı. Hususi 
berberi Mehmede, yatın kuva
für kısmında traş olacağını söy • 
lcdi. Banyosunu aldı. Romanya 
Kralını kabul ettiği günkü el • 
biselerini giydi. 16 gündür ka· 
pandığı dairesinin eşiğini saat 
11.30 da atlıyarak maiyyet hal • 
kının sevinci arasında n<~ş'eli bir 
tavırla güverteye çıkmak, kıç 

snlona gelmekle artık eski sıhha 
tini iktisap ettiğini isbat eder bir 
emrivaki yaptı. 

Hekimler, bu istirahate fası
la verişi pek yerinde bulmamak 
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Zaten. Plzj Gazinosunda, balo- j 
!arın aıılcası kesilrtıişti. Çünkü, 
g'eceleri serin, hatta soğuk olu
yordu. 

Köy tenhalaşmağa başlamış • 
tı. Sonbahar rüzgarları, bütün 
y~z. insanların çılgınca eğlendi· 

ği bu sahillerde, şimdi ıslık ça • 
Iıyor, sanki, uzak ufuklara, bir 
takım gizli aşk maceralarını an· 
la tmağa -gidiyordu. 

Atatürk'ün bu hareketi yapışı 
tenezzüh ihtiyacından ileri gel -
miyor, yatın 14 günliik bir te -
vakkufla Dolmabahçe önilnde va 
kit geçirişin in efkarı umumiye

tle meydana ge\iı>diği hastalık 

şayiasını yalanlamak için yapılı
yordu. Maamafi Atatürk'ün u -
mumi vaziyetinde sıhhate dönü
şün alametleri belirmeğe başla
mış olduğu için bu gezinti hem 

hedef tutulan maksadı temine 
hem de güzel bir Temmuz günü 
bol güneş ve açık havadan elde 

edilecek istifadeyi tevhide ya • 
rıyacaktı. Yalnız, motöre alınan 
dondurma kutusu, Atatürk'ün o 
gün mutad hilafına dondurmaya 
fazlaca rağbet göstermesi yü • 
zünden .bir felakete yol açtı: 

Motör Sarayburnundan dola. -
şırken Atatürk bir dondurma al
dı; bunu ikinci bir tanesi takip 
etti. Floryaya varışta, deniz köş· 
künde biraz istirahat lüzumunu 
ve halkla temas vaziyetinde bu
lunmağı muvafık bulan Atatürk 
köşke çıktı. Burada da iki don • 

şey vardı ki, o da, artık Ekre -
min, Belkısla, hiç bir münasebe
ti kalmadığı idi. Çünkü, genç a· 
dam, köydeki villasında tek ba
şına oturuyordu. Onun bu mün
zevi hayatı ilk defa görülen bir 
şeydi. Belki de, delikanlı, yor • 
gunluklu geçen bir yazın sonun 
da dinleniyordu .. 

* Yağmurlu bir sonbahar ak -

* Bir gün, Belkısın ortadan kay-
bolduğu şayiası çıktı. Muhtelif 
rivayetler vardı. B~şını almış, 

Avrupaya kaçmış. diyenler var• 
dı. Bir başkasile Beyoğlunda bir 
apartımana kapanmış, diyenler 
Oluyordu. 

şamı idi. Süheyla ile Ekrem, Be 
yoğlunda bir pastahanede çay 
içiyorlardı. Demindenberi, Ekre· 
min ani.attığı uzun hayat hika
yeleri, Süheylanın üzerinde kor· 
kunç bir tesir yapmıştı. Ekrem· 
den adeta ürkmüştü. Bu, ne' ya· 
man bir adamdı? .. 

·Fena bir eve düşmüş. diyorlar
dı. Fakat hakikat ne idi? .. Belli 
de~ildi. Yalnız bir tek malum 

naKıw vıa ............. U•~· - • 

Süheyla bir aralık şöyle sor • 
muştu: 

- Kücük bir vicdan azabı da· 

Kafkaayaıda, Türkistan.da ve 
diğer kisımlarda birçok ciim • 
hur>yetler vardır. Bu cümhuri • 
yetlerin gönderdikıleri murah • 
haslar Moskovada Sosyalist Sov
yet merkez heyetini teşkil e· 
der. Bunların reisi devlet resi
dir. Sefirler de bütün cümhuri
yetlere dahil arazinin mümıes • 
silidir. 

2 - Almanyadlı. krallık mı 

var? İmparatorluk mu? 
- Almanyada diktatörlük var 

dır. Parti ile devlet, askeri kuv 
vetler bi.r elden idare edilir. Ya 
ni devlet reisi olan zat ayni za
manda Başvekil, ayni zamanda 
parti genel başkanı ve ayni za· 
manda da erkanıharbiyei umu -
miye re:sidir. Yani başkuman • 
dan. 

BEŞİKTAŞTA NAZAN 

- Sinema yıldızı olmak için 
ne gibi şartlar vardır? 

- Sinema yıldızı olmak bir 
lali ve tesadüf işidi,r. Çünkü si
nema yıldızı olmak istiıyen 

yüz binlerce kadın ve erkek var 
dır. Bunlar Holivutta aç kalır, 

bir tesadüf €Geri olarak rejisö
rün gözüne gırerse meşhur o

lur. Yoksa muayyen şart yok • 
tur. 

CİHAN'GİRDE K. L. 

- Mcmleketimi'l!de en iyi şa a 
rap nerede çıkar? 

- 'şarap için siyah üzüm !a
zımdır. Memleketimizde bu ü
zümreler en çok Marmara harv
zasında Tekirdağında çıkar. Ni 
tekim devle( orada bir şarap fab 
rikası kurmuştur. 

İSTANBULDA KEMAL ALTAN 

- Ankara radyosu neci-en sa 
bah neşr i.yatı yapmıyor? 

- Öğrendiğimi~e göre 29 
teşrin ievvelden itibaren 'lleşri • 
yata başhyacaktır. 

durma aldı. 
Bir aralık hekim Neş'et Ömer, 

dondurmanın fazla geleceğini i~ 
leri sürerek Atatürke artık don~ 
du~a almamas;nı 'tıbbi blr !Ü~ 
zum halinde arzetti.' Fakat ~~ 
di Şef ogünkü fazla 'neş'esile. za~ 
fiyetin azalmasından mütevellit 
geçirdiği rahatsızlığı mühimse • 
miyen bir tavırla bunu dinleme· 
di bile.. (Arkası var) 

hi hissetmediniz mi?. 
Ekrem, içini çekti: 

- Bunun kabahati, yalnız ben
de değil, dedi. Maamafi Nerima
nm da hakıSız olduğu . taraflar 
yok değildir. Neyse, •bll'ak.ınız 

bunları .. bunlar mazi olmuş şey· 
lerdir. 

!Süheyla · da, ·mevzuu değiştir

mek ihtiyacını duydu: 

'-Doğrudur, dedi. evet, bun. 
!arı bırakalım .. 

. - Şimdi, size, Belkısın hikil· 
yesini anlatayım .. Belkısı tanır
sınız .. bu kızı size tanıtacak de
ğilim.. çocukluk arkadaşınızdır. 

Fakat, Belkıs beni tatmin ede • 
melldi. Nitekim d<ı öyle oldu. 

Süheyla birden sordu: 
- Belkıs nerede Ekrem bey? 
Ekrem önüne baktı; 
- Vallahı bilmiyorum. Fakat, 

şayialara bakılırsa, çok fena .. 
-Ne gibi?, 
- Siz duym;ıdınız mı, hiçbir 

şey? .. 
Süheyla bir müddet sustu: 
- Siz de .bentm gibi hakika • 

uradan kaçmak için vilB.tı muayene eonexıe gC3: ...... """' 
eder. 

Yeşilay cemiıyeti umumi ka
tibi profesör doktor Fahrettin Ke
rim Gök.ay, kendi5ile görüşen 

bir muharri.rimize, bu mevzula
rın etrafındaki fikirlerini söyle
miştir. 

Fahrettn Kerim, bilıhassa, bir 
çok zabıta vak'alarının vt cina· 
yellerin sebebini rakıda bulmak
tadır. 

Fa!hrettin Kerim diyor ki: 

Pr. Dr. Fahrettin Kerim Göka~ 

siıı.. yardım etmektir. İşte hükfı 
metin tedhrleri tebrik ve te<bci· 
le layıktır. Geride kalan her va 
tand.aşın ayık ve uyanık kalma· 
sını istemektir .. 

Tarihin gözümüzün önüne ser· 
diği bu çok ibretli misal, zanne

derim onu dindar bilenlerin fi. 
kir ve düşünceleri üzerinde ka· 
fi derecede müessir olmuştur. 

Abdülmelik, Kuranı tekmele

dikten ve bu din kilabile alaka· 
sını kestikten sonra şarap ve ka· 
dın alemlerine daldı. 

Kendisi böyle sefih bir hayat 
sürerken Haccacı Zalimi de A· 
rabistanı baştan başa kana boya· 
mıya memur etti. 

Bir takımları, evvelce de söy. 
lediğimiz gibi, Haccac'ın vahşi 

ve zalim idaresinden Abdülme
liğiıı izin ve malumatı olmadığı 
iddiasında bulunuyorlar. 

Tarih bu iddiaları da tekzip e• 
diyor. 

Abdülmelik te büyük bir teh • 
likeden kurtuldu. 

,. ,. ,. 
Haccac, şimdi Emeviye devle

tinin bütün şark vilayetlerinde 
hakim olmu§tu. 

Arabistan, isyan ve nifaktan 
muvakkaten temizlendikten ve 

baş kaldıranların başları kendi 
kanlarına buland1ktan sonra 

Haccac, emri altındaki valışi sü· 
rüye yeni ve bu sefer bambaşka 
bir hedef gösterdi: 

- Bir dava olarak müdafaa 
ettiğimiz; alkolik meşruba,tı.n 

milli sıhnat üzerindeki ta,hrip
kar tesirinin devletçe na.zan dik 
kate alınarak buna karşı tedbiT 
alınması hiç şüphesiz bütün içki 
düşmanlarını sevindirmiş ve mü 
tıehassis etmiştir, 

ı::=:================·- Hicri 75 senesi hac mevsimin· 
de, Abdülmeliğin Kabede min· 

bere çıkarak söylediği şu hutbe 
onun yalnız dini ayaklar altına 

aldığıma değil, vahşet ve cinayet

lerde de parmağı olduğuna delil 
teşkil eder. 

- Ey nas ... dedi, şimdiye ka
dar isyan edenler üzerine yürü· 
dünüz, kılıçlarınız kesti, mızrak· 
!arınız deldi, oklarınız işledi. .. 

Buna mukabil elinize geçen dün· 
yalık, mal, çuldan ve postekiden 

ibaret kaldı. Şimdi size göstere· 
ceğim yeni harp yolu, yeni he

def öyle Arabistan gibi fakir, 

serveti çölden ibaret olan bir 
kuru yer değildir. 

Sivas Mal Mü-

Yüksek dereceli iıçkilerin de
recelerini indirmek 9UI'eti.le za.
rarlarını tahdit edileeiği hakkın 
daki Başvekilin beyanatındaki 

vadin bu suretle, süratle yerine 
getirilmiş olması meseleyi cüm 
huriyet hükumetinin ne kadar e 
hemmiyetli teliikk edildiği is'ba
ta kafidir. 

dürleri Arasın
da Değişiklikler · 

Mevcut istatistikler, zabıta 

· vukuatı, ve bilhassa sayısı ol
dukça hatırı sayı1ır miktarda ar 
tan, öldürme suçlarının ekseri
sinde rakı anl.il olmaktadır. De
rec azaltılmakla sarh<>şluğun ö
nü alınacaksa; bu cihet te bir 
kardır. Fakat bunu bize zaman 
gösterecektir. 

Diğ'f taraftan halkı rakı ye
rine, şarap ve biraya teşvik e
den fiat indirişleri de, üzeriınde 
durulacak meseledir. Eğer mut
laka bir şey içmek itiyadında o
lar; rakı yerine birayla avun -
mak çaresini bulur ve bunu az 
miktarda kulJanırlarsa, hiç ol· 
mazsa vatandaş kanı içmekten. 
kurtulmuş olurlar. 

Fakat şu kadar söyliyelirn ki, 
Viyana ve Münihte bu hastalık· 
!arın kil; niğinde çalıştığım za • 
man, kırk ile elli hastayı bira i
le sarhoş olmuşlar teşkil eder
di, Binaenaleyh vatandaşların 

bu 'ıı'usust.a mÜteyakkız bulunma . 
ları lazımdır. 

İçki · yasağına imkan yoktur. 
N~ıl olsa bir kısım inısanlar i· 
çeceklerdir. Bnua karşı yapıLan 
cidalde içkisiz bir nesil yetiştir
mek, lçenleriın de az zehirlenme 

ten kötü şeyler duydunuz, değil ı 
mi? 

- Evet.. bir ııandevu 
düşmüş diye duydwn .. 

- Çok yazık .. 

evinı:. 

- Zaten akıbeti böyle olacak· 
tı .. bu netice tahmin -edilebilU'di. 

Süheyla birden . heyeca~an, • 
mıştı. Ayağa kalktı; 

- Sizden bir ricam var, Ek -
rem bey, dedi. Bugün bana mü • 
saade ediniz, gideyim.. Size iki 
gün içinde cevap vereyim .. hale
ti ruhiyem çok bozuk.. nihayet, 
yaptığınız teklif ,bütün hayatımı 
alakadar eden bir mevzudur. 

Ekrem uzııtılan eli tuttu. O 
da ayağa kalkmıştı: 

Sivas (Hususi) - Sivas ka -
zaları malmüdürleri arasında 

yapılan tayin ve tebeddüller şun 
laıdır: Şarkl§la malmüdürlüğü • 
ne Fatsa malmüdürü HııBan Şe
nol, Zara malmüdürlü.ğüne Be
şiri malmüdürü ;\vni Sert, Kan 
gal malmüdürlü.ğüne İmroz mai 
müdürü Şevki Erson, İmroz mal 
müdürlüğüne Kanıgal malmü • 
dürü Kemal Atak, Divrik mal • 
müdürlüğüne Bala malmüdürü 
Galip Tuna, Fatsa ınalmüdürlu
ğüne Şarkl§la malmil.dürü Os -
man Özkan tahvilen tayin olıun· 
muşlardır. 

Bursa Elektrik idare
sinin Belediyeye Devri 

Bursa (Hususi) -- BelOOi • 
yemize d<!'V!'edilınek üzere bu
lunan elektrik fabrikasının tes 
lim ve tesellUm muamelesi için 
bir heyet çalışmağa başlamış • 
tır. Heyete Nafia Vekaleti im" 
tiyazlı şirketler umum müdür 
muavini Ziya başkanlık etmek
te ve bu heyette mühendis Ad• 
nanla şirke~in eski müdürü Be.r 
tola bulunmaktadır. Belediye a
zasından Fahri Aksoyla Necip 
Kartalkaya ve belediye ~lekttik 
fen memuru Tevfik Aka! da he 
;9-etie ' birlikte çalışmaktadır. 

Tesellüm muamelesi· bu a.
yın sonuna kadar ikmal edilmiş 
ve fabrika eylülün birinci gü· 
nünden itrbarıeıı belediyemize 
tamamile geçmiş bulunacaktır. 

nız Sühey.ıa hanım .. 
Süheyla gülümsemeğe 

rak: 
çalışa· 

- Bu kadarcık miliılet isteme
ğe hakkım yok mu. Ekrem bey, 
dedi.. hakk'ııhzda öy.Je şeyler du 
yuyorum ki.. nihayet ıbir genç 
kızın, bütün hayatını teslim ede· 
'oeği bir erkek için 'bu kadar dü
şünmeğe vakti ve hakkı olması 
da· lazLm .. 

Ekrem, boynunu bükmüştü: 

- Doğrudur.. hakkınız var, 
düşününüz .. 

Pastahaneden çıkmışlardı .. 
caddede ağır ağır yürüyorlardı .. 
yolların kalabalık ı:ılduğu bir 
gündü. Taksime dQğru gidiyor • 
!ardı. Parmakkapıda, Süheyla, 
Ekremden müsaade istedi: 

- Buradan tramvaya binip g~ 
deyim, dedi.. sizinle Çarşamba 
günü, yani iki gün sonra akşam 
saat dörtte ayni pastahanede bu
luşalım .. 

- Nasıl isterseniz, fakat, ümi
dim şu ki, bana mutlaka, müs • 
bet bir cevapla geliniz .. bunu siz 
den bilhassa rica ediyorum .. en· 
dişelerinizde haklısınız.. fakat, 
emin olunuz ki, sizi temin ede • 
emin olunuz, sizi temin ede • 
rim ki, tamamen dii.ıiist hareket 
ediyorum ve size karşı gayet sa
mimi konuşuyorum. Bana inanı· 

- Peki .. hay hay .. başüstüne .. 
Ekı'em, Süh.eyJAnın elini var 

· kuvvetile :sıktı. Gözlerinin ~ine 

ele alarak Al· 

Abdülmelik, hac için Kabeye 
geldiği zaman bu mukaddes iba· 

det şehrinde ..Arabistanın muhte
lif köşelerinden baş kaldırmış, is

yan etmiş kabile reisleri de var
dı. 

Bunlar, hep sofu adamlardı. 
Abdülmd.•ğe: 

- Sen, dediler, zulmediyor· 
1 sun .. şarap içip kadın koynwı • 

dan çıkmıyorsun. Bu, emirül· 
müminin olan bir adama yakıf

maz. Peygamberin kurduğu din 
ahkamile amel et. 

Abdülmelik, bu 
karşı kızdı. 

nasihatlere 

Hemen minbere çıktı: 

- Ey nas! .. dedi, ben, istedi· 
ğim ve dilediğim zamana kadar 

gördüğüm dertlere kılıçla ilaç 
ederim. Bana muhacirini evveli· 
nin amellerile amel et .. diyorsu
nuz. Vallah bundan sonra bana 

her kim böyle bir teklifte bulu· 
nursa boynunu vururum. 

Kabile reisleri birleşip uzun 
müddet Abdülmeli.ğe karşı is • 
yan halinde harbettiler. 
Bunların içinde en azılısı Şe· 

bip isminde birisi idi. 

Şebip, belki başına topladığı 

pek kuvvetll tauftarlarile Hac• 
cacı mağlup · ederek Emeviye sal· 
tanatını AbdUlmelik bin Merva· 
nui haşırtı geçireıbi!lecekti. Fa
kat zafer ile neticelenen bir harp. 

d;kkatle bakıyordu. Yavaş bir 
sesle: 

Süheyla hanım, dedi, bana i • 
nanmaıuzı bir kere daha rica e
diyo.rımı.. sizi çok seviyorum. 
H,._yatı.nıı sizinle bir !eştirmek 
yegane arzumdur. Tamşmile sa· 
mimi hareket ettiğime inanınız. 

Süheyla, heyecanlanmıştı: 

-Ben de inanmak ihtiyacın· 
dayım, dedi. 

O sırada tramvay gelmiş!!. 
Genç kız atladı. Araba hareket 
etti. Ekrem, arkasından ıbakıyor
du .. Süheylil., selam verdi, gü • 
lümsedi.. Ekrem şapkasını çıkar 
dı. 

Ekı·em, geri döndü .. Galatasa
raya doğru yürüdü. Orada, cad
de üstünde bir meyhaneye gir • 
di.. kafasının içinde ıbin bir dü
şünce vardı. Mu:ııtariptJ. Haya • 
tında ilk defa, sa.mimi. ciddi ola· 
rak seviyordu. Süheylzya ğşık· 

tı .. fakat, genç kı21, bu samimiye
te inandırmak ne ,kadar zordu .. 
maceraıları gözünün önüne gel· 
di .. bu kadar karmakarışık ma -

i iki defa .sokaga 

Orası, altın ve servet diyan
dır. Bu altınları toplamak için 

bir elinizi uzatmak ve öbür eli
nizle de kılıçlarınızı İljletmek ka· 
fidir. 

Halk, Haccacın ne demek iste
diğini anlamadan dinliyordu. 

Altın .. servet .. kelimeleri üze· 

rine bütün vahşi hırsları tekrar 

şaha kalkmıştı. 

- Gideceğiniz yer Buhara ... 
yağmalıyacağınız yer Asyanın 

en mamur bir şehri, yan! Bey· 
·- -ı ve harp edeceğiniz insanlar 

da Türklerdir ... 

İşte, Kur'anı tekmeliyen bir 

müslüman halifesinin. Kabeyi 
yakan, Medineyi yağmalıyan sü· 

rüleri, içe içe bıkmadıkları Arap 

kanından sonra gözlerini Cey

han nehrinin ötesinde ve kendi 

hallerinde yaşıyan Türklere dik· 

mişlerdi. 

Ve .. çölün kurak sahaları ÜS· 

tünde yalınayak serseri yaşıyan 

vahşi sürü, Asyanın göbeğinde 

Türk medeniyetinin merkezi O• 
lan .Beykenh i yağma etıniye 
gittiler. 

Zalim Haccacın Türkler üzeri· 

ne saldırttığı baldırı çıplak Arap 

sürüsünü Asyanın en parlak me· 
deniyet a bidesi Beykal yolun
da bırakarak biraz gerilere dön

mek ve tarihin mazi dehlizlerin· 
de kari ile beraber biraz dolaş· 
mak istiyorum. 

(Arkası var) 

zisi olan bir erkek, sözlerinin 
doğruluğunu derhal ve olduğu 

gibi kabul ettirmekte, elbette 
mil§külilt çekecekti. 

Fakat, Ekrem, artık tamamile 
değişmişti. Bütün istediği de, "'1• 

daki bu geniş ve fevkaUide ta • 
havvülün SüheyJ.8. tarafından 

takdir edilmesiydL Kendisin~ 
bin bir maceraıdan sonra yorgun 
hissediyordu. 

Süheyla ile evlenmek, güzel 
bir apartıman tutmak, mes'ut bir 
yuva kurup yaşamak istiyordu. 
Artık, hayatın zevkleri, kapris
leri, onu kandıramaz, yuvasın • 
dan dışarı çekemezdi. Evine bağ 
!anacak, karısını, ölünceye ka -
dar sevecekti. Buna karar ver • 
mişti. 

. Garsona büyükçe bir şişe rakı 
ısmarladı. İçmeğe başladı. Ka • 
dehleri, bir:biri ardından, çabuk 
çabuk yuvarlıyordu. Yarım saat, 
başını dinledi. Fikirleri kafası • 
nın içinde .çaı'Pışıyor, kendi ken 
dine münaka§alar yapıyor, bazıın 
kızıyordu. (Arkası vıır) 
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MüH'AMMEf 
Tefrika: 15 

Yazan: Ziya Şakir 
t . Muhammed'in Doğutu 

Hazr• ı 

Hatice Ticareti Mu-
hammede Bırakmıştı 

Hatice Hazreti Muhaınme • 
' k ve 

d · i.olerini kolay la.ştırma 
ın .,, yor 

mümkün olduğu kadar onu 
.. 1 bir karar ver 

mamak için ŞOY e . . , köle
di (Meysere) isınınde bıı 
si' vardı ki, biııçok deflal~r k~: 
van ile Şama gidip ge mış, k .. 

· r Işte bu o
~te epey_se pişmış ı. edin ma-
leyi Hazreti Muhaınmdi ·ne yar
. ı· verecek. Ken sı 
ıye ıneb ber gön-. . nu da eraı 
dım ıçın, o 

derecekti. t• Muhaın • 
Bu teklifi Ha.zre ı kabul et

med de memnunıyetle . M 

ti. Ve Hatice ile Haz.retı U. • 
· · b ilk mu • 

hammed arasındakı u . 
• b.. 1 ce hitama erdı. 

lakat, oy e d halası A· 
Hazreti Muhamme ' . kona· 

b Haticenın 
tike ile bera er f ydalı 
ğından avdet ederken.' a mut· 
bir is göreceğinden emm vedu 

- 1 k sevınıyor . 
main bu unara ık Jdıktan 

. · yalnız a 
Hatıce ıse, b aktığı te· 

·· 1akatın ır sonra, bu mu hazreti 
. .. .. ··yor ve 

sirlen duşunu ·· . . bır' er bi· 
. ·· Jerını 

Muhammedın soz. . k bunları 
. d gecırere ' rer zihnın en · 

tahlil ediyordu. asıizades!, 
B gene J(ureyş b' 

u - "kleri yaradan ır 
(yerleri ve go (her doğru 
Tanrı) dan ve onun yardımcısı) 

k insanı n 
ve çalış an e liyordu. 
Jduğundan bahs y . b"yle 

o kadar Hatıce, o . o zamana . . ç·· nkii ınuhı· 
. ·tmemıştı. u 

bir söz ışı . uhtelif ma· 
tı.n<l.'kilerin hepsı, nı lar taş. 

. anı kanıyor .. 
budlara ın P tulmUŞ putla-
lardan kabac_a yolarn hayır ve 

. d t edıyor ·· 
ra ı~a e bu taş parçalarından 
~errı yalnız 

bekliyorlardı. muhit i· 
(Muhammed) d~. b~ a 

8 

çinde doğmuş,. bii::.U;:'e~~ ~~ ~~
]rrıişti. Ve hıç şup 

ge . . b taş praçaların· 
hiÜndekılerın. u dık-

b. abud tanıma 
dan başka ır m . . halde, 
larını duyup iiştmıştı. Şu de 
nasıl oluyordu da bu Kuı:eyş • 

1 · göklerı yara· 
Jikanlısı (yer erı, d • u 

) d n (her ogr 
dan bir Tanrı a ' d m eden) 

alı kan insana yar ı ? 
ve ç ş d bahsediyordu .. 
bir mabud ank. d'? Adı ne idi

abud ım ı. 
Bu m irden mi, altından 

Taştan mı, dem . yapılmıştı? 
"ınüşten mı 

mı, gu "kleti yaratacak de· 
Yerlerı ve go 

1 
bu ınabud ne· 

b .. ··k o an 
recede uyu 1 ziyaret edilir· 
rede idi? O. nası 

d'? 1 · · · .. bhem suallere · bu mu 
Hatıce, ordu Yalnız, • kal. 

cevap bulamıy . ~lduğu • haz· 
ben o dereec e';n bu sözlerinde 
reti Muhammedı~ azametli bir 

. · · alama ıgı 
zıhnının . hükmediyor: 

• ifadesıne 
ın,ap.anın h. bir yalan 

_ Hayatında, ıç ed) in 
. lan (Muhamm 

söylememıŞ 0 
. .. hesiz ki bü· 

bu sözlerinde bıç şu~akikat var. 
b. hikmet ve 

yük ır kendisinden 
. . .. gelir. bunu 
Bır gun . d··şünüyordu. · dıye u. 
öğrenirım.. . bu ticaret işi 

Hazreti ıı:atıce, f :Muham • 
.. d (Hazre ı 

ınukabılın e • geln ücre• 
' " ·ımesi lazım 

med) e verı . bu me • . k smemıs .. 
ti, taınamile e k için, Ebu 

. .. ]<ere etme 
seleyi muza . . f 

• na istemış ı. 
Talibi koııagı ·· 1 oldU· 

• d t ve teaınu 
Mekkede a e bir sefer 

gidenlere, 
ederek Şama bir sefer 

·adenlere, 
ederek Şam gı ·1e ticaret· 

. . . yavrusu ı .. 
içın ıkı deve . verı\ir• 

b. komısyon 
ten ayrıca ır 

di. . Ebu Talip ile 
Halbuki Hatıce, . 

"zakerede. 
cereyan eden ınu d y[iksek bir 

, · okaar 
- Yegenın, .. et muka· 

'b' ki ona ucr kemal sahı ı • ·usu ver· 
ik' deve yavı 

bili olarka ı . J{ disine, i· 
• denın en 

meğ< haya e . · narın satışı 
k . b.. "k deve ıle ma 

ı uyu b'r hisse ve· 
karından mühimce ı 

receg m. 

Dedi. ··h·ınce b .. le mu 1 

Fakir yeğenine. 0Ydildiiğnden 
bir menfaat .temın e ·ne 

T li sevinerek evı 
dolayı Ebu a P . • tikleri 
geldi. Ve Hatice ile gırış . M • 

. · · retı tt 

hammede bildirdi. 
Hazreti Muhammed, hayatın· 

d ku .. cük bir menfaat hırsı a en .. 
h . setmediği için, ücret mesele· 

ıs . 
sinin bu şekilde halline, eheınmı· 
et bile vermedi. Derhal kervanı 

y . . . t• 
tertip etmek için, ı~e gırış ı. 

Birkaç gün zarfında haızrlık· 
!ar bitirildi. Tayin edilen günde 
de, Mekkeden haı·eket edildi. 

Fakat Mekkeden hareket edi • 
leceği zaman, Haticenin kölesi 
Meysere tarafından kervana g~
tirilen gayet güzel donatılmış hır 
binek hecin devesi, hazreti Mu· 
hammedin nazarı dikkatini cel • 

betmiş: 
_ Yil, Meysere! .. Bu deve, ne-

dir? 
Demişti. 
Meysere, bu suale sarih bir ce· 

vap vermemiş, yalnız günmekle 
iktifa ey leınişti. 

Fakat, Mekkeden hareketin er
tesi sabahı, kervan ikinci konak
tan hareket edeoeği zaman, Mey
sere, bu deve ile, elinde tuttuğu 
bohçayı hazreti Mhammedin ö • 
nüne getirdi: 

- Ya, Muhammed! .. Hanımım, 
bunları sana hediye etti. Bu de· 
veye bineceksin. Ve şu bohçada
ki libası giyeceksin. 
• Dedi. Devenin yuları ile, boh -
çayı Hazreti Muhammede teslim 
etti. 

Haticeııin bu derece aliikadar 
olması, hazreti Muhammede kar· 
sı kalbinde husule gelen muhab
betin derecesini gösteriyordu. Ve 
hazreti Muhammed de bundan 
memnun görlinüyordu. Çünkü. 
Hatice ile mülakat ettiği gün, bu 
değerli ve faziletli kadının ciddi-

t . edibane ve afiffıne tavır ve ye ı, . 
hareketleri hazreti Muhammedın 
nazarı dikkatini celbetmiş .. ona 
karşı kalbinde, yalnız hür'.'.'et .e· 
sasına müstenit, bir temayul hıs· 

sevlemişti. 
·Ezeli takdirin birbirlerine na-

sip ettiği bu ikı büyük ve mühim 
şahsiyet, böylece birbirlerine saf 
ve samimi bir ı·abıta ile bağlan· 
mıslardı. İhtimal ki o sıralarda. 
ar~larındaki mühim yaş farkını 
ııazarı dikkate alarak, kalblerin· 
de izdivaç irin henüz bir his ve 
meyelan duymamı~lardı. 

* 
Kervan, muvaffakıyetle yolu-

na devam etti. Nihayet, Şama 
dört konak mesafede. ~ulunan 
(Busra) mevkiine gelındı. 

Hazreti Muhammed1 . ora~~ki 
tıra giderek ihtıyar alim 

ınanas . 
Buhayrii'yı ziyaret etmek ıste· 
d. Fakat hazreti Muhammedde 
-~ defa ;!arak peygamberlik ala-
1 

1 
. . keşfeden bu zat vefat 

met erını .. • 
. onun mevkııne, (Nestu. 

etmış.. . . 
. ) . minde başka bır rahıp geç· ra ıs . , 

mişti. 
Hazreti Muhammed,. Nestu~a 

.. 1.kat etti Nestiira, bu mu-ile ınu a · 
18kattan son. derecede memnun 

olarak: • • 
y· Muhammed! .. Buhayra, 

-:- a, den bahsederdi. Günün 
daıma sen " 

b 
.. de hiç bir insan oglunun e
ırın , .. k k 

. 'rokan olmıyan yu se 
rişmesıne ı , b 

rtebeye nail olacagına, e-
bir me b 

. de kanaatim var. Fakat, en 
nım 

11 
gibi mühim bir tav· 

de sana onu . 
. d bulunacağım. Zınhar, Şa· 

sıye _e Ve Yahudilerin gözle· 
ma gıtme. b .. 

Ç .. nkü onların u· . görünme. u 
rıne . bü ük varlığını 

ükleri, senın Y • • 
y tmişlerdir. Gizliden gızlıye 
keşfe k' etmektedirler. Eğer be· 
de t~ ıp n buradan geri dön. 

· dınlerse , 
nı . V bu sözlerinde ısrar et· 

Oedı. e 

ti. t' Muliammed, safiyetle 
}!azre ı . - t 

bu sözlere ehemmı.ve 
söylenen ·tmedi 

d• Şa!llJI ıtı . 
ver 1

• (Arkası var) 
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İICOAM 

T. Hüseyin, Bankofu j Y~_LK_m::~ 
Yine Mağlllp Etti Bırıncıhgı 

Demirspor Birinci, Ga

latasaray İkinci, Güneş 
Üçüncü Oldular 

Bulgar Pehlivanı Minderi Terke 
Mecbur Oldu Ve Mağlup Sayıldı 

Günle11denberi dedikodusu ce- J 

reyan eden serbest güre~ müsa- ( 
bakaları dün Taksim stadyomun
da, geçen haftakine nisbetle da
ha çok bir kalabalık önünde ya
pıldı. 

Bu defa bir ring kurulmuş, 4 
kişilik bir jüri heyeti de müsa • 
bakaları kontrole memur edil • 
mişti. Saat üç buçukta, müsabık
lar halka takıdim edildtler, son
ra: 

SOMALI FE'l1Hİ - MALKA
RALI MUSTAFA 

Somalı Fethi, geçen hafta be
rabere kaldığı rakibini bu defa 
3 dakikada tuşla yendi. 

AD~ZARLI CELAL - SÜ
LEYMAN 

Adapazarlı Celiil de rakföini 4 
dakikada tuşla yendi. 

ROMANYALI AHMET - YA
MALI HÜSEYİN 

Genç Ahmet, ihtiyar Yamalı 

Hüseyini 6 ıncı dakikada teı'6ep
çe oyunu ile yenmek üzere iken 
Yamalının pes etmesi üzerine 
hükmen kazandı. 

MANİSALI HALİL - DİMİTRİ 
İSKOVİÇ 

Jüri heyeti kararile güreş müd
deti bir saat olarak tesbit edil -
di. Müsabaka çok çetin ve sert 
başladı. Sertlik bilhassa ve mün 
hasiren Bulgar tarafından ya -
pı.ld.ı. 

Sikışık anlarda ringin iplerin
den tutmak, ayaklarlhı takmak 
gibi bayağılarından en ustaca 
profesyonel hilelerine kadar, 
!hepsine hemen her dakikada 
başvuııdu. 

Bulgaı', oyun yapmaktan ziya-

de hasmım ezmeği gözetiyordu. 
36 ıncı dakikada Manisalıyı yi -
ne ezmekle meşgulken, altta? 
fırsat kollıyan Halil, çift ayak 
kapmasile hasmının sırtını yere 
getirerek t~la galip geldi. 

İskoviç, yine hakem kararına i
tiraz ederek: 

.Siz hakem, ya arkadaş!• de -
mekten kendini alamadı. 

Karar, jüri heyetince de tas -
vip edildiğinden İskoviçin mağ
lCıbiyeti kat'iyet kespetti. 

Manisalı da bu galibiyetten 
sonra, Tekirı:lağlıyı defi etmiş o
lan İspanya şampiyonu Maryo
naya meydan okudu. O da ka -
bul etti. 

TEKİRDAGLI - BANKOF 

Müsabaka bir deneme ile baş
ladı. Fakat çaı·çabuk müthiş bir 

sürat kesbetti. Bu süratle iş çok 
zaman kızıştı. Birıbirlerine tek -
me de attılar. Tekirdağlı ekseri
yetle hakim güreş.erek Bulgara 
çok müşkül dakıkalar yaşattı. 

Fakat sırtın 3 saniye yerde tutul 
ması şartı karşısında, ilk yarım 
saatte tuşla bir netice alamadı. 
Arasıra kendisinin düştüğü müş
kül vaziyetleri de ezici kuvveti, 
üstün tekniği ile önledi. 

İkinci yarım saate geçildiği 
zaman, Tekirdağlı Bulgarm bel· 
den aşağı kısmına sert ve şe • 
cift bir hareket yaptı. Bu kasdi 
değildi. Bulgar, bu hareketten 

µek ıztırap duydu. Kıvrandı, 

kıvrandı. Nihayet maça devam 
edemiyeceğini söyliyerek iki ki
şinin yardımile sahadan ayrıldı. 

Böylece Tekirdağlı da hük -
men galip sayıldı. 

AHMET ADEM 

Şehirler Arası Tenis Turnuvasına 
Dün Tak simde Devam Edildi 
Tenis federasyonu tarafınran 

Atina, Ankara, İzmir ve İstan

bul şehirleri arasında İstanbul 
kupası namı altında tertip edilen 
tenis müsabakaları dünkü nüs -
hamızda bildirçliğimiz gibi At\
na .ve İz~ir oyuncularının gel · 
memesi üzerine yalnız Ankar"; 
ve İstanbul teıtisçiled araşında 

oynanmağa başlanmıştır. 

Dağcılık klübü kordlarında ya 
pılan müoabakalarda alınan. ne- , 
ticeleri sırasile bildiriyoruz. 

TEK ERKEKLER: 
J affe (İstanbul) - Ulu Türk 

(Ankara) ya 2-6,1....fl,O..S. 
Kris (İstanbul) - Zomopolos 

(İstanbul) a 2-6,3-6,5-7. 
Eralp (Ankara) - Ferron (İs· 

' . ' 

tanbul) a 26,3-<6,4-6,6-4. 
Armitage (İstanbul) - Baldi

ni (İstanbul) a 5·7,6-2,3-6. 
Telyon (İstanbul) - Eralp 

(Ankara) ya 7-9,1-6,6-2,2-6. 
galip gelmişlerdir. 

TEK BAYANLAR: 
Mualla (İstanbul) - Armita-

1 
ge (İstanbul) a 0-6,0-6. 

Parkan (Ankara) - Desonti 
(İstanbul) a 1-6, O...S, 6-3. 

Galip gelmişlerdir. 

ÇİFTE ERKEK: 

Karakaş, Suat çifti (Ankara) -
Jaffe, Bambino çifti (İstanbul) a 
3-6,1-6,2-6,6-1. 
Rıza Derviş, Kling çifti (İstan

bul) - Vedat Abut, Vedat Ce
mal çifti (İstaılbul) a 8-10,6-3, 
3-6,4-6,6-1. 

İbrahim Cimcoz, Armitage çif
ti (İstanbul) Kerim, Eralp çif
ti (Ankara) ya 3-6,1-6,1-6. 

Kris, Arevy.ım çift[ (İstaıı • 
bul) - Binns, Ferron çifti (İs

tanbul) a 2-6,6-3,1-6,4-<6 galip gel 
mişlerdir. 

.MUHTELİT EKİPLER: 
' 

Mezbuvyan', Arevyan çifti (İs· 
tartbul) - Parkan, Karakll!I çif
ti (Ankara)ya 1-6,3-6;6-l galip 
gelınişleı'<iiı'. 

Müsabakalara hafta ortasında 
devam edilecektir. 

- __ _, .. ---

Su sporları ajanlığı tarafın • 
dan tertip edilen ve iki günden
beri devam eden İstanbul yel -
ken şampiyonluğu müsabakala
rının üçüncü ve sonuncusu dün 
Moda koyunda saat 11 de yapıl -
ınıştır. 

Şimalden esen sert bir poyraz 
altında yapılan dünkü müsaba -
kaların rotası Moda - Kalamış, · 
Fenerbahçe - Hayırsızada - Mo
da olmak üzere dört buçuk de
niz mili üzerinden tertip edilmiş
ti. 

Müsabakaya yine Galatasa -
ray, Fenerbahçe, Demirspor ve 
Güneş klüpleri iştirak ettiler. 

Bir gün evvelki müsabakalar
da Demirspor ile Galatasaray 
k1üplerinin puanları müsavi ol • 
duğundan dünkü müsabakanın 

neticesi İstanbul şampiyonunu 
meydana çıkaracağından alaka
dıu:la.r tarafından büyük bir me
rakla bekleniyordu. 

Nlhayet .sıkı bir çekişme ha -
!inde geçen yarış neticesinde 
Demirspordan Feyyaz'ın kullan
dığı Sert isimli tekne rakipleriI)i 
yirmi me•e kadar bir farkla ge
çerek birinci, Galatasaraydan Ni 
yazi, ikinci, Güneşten İbrahim 
üçüncü olmuşlardır. 

üç gün devam eden müsaba -
kalar neticesinde Demirspor klü· 
bü 9 puanla İstanbul yelken şam 
piyonu olmuştur. Galatasaray 8 
puanla ikinci, Güneş 5 puanla ü · 
çüncü, Fenerbahçe 3 puanla dör
düncüdür. 
Beyoğlu Halkevi tarafından 

tertip edilen Boğazı yüzerek geç
me müsabakaları dün sabah do
kuz .buçukta Anadoluhisarı ile 
Bebek arasında yapılmıştır. 

Müsabakaya muhtelif klüpler 
den 27 yüzücü iştirak etmiş ve 
neticede Galatasaraydan Mah -
mut 22.27 dakika ile birinci, Sa
dullah ikinci, Beykozdan Vedat 
ÜÇÜllCÜ olmuşlardır. 

Zonguldakda 26 
ağustos 

Zonguldak, 26 (A. A.), - 26 A· 
ğustos, Ebedi Şef Atatürk'ün Zon 
guldağa ayak bastığı glinün yıl
dönümü münasebetile Zongulda· 
ğın her tarafı bayraklarla süs • 
lenmiştir. Saat 11 de Parti kura· 
ğı önünde yapılan umumi toplan
tıya Vali, memurlar, parti, Hal· 
kevi, büyük bir halk kitlesi ve 
işçi grupları, esnaf, kurumlar iş· 
tirak etmiş, geniş cadde dolmuş 
ve taşmıştır. Halkevi adına öğ -
retmen Bayan Azize Sirel, Ebedi 
Şefimizin havzaya ayak bastık· 
!arı gündenberi havzanın göz ka
maştırıcı inkişafı ve madenleri
mizin millileştirilmesi yolundaki 
çalışmaları tebaı·üz ett,iren çok 
heyecanlı bir söylev vermiş ve 
bir genç taraf.ından Atatürk şiiri 
okunmuştuı» 

Gece,. Zonguldak elektrikle ay
dınlatılacak ve .eğlentiler tertip 
olunacaktır. 

'-----
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A.t yarışlannı heyecan.la takip eden. seyircileı 

At Yarışlarının 
Altıncı Haftası 

Büyük Bir Sürprizle Neticelendi 
İstanbul ıslah encümeni tara • 

fından tertip edilen at yaı·4ları· 
nın altıncı haftası dün şimdiye 

kadar görülmemiş bir meraklı 

kütlesi önünde baştan nihayete 
kadar heyecan içinde geçmiş ve 

.büyük bir sürpriz ile neticelen
miştir. Çifte bahis 590 lira, üçlü 

bahis 120 lira kar bırakmıştır. 

Çifte bahsi yalnız bir meraklı 

tutturmuş ve 590 lirayı almıştır. 

BİRİNCİ KOŞU (Hendikap) 

Üç yaşındaki halis kan Arap 

erkek ve di§i taylara mahsUB O· 

lan bu lroşunun mesafesi 1600 

metre idi. İki atın iştirak ettiği 
bu koşud·a önaı 2.03 dakikada 

derece ile birinci, Mahmure i:kin 

ci, Ceylan üçüncü, Mevrik·a da 

dördilncü olmuştur, Bu koşunu.ı 

ganyanı 3.15, plllseleri de 1.25 şer 

kuruş ve~miştir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU 

Dö.rt ve daha yukarı yaftald 

halis ka.n Arap at ve kısrakları

na mahsua olan bu kotunun meaa 

fesi 2800 metre idi. Bu koşııya 3 

at giTdi. Ve çok çetin bir yarlf" 

tan sonra netkede 3.24 der«ıe ili 
Alderviş birinci, Bahtlyaı: iklno4 

Ceylan üçüncü geldiler. Bu ko • 

şunun ganyanı 3.40, pllseleTi de 
100 • 180 kuru§ vemııot:ır. 

,. 

At yan !arından bir intıba 

tıirinci, Diker ikinci gel.ii. Bu ko

şunun ganyanı 175 kuruş vermiş

tıı•. 

İKİNCİ KOŞU 

üç yaşındaki yerli yarım kan 1 
İngiliz erkek ve dişi taylara mah

sus olan bu koşunun mesaıfesi 
1800 metre idi. Dört atın iştirak 

ettiği bu koşuda Poyraz 2.00 da

kikada 1 nci, Nirvana ikinci, Ön

kes te üçüncü oldular. 

Bu koşunun ganyanı 120, plil· 
se\eri 100, 125 kuruş vermiş.tir. 

Ü'ÇÜNCÜ KOŞU 

Uzunçayır koşusu) 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarırn kan İngiliz at ve kıs

raklarına mahsus ve mesafesi 
3000metre olan bu koşuya da 4 

at girdi. Ve neticede Olga 4.2.3 

, 

BEŞİNCİ KOŞU 

(Kabatepe koşusu) 

İki yaşındaki yerli halis kan 

İngiliz erkek ve dişi tayların• 
mahsus olan ve 1400 lira gibi 

yüksek 'bir ikramiyesi bulunan 

bu koşunun mesafesi 1200 metre 

idi. Bu yanş hem güzeldi, hem 

de bir sürprizle bitti. Ve heın de 

ümit edilmedik bir anda geçen 

haftalardan iyi randıman vermi· 

yen bir atın birinciliği ile bittL 

Bıı koşuya da beş at girdi. Ve 

neticede 1.17 deı·ece ile Fikı·et 

Atlının Mart 1 i birinci, Prens 

Halimni Aline Pourö'sü ikinci, 

Mis üçüncü oldular. 
Bu koşunun ganyanı 2G lira, 

plaseleri 750 ve 100 kuruş ver • 

miştir. 

Üçüncü ve dördül!CÜ koşular
da olan birinci çifte bahiste 01-

ga- Aldervişe oynıyanlar 11 lira 

döl'üdüncü ve beşinci koşular -

daki ikinci çifte bahiste Mart 1 

- Aldervişe oymyanlar (590) li· 

ra, 3 üncü, 4 üncü ve beşinci ko· 

şulardaki üçlü bahiste birinciyi 

bulanlar 120 Jil'R, beşinci koşu ü

zerinde ikili bahse oynıyanlar 

da 23.50 kuruş kazanmşılardır. 

Yarışlar 3 ve 10 Eylül Pazar gUıı 
iki 

Tenlll' ıııü.sabakalaruıa ittiHlı: edenler, Hüııeyin • Bankof maçı ve ıııüaa bakalara iştirak eden ırüreşçiler 

!erine mahsus olmak üzere 

hafta temdit edilmiştir. 
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AJı. yının geldiği küçük şehrin 
sokaklarını geçerek Anselm, ava
r ı avare dolaşırken bir bakkali
ye mağaaasmıİı önünde durdu. 
Vitrinlerde çeşit çeşit, renk renk 
konserve kutuları, kanagl kangal 
sucuklar duruyordu .• Acaba içe
ri girsem mi?> diye düşiindü. On 
beş gündenberi bir şeyler csatın 
almak. arzusu delikanlının yaka
sını bırakmıyordu. Geceleri ça • 
dırda bep bunu sayıklıyordu. 

Bir taraftan elile, cebindeki 
cüzdanını okşuyor, diğer taraf. 
tan yuvarlak kutulara bakıyor
du. Kalın dudakları, haris ve ar
zulu bir gülüçle te:kafüis ediyor
du. Nihayet kapıya yaklaştı; bi
raz durakladı, parasını nereye 
harcaması 13.zımgeldiğini kat'i o
larak bilmiyordu. İstemiyerek, 
onu kapıp içeri sürükliyen üç as· 
kerle dükkana girdi. 

İşte şimdi tezgahın önündeydi. 
Etrafına bakınıyor, fakat hiç bir 
karar veremiyordu. Dükkanda 
çok müşteri olduğu için onunla 
meşgul olan yoktu. İçerideki rai
bır, vitrinlerden daha çok yüklü 
idi Bütün bunlar insanın aklını 
çelecek şeylerdi. Fakat asıl me • 
sele, bir şey seçmekteydi. Hele 
parayı da cebinden çıkarmak büs
bütün sıkıntılı bir işti. İkinci me
zuniyette ona daha fazla lazım 
olacak beş on kuruşu şimdi har- ı 

camakla epey açılmış olacaktı. 

Bu mülahazayla diikkantlan dı
şarı sıvışııııya hazırlanmışken 

bir ses: 
- Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
Artık geç kalmıştı. Önünde, 

çıplak kollu, kırmızı ve mütebes
sim yüzlü bir tezgahtar duruyor· 
du. Bunun üzerine reçel J<avanoz
lan, sardaJya, ve ton kutuJarile, 
tuzlu balık, domates konservesi, 
tereyaiJ, süt hulasası kutuları ve 
bunların yanında duran bir sürü 
kutulara bir daha baktı. Tezga -
hın üstünde gravyar peyniri ve 
jambon da vardı . Liıf olsun diye 
tezgahtara sordu: 

- Neler var? .. 
- İşte bakın, ıstediğinizi söy-

leyin verelim. 
Anselm'in gözleri rastgele bir 

yerde durdu: 
- Gravyeriniz iyi mi? 
- İyi mi de söz mü? .. Ne ka -

dar tartayım? l 
- Hayır, gravyer istemiyorum, 

tuzlu balık verin! 
- Peka!B! 
- Fakat, hemen yenilecek bir 

şey yok mu? 
- Mesela ... 
- Konservelerden ne var? 
Sabır512Janan tezgahtar, arka

sındaki raftan k;xaman bir kutu 
alarak hızla masanın üstüne koy· 
du: 

- İşte ton var. Her şeyden da
ha iyi, bunu alın! 

Anselm ,bir düşündü; tonu sev
diliine pek emin değilıdi. Canı 

Çeviren : N. DANTON 

belki de başka şeyler istiyordu. 
Fakat neyi? .. 

Tezgahtar tekrar sordu: 

- Haydi, karar verdiniz mi? 
- Pekfila, onu alıyorum, kaç 

para? .. 
- On frank elli santim. 
Anselm, yüreğinin burkuldu. 

ğunu hissetti. Lakin iş işten geç
mişti; kutu, koltuğunun altına 

sıkıştınlmıştı ve tezgah tar da 
başka müşterilerle meşgul olmı
ya başlamıştı. Delikanlı, biraz 
titriyen parmaklarile cüzdanın
dan parayı çıkardı, ve sanki fena 
bir iş yapıyormuş gibi aceleyle 
paraları verdi ve mütees.<ir ve 
mahzun bir h~lde dısarı cıktı. 

Yolda. "rkada<larından Miret'e 
rastladı. Mire! hPmen: 

- E .. nPlPr alnın ho\,olım? rli
ve sordu. 'rrın-mn? f":ilc:tıQr h~tr~ .. 
yım: ivi rirıctpn mi? Kaç para 
verrl·h1 hHn~ '! 

- f"\n I?""~" 1r ~7<D •• , 

- On frank mı? Vay dolandı -
rıcılar vay! Beş frank bile etmez 
bu! .• 

Anselın, zorlukla kutuyu tor. 
basma yerleştirdi. Onu, büyük 
bir fırsat zuhur ederse ancak o 
zaman açacaktı. Böyle çok pahalı 
bir şeyden ancak öyle zamanlar
da istifade etmeliydi. 

Ertesi günü alay başka bir ye
re hareket etti. Kocaman ton ku
tusu, Anselm'in torbasını pek a
ğırlaştırmıştı. Fakat onu icap et· 
tiği kadar uzun bir müddet taşı
yacakb. Ü<: hafta süren yolcu -
lukta, kutu yüzünden epey du
raklamalar geçirdi. Arkadaşları 
onun, kutuyu çamaşırları arasına 
yerleştirmek için her gün sarfet
tiği emeği seyreder, eitlımirlerdi. 
Nihayet bisikletçi Buder ona a -
cıyarak bir gün: 

- Anselm, dedi, kutuyu bana 
ver de arka tarafa yerleştirey!m. 

Anselm bu tekliften şüphelen
di. Kutusundan ayrılmak ona pek 
acı gelecekti. Fakat bu teklifi de 
reddetmek elinden gelmedi. Ku
tuyu, havada bir iki defa sıçrat
tıktan sonra Buder'e uzattı. 

İçi rahat edemiyen Anselm er· 
tesi günü sordu: 

- Biliyormusun Buder, gali
ba benim kutum seni rahatsız e
decek? .. 

- Yok canım sen de ... 
Buder böyle söyleyince Anselm 

kutudan bir daha bahsedemedi. 
Lakin Buder, ona arasıra: . Kutu 
daima verindedir ve 3fivettedir> 
dese ne kadar memnun kalacak
tı. Amma gel gelelim Buder oralı 
değildi.. tınmazın biri idi. Daima 
ıslık çalar; hayatta, onun icin, 
sanki bundan daha mühim bir 
şey yoktu. 

Noel yakla~ıvordu. Bir akşam. 
alayda yemek hazırlanıyordu. İş· 
te. tam fırsattı bu!. 

Aşçı, Anselm'e rastlayınca·: 

- E .. Anselm, dedi, sen ne ve-

Zatıfa Romanı : 15 
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Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUGU 

1831 m. 111 g.._ lH Kw. 

IKDAll 

(~) 
Bakırköy Yağhanesi 
Bakırköy okuyucularımızdan 

(Nilüfer) yazıyor: TA~••H~mff- ··~ı 
T.A.P.11,79 m. 9485 g.._ :n Kw. _, Bakırköyün tam ortasında, bü

tün köyün havasını bozan, ber
bat eden, akşamları o güzel sa -
hillerin , bahçelerin tadını kaçı • 
ran bir yağ fabrikası vardır ki 
buradan etrafa yayılan türlü tür
lü yağ kokuları, bu gidişle güzel 
köyümüzü harap edecektir. Ba
kırköy gibi şehrin en güzel ve 
ayni zamanda sayfiye olan bir 
yerinde ve taım köyün en orta
sında bir yağ fabrikası da ne de
mektir? Bu fabrikanın buradan 
uzaklaştırılması 137.ımdır. Bu 
mühim meseleyi muhterem be
lediye reisimizin nazarı dikkat· 
]erine arzediyoruz. 

28 Ağustos Pazartesi 
Saat 12.30: Procram. 
Saat 12.35: Türk müziği (Pi.) 

Saa& 13.00: Memlekei saat ayarı, 

ajans ve meteoroJoji haberleri. 
Saat 13.15 - U.OO: Miialll (Senfo

nik müzik • Pi.) 

Saat 19.00: Pro...,.m. 

Saal 19.05: Müzik (Dans müziği • 
Pi.) 

Saat 19.30: Türk müziil (İncesu 
(aslı). 

Saat 20.15: Konuşma. 
Saat 21.30: Memleket saat ayan, 

ajans ve meteoroloji haberlerl 

Saat 20.50: Türk müziği: Okuyan
l&r: !\lıızaf!er İl.kar. Çalanlar Vecihe 
Daryal, Rep.t Erer, Kuşen Kam, Cev

det Kozan. 1 - Rauf Yekta Bey Ma
hur peşrevi. 2 - Latif Ağa Mahur 
fllrkı (Talil edebilsem). 3 - Rahmi 

Bey Mahur şarkı (Servinaı:ım seyret 
e-.ıı oyuna). i - Şükrü Şenoıan 

Mahur ıtarkı (Bu sevda ne tath ya
lan). 5 • • • • • Kanun 1aks1mi. 
8 - Ki.Zllli Uz Hür.zam şarkı (Ben

ze.meufn kimse:re). 7 - Yesari Hüz
sam şarkı (Bir giiJ bulamam). 8 -
Lemi Kareağar .-rkı (Güzel lavrın· 
dan bellldlr). 9 - , • • • Mu· 
Jıayyer türkü (Dama buf&"llJ' serer
ler. 10 - Balk türküsü • , • • • 
(KarantU olacaksın). 

Saal 21.30: Kon-. 

Saat 21.45: Neş'ell plaklar • R. 
Saal 21.50: Müzik (Opereller). 

Saat 22.00: Müzik (Küçült Orkes-
1ra, Şef: Necip Aşkın). 1 - Fraru: 

Lehar: Eva Operetinin Valsleri. 2 -
Brano Bartman: Parlak Güneş Işı

imda Dans - Inlenn. 3 - Franz Le
har: Çareviç Operetinden polpurl. 

i - l'lcbalkovıık~: Ba.zin Şarkı ( Op. 

No. Z). 5 J. SlrallSS: Killer Pasman 

- Komik Operasının Balesi. 6 - Dans 

Schneider: Mqhur Refrenlerden (pol
purl). 

Saat 23.00: Son ajans haberleri, zi
raat, esham ve tabvU3.t, kambiyo -
aulml borsası (flal). 

Saat 23.ZO: Müzik (Cazband • Pi.) 

Saat 23.55 - 24.00: Ya.rınki pro:-
ram. 

receksin bakalım? 

- Ton kutusunu. 

- Ala .. onu ben, sana, zeytin 
yağı ve sirkeyle karıştırır, hazır
larım. 

- Kutu Buder'de .. Buder ku· 
tu sende değil mi?. 

- Ton kulw;u mu? 

Bu sual karşısında Anselm'in 
içine bir baygınlık geldi. Buder, 
ansızın alnına vur arak: 

- Ha hatırladım, dedi, o kutu 

senin miydi? Lakin dostum, sen 

bir gün geride kalınıştın ya, ar

kadaşlar onu haklamışlar. 

Bembeyaz kesilen Anselın, ıriı
rıltı halinde bir sesle: 

- Onu yedin mi? 

Buder'in yüzü derhal değişti; 
hemen ciddileşti: 

- Ne? Sen bizi hayvan yerine 
mi koymak istiyordun-- Senin o 
pis tonun beş para bile etmez ber
bat bir şeydi be!. 

FAİK BERÇMEN 

LLle' de Tevki fi er 
Lille, 27 (A.A.) - .Sovyet 

Rusya muhipleri> cemiyetinin şi
mal federasyonu binasında bir 
araştırma yapılmıştır. 

Bethune'de milliyetperverler 
aleyhinde bir propaganda yapan 
üç kişi tevkif edilmiştir. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bizd fotoğrafınızı gönderin;z 
kim olriugunuı.u soİliyeı.m 
LÜTFİ ŞANAL (İstanbul) 

- Ağır başlı 

bir tip. Çalış -
kan. Dikkatli -
dir. İntizama 
fazla ehemmi -
yet verir. Ar -
kadaş:arı ara -
sında takdir e
dilmek ister. 
Her yerde ay
ni takdiri gör-

mek arzusundadır. Çekingendir. 
İkna hassası kuvvetlidir. 

* ŞEVKET (İstanbul - Beyazıt) 
- Müte!bes -

sim ve mülte -
fit bir tip. Her 
kesle iyi geçin 
mek ve kimse
yi kırmamak is 
ter. Hele kav -
gadan çok ka
çınır. Arkadaş 

lığına güveni -
liT. 2'/ekidir, 

Kavray~ı fazladır. Çok düşün -
meden hiçbir şeye karar vermez. 

* K. D. K. (Şebzadebaşı) 
- Atılgan bir 

tip. Hiçbir şey 
den yı1maz. İş 
hususunda çok 1 
titizdir. Herke- r 
se iyilik yap -
mak ister. Dik 
kat hassası kuv 
vetlidir. Bazu~ 
suna çok gü'lle· 
nir. Arkadaşla-
rı arasında çok iyi bir mevkii 
vardır. Herkese kendisini sevdir 
mi.şiir. 

O zaman Heterington: - Evet, şehirde herkes bu me-
- Affedersiniz, dedi, benim seleden bahsediyordu. Fakat o 

gibi ihtiyar bir adamı kimse ge - adam da deliydi doğrusu .. zaten 
lip ziyaret etmez. Hatta siz ... Siz hepsi deli.. hepsi de tıpkı ... 
bile şu hfıdisedenberi ilk gelen Mis Bagge: 
ziyaretcimsiniz. - Sus, sus, dedi, her halde içi-

- Olabilir. Fakat bir daha hiç mizden birçoğumuz kadar deli 
canım gelmek istemiyor. Acaba değildi. Hele tanıdığım birisi var. 

- Amma da yaptın ha! dedi, kıpırdadıklarını gördüm. Hem Mister Derek ne zaman buraya İşte zırdeli asıl o! 
heykeller deli mi oldu ki, burası de ay ışığı ahında.. onun için yerleşecek? Kadın, karmakarışık mutfağa 
tımarhane"e do"nsün? ben hep yukarıda kalmak ı'st>uo- .. 1 d' , -, - Bana bir şey soy eme ı. bir kere daha göz gezdirdi, sonra 
İhtivar Heterington dik dik rum Aşag' ıya inmek ı'•ı'me "el t , · ' ., - Çok sinirli bir adam. Zannet - h:ızla kapıyı al'kasından kapa a -

kadımn gözlerinin içHıe baktı. miyor. mem ki, ölen amcası gibi, kadın- rak çıktı. 
- Ykosa siz orada mıydınız?.. Durdu, fakat gözlerini kadın - lara karşı ayni muamelede bu - Doktor Haddon'un evine gel. 

Şu dehlizde... dan ayırmadı. !unsun. Siz efendimin başka huy diği zaman, doktor viziteye git. 
Mis Bagge biraz vaziyet almak Mis Bagge, biraz sinirli ve müs- da bir adam olduğunu bilmez mişti. Kadın elbise değiştirmek, 

lazım geldiğini anladı ve hiddet tehzi bir gülüşle yerniden kalk- misiniz? bir iki boya tuşu ile yüzünün rev-
eder gibi: tı: Heterington gülümsedi: nakını artırmak için odasına çık-

- Heterington, dedi, o kadar - ilen dünyaya geldim geleli - Komşu evde bir metres tu - tı. Bunlar bittikten sonra, tuva. 
budala olmayınız. Çuılçıplak bu kadar budalaca sözler işit - tardı, değil mi? Otuz sene ev - let masasının gözünden bir mel<-
heykellerin arasında benim işim medim, dedi. Eğer bana söyliye- velki rezaleti hatırlamaz mısın? tup çıkardı· İmzasız olan bu ınel<· 
ne? Eğer doğrusu fikrimi öğren- cekleriniz bunlardan ibaretse, i- Mis Bagge: tul!ıun çok defalar okunduğu. 1'1· 
mek isterseniz, söyliyeyim, o yisi mi, ben gider, daha neş'eli - Nasıl hatırlı~yım? ~. ğıdın halinden belliydi. 
heykellerin hepsini oradan kal - arkadaşlar ararım. otuz sene.bu! Kadın, gözleri neş'eden parlı-

.. ~.._~~~..ıı.ı.ı:ıııcilJ.....!.:~Ü~nk!ll,ÜJÇ~o~k~ç~ıEp~la~k~şe~y'...:.-J___:M~e~tr~d~o~te=l,:,:;_h~~~ses::,in~i~~~k~arın:::a:-;_ı.Jı.~İh~ti3y~ar~ad;jam~,~k;a~dı~nın;ı;~;n~iy~e~~y~ar~a~k~,~m~ek~t:u:b:u, bir kere daha o-
d. '""·du: " le kız ın kız ın cevap ver ı- ... 

"""' i k~k kı • 

1 Tarihin En Güzel Kadınları 1 

Madam Jirarden 
Bu Güzel Kadın Zamanının Mü
tefekkirlerinden Biri Olmuştu 

Tarihin en güzel ve zeki ka
dınlarından biri şüphesiz Ma -
dam Jirarden'dk 

Bu gü_zel kadın 19 uncu asnn 
başlangıcında (1804) de) .Eks 
Şapeh de doğdu. Babası orada 
lbir banka tesis etmişti. Anııe<>i 

Sofikey çok zeki bir kadındı. 
Sofikeyin salon şairlerin, 

bütün sanatkarların, meşhur ka 
dınlıann t.oplarulığı yeroi. Bura
ya Sorbon üniversitesi profesör 
]erinden Dilmen, tarihi resim -
ler yapan meşhur xessaın Ben
naınla Konst.aiı, liiberal fikirle
rile Napoly-0nu kızdıran Madam 
dö Stael g>bi kimseler de devam 
ederlerdi. Bu muılıitte Delfilegey 
istidadına en müsait şeyleri bul
mu~~u. Ve o yazı yazmağa baş
lamıştı. 

Annesi buna evvela manıi. ol
mak istedi. Fakat onun yaratılı 
şındaki hasleti sezince kı.zının 

bu tabii meylini -serbest bır~ktı. 
Ya..nız çocugun şairane dağınık 
olmasına müsaade etmedi. Ona 
dedi ki .Elb:ııe ile kadın, gra
mer ile er kek oh. Delfile gey 
annesinin gösterdiği yol.dan yü
ruo.u. ıstı.n.oal oııu hurma dal
larile zafer taçlarile süslemek 
için bekliyordu. Ç-0k zeki, sa -
mimi, çok iyi ve gÜ2'eldi. Yaz • 
d.ığı şiırler, okudugu salonlarda 
çok beğenilmeğe başlamıştı. Şa,
to Briyan kendisine kalem ve 
edebiyat yolunda müzahir ol -
du. Küçük seyahatlere çıktı. Gez 
diği, yürüdüğü yer erde onun 
güzelliğine, kültürüne hayran 
oluyor1ardı. •Ternh de Lamar
tine tesadüf ett.i. 

ne giderdi. Gitmediği, giinler de 
iki satırlık bir kağıtla af diler
di. 

Vikto:r Hügo da onun hayran
larındandı. Hügonun men:fası o
lan . cersey. den daima mei< -
tup gönderirdi: cSizi seviyoruz. 
Sizdeki bütün kabiliyetleri. ma 
riietleri, sizdeki o yüksek cesa
reti. seviyoruz. Ne valciıt :Fıransa
yı düşünsem daiına sizi de düşü 
nürüm. Bana öyle geliyor ki siz 
Fransanın çe'lıre6isiniz. Bundan 
dolayı vatanı si•<in gördüğünüz 
gibi çirkin görmüy-0rum .. • 

BiT gün de ma.k..ılıelerini oku 
duktan sonra ona şöyle bir nıek 
tup gönderdi: .Siz hakiki b!r 
kadınsınız. Çünkü güzelliğiniz ve 
şefik bir kalbiniz var. Çünkü siz 
anlıyorsunuz, çünkü siz tebessüm 
ediyorsunuz. Çünkü siz seviyor 
-sunuz. İki cinse de tesir etme
sini biliyol\Sunuz. Er.keklere ruh 
lannı nereye tevcih etmelerini, 
kadınlara da kalplerini nereye 
koymalarını söylemeği biliyor -
sun uz.~ 

Delfin 1863 de malıkfun bu -
lunduğu adada ziyaretine gitti. 

Eserleri o zaman büyük bir 
sükse kazandı. Jüdit K1eopatra, 
Leydi, Tartüf piyesleri hakika
ten çok değerli eserlerdiler. O 
öldüğü vakit o devrin muharrir 
kadınlarından biri kend1si için 
şunu yazmıştır: 

cO, kadın katmakta iki cazibe
ye malikti. O, çok mükemmel 
di. Her ne kadar annelik saade
tinden, ıztırabından mahrum "k~l 
dı ise de kalblie, derağuşlarile 

daima anne itli. Onun göz yaş
lan bizim felaketlerimiz çin 
şeU.aleler gibi aktı. O bizim sev-
diklerimizi sever, herkesin ümit

AN KE T i M iZ 

Kadın Hangi Yasta 
Güzeldir? 

===i• 
ÜSKÜDAR S. S.: 

- Bence kadın 30 - 35 yaşı a
rasında çok güzeldir. Çünkü bu 
yaşta kadın hakikaten olgunlaş-
mıştır. 

İZMİT TAHİ'R: 
- Kadın 20 yaşında çok gü -

zeldir, Nitekim henüz goncalı.k
lan kurtulan güller de böyle de
ğil midir? 

BURSADA KEMAL ERKAL 

- Bence kadının yaşı yoktur. 
Güzel kadın doğduğu günden öl· 
düğü güne kadar güzeldir. 

~STANBUL SAMİME: 
- Güzellik nedir? Nisbl bir 

şey değil mi? O halde size göre 
güzel bana göre güzel olmıyabi
lir. Kadındaki güzellikte böy-

ledir. 
Her kadın güzeldir. Nitekim 

evde kalmış bir kadın gördünüz 
mü? Hepsi de birer koca bul -
muştur. Yani kendini beğenen 

birisini.. 

Ev Eczanesi Lazım 
IJlehlrde, -hada, Uyde elınlll 

Jıer evıle m- 1d'alt bir ev eaa
hanesi bulunma.-. 

Ba ea&haııe 1d'alt bir lmhlıhr. Bu 
Jr...WU ldalr. bir Pıe alllol, bir tlfe 
-· bir life lenliirdl}'ol, blru as
plriD, blru ır.-, bir paket -ok, 
bir paket sarp bed Ye blru ıla bro
mörlii lli!ı, Jr.ar-l, -yva leA. 

En 1d'alt bir ılllı'alsldltı; en büyült 
feüke& doiw re• i8iemlyonaru.s 
Jı.wıları her ım evinizde bulundurma· 
bsmız. uraır. bir b~Jr. yaraın, bir 
JıaycmbJr., bir mlcle '1şklnllğl evinl•
ılekl ~ -1 tedavi etllılr. Ya
hut doktor :reltflnelye kadar ilk le· 
ılavl 'J&pı!ır. 

1831 de cEmil Jirarden> ile 
teehhül etti. cPres> gazetesinin 
müdürü idi. Ve o kocasının bu 
gazetesinde •Paris Kronakleri> 
serlevhalı malııaleler yazmağa 
başladı. Bu yaı.ılarına •Vikont 
dö Lonexc namı müııtearını atı -
yordu. 

siz anın.da hazır bulunurdu. Bed ==============

Çok dost k~İ.ı. Dostla· 
rının ar"'3ı.nda ikisi Delfin için 
çok aziı.di. Lamartin ve Viktor 
Hügo... Gerçi Lamartini ilk 
gördüğü vakit onu hahkaha.
sı hoşuna gitmerni§ti. Onu çok 
gülen bir adam telakki etmişti. 
Fakat sonradan o.na çok alıştı. 
Lamartin bi.- defa ondan olduk
ça uzun bir müddet ayrılmak 

mecburiyelinde kalınca ona şi\y 

bahtlan teGelliye çalışırdı.• 

Portekizin Harici 
Siyaseti 

LiıJbon, 27 (A.A.) - Novida -
des adındaki katolik gazetesi, İn 
giltere ile olan eski ittifaka tel
mih ederek diyor ki: 

Portekiz'in geçenlerde Sala -
zar'ın ir.ad ettiği bir nutukta ta
rif edilmiş olan harici siyaseti, 
malum olan esaslarla Salazar ta 
rafından verilmiş olan söze ria
yet esasına istinat etmektediT. 

Bahçecikte Bir Köy 
Kavğası 

Ba~cik (Hususi) - Bura
da Yeniköyde büyük bir kavga 
olmuştur. 

Hüseyin ve Musa isimli iki 

kişiye ait !adaya, ayni köyden 

Melımedin koyunları girmiş, Hü 

seyin koyunları toplayıp götür
mek istemiş. Derken büyük bir 
kavga başlarruş. Bu kavgayı 

Mehmedin baıbası da körükle -
miş ve 5 kişi yaralanmıştır. 

le bir mektup yazmıştı: - - - •• - - -
·Bu seyaıhat.e çıkmanıza çok 

kederlendiro. Bu esnada yazaca- l•I l•I 
ğınız yaızıları okumamağa niyet 

1 ''""· - ""'iri<""""', .. ,. 111 dım, sizi yolunuzdan alakoymak 
için seri bir emir verirdim. •La 
martin de vereceği bir nutukta 

onu karşısında görünce: cMadaml B o· N ı G . R . 
siz buradasınız, ~u~kun fenalı- aş, ış, ez e, rıp, omatizma 
ğı azalacak• deııııştir. ı·· k k lıUIU " 1 derhal 

Delfinin kocasile arası p~k ft&Yra JI, ırıklı '8 R lgrı l f IDIZI keser. 
iyi olmadığı halde her gün evi- - • lca.,.....• gUnde 3 ka.. allnaqınr • • -

(Mis Bogge, kendisine böyle 
hitap edilmesinde hiç bir gayrita
biiliıı. bulmuyordu.) 

Mektubunuzun beni ne kıadar 
sevin&i.rdiğini tarif edemem. Aş

kınıaıa ve &adakatinize karşı hif• 
terimi ifade için, cennetin koP' • 

lanıa bana açtınız, desem• yine 
kafi değildir. Fakat ~lik htt 
t .. l" .... . ,_ • ..nek mec. ur ıı muh.wereyı ....-;:· . 
buriyetindeyi2. ç;i""" ernnıyeti
miz öyle icap .,#iri!JOT. Ben size 
haber verdil'"' zaman, ayni yef'-

. --«e yine g.. .. .. ,;ız.. 
de, aynı -- Orı.ı§U • 
Fakat o _.,.ana kııdııı,. çok ih« • 
yatı. ,.,...ek.et ediniz. Bu ....,J<t~bu 

0~an sonra da yakn'a!J1 ıh· 
,,...ı etmeyiniz.» 

Mis Bagge mektubu itina ile 
zarfına koydu, tekrar çekmeceye 

koydu, kilitledi· )ılerdivenleri i
nerken, hafiften şen bir şarkı 
söylüyordu. 

BİR ~UN ADAMININ 
net MACF.JtAsı 

Rişar :ıtosdon kaçtıktan sonra, 

Halk sinirleniyor ve asayiş ve 
emniyetten mes'ul olanları git • 
tikçe daha ziyade düşündürüyor
du-

Doktor Haddon tekrar fırıncı· 
nın eViııe çağırılmıştı. Çünkü ye
ıti doğan çocuk difteriye yaka • 
la.nınıştı. J)iikkfından çıkarken 
Mer 1 J)etmar'ın karşı kaldırımda 
dıi'rdujUllU gördü. O hiç bir za • 
ın:an değişmiyen yüzüne bir baş
kalık geldi. Genç k121D yüzü sol· 
ınuş, yanakları yorgunluktan çu
kurlaşmıştı. Doktor, sokağı geçe
rek kızı selamladığı zaman, o da 
Adeta makine gibi mukabele etti. 
Doktor, mesleki bir eda ile: 

- Kwın, dedi, iyi uyumuyor
sunuz, eğer beni dinlerseniz, 
Plat'ı bir müddet için terkedi • 
niz. 
Kız başını salladı: 

- Dünyada bunu yapamam. 
Doktor, dikkatle kıza baktı. O 

da sanki doktoru ilk defa görü -
yormuş gibi, şöyle bir süzdü. 

- Koston meselesinden mi bu 

-Evet. 
- Hfila onunla bu kadar ala • 

.kadar mısınız? 
Genç kadının, kendisine hakim 

olmak için büyük bir gayret sar
fediyormuş gibi, dudakları titri
yordu: 

- Evet, dünyada ondan başka 
düşündüğüm yok. 

Doktorun bakışları sertleşti: 

- Sen hakikaten budala bir 

kızsın, dedi, sinirlerine hakim o

lamıyorsun. Eğer Plat'tan hemen 

ayrılmazsan, artık hiç bir mes'u

liyet kabul etmem_ 

Kadın başmı salladı: 

- Siz anlamıyorsunuz, dedi, o 
adamın üzerinde tesir icra ede· 
cek birisi varsa, o da benim. O 
da er geç gelecektir. 

-Evet, er geç tevkif edilecek· 
tir. Cemiyet haricinde kalmış 

böyle bir adamı artık sevemezsin. 
Bir an, genç kız, sert bir ce • 

vap verecek gibi oldu. Fakat 
sa'bretti. Sonra dedi ki: 

( A 7'k4ıı tıar) 
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• 
Cevabı lngilterenin 

münasebet-siz meseleden dolayı 

huzur ve rahatımızı feda etmiş 

bulunuyoruz. İşte Almanyanın 
davayı nihayet kaybetmesine, 
sulhe son derecede merbut olan 
milletleri bile sebepsiz bihuzur 
edecek kadar ifrata varması ba
is olacaktır. 

(Bil§ tarııfı l i~i ııayfadıı) 
Şimdiki halde yegane ümit İn

gilterenin, Mösyö Hitler'in mü
racaatine vereceği cevaba, bir 
de İtalyanın, böyle bir harbe sü
rüklenmek hususundaki tered
düdüne bağlı bulunuyDr. 

Alman devlet reisinin İngilte
reye müracaatle ne istediği he -
nüz malum olmadığı gibi. dün 
içtima eden İngiliz kabinesiıı'in 
de ne cevap verdiği Şll ana ka
dar malum değildir. Maamafi 
İngiliz hükilmetinin bu müraca
at ve cevabı sabaha akşama ci
han efkarı umumiyesine arzeyli
yeceği de muhakkak gibidir. 
Eğer Mösyö Hitler Alman kuv 

vetine fazla mağrur olmayıp bin
nisbe mutedil tekliflerde bulun
duysa, İngiliz Başvekili Çember
layn malüm olan su!hperverliği
ne ve şimdiye kadar mesela Ja
ponyaya karşı yaptığı veçhile 
pek çok fedakarlığa hazır bulun
duğuna nazaran bu defa da harp 
tehlikesini atlattığımıza hükme
debiliriz. Fakat Alınan devlet re
isi fazla ileri gittiyse, artık harp
ten kaçmak mümkiln olamıya -

cağı da muhakkaktır. 
İtalyanın Dantzig için başını 

belaya sokmak istemediği riva -
yetlerine gelince bu rivayetlere 
ne dereceye kadar iti:mat etmek 
Jazımgeleceğini kestire~!~oruz. 
İtalya. daha dün akdettıgı :~ 
(Çelik Bağlanma) adını verdıgı 
muahedeyi bu kadar çabuk bo
zup ta Almanyayı kendi başına 
bırakabilir mi? 

A P
a politikası ve politika-vru . 

cıları hakkındaki .bizim kaııaalı-
. 1• mduı· Bu politikanın 

mızmau · 
esasını madrabazlık ve döneklik 

teşkil eder ve büyü.k küçükh:
devletin diplomatık tarı e 
bir hayli döneklik, arkadan vu:.
ma teahhüdünden kaçmak, so-

.. '.. t tmamak misalleri göste
zunu u 
rilebilir. İtalya tarihinde ise bll 

Bütün beşeriyetin, bir kaç ga
libin elinde esir olmağa rıza gös
ter~eğine hükmetmek acınacak 
bir haldir. Yedi milyonluk bir 
Avusturya istila edilebilir, Dn 
beş milyonluk bir Çekoslovakya 
parçalanabilir, fakat bu işler ko
layca yapılabildiyse, bütün mil
letleri ve o milletlerin memle
ketlerin (hayat sahası) addet
meğe kalkışmak öyle büyük bir 
gaflet eseridir, ki o gafletin mu
cip olacağı akibetin de o der~e
de vahim olacağı şüphesizdir. 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

Kocaeli Üzüm 
Bayramı Yapıldı 

Kocaeli vilayeti tarafından 

~ertip olunan •Üzüm bayramı. 
dün parlak bir şekilde Gebze -
de yapılmıştır. 

Bu münasebetle Gebzeııin 

en güzel bir yeri olan cEskihi-

sar• mevkiinde göz kamaştıran 
bir üzüm sevgisi vücu.ı:le getiril

miş ve İstanbul, İzmit, Karamür 
sel, Hereke gi.bi civar yerlerden 

gelen on bine yakın halkın işti
rakile bayram merasiımle kut -
lanmıştır. 

Merasimde İzmit valisi Ziya. 
Parti müfettişi Zühtü, İzmit me

busların.dan İ'brahim, Ali, parti 
başkanı Abidin, ağırceza reisi 

Nail, Gebze kaymakamı Fazıl, 

Gebze belediye reisi Esat, İz -
mit ve İstanbullu gazeteciJer ha
zır bulunmuşlardır. 

MerasIDıe İzmit bandosunun 
çaldığı İstikliil marşile başlan -

mış bunu Gebze ziraat memuru 
Cavidin nutku ile milli kıyafet

lerle süslenmiş küçük Gelbzeli 
mekteplilerin marşı ve oyunlan 

takip etmiştir. 

tKDı\.M 

j Harp hazırlıkları: 'mııııııııııııııoııuıuıum11111111ı•ııuııııııuuı•ıııııııııııınıınu11R••ııııuuııııuıı~ 

• dilmi/!;:nt::~~b= s:;ı:~:~ 5i A Bı·rader, Sen de ~. 
Tiergarten'de toplanmaktadır. ~ 

TRENLER = == 
·Birçok ihtiyat efradı, tren bek 

!emektedir. Hepsinin elinde bi
rer valiz vardır. Duvarlara ya • 
pıştırılmış olan ilanlar tren ser
vislerinin tahdit edileceğini ve 
sivil yolcular için bugün saat 22 
den itibaren seferlerin tatil edi
leceğini haber vermektedir. 

HALK 
ıHalk, radyo vasıtasile verile -

cek haberleri ve yapılacak teb
ligatı dinlemek üzere hoparlörle 
rin yanına toplanmıştır. 

Bütün gece Başvekalet daire·. 
sinlıı bütün pencerelerinde ışık 
görül~tür. 

FRANSADA 
Paris, 27 (A.A.) - Daladye, 

bu sabah General Gamelin ve a
miral Darlan ile görüşm~tür. 

Calais - Paris - Lyon hattının 
arkasındaki mıntaka, memnu 
mı.ntaka addedilmiştir. 

Lille, 27 (A.A.) - talyan halk 
çılar birliği şimal roederasyonu 
bütün şubelerini, Fransız ordusu 
gönüllü yazılmalarını tacil et -
mek için mensupları ile temasa 
girmeğe davet etmektedir. 

Paris, 27 (A.A.) - Nafıa Na -
zırı, bilhassa kadın ve çocukları 
pek yakında tahdlt edilmesi 
mümkün olan nakliyat kolaylık
larından istifade etmeğe davet 
eylemiştir. 

Ders senesi tatili yapmakta o
lanlar, memleketlerine iade edil

miyeceklerdir. 

POLONYADA 

! Kim Oluyorsun?. -
= = 
15 

(Baş tarafı l inci sayfada) meıni§ tek gazete kaydetmi- ~ 
~ kimizin yıllardır meydanda yor. Bunun içindir ki, Orhan ~ 
e; olan neşriyatı, daha çabuk is- Bey hanı ceridelerinin bütün 3 

bata yarar. hesaplarının mihrak noktası- ii3 = = = Bu seferki fiyat, intşar sa- nı daima •tasarruf• teşkil e· ~ 
- ati, ve tabı adedi değişikli - der .E 
= gmı sadece okuyucuya hiz- , k = O adar çirkin tasarruflar 
==ı met ınaksadile yaptığını söy- ki, zaman zaman, gazetele _ §Si 

::;: liyen Haber, hakikaten sanıi- · · tihb 5!! = rın •~ arat kadrolaJ"ını 18.ğ ~ 
mi oldıığuna, herkesi inandır kad § v~ ar- kalkıştınız, muhar· == 

iiiii_ - dığını mı sanıyor? rır maaşlarını 15 liraya. indi· 1 
Haberin satış yapmadığı, recek kadar acı orijinalite . § 

..,. aylardır çareler aradığı, Ba- ter yaptınız. = 
= bıalide bir darbimesel haline = !§i Sonra da, bütün bunların = 
- geldi. -

1 I
= hepsinin fevkinde, daima, bi-

Bugiine kadar, belki dok • = ze isnat etmek gafletinde = 
san dokuz defa fiyatını, şek - = =: bulunduğunuz cyalancı peh - ;;;;; 

§i lini, ismini, değiştiren, bir gün = = livanıı azanıeti ile matbuat -
ı;;;:; de sekiz defaya kadar tabı - -

1
-- müntesiplerinin hinıisi, şefi _ 

lar yapan Haber refikimiz, rolünü oynadınız. İl 
bütün bu harek.etlerinde - tıp-

e: kı bu seferki gibi _ hepsi 0 • Gazetelerinizi satamıyor - = 
:;: kuyucuya hizmet ınaksadile· sanı~, halka kendinizi sevdi -
= mi (!} iş görüyordu?.. remıyorsanız, elaleme ne? Her_ 
5 Kırk kişiyiz, birbirimizi kesi ne diye rahatsız ediyor -

!!!!! biliriz. •Babıaliye liyakati ol- ııunuz? 
~ ınıyanlar. diye bizden bahse Orhan Bey hanında mut -
= deıı yazı muharririne şunu da laka iki gündelik gazete çı· i'S 
;;;:;; söylemek isteriz: kacaktır, diye bir kanun yok-

~ .. Babı.llliye liyakati olmıyan tur. 
§5 muesscseler herhalde sizinki _ Sizin tabirinizle söyliyclim, = 
~ ler olacak ki, bütün Türk Babıfıliye Jiyak•ti olmıyan - """ 
!! matbuatı tarihi, Orhan Bey ların gazete çıkarmamaları la 
!!! hanı cerideleri derecesinde zımdır. ~ 
~ bir türlü tutunnnıamış, sevil- BugünJiik bu kadar! . ~ 

"~mıııııııııuııııııııım nnıııııın ıııııııııuıııııııııııı ııııııııııııınııııııll!uıııııııııı" 111 '"., .. 11111ıııııııııııııııııııuııi ; 

Askeri 
Müzakere 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

görüşmeler inkıtaa uğramış ve 
askeri heyetler de memleketle
rine dönmek üzere Moslrovadan 
hareket etmiştir. 

- Bu fikir ayrılıklarının ne 
olduğunu öğrenebilir miyim? 

Voroşilofun cevabı: - Sov
yet askeri heyetinin fikrine gö

re, mütecavizle hemhudut ol -
mıyan Sovyetler Birliği, Fransa 
ile İngiltere ve Polonyaya an -

cak askerlerinin Polonyadan geç 
mesi suretile yaroım edebilir . 
Çünkü Sovyet kıtlarına müteca

vizin kıtaları ile temas hali™> 
gelmek içın başka yol yoktur. 

Nasıl, geçen umumi harple İn
giliz ve Amerikan kıtaları, Fran
sa dahilinde hareket imkanı el

de etmedikleri takdirde Fran -
sız askeri kuvvetlerile askeri iş 

birliği tesis edemezlerdi ise, 3ov 

yet kıtaları da, Polonya arazisi
ne bırakılmadıkça Fransız ve 

İngiliz askeri kuvvetler1le aske
ri işbirliği yapamazdı. Bu hat

tı hareketin bariz doğruluğuna 

rağmen, Fransız ve İ"!liliz as -

keri heyet:eri buna muvafakat 
etmemiş ve Polonya hü.kümeii 

de açık surette bir Sovyet as -
keri yardımına ihtiyacı olmadı

ğını ve bunu kabul etmıyeceği
ni bildirmi>jtir. Bu vaziyet, Sov

y.-tler B:rliğinin bu memleket -
Jerle askeri iş birliğini imkansız 

beri sipe:ı;\er ve sığınaklar kaz - Vaziyet Bel' i Oluyor Fikir ayrılığının esası budur 
mak için gönüllü yazılanların a ..._ ve görüşmele!' bu sebepten inkı 

.
dedi üç misline çıkmıştır. Bu··tu··n 1 l k ti d k taa uğramıştır. 

Varşova, 27 (A.A.) - Dünden 
bir hale getirmişt.r. 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada) e e er e i bütün diplomatik iıçtiımai ,tabakaların mensupları .. ·ıı - Görüşme'er esnasında, Po 
Roma siyasi mehafilinde vazi- mumessı er;ne tamim edilmis - ı 

lbu işlerde çalışmaktadırlar. . ' onyaya ıptidai madde ve harp ' 
f 

'l tır. Varşova, 2
7 

(A.A.) _ Polon- yetin vahameti istih af edı me- malzemesi vermek suretile yar-
ya makamatı, 25 Ağustosa kadar mekle beraber sulhün henüz kur- Hitl ~ r[e Dflatye Arasında dım bahis mevzuu olmadı mı? 
Polonya hududuna Alınanlar ta- tarılabileceği mütaleası hüküm T lali Olunen TEigrafiar Voroşılofun cevabı: - Hayır, 
rafından 34 defa tecavüz edilmiş sürmektedir. Paris, 27 (A.A.) _Havas ajan- bundan bahsedilmedi. İptidai 
olduğunu bildirmektedir. madde ve harp malzemesi ile 

Bu mütaleanın istinat ettiği e- sı, son hadiseler hakkında Baş -
İSVEJÇTE sas şudur: yardım, bir ticaret meselesidir 

St kh im 27 'A, A) vekaletten aşağıdaki malı1matı 
0 0 • \J . . - Bugün ş· d' k d ve bunların Po'onyaya verilmesi 
-~·ı b ırn ıye a ar tamiri gayri almıştır: neşr""ı en ir emirname ile ba- içtn ne bir ka~ılıklı ,yardım 11e 

dd l 
. kaıbil hiç bir şey vukua gelme - 2· A ·' zı ma e erın hususi müsaade ol a ğustosta saat 17.30 da Fran de bir •skeri mukavelenamenin 

mad kça İ t k 1 
m;•tir. Avrupanın başlıca payt-• ı sveç en çı arı ması ya- .., akdine lüzum yoktur. 

r d Tb k ed'l · tahtları aralarında diplomatik ın an ı ı aren yasa ı mıştir. Nitekim Amerika Birleşı·k dev 

B 
.u 1 temasları muhafaza etmektedir-

sız büyük elçisi Coulondre ya

pılan bir talep üzerine Alman 
u ma ... ue er arasında bilhassa l Başvekalet dairesine giderek Hit- Jetleri ıle daha birçok devletle-

buğday, hayvan ve et vardır er. J olmalarıdır. rinciliği Tavşancıllı Hilmi, ikin İhtiyıatlardan bazı sını.flar, bil- İSPANYA BİTARAF !er tarafından kabul edilmiştir. rın aponya ile hiçbir karşılıklı 
Şu misallere bakarak İtalya· ciligı" · Yaşar, üçüncülüğü Kara- h Hitler, bu görüşme esnasında, yardım veyll'hut askeri iş birliği 

assa tayyareciler silah altında Burgos, 27 (A.A.) - Nazırlar nın Almanlardan ayrılmak ar· mürnelden Tevfik Çalomak al- bu·akılmışlardır. Meclisi, bir harp takdirinde tam Cuiondre'dan şimdi yapacağı bır mukavelesi yoktur. Fakat buna 

misaller, diğer milletlerin tari

hindeki misallerden daha bariz 
ve daha çok!tur. En yakın misal

leri de İngiltere ile Akdeniz 
havzası için iki defa (kibarca an
laşma) ünvanile mukavele!="· 
yapt>kları halde bunların m~
rekkepleri bile kurumadan hu
kümleri hilafında hareket etmış 

Sergideki üzümlerden, Ko -
caeli vilayeti Çavuş cinsinde bi-

Zuıarı hakkındaki rivayetlere az mışlardır rağmen Japonya Çlnle harp halin 
M f' biz Bilaha~e yüzme müsabakaları Bahriye ihtiyatlarının silah al bir bitaraflık muhafaza etmeye deklarasyonu Fransız Başvekili de olduğu halde iki senetlenberi 

çok inananlar var. aama 1 . tına çağmlacakları tahmin o - ı karar vermiş ve hükumetin bu Daladye'ye bildirmesini rica ey-

bll rı·vayetlere inanmaktan zıya- ve deniz yarışları yapılarak şen lunmaktadır. . Japonlara satış yapmaktadır. 
t 

. . . T karan, ispanyanın yabancı mem !emiştir. Hitler, bu deklarasyo _ M k .. 
de, İtalyanların, Dan zıg ıçın çı- bir gün geçirmşı ır. _ os ·ova gor~meleri esna-

b e e
vve -oo---- nunda, Polonyada halen mevcut sında ipi ıdai dd h h 

kacak bir harpte oş ye: .. • K d d B • K ma e veya ut arp Ilı kendi başlan yanııcagını du- Londra bu··yu··k an ıra a ır eten vaziyete artık tahammül edemi- malzemesi le yardım değil fa-süııerek Almanları nasihat sure- vereceğini vaziyeti hal için almak kat asker vermek suretile yar-

,tı'le yola getı·rmekle meşgul ol- El • • Jd" ı• K 1 b . t' d k 1 dım bahis mevzuu edilmiştir. mız ge ı t 
rn~ urıye ın e a acağı tedbir-

dukıal·111ı zannedıyoruz. .. çı s asyonu uru uyor Daily Hera;dın diplomatik ler üzerine Alman ve Fransız ka- h 

Zev

ahire nazaran işte sulhu nm arrırinin yazdığına gör~, İn 
1 b (

Ba• tarafı 1 inci sayfada) nının dökülmesinden teessür du- gilı'z ''e F h ti So 
dakikada kunaracak o an u • ransız eye eri, v-

~~~ zayıf amildir, yani İngilter_~- ·- Umumi vaziyet ve ahval r~ı k~ıklerden Alınacak netı·celere yacağını bildırmiştir. yet heyetinden Polonyaya as-
nin cevabı ile İtalyanın teşebbus hakkında hükumete i;ıahat ver- ~.... Daladyc, Hitlere derhal bir ce- keri tayyareleı- vermeye ve Kı-

mek üzere mezuniyetle geldim. G K 1 1 T h vabi mesaj göndererek bu me- zılordunun hududu tutmıya hazır 
ihtımalidir. A k ·d· o··re o••y u"" ere 0 Um v ·ı k olup olmadıg'ını sormu'. Sovyet 

Buna mukabil, L.ehistan hu- Bu akşam n araya gı ıyorum. ı eri ece sajında Fransanın sulhe bağlılı- • 

t t 

• d" k heyeti de buna cevap olarak Kı 
dutları üzerinde semt sem ~ e, Kısa bir zaman sonra onere ğını ve aynı zamanda diğer mil-f d şım derhal Londraya gideceğim. Kandıra (İKDAM Muhabi - ilmi Mustafa Karamanla kaza _ zılordunuıı lüzumunda Polon _ 
başladığina, iki tara ın a . . : rinden) - Cümhuriyet devre - k !etlere karşı aleni surette aldığı yalılara derhal yardım edebil -

dı·ıı·k ku"çük askeri kıt'alarla mu· Üç gündenberi yolda olduğum nın eten mıntakalarını gezerek taahhütlere sadakatın' ı· l1atırlat- . . . h k - ı ı nın· vermı· oklug· u nimetler ı'çin t tkik tt bu mest ıçın arp çı ar çıkmaz, şi-
avuzıerde oO U un- için İngiltere ile A manya ara- ş e a a lnmuşlar ve köylü 

1 
leh c. " ıcc 

1 

de köylümüzün günden güne re . mış, Avrupa sulhünün idamesi i- mai şarkide Vilno ve Novogru-
duklarına dair bir hayli haber er sında ;htilafı sulh yoluyla hal - [ ntin keten işlerinin ıslahı ve ke 1 . 1 deki ve ayni zamanda Lvov Sta-

letmek üzere yapılan son temas ı faha kavuşmuş olması asla ka- ten istihsalatının çog· altılması 1 çın A man ve Fransız milletleri nisl l ti . . 
de var. 1 b'J 'nk. • ld' H b k arasında samimi işbirliği müna- avvo eya e erını işgal el -

Bu çarpışmaların ise pek ~a- !ardan malümatım yoktur. Bu ı i ı ar degi ır. er a ırn - 1 ;için köylü ve çiftçiye lazım ge- mesi teklifini yapmıştır. 
k b

. harp halrnı hususta gazetelerin verdikleri dan köylümüz refah ve saadet le sebetleri tesisi için hiçbir Fran- D .1 H 1 
buk büyüyere ır n öğütleri vermişlerdir. - aı Y era din bu yazısı 

alması tehlikesi daima me. vcut- haberler mucibi memnuneyet - içinde yaşamaktadır. sızın kendisi kadar çalışmamış hakikate muvafık mıdır? 
b Arüiye tohum ıslah istasyo- ld • 

t 

Hatta böyle bir harbın, u- \ tir. Ziraatin ilmi tecrübeleri köy o ugunu tebarüz ettirnniş ve Po- Voroşilofun cevabı: - Bu ya-
ur. d d B . te .. k nd nu müdürü dol<rtor Enver Diker gtin Japonya ile Çin arasın a ~- . - u vazıye gore ya ı a lerin her bucağına kadar girmiş lonyanın serbest uzlaşma usul- zı, baştan aşağı yalandır ve bu-

vam etnlekte O

lan ilanı harpsız bir harp ihtima!i var mıdır? le birlikte Gaplere gidilmiş, to- !erine karşılıklı surette müra - nu neşreden gazete bu"htan et • 
ve bu tecrübeler zirai istih - h 

ha

rbe benzemesi bile muh~~mel- - Ben sefiriın, falcılık ede- um deneme istasyonu yapıla- ceat için Polonyanın izhar ettiği mektedir. 

d 1 
ı deg· ıı mı- mem! Harp olup olmıya.cağını salatı bir kat daha artırmakta- cak mahal t ,_ ·ı ed'l R • . d' zaten ondan o ay d esuı ı erek yakın arzular hakkında da teminat ver- - eu,er ajansının biJdirdi-

ır. d zama- kestirmeg" e imkan görmüyorum. ır. d · gı"' n g" v dir ki dünkü yaztmız a, . a arazınin işlenmesi ve tecrü• mişti.r. . e ore, oroşilof, Fransız ve 
' , !hü sulhe benzemedi- Baohsettiğiniz anlaşma yolunda - ZiraatVekaleti Türkiyenin ke belere ba~lanmasına karar v~ Ingiliz askeri heyetleri reı'sle -nımızın su ' d kı· temaslara dair haberlerden ten ziraat merkezi sıklet> bulu- ' ~ Coulondre. 26 Ağustosta ak -

.. ı'bi. harp mefhumunun .a ril i t· y k rine, Sovyetler ile Almanya ara gı g '"renç bir mahı- memnun oldum. Fazla bir şey nan kazada bir keten tecrübe ve m ş ır. a ında ameJ;.yata baş şama doğru Hitler tarafından smda b. d . 

nı.ha)•ei cılk ve ıg . . l lan kt B !r a emı iecavüz paktı im 

k So 
.. yliyemem ıslah «tsyonu .,,.mag"a k aca ır. u istasyonda mev - kabul edilmiş ve bu g" .. 1 

Y

et aldığını söylemıştı . . . · ~ -, arar 

1

. oruşme es- za anması üzeıine Sovyet hü-
. ımdıye _ Yolda Sofyada trenin dur- vermiştı'ı·. sim ze.-cyat ve yerli keten to - nasında Hitler, Daladyunı·n ı'le- k. t· · ı· ·ı Alman devlet reisı, Ş • ume ının ngı tere ve Fransa 

kadar takip eııtıiği ihtiyatlı ve he- masından bilistifade Bulgar baş- Bu yerinde, en münasib ve hu.mları, hariçten getirilen her ri sürdüğü teklifleri kabul ede- ile görüşmelere devam edilıne-
saplı yolu bırakarak nihayet har- vekiliyle görüştüğünüz söyleni- herkesin görebileceğL bir ma- ı nevi keten çeşidinden zeriyat ıniyeceğini Fransız büyük elçisi- sini lüzumsuz görmektedir, de-

!~ı:':oa~ı~:~~:pu~::c:;iş~~:::. yor~ Hayır, böyle bir mülakat ~:;i~~~nr~n gaiplerde ve yol ü- ~:t~ıl:!asu;;~~:e~:;:my:;ıl:~ _ne __ b_il_d_ir_m_iş_tir_· __ ·________ ~~::· :~~~~; m~~ı:ıazısı, ha-

kak ı· ... e de. bı'zzat Almcınyanın ' olmamıştır.> Ar caktır. '-•111•••1••••••••.. Voroşilofun cevabı: - Hayır, 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Tarihle meşhur bir rakanı. 

ı - Bat - GerJ,e vermek. 

3 - Çevik - Canı.a l'ODl'&SL 

4. - Bir maden so1u çıkan yer. 

5 - Acı nidası - Bir zaman ölçüsü· 

nün aiıula SÖ7lcn.if ~kli. 
6 - Fransarun tanmmış bir diplo-

matı • Elbisenin içine konur. 

6 - BükUmet merkezli. 

'1 - Bir mevsim meyvasa. 
8 - Başma. F cellrse g-emi işareli .. 

Sonundaki olma.sa bll&ilL 

9 - Çalışma - Malfil. 

10 - Beyaz - Rakam. 

YUKAJUDAN AŞAGİ: 

1 - Tehlikeli ay. 

! - Yükseklik - Sonuna (İ) ~•lir-

se ııradosu d.ü.ter. 
ı - Baş - Komş11 memleket, 

4 - İmperator. 

5 - Si7ab - Bir hece. 

6 - Bükü.met merkesi.. 

7 - Edat - Tersllk. 

1 - Tamamen. - Boynunda 

olan. 
• - Aıımalı;, 

10 - Bir 1UUV - Yiikselı:llk. 

- .. . .... 
• TAKVİM • 
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SENE: 193.9 

Vaaati 

Güneş 

5 2J 
O ı:ı e 
12 15 
lktadl 

15 5S 
Akşam 

18 49 
Ya l9L 

20 28 
imsak 
3 35 

Ağustos 

28 
Pazartesi 

Hava 

E2:ani 

Guneş 
10 3! 
Ôğ ,,. 
5 ,,, 
lkinrll 
9 09 
Akşam 
12 00 
Yatsı 
1 37 
imsak 
8 45 

Yeşilköy meteoroloji istasyonıın-
dan a.lına.n ma1ümata röre hava 7urt· 
ta EKenln cenup k.ısınite Akdeniz tt· 

yllarının carbında. açık. Trakya ye 

Kocaeli bölı-elerlle Karadenltin ~r

lnnıla ve dolu Anadolanun tlmaı la· 

sım.lattnda çc,11: bulutlu Ye menli 1•· 
iuttı, diğer böl1"elerd.e b•luttu reç· 

".!ittir· Rilqir biilün bölırelerde ti -

mal istllı:ametindea. Trakya, Manıtıı-

ra banası ve Ere e k.vvetllce. diler 

böiırelerde orla kuvvetle esmiftir. 

Dün İstanhulda hava az bulutlu 

C"ecmif, rii.&«lr tlmalden 
1 - 5 metre hızla esmiştir, 

saniyede 

Sa.at it de hava Cau-i.kı 1009.9 m.i• 
libar !dl. Sühunet en yilksek Zl,t wo 
en diitük 11.3 sanll&'ral idl 

Lüksenburg Bitaraf 
Brüksel, 27 (A.A.) - Belçika 

ajansının bir tebliğine göre, Al

manyanın Lüksemburg elçisi 

Belçika hükümetine yaptığı 

gibi Lüksembnrg hükumetine de ., 
1 

Tevfik Rüştü Aras, bu sırada azi tesbit edilmiş ve arazi 1 
• bu yazı hakikate muvaf k d 

da, hultiı mevcudiyetinin bi e or- Al ak ' · 

1 

e -b'I' etrafını saran gazetecilerin ara- muamelesi tamaınlan;ınıştır. ınac müsbet keten tec - Eli çabuk sünnetçi ğildir. İngiltere ve Fransa ile 

~~:·~~~~~·~~~~;Y:ü:.::~e t~:: sından telaşlı bir halde kurtul - Arazinin tesbiti ve keten zi- rübeleri bütün köylüye \'e çift- Rifat KöprÜJÜ olan görüşmeler, Almanya ile bir harp takdirinde kat'i bitaraf-
tuğu yol ile bütün milletlerin is· mağa çalışarak bütün diğer Sll· raat işlerini tetkik etmek üzere çiye öğretilecek ve halka bu imzalanan ademi tecavüz paktı !ıklarım muhafaza ettikleri tak-

ıı.kla ve hayatlarını tehdit et· allere cevaben: Ziraat Vekaleti mütehassısların iyi netice veren tohumlardan Kabine: Çarşıkapı Tramvay sebebinden değil, fakat ezcüm-
•- Rica ederim, müsaade e- dan Ziraat doktoru Celal Talu- tevzi edilecektir. le askeri görüşmelerin önüne dirde gerek Belçika gerek Lük -

m
ekteair. Almanvadan, hele şu durağı No. 99, Ev: Erenköy, b ı A . . . _, . ... . . dı·nı'z·, sövliyreek hiçbir şeyim man merkez ziraat muallimi Nuz" M geçilmez fikir aynlıkları sebe- sem urg toprak arına iman -

.. ~~~~..._ ...... ..,.:ı......;ı..n"""'ık-uz;~·v<-0~·-u·-~J:!iı~··...ı....2.!!:!!::...::;':.;:;:.::.::::;:..:..::::..::__:~:::_J__i;;;;::_ı:.,;:~-;,:~~~~;:;:~~:;,:.J...lıi~~u~'s~t~ahs~i~l~b~u~h~a~y~ı:rlı~·~te~ş:eb-~Jl~!!!!~T~e~l~ef;o;n!:~5~2~.7~3!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~.r;,~~ · -· · .. -'--.. ... ~ __ ._, ı.•~-· ___ ,_ ..,,..,..__ . . bile bir çıkmaza girdiğinden do ya tarafından riayet edileceğini 
Tn.u• ·- .. J,..• ~ temin eylemıştir. 
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HASTALIKLARINA ve DIYABETLERE 
G 1 DA olan Türkiye ve Avrupada Birinciliği ihraz 

eden, bütün Avrupa mamulitına rakip olan 

ŞEKER 
yegane 

H SAN L TE MA ULA TINI 
İsrar ile isteyiniz ve HASAN marka ve ismine dikkat ediniz. 

Eski Feyzlatl ----------· Maarif Vekilliğinden : 
Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız o. Denizyollan u. Müdürlüğü llanıan 1 - 2259 sayılı >kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir 
Tarih kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

Ana smıfı ve ilk kısım Belıek te eski Fransız mektebi binaaıııda, kız ve erkek kısımları ayrı da· 
irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 28 Ağustostan 4 Eylfıle kadar 

Muhtelif hatlara kalk~cak vapurların l•lmlerl, 
kalkıt gUn ve •aatlerl ve kalkacaklar. r.htımlar 

Arnavudköyünde Traır vay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. lar•ll•ıtl z h•ttııı• - Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 de 
l Güneysu), Pazar 16 da (Aksul). Galata 
ı·ıhtımından. 

2 - Müsabaka müddeti 1 EylCıl 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 
1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 
· 3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 

Perşembe günü akşamına kadar bfr dilekçe ile Maarif Vekilli
ğine müracaat edeTek bu müsabakaya girecekler defterine adlannı 
yazdırarak bir nümune alacaklardır. 

1 - Tahmin edilen bedeli c2300• lira olan 10.000 kilo pirinç ile 
;tahmin edilen bedeli c37Cl8• lira olan 4.000 kilo sade yağı 29 Ağus 
tos 939 Salı günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Temiiıat miktarı sadeyağı için c556. lira .20. kuruş pi
ı:inç içm •346> liradır. 

3 - Şartnameleri bililbedel Kasımpa{lada kıl.in komisyonu • 
muzdan temin oluna·bilir. •6713• 

KIZILAY 
HASTABAKIC I 
HEMŞiRELER 
Okulu Direktör l üğünden : 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli vo para

sızdır. Okul, genç Bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, haotanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorik ve Pratiktir. Dersler hu· 
susi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az or.ta tahsili bitirm;ş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımı.zla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksareyda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sarlı kanunun tat~ikine dair olan talimatnameye göre 

ilk okulların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir 
Aritmetik kitabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eylul 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 
1940 Peı·şembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake kara; verenler 30 İkinciteşrin 1939 

Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilli
ğine müracaat .ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını 

yazdırarak bir nümune alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hak
kı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus 
olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dör
düncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dör
der yü zlira mükilfat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yuzune yazılmış 

olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğılne makbuz mukabilin
de vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir 
kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek ve<ya gönderecek
lerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eser
leri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı muka
bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekil
liğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi 
mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapı
lacağını gösterir noterlikten tasdikli bir teahhüt senedi vermeleri de 
l~zınıdır. 

7 - Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik va
sıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek teahhüt se
nedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. 

Mektupla isteyenlerin altı kurusluk posta pulunu da birlikte gön-
dermeleri lazımdır. .3488· .5737• 

TUZLA içmeleri~ 

_ Sen bilmiyorsun, Vallahı o 
ler... 

1 lıP . de deli! Ben ka defa 

tetkik ediyorau. •»a"'.'. .... ·· .. 
açılan kapıya doğru yurudu. 

Soydan Sünnetçi 

AHMED 
· J' ,ı Sünnetçi başı Halelı -

linin torunu, kalbine; 
Sirkeci tramvay du

rağı Aydos oteli 
Tel: 21486 Ev Çarşıkapı No. 3 

Eskişehir de 
se~ .. Dş;o~ 

İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

Dr. Hafız CemaJ 
( Lokman Hekim) 

DAH!LtYE MÜTAHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 - 25. fıkaraya 

Abone Şartları 

DAHİLİ HARtct 
Senelik 1200 Kr- 2300 Kr. 
8 aylık 600 Kr. 18$11 Kr. 
a ayhk 300 Kr. 800 Kr. 
1 .. ıııo Kr. 

ILA N 
TEK sUT~l 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahife 400 1ı:w-ut 
ikinci Sahife %50 kurut 
Üçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kW'lll 
5 • 6 ıncı sahifeler 50 kurıış 
7 • 8 inci Sahifeler 30 kııruı 

Gazdemi:ııde neşrttJ;rlle

.cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kab -
ramanzade hanında İlfıncdık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

.. rtıR ll•ttına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
(Antalya,). Sirkeci rıhtımından. 

lz1111t hatt ına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U-
ğut). Tophane rıhtımından. 

Mudanya hattıH - l'117artesi 13 de ve diğer günler 8.45 
de (Marakaz). Cumartesi ayrıca 13.30 
da ve Pazar 20 de (Trak,) . Salı ve Çar
sa.ınba posta1aTı Tophane rıhtımından, 
ı:Hğer postalar Galata rıhtımından. 

lan•ırıııa nattıH - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 
8.15 de (Trak). Galata rıhtımından. Ay 
uca Çarşamba 20 de (Antalyıı) ve Cu
martesi 20 de (Mersin). Tophane rıh· 

t1n11ndan. 
Not: Salı postası İzmir Fuarı münasebe
. tile ilaveten yapılacaktır. 

Kara-ııı hattını - Salı ve Cuma 19 da (SeyyaT\l. Topha
ne rıhtımından. 

İmru hıttını - Pa7.ar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı· 
mnıdan. 

Aywahk hatıınm - Çarşamba 15 de (Bartıq ), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

izmır sarat hatt ııta - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımın" 
dan. 

Mersin hattı ıta - Salı 10 da (Anafarta), Cııına 10 da 
(Ifade§!). Sirkeci rıhtımından. 

Not : Vapur ıeferleri hııklmlda her türlü maldmat qajıda 
telefon numaraları yazdı acentelerden öğrenilir. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtımı Linıanlaı 

Umum Müdürlüğii binası altında 42362 
Galata acenteliği - Galata nhtı mı, mıntaka Lınan 

Reisliği binası altında 40133 
ZZ748 Slrkeei Aeeatellii - Sirkeci, Yolcu salonu. 

(6750) 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basılclığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Gazete Mecmua 

Kitap 
Aydın 

Çocuk Hekimi 
Dr, AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Ta1imbane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl sıra ile 
okullarda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hak
kı verilecektir. İkinci çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus 
olmak üzere birincinin müellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dör
düncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus olmak üzere dör
der yü zlira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eseTlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtlann yalnız birer yüzüne yazılmı.s 

olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması katidir. Müsabakaya basılmış bir 
kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gönderecek
lerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eser-
1 !eri kabul edildiği takdirde eserlerini i'an edilen telif hakkı muka

bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekil
liğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi 
mes'uliyetl~ri altında tayin edecekleTi diğer bir zat tarafından yapı
lacağını gösterir neteTlikten tasdikli bir teahhüt senedi vermeleri de 

lazımdır. 

7 _ Kitaplarda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik va
sıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek teahhüt se
nedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. 

Mektupla isteyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte gön-
dermeleri lazımdır. .3487. .5836. 

İstanbul Amerikan Koleji 

KIZ KISM 
Kız kısm ın ~;:: Leyli yer kalmamıştır. Lise ihzari 

sınıfı için de kayıd kapanmıştır. 
Müdüriyet 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan 

939 mali yılı zarfında mektep pansiyonu için yaptırılacak olan 

1 

(125) dolap memhur nümune ve şartnamesi mucibinde açık eksiltme

ye konulmuştur. 
1 Beher dolabın muhammen bedeli (20) lira olup ilk teminatı 

(187,50) liradır. Eksiltmesi 4/9/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. _İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ve saatte satınalma komi~yonuna müracaatları ilan olunur. (635)3 

Fazla Sişmanhktan Sikôyet Edenlere: -• Şeker Hastalığı Olanlarla 

Enıniyetle 

kullana bileceğiniz E Müstahzar la rı 
Piyasaya çıktı 

1 baktı: 

Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • kanzuk Glüten Princi • Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 
emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KA NZU K GLÜTEN Müstahzarları 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

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

lstanbul perakende satış yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu 

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 


