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y,Hiii~rfn Almanyanın Mukadderatını Tayin 
Edecek Olan Cevabı Bugün Bekleniyor 

1 

VAZiYET: 
Hitler, lngilterenin Cevabını Almıştır. Bütün Dünya Onun 
Vereceği Cevaba Göre Hareket Edecektir. Eğer Hitler 
Polonyaya Taarruz Edeceğini ima Ederse Milyonluk 
Silahlı Kütleler Derhal Harekete Geçecek 1 erdir. 

VEKİLLER HEYETİ 
DÜN TOPLANDI ... 

-~M--. ff-ifl-er-! B-lz-1 o-a·ı Japonyanın Sovyet Rusya İle Bir 
İÇTİMA SAAT 16 DAN 19 A 

KADAR DEVAM ETTi 

--~-:--::---
- Mısır Heyetı 

Ankara da 

At türk'ün Kabrini 
Heyet a . 

Ziyaret Ettı 
(A A ) _ istan -

Ankara, 28 · · lan Mısır 
akta o 

bı.lda bulunm bah 9.10 da 
as ri heyetı bu sa bağlı husu

~ adolu ekspre:~~~mize gelmiş, 
sı vagonla ş l KurmaY yar 
ve tasyonda Gene l Veysel ü-

··~aenera başkan tu .. .., . mer -
.. • Ankara me\"kı ve nu\ ~r, 1 Kur -

kez kumandanları. Gc~e .. dürü 
. t şubesı mu 

ma~ ı.;tı~bara M·sa-
tarafmdan karşılanmıştır. '. ı · _ 

. k · kıta ıhtı 
fırlerınıize bır as erı . · ve mı-
ram resmini ıfa ey Jemış 

·1r arşlazıka Mısır ve Türk mı ı m 
nnı çalmıştır. da) 

Bitler konuşuyor 

Daladier 
İle Hitler 
Arasında 
Teati Olunan 
Mektupların 

Tam Metni 
JIUJID, H (A.A.) - Fransıs Baıı

vekllt DaladYe Ue Bitler arasında t.e
aıt olunan mektupların meinl 9udur: 

Daladye'nln %6 Aiı>stos 1939 tarih
li me~tubu: 

c·han<'elier. 
Fransanın Berlindeki büyük el('l

lifl şahsi &eblliat1n1ıda.n beni haber
dar etti. İki büküm~t reisinin en a
lır mes'uJiyttlnden yani ulh ve it
ten başka bir teY lstemiyen iki bu
yük mtıletln kan dökmesi mes'nli
retindtn bahsetUllniz !SU anda sul
bÜn mukadderatının sizin eUniıde 
bulunduiunU söylemek rerek size 
karşı, rerek tkl milletimize kantı va-

ılfmıdlr. 
Ne benim Almanyaya. olan hisle -

(Arkası 7 iııci sayfada) 

Bildiriliyor 

Ankara: 28 ( A. A.) - Vekiller Heyeti bugün 
saat 16' da Başvekôlette Başvekil Doktor Refik 
Saydam'ın riyasetinde toplanmış ve saat 19'a 
kadar müzakerelerde bulunmuştur. 
~-......... __..__... ...... -----------...... ------------~~ 
Aim3n V3puriafi1 Yıldıray M°'erasimie 

Denize indirildi 

Çarpışma Neticesinde Alman Askerlerinden 
Biri Ağır Surette Yaralandı 

Almanyada Bir Kişiye Günde 
60 Gram Peynir Düşüyor 

Varşova, 28 (A.A.) - Alınan -
Leh hududunda bir P..lonya hu
dut muhafaza devriyesi üzerine 
ateş açılmış, devriye mukabele 
etmiştir. Alman askerlerinden 

birinin arkadaşları tarafından ta 
§ındığı görüldüğünden bu aske
rin yaralandığı tahmin olunmak
tadır. 

Varşova 28 (A.A.) - Yukarı 

Silezya ile Bohemya ve Morav
ya protektorası hududunda Al -
man muhafızları Moravska -
Ostrava'daki Polonya konsola -
sunu daha sonra konsolos mua -

(Arkası 7 inci sayfada) 
Fransanın silah altına aldığı 

efrat taliın görmektedir 

İstanbul Limanında 
Durmıyarak Varna

ya Gidiyorlar 
Blrkac; gündur İstanbul !ima -

nında bulunan birkaç Alman va

puru, yüklerini boşaltmak ile 

meşgul iken dün birdenbire al

dıkları emir üzerine boşaltma a

meliyesini yarıda bıYakarak Var

na limanına hareket etmişler ve 

bu suretle bazı tüccarın e§ya

sı da beraber Varnaya gitmiştir. 

Alman vapurlarına verilen bu 

emir, Almanların harp için pek 

ciddi surette hazırlanmakta ol -

doklarına delalet ettiği gibi, ay

ni zamanda Bulgarlardan da e -

min olduklarını göstermektecür . 
• • .. ,o, .. • 
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~ Yeni Edebi : 
1 Romanımız ~ 

. ~ 
= Selimi izzet Sedea """ 

Ve Mefharet Erain 
;;;:;;; E:: 

= Bu iki kıymetli muhar- = ı 
a ririn İKDAM için hazırla-
= dı.kları bu eser: ~ 

! il Karlı 1 
~ 11 Bir Kış gl 

30 Ağustos Zafer Ve 1 il Sabahı 
T a Y Y a r e B a ; Şüphe ile ltenddüdüa 8 y r a m 1 ~ ~::::ı~:ğa~~:yli~~e ş:i! 1 

--------.,.------- ~ aşk, bütün ihtirasları, bü- = 
Yarın Bütün Memlekette = tiin kıska11çlıkları, bütün~ 

zevk ve kaygularile: == 1 

Büyük Merasim Yapılacak 3 Karlı Bir Kış i 
kı rcomi katıul ile başı.yacak _ ;;:! Sabahında 30 Ağustos Zafer ve Tayyare 

ba) ramı bu yıl Türki) cnın her 

tarafında olduğu gibı l•tanbul -
da da büyük meras mit kutla

nacaktır. 

İstanbuldaki meras 'Ti sekiz 
buçukta Kamutanlık dairesınde-

tır. di Selllıni İ7zet Sede~ ve = 
Bundan sonra 9 da Beyazıt ü

niversite meydar;.nda kıtaat tet
tiş edılP<'ektir. Resmı geçıde ış

tirak edecek kıt'alar mektepler 

(Arkası 7 ınci sayfada) 

E Mı fh•n 1 Er.inin kalem ile :::;: 
e:::; canlanacaktır. g 

Birkaç Güne Kadar i 
'8wıonıwuııııuııııttııııwıuııınımuııııın-' 

"Yıldıray, Parlak Zaferler, Şe
refli İşler Yaratmanı Dilerim ,, 

Yıldıray de)nize indiriliyor 

Haliçte inşa edilen ikinci de- ı 
nizaltı gemimiz Yıldıray da dün 
büyük merasimle denize indi -
rilmiştir. Merasimde, donanma 
kumandanı Şükrü Okan, İstan -
bul Deniz Komutam Mehmet A

li, vali muavini Muzaffer, Alınan 
sefareti ata~emiliteri ile birçok 
askeri ve sivil davetliler ve bin
lerce halk hazır bulunmuştur. 

Merasime saat 12 de bandonun 
çaldığı İstiklal marşile •başlan -
mış ve milli marşımız hürmetle 

dinlendıkten sonra, Krdp fabri
kasının buradaki direk.törü Ös
tak dikkate değer bir nutuk söy
lemiştir. 

Direktör bı nıtkında ezcüm
le demiştfr ki: 

cÔnümüzde duran ŞU denizal
tı gemisi, ill§aatı Krup firması 
tarafından deruhte edilen aynı 
sınıfa mensup dört denizaltı ge
misinin sonuncusudur. Bu gemi
lerden ikisi Kilde inşa edilmiş 
ve iki tanesi de buradaki inşaat 
mahallinde kızağa konulmuş ve 
burada techiz ed ilmişlerdir. 

Bu sonuncu geminin deniıe 
indirilınesile buradaki inşaat ma
oluyor, 

hallinin faaliyeti nihayete ermiş 
Ağustos 1937 de birinci gemi

(Arkuı 7 inci sayfada) 

Merhametten Hasıl Olan Maraz 
İki sene evvel gezdiğim l'tle

cidiye köyündeki likör fabrika
sında gördüğüm di !pline bay • 
ran olmu tum. Elliden fazla er
kek, kız amele çal1f8n o kou bi
nada mesai zamanı çıt duyulmu· 
yordu; plmek şöyle dıuoıın, ya
Vat sesle bir Jı.eüme fmldamalı. 

yasaktı. Arılar ko,·anda peteği 
lılerlerken nasıl vızlamazlar;a, 
amele de şiselere likör doldurur 
ken konu muyordu. 

- Aşkolsun dedim, ya.ağlı 
harfi harfine riayet ediyorlar. 

(De\8mı 3 üncü sayfada) 
SELAMİ iZZET SEDES 



SAYFA-2 

Hatıratı Yazan: M. M. Grupu 
Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 

Kemal Koçer 

OGün Haringtonun 
Tebliği Neşredilmişti 
BİR TOPLANTIDAN DÖNeŞTE bir darbesile devıreceğine ka

ni görünüyordu: Bu gençlerin, 
hareketsiz yaşlılar aleyhindeki 
tenkitlerıne susmak lazım geli 
yordu. Verdikleri adres üzerine 
kendilerini araştırdık, buluna -
madılar. Bu müracaatın mana
sını keşfeden yoktu, n~ idükleri 
belli olam~tı. 

l\1. NİN MARİFETİ 

Bir gün, alqam gazeteleri 
Hariogtonun bir tebliğini neş

rettiler. İlk sütunlarda büyük 
puntularla konulan bu ihtar, 
tehditkardı. Kraliyet ordusu a

leyhinde gizli tertip!er alan bir 
fesatçı teşekkülün elemanların

dan oldukları anlaşılan bağlı 

defterde adlan yazılı 150 kadar 
eşhasın 48 saat zarfında tesli -

Liman Amelesi 
İhtilafı Bugün 

Hallediliyor 

Dün Liman Müdürlüğün· 
de Bir T oplanfı Yapıldı 

Kendılerinden fazla kazanç ver 
gtsi tish1nı11esi üzerine işlevini 

b;rakan liman ame:esi hakkında 
dün de Liman İşletmeleri Umum 
Müdüı'lüğüncre bir toplantı ya
pılmıştır. 

Toplantıya Umum Müdür Mu. 
avini Hfunid Saraçoğlu reislik et
miştir. Anrele murahhasları ile 
liman işletmesi nihayet bazı hu
suslarda mutabık kalmışlardır. 

Bı.gün kat'i bir karar verilecek 
ve liman ameleleri işleri başına 

dönerek bir müddettenberi ame
lesiz kalan liman bu buhrandan 
kurtulacaktır. 

Lıman işletmesi, amelelere 
fazla para vermeği göze almıştır. 

İKDAM 

Karadenizde Yapıla
cak Büyük Liman 
Zonguldak Limanının Yeni 

Şekli T es bit Edil1i 
Nafıa Vekili Ali Fuat Cebesoy 1 

ve İngiliz Gipo şırketi mühen -
disleri tarafından Karadenizde 
yapılması kararlaştırıian büyük 

kömür ihraç limanının Zongul -
dakta inşa edilmesinin muvafık 
görüldüğiınü yazmıştık. Haber 

aldığımıza göre İngiliz mühendis 
leri Zonguldak limanının ileride 
alacağı şekil hakkında büyük bir 
proje hazırlamağa başlamışlar -
dır. 

Kısa bir zamanda ikmal edi -
lecek bu proje Vekaletin tasvi -
bine arzedilecektir. Vekaletin 
Meclisin ilk açılışında tahsisat 
istiyerek limanın inşasına başlı-

yacağı kuvvetle muhtemeldir. 
Vekalet bundan başka bir mil -
yon lira sarfile tevsi edilen A -
masra limanını da daha ziyade 
genişleterek 30 - 35 vapur isti
ap edecek vaziyete sokmayı dü
şünmekt~dır. Amasra limanı ıçın 

velce yapılan tetkikler müsait 
neticeler vermiş ve limanın bu
günkü vazıyeti ehemmiytsiz bir 
masrafla daha ziyad istifade e -

dilir bir hale geleceği anlaşıl -
mıştır. Bu limanın ortasındaki 

gemi enkazı kamilen çıkarılmış 
ve temizlenmiş olduğundan ye
ni yapılacak tesisat bilhassa iç 
tarafta rıhtımlarda olacaktır. 

Limana Alman, 
İtalyan Vapuru 

Gelmiyor 

Gümrüklerde de Mühim 
Miktarda Mal Birikti 
İtalyan vapurlarından sonra 

Ahnan bandıralı vapurlar da al· 
dıkları ani bir emir üzerine der
hal liınanınuzı terketmişlerd.ir. 

Limanımızda ne Alman ve ne de 
İtalyan bandıralı biı: tek gemi 
kalmamıştır. 

Bundan başka ecnebi memle
ketlerd1'n gümrüklere gelmiş o. 
!an malları da, siyasi vaziyetler 
dolayısile paralarını mala bağla
ınktan çekinen tüccarlarımıb id
hal etmemektedirler. 

Bu yüzden gümrüklerde mü
him miktarda mal birikıniştir. 

Son günlerde gümrük muame
leleri tamamen durmuştur. Yal. 
nız önce gümrüklere gelerek be
yannamesi verilen malların mua. 
meleleri yapılmaktadır. 

Bir gece Ta.şkasapta V isa -
li dergô.hından geç vak.it dönü
yorduk. İki kafile halinde yan
gın yerlerinden Topkapıya doğ
ru ilerliyorduk: Hafız Kemal, 
Velid, Mehmet, İıhsan, Sadi, E
nis, iki düzinelik enternasyonal 
bir polis man,gası öncüye: 
•Dur!• emrini verince, üzerim
deki evrakın ele geçeceğini dü
şündüm, yanğın duvarlarının 

çerıberlediği sokağa daldım. Gilya 
göremezlerdi ve ben kaçabilir
dim! Açık.gözlüler arkadan koş
mıya başladılar, mecburi bir va
ziyet aldım. İki kafile de birleş 
mişbik. Enis ve Velidin Paris şi
vesile mukni müdafaalar}, biw 
zim yangın yerlerinde dolaşan 
şüpheli kimselerden olmadığı -
mıza ve bir törenden döndüğü
müze kanaat vermi§ti. 

., 
mı .. 

İstanbul emnıyeti, elde mu
hayyel defter, tavkifata derhal 
başlamıştı. 5 Edirneli, Hasan, üç 
Bursalı Ali, 2 Konoslu Kamil ve 

ilah ... Biz, daha ilk saatte jur
nal mürettibini.n acemiliğine 

hükmetmiştik. İstanbulda çalı
şanların gayeleri muayyendi. 
Milli orduya yardım ve İstan -
bulun he~hangi bir tecavüzden ko 

runması! Hariogton da hatıra -
tında çok ehemmiyet verdiği bu 
gizli teşkilat.ın, kat'i lüzum kar
şısında faaliyete geçeceğınden 

bahsediyor ve vazifesini bu çer
çeve içinde kabul edıyor. 

B ELED iYE 

Bakırköy Artezyeni İskenderun 
Liman Teşkilatı 

Etrüsk'ün Vazi- ADLi YE -o 

Artık, gece yarısından sonra 
ve cemiyetle yürümemek, üzeri
mizde evrak taşımamak için iyi 

Bakırköyündeki artezyen ame
liyesine hız verilmiştir. Artezyen 
vasıtasile elde edilecek suyun 
miktarı tesbit edilmektedir. Tes
bit edilecek su mikatrı ihtiyaca 
tekabül ederse tesisatın kurul
masına geçil~cektir. 

yeti Ne Olacak? Bankof Mr:hkeme:e Verildi 

bir ders alm~tık . 

BİR POLİSİN TAŞKINLIÔI 

Bir gece, eve dönüyordum. 
Topkapı merkezinden M. adlı 

bir polisin: 
-Dur! 
Emrile hazırol vaziyetine gir

dim. 
- Merkeze! 
- Güzel, fakat benim evim 

şurada, müsaade ediniz, saıbah

leyin geleyim. 
- Çok s~z istemez, yürü! 
İtaatsizlik, en aı: dayağa mal 

olurdu. Şehremini merkezine 
doğru, evimin de önünden geçe
rek, yürüyorduk. Memur dur -
du, ıslık çaldı, ikileştiıer: 

- Yürü geri! 
Emrini verdiler. 

Şimdi Topkapıya dt':ıru i1er
liyoruz. Evim; yanda bıraktım. 

Adamın tavrı değişmiyordu. Ne 
yapmak istiyordu, bilemem. Ya 
delidir, ya memuriyetıni haz -
medememiştir, hatta bir alettir, 
denebilirdi. Sabır. selamete er
dtrecekti. Hızlı adımlar'a yürü
mek., işkence zamanını kısalt -
mak istıyordum. Merkeze gide
ceğimiz sırada, lutfen, beni sel'
best bırakmak istiyordu. Kara
kolhaneye gird "k: 

- Tayyip! Şu vazifesini bil
miyen memurdan müştekiyim. 

İncelemeler, hain M. nin aley 
hine çıkmıştı. Ve İstanbul hü · 
kumetıne te•lim edilen bu yurt· 
suz ağırca cezalandırılmıştı. Hu 
viyetlerint tesbitıe >&bet ed.len 

bir iki zat, artık İstanbulda kı. 
lamadı ve Anadoluya gcçmıye 

meobur oldulardı. Biz, .sti~vap

lardan muntazaman haiberdar o
luyorduk. Çok müte>Vazi çalı -
şan ve dikkati hıç çekmiyen gru 
pun mesaisine hiçbir durgunluk 
arız olmamıştı. İstanbulun mü
dafaa teşkılatı da lerı.rıı lntı -

zamla ba~arıyordu. İt ur ~ ><", 

fakat kervan y .ıru ord 
kayadan bır ~ y para '~zd •. 
Ancak hasıs menfaatıt!nnı arı -

yaa bi1'0k siyasi hizibler, kok
muş terkiblerile e•aser >nahva 
mahkumdular ve içeriler ne ö'.i
rülen elemanlar da ounu temıne 
kafi idi. 

( Arkıun var) Diyerek vak"ayı anlattım, mer 
kezde ·kinci şube müdürüne te
lefon ettik. Sabahleyin mereze 
çağırııan adam cezaıandırılmış- Vali Manisaya Gidemiyecek 
tı. · · Manisada üzüm bayranum ih-

Bu zavallının bir müddet son das eden İstanbul vali ve Beled.i-
ra Şehremininde bir evden iki ye Reisi Lütfi Kırdar bu seneki 
kişiyi haksız yere öldürmesi, bayrama ıdave' edilmişti. Lütfi 

Belediye Memurlarının 
Barem Lislesi 

Belediye memurlarına ait ba. 
rem listesi haz!rlarunıştır Belew 
diyede ıhtiyaca tekabül edecek 
bazı memuriyetler ihdas edılmiş 
oldugundan yeni memurlar Ey
lô..lün birınden itibaren vazife~·e 

başlıyacaktır. 

lstanbu'.un Nakliyat işi 
Be"ediye kanununun 19 uncu 

maddesme göre şehrımizdeki her 
türlü •-eyrU.eferle beraber bele
diye hududu dahilinde her nevi 
yol nakliyatı hakkı da belediye
ye verilınekt,>dir. 

Bu hakkın ne suretle istunal e
dileceğini konuşmak üzere dün 
belediyede bır toplantı yapılım~. 
tır. Belediye halkın nef'ini gözö
nündc tut.ırak bu i i e 1 bir 
şekle ba~lt) cakt•r 

>o----

A ARİF 

Maarif Müdürü Ankaraya 
Gitti 

İ5tanbııl Maar•f ;\I..ıd.ıı ı.i Tev
fik Kul, Vekaletın daveti üzeri

' ne dün sabahki ekspere,le An
karaya gitınirtır 

Bira Satısı 
' Bira duble ve balonlarında ya-

pLlan tcn~ilatın lokaıü, emsali 
yerlere klir Jırakın?.dığı ileri sü. 
rüldüğünden belediye yeniden 
tetkiklel'e başlamıştır. 

Hamit Saracoğlu T eşki

latı Kurmak Üzere 

İskenderuna Gidiyor 
Limanlar İşletmesi Umum Mü

dür Muavini Hamid Saracoğlu 

ay başında İskenderuna gidecek

tir. Umun1 tnüdür ınuavini İsken. 

derunda yeni lıman işletmesi teş

.kilii.tıru kuracak ve İskenderun 

!imanın.n ileride alacagı şekle 

göre 19.zımgelen tesisatı tesbit e

decektir. 
Hô.ınid saracoğlu döndükten 

sonra İskenderuna buradan yeni 

memurlar gönderilecektır. 

GÜMRÜK 

Mahmud Nedim Ankaraya 
Dönüyor 

Uzun müddettenberi şehrimiz

de istirahatte bulunan Gümrük

ler Umum Mudi.rü Mahmut Ne

din1 as b .ııaa Ankaraya dön~· 

cektır 

---0,0---

Harliye lıe Şişli Arasında 
Yapılacak inşaat 

Harbiye ile Şişli arasındaki 

refojların ıru;asın;ı 33 bin lira 

lizundır. Bu o:ıcki beledıye 

bütçesinden bu para tç-ına1 cdil~

miyecegı için refojlar gelecek 

sene yapılacaktır. 

NOTlLAR: 
ağırcezaya mahkUmiyetini mu- Kırdar, Marusaya gönderdiğı ce. 
cip olmuştu. Ben, bu teennide vapta işlerinin çokluğu yüzünden 
isa.bet etmiş olduğumu anlıyor- bu seneki bayrama gelemiyeceği-
dum. ni bildirmiştir. 

İKİ GENCİN ROLÜ PROFESÖRLERİN ---o--- ZAVALLI MUSEVİ 

Bir gün, akşam üzeri, iki genç MAAŞLARI Gazele lıavadtslerlnl okudukça: 
eve gelir, benimle görüşmek is- ltalyan Sefiri Geldi - zavallı l\tüsevıı .. 

Prore....or, yalnız kur5u.sün" ve 
tediklerini söylerler. Evdekiler, 15 gün evvel şehrimizden Ro- laboratuarına k•ndlsinl verditi D•meklen arlık kendimizi ala· 
bu yabancı müracaattan şüpheye maya giden İtalyan elçisi Ottavi- takdirde remlyet onu butun me- mamaya başladık dotrusu. Belki 
düşerler. Gençler beklerler, be- d k d bah ı· ı d dwı lhtiraoıarını boluboluna Ji- bu ırk dünya mUlellerlnl burnun-

yo et" o ün sa ta ya an dan solutacak kadar lktısadi lşler-.ml b -L ' . • dil İki dermek Ur<llle JOÇlndinneye 

Vapurun Almanyaya 

Gönderilip Gönderil
miyeceği Belli Değil 
Siyasi vaziyetlerin fenalığı yü

zünden Almanyaya gönderilerek 

tadil edilecek olan, Etrüsk vapu. 

runun seyahati şüpheli bir mahi

yet almıştır. 
Deniz yolları idaresi, ay başııı. 

da Almanyaya gidecek olan va

purun bır harp çıkması ile yol

da veya herhangi bir memleket 

elinde kalacağım düşünerek gön

dermekte tereddüde düşmüştür. 

Bunun Üzt!rine vaziyet Müna. 
kale vekciıetınden sorulmu:jlur. 

Gelecek emre göre hareket edi
lecektir. 

MÜTEFERRiK 

Orgen11ral KAzım Orbay 
Geldi 

Paris ,.e Londrada müzakere 
ve teı11aslarda bulunan Orgeneral 
K3.zı111 Orbay'ın reis~iğindckı 

heyetimiz dün sabah şehrin1ize 

dönmüştür. 

Heyet reisi dün ak~amkr ekspe 
resle Ankaraya hareket etmiştir. 

Mumaileyh kendisile görüşen 
gazetecilere şunları söylemiştir: 

- cHeyetiınize tevdi olunan 
işler ikmal olunmuş ve görüşme
ler tam bir anlaşma ile netice
lenmiştir. Elde ettiğimiz neticeler 
hakkında izahat vermek üzere 
Ankaraya gidiyoruz.• 

•in 67,5 kuruşa salıldıiından tli<a
yet ediyor. Blr buçuk bardak SU· 
:run on kuruşa satıldıfına bakılır

sa yine ucuz. 

Yqasın Belediye İklısal l\IÜ
dürlüiü! 

TAVADA PATLICAN 
~·-~~---~--~ -KIZARTffiKEN nı e erıouer ıçen gır er. şehrimize dönmüştür. Sefir bu de mu1'Slilr olmuşlardır. Yıllardır, 

mecburdur. 
arkadaş yanımızdaki odaya ça- gün Ankaraya gidecektir. _ , al ce('inecetlm?. bllllun cezasını da çekiyorlar. Fa- İstanbulda ne kadar büyı.ik yan ... 
ğırıhr. Parayı bu ay yeh1UrcbiJecek kat, :\llbevl mUleU ve ~lusevl vas· sın çtkmış ite bDllA tavada J>atlı-

Gençlerden biri mebus Der miyim~.. fı arhk o kadar acınacak bir hal can kızartmak sebeP olmuştur. 
viş Beyin oğlu D olduğunu, öte- Yarın Daireler Ta ti 1 Kitabımı alabilecek miyim? iktl-.p etli ki insan bu blçareıe- Fakat, bu det• da bir Y•n&'lll 

k . d K dak" toM<ih Zafer Bayramı münasebetile Diye dwtunmemelidlr. Katti, rln .Veba• veya cKoler:ı» mikro- .. ıkm••, ev deftl, patlıcan kızartan 
ı e asımpaşa ı ....,..- - bu ribl bir ,., oldukları zlhabına • ~ 

Şehrımızde giıreşler yapan ma
ruf Bulgar pehlivanı Todor Ban 
kof; polise 24 saat içind~ vermesi 
icap eden ikaınet beyannamesini 

tevdi etmediğinden dün müdde
iuınumiliğe teslim oh.ınmuşlur. 

Bulgar pehlivanı mevcutlu ola
rak Sultanahm;,t birinci sulh ce
za mahkemesine çıkarılmış, 

sorgusunda, buranın yaban -
cısı olduğunu zabıta nlzamatını 

bilmeı\i(iini söylemiştir. 

Mahkeme tahkikat evrakın
daki bir noktanın tavzihi için 
meseleyi müddeiumumiliğe ha
vale etmiştir. 

9 Ay Hapse Mahkum Oldu 
Yankesicilik suretile Ali Yon

cun tramyda 4 76 kuruşunu aşı

ran sabıkalı yankesicilerden An

don dün Asliye Dördüncü Ceza 

mahkemesi tarafından 9 ay hapse 

mahkiım edilmiştir. 

Adliye Tebligat MUdürU 
1 e .1 if Edildi 

Hakikatte 'iuiistimal, ı.inunet 

ve ihtılcis gibı bazı ıneselelerden 

dolayı tahkıkat > ap ldıgıru yazdı
ğımız Adliye Tebligat Müdürü 
Mustafa görülen lüzum üzerine 
dün tevkif olunmuştur. 

Mumaileyhin ınuhaken1esine 

bugünlerde Ağır Cezada başlana
caktır. 

3 Gün Hapis Yatacak 
Hüsrev isıninde bir adaın, 

Çenberlitaşta Zehra isminde bir 
kadının evine giderek kızını ken
disine vermesini, aksi halde ev 

halkım öldüreceğini söyleyip teh
dit ettiğinden dün cürmü meşhut 
mahken1esine verilmiştir. 

Mahkeıne; Hüsrevin cdrmünü 

sabit görmüş ve hakkında 3 gün 

hapis 30 lira ağır para cezası ver

miştir. 

MUddeiumumf Muavinliği 
İstanbul 8 incı ilk mektep baş 

muallimi Rüştü Fırat İstanbul 
Müddeiumumi muavinliğine ta
yin olunmuştur. 

Kıymetli genç hukuk mezun
larımızdan olan mumaileyhi teb. 
rik ederiz. 

1 l ··1 d . . daireler bugün ög~ leden sonra mesleki ihtiyaçları üzerinde her is· yanmıt! 
arda ça ıştığı ato ye a resını ıe·dı•ını h•r lsteılifl anda •apabi- diışmiye başladı. Şimdi Bulrarls- ç· k" e· Had· 

k k P b b • , Bu hadiseyi, ahşap İslanbulun lf ın lr 188 söylediler ve itimat telkin etti - ba§lama üzere erşem e sa a. ı-·k kadar da mıırdleh olmalı- tandakller de çıkarılıyormuş. Fa-
'L'"-'"- talllnde bir dönüm noktası batlı· 

ten sonra vazife istediler: Gu- hına kadar tatildir. dır. kat, nereye rldecekler! Daha Po- ,.. , diye. yorduk biz. Dün Bakırköyünde çirkin bir 
ya milli kumandanların şüaıhi Bir memleketin ilmi ve içtimai lonyadan çıkarılanlar kedi yavru- hadise olmuştur: 
ı 1. t.l 1 . 1 d. 8' R DA bünyesini l•kemmüle sevketmek sunu taşır rlbl Akdeniz limanla- KÖY TELEFONLARI 
a ıma ı e ge mış er ı. ır Ü!:Yet vası Osman isminde 18 yaşlarında 

b 'f nzhel ve hu•uslyellnde bulunan rında vapur içinde la.şırup duru- lk 
Bu gtnçlere verilen cevap a proresor l•in hakikat bu oldutu ~1- yor v• blo bir m•mlekete kabul yoDr·.lvr 'ten bir köylü ,ıkilyet edl- bir genç; 10 yaşlarında bir çocu-·u Galatada bazı esnaftan rüFet ' 51 
·: bi onun daçenU için de vaziyet edilmiyorlar. ğu denize girmek bahancsilc sa. 

_ Ltanbulda Anadolunun bir almak suçile yakalanan Galata 1 1 - Parasını veriJ'orwı, akümıili-
mümcs ilini tanımam. Ben ho - polis merkezi komiser muavini ~~ç;:t!~n~dt~.udut ve çerçeve• - Galiba, bundan böyle: törleri doldurııyoru.. Fakat, ko- hile götürmüş ve orada kendisine 

• - Yahudi.. 1 al tecavüze kalkmıştır. calıkla m gu.lüm. Bir alakadar Talil ve Niyazi ile arkadaşlarının Şimdi ı,ıtıyoruz ki, prolesi>rler- Dendi mi: nuşmıya rellnee san r de kimse. 
bulsanız da size bir vazid'e muhakemelerine dün Asliye Bi- le d0<entıerln m""41arı artıırıla- _ Beddualı mlllel!.. J'i bUllJIUYoru•. Bu ne biçim tele· Mütecaviz yakalanmış ve Dör· 
verebileceğin ben zannetmem. rinci Cezada devam olunmuştur. raklır. Bu ııırumun nihayet takdir Yine bu kavme l&kaplı& ed..,.k! fon böyleT.. düncü sorgu hakimliği tarafın-
! lı "ili .. d i Mahkeme, hadiseyi cg~Jm. edilmiş balunduiunu cörmekte ha- . Bu şikiyete sis olsanız ne 08• kk d kif k 

1 yı nn yorum, mı mu a aanın -.- hlkal•n ztvk ,.. haz duyuyoru•. BiR FİNCAN vap verlr.ıinlı?. Ben kendi P•J'llllll dan ha ın a tev . aran veri • 

~~~~-h~ed_r_·f_i~an_c_a_k~ı_n_s_an~id_i_~~~~~.ı..-m .... ah~iy_e_t_in•d•e~•g•ö•r•d•U•ğu-·n·d•e•n ... d•a•v~a....J~-Y~a~ı=n=u~. ~~~ı=tt~ıı~ım:::.::i•:....:h~ab~e~r-•~Y~e~m~bo~-~~~....!lK~A~H!lJuE~!;..._~~~~-~~~~~-~~.,.~e=c~e=k~c~e~v=•P:;..;b~u~ıam;.;;,;a~d=un::.:!·:...~~...ı.~di::!'·ğinden tevkifhaneye gönderil-

29 - AÔUSTOS 19?'1 
-! 

il~ 1?~kıl 
Harp Veya Uzlaşma 
İhtimalJerine Göre ... 

İngiltere kabineı;inin birir,, i 
teklifine Hillerin cevabı, ihti -
lafın harpten başka tarzda hal
ledilemiyeceği endişelerini arttır 
mıştı. b'ilahare Bitlerin müraca
atına İngiltere kabinesinin, se • 
fir HenderS-On vasıtasile gön • 
derdiği cevap, uzlaşma ihtirllal
lerine yol açtı. 

Nazi şefinin yeni kararı an· 
!aşılınca, vaziyet aydınlanacak
tır. 

Fransa başvekilinin Bitlere 
sulhun muhafazası, kan dökül -
memesi için yaptığı teklil de red 
dedilmiştir. 

Bununla beraber, manevi ci
hetleri, mesuliyetleri, milletle
rinin uzun bir harbe dayanamı
yacağını, parçalanacağını, peri • 
şan olacağını, ihtiraslarının sev .. 
kile düşünmiyen Hiller ve Mu
solini, Birleşik Amerikadan baş 
lıyarak, Avrupada bir zincir ha
line gelen tavassutları, uzlaşma, 
uzla§tırma teşebbüslerini, ihti -
raslara tamamile tabi olmuş bir 
halde, toptan redd_cdemiyecek -
!erdir. Sulh ve uzlaşma ümitleri 
bu yüzden fazlacadır. 

Bütün ümitlerin, teşebbüsle
rin neticesiz kaldığını farzede • 
rek, bir harp çıktığını düşünür· 
sek ne olacak? İlk zamanlarda 
Lehistana filen yardım edemiye
cek vaziyette bulunan, irtibat 
yollarına malik olmıyan İngilte
re ve Fransa donanmaları, Bal· 
tık denizindeki Alman dona• • 
masını, şimal denizinde aldıkla
rı tedbirlerle mahsur bir halde 
bulunduracaklar, bütün kuvvet• 
!erile Akdenizde İtalya donan -

masını imhaya, İtalya şehirleri
ni, tayyarclerile ve harp gemi
lerinin toplarile yakmağa başlı
yacaklar, İtalyanın Afrika müs· 
temlekelerile irtibatını ke<ecek 
!er, Balkanlarda kuvvetli mu · 
kavemct cephcsile karşılaşacak 
İtalya kuvvetleri, ya durdurula
caklar, yahut maddi vasıtaları

nın azalması dahi inzimam ede
rek, müttefik ordular karşısın
da hezimete uğrıyacaklar, ricat 
edecekler, kaçacaklardır. 

Sulh ve müdafaa cephesi cr
kanıharbiyelerinin, bütün plan
ları, en ufak kısımlarına kadar 
hazırlamış olduklarını, müdafaa 
kuvvetlerini tahşit eyledikleri
ni Mareşal Badoğlio'nun bildiği
ne şüphe edilemez. Musolini'nin 
tavassutu teebbiislerini, harbin 
zuhuruna mini ohnak. gaesin
de samimi olarak yaptığına, sul
hun kurtarılması ihtimallerinin 
fazla bulunduğuna bu sebeple 
de hüküm verilebilir. 

İkinci bir Miinih konferan ı 

ile, Nazi ve Faşistlere gafil av
lanmak, boyun eğmek, bahis ve 
tetkik mevzuu olamaz. Harp mı, 
uzlaşma mı? Önümüzdeki gün
lerde hangisini göreceğiz? 

Bu, İngiltere kabinesinin ce
vabına, diğer tavassutlara kar
şı, Nazi Almanyası zimadarlarla 

rının veya Bitlerin alacağı va
ziyete, göstereceği uysallığa ve
ya ısrara, inada bağlı bulunmak 

tadır. 

HAMİT NURİ IRMAK 

f'i}i=~fı~~~~ı 
ı .... .. .... ı 
ı Bir Yığın Kumu 

ı
ı Kim Kaldıracak 

Firuzağada Taktaki yoku- ı 
şunda M. C. imzalı okuyucu- ı i muz yazıyor: ı 

• Geçen günlerdeki yağmur-
lardan gelen kumlar yolu n or ! 
tasında bir yığın oldu. Evvel- • 

ce bu yol yepyeni yaptırılmış· ı ı 
tı. Sonra kanalizasyon idaresi 
tamamladı. İkide bir de elek· 
trik, yahut havagnzı idarclerı 
taşları kaldırır, yerine iyreti ı 

ı olarak yaptırır. Yol da böyle- ı i likle bozuldu. Şimdi de kum- ı 
ı !ar gelince yol berbat t>ldu. ı 
• Acaba bu yoldaki luruları ı i kim kaldıracak? ı 
ı Soruyoruz ? ı 
~~~~~~~~~~~~~•~~~~ 
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) 9'ağ«"ed ) 
Tramvay Pasoları Ve 

Talebeye Ucuzluk 

Japonyada; Hira~uma: 
Kabinesi Dün Istıfa Ettı 

Alman - Sovyet 

v~on, 28 (A.A.) - Hir.a-
. . ;stifa etınıştır. 

numa kabınesı .. 
İyi haber alan roahfellerde soy; 

_ A]!nan _ Sovye 
lendiğıne gore, 

ktı mesele<>i bu istifanın ye -
pa b b" · te·lril etmemek -
gane se e ını ,.. 
tedir. Bu mahfeller, paktın da -

. d buhranı şiddetlendı -
h a zıya e . Id gu- kanaatın -
ren bir vakıa o u 

dedirler. . 
IHüki'.ıiiletin her sahada ve bıl

iktısadi sahada karşılaştı
hassa l" 'di 
ğı ınüşkilat burada ına ~ 1 

' 

Kabinenin bu istifası ile Pe -

ık . 'd sulh müzakereleri cere -
ın e . .. ev

yan ettiğine dair bırkaç gun . 

vel dol~an şayialaT arasında bır 
münasebet görülmektedir. 

. kabinesinin çekil 
Hıranuma . . t -

d ğ~ak neticelen a 
mesinden ° - h 

. ed bilmek ;çin buraya da a 
yın el h herler gelmesi bek
ınu!assa a 
lenme.ktedir. 

. k noktalar suale pyan 
iBır ço . a Ari ta 'nın 

.. ülmekte bılha5S al 
gor . . N~zaretinde kalıp k -
Harıcıye ~"~ekteilir. 

• ınerak •"'""' mıyacagı . tinin noktai na-

• Mutedilask• p~ricale Jı:abul eHi-
ıarını erı · 

edilmiıtir. Arasın imparatora 

arudilen Avrupa siyasetimiz bu 

prensipe istina.t ettirilmiştir. Ye 

ni ihtilatlarla Alman - Sovyet a-
demi tecavüz paktı neticesinde 

A vrupada hadis olan garip va -

ziyet Japonyayı, hazırlanmış o -
lan harici siyaset formülü bul
mıyıı sevke~tir. 

Bu buhran devreı;in" geçirmek 
zar . . eceği keyfiyeti A-
np ettıremıY . alakadar üzere dahili siyaset unsurlann-

rikalıları bılhassa . da yapılacak ıslahat ile harici si-
ıne . Bö" le bir ihtimalın 
etmektedir· Y ç· deki yasette vukubulacak değişikliğin 
tahakkuku Japcnyanın . ın siyasi vaziyette bir ~beddül ~· 

. tini heınen ıamamıle de - halkın hissiyatında bır tabavvul 
aıyııse . bağlı görünmekte h le gelme<ini istilzam etmek-
ğiştumesıne usu " .• 

d K noye ıle Hifanuma ara te olduğuna kuvvetle kamım. 
ise e 0 ·· ülen sında son zamanlarda gor Bundan dolayıdır ki bu sabah 

Jnnlık bu üıniıli kuvvetlen · kabinenin istifasını imparatora 
ya akdirde Ame-
dirrnektedir. Bu t h takdim ettim" 

il Y~~~·~o:ır'.:_2ıı:·c:ar:•:t:_:ın~u-a __ e-__;:._ __________ ;:: ___ 
rika e ! 

y ;nifspanyanın Takip 
Edeceği Siyaset 

Bu Günkü Buhranda İspanya 
Askeri Hazırlık yapmıyor 

A) .Havas a -
;M.adrıd, 28 (A. ' 

jansından • : buhranı 
Avl"Upa 

İspanyanın . ,... hakkında 
d l<i vazıy.,.ı 

karşısın a . d General Fran
. asi ınehafıl e 

sıY ım·ı 1 müna•ebet-, . beyne ı e . 
co nun . . set yenı Is -ni bir sıya ' 
Jerde ye . gayesi olan ı -

n vegane 
Pan vanı , ·+ bir 

- . i !erine musaı 
rnar ve iohya ş dar olacak bir 

·t _ ... dasına rııe k 
muılı· '" . ı· takıp' etme 

flık sıyase ı bitara J"I ı etlen 
da olduğuna de a e • 

arzusun . örülmüş oldugu 
ilk nışanenın g d. Fi aki. Is -

d ·ımekte ır. 
bc'"a ne ı ni,·el-

J zabitanın mezu J 

Panyan.n. b" . mıistcsna ol 
. . ted ırı . 

lerinın ılgası • askeri hıçbır 
.. busUS1 

mak uzere .. olan ye -

çok ari ve tamamile ideolojik er 

lan İtalyan yardımı ile Alman 

yardımı arasında bir fark bulun
duğıı tebruiız ettirilmektedir. 

Nihayet, iyi ma!Uınat almakta 

olan mehafilde, maamafi son de

rece giz] olarak, Alman - Sov -

yet mısakının imzası keyfiyeti -
nin ispanyada iyi bir tes.r icra 

etmemış olduğıı ebernnuyetle 

kaydedJmektedcıl. Almanlara 
kaı·şı brudet hissedilmekte oldu

ğunu gosteren bır takım alaim 

vardır. Bu meyanda bilhassa Ha 
riciye Nazın General Begber -

der'in Fransa, Amerika ve Po -
Jonya büyük elçilerile Roman-

Paktı Ve 
Uzakşark 

Londra, 28 (AA.) - Alman -

Sovyet paktı ile Uzak Şark va-

ziyeti arasında bir münasebet 

olup olmadığını araştıran .Fi -

nancial Times• gazetesi eliyor ki: 

.Sovyetler Bi.-liğinin Alınan -

ya'ya yakla~ması Japonyada ge

rek ticaret, gerekse siyaset ba -

kımından büyük korkular tevlid 

edecektir. Japonyanın Çindeki 

iktısadi menfaatleri şimdi doğ -

rudan doğruya tehdit edilmek -

tedir. Bir taraftan Sovyetler Bir

liğinin elleri Çinde serbest kala

cak, diğer taraftan Almanya ağ

lebi ihtimal Sovyetler Birliğinin 

yardıınile Çin ticaretinin müm

kün olduğu kadar büyük bir kıs 

mını ele geçirmeğe ve Çinin fev 

kalade münbit topraklarile top -

rak altındaki zenginliklerini iş -

!etmesi için bu memlekete mal

zeme vermek suretile azami men

faat temin etmeğe gayret ede

cek·tir. Esasen Almanya ile Ja -

ponyanın Antikomintern ismi ve 

rilen müşareketinde bir fevkaJA

delık vardı. Çünkü Almanya Ja

ponya ıle beraber olduğunu söy

lediği halel<! Çinde bu memleke

te karşı manasız bir ticaret har

bi açmış bulunuyordu. 

ya, Macaristan ve Belçika orta 
elçilerini kabul etmiş olduğu hal 

de Alman büyük elçisi ile hiçbir 

mülfil<atta bulunmamış olması 

keyfiyeti ileri sürülmektedir. 

Bundan başka .Kuvvet neş'e
den doğar• teşki!Mında yapılan 

kabul merasiminin ilıareretten ii· 

ri olduğu ve bu teşkilat mensup

ları sekiz gündenberi İspanya -
da bulundukları halde başlıca 

hükumet erkanı tarnfından ka -
bul edılmcmiş oldukları dikkate 

şayan gôrülmektedır. Hülasa, 

İspanyol şefinin ihtirazlı ve ih
tiyatlı hattı harekeli se~bile 

kat"i beyanatta bulunmayacağı 

siyasi mehafilın mütaleaları 

cümlelcrındendir. İspanyol şefi, 
ihtiyar etmiş olduğu sükutu ih -

la.lc iobar edildiği takdirde mut
lak bitaraflığını ilan edecektir. 

Bu bitarallık, iki kaygudan mül
hemdir: 

1 - İspanyanın imarl işini iyi 
blı neticeye isal etmek, 

2 - Alman - Sovyet itiliıb. 

ResömDerD: . ..,. ibaZ emıeınl!i - - 1 te<lbır ••• olduğU goru • 
giıne ıneınleket b ·ka General Günün 

·· Bundan ~ d et 
:muştur. nlerd• ıra -

. n geçe~ 1 f'raDC" nu . t kta rr.em e -
- bır nu u 

ın~ oJdugu . aceralara at -
J. esıne m ·· 

ketı ,cıe ıc ' •dıgı· nı ır.u -
. de o•m• 

m.J< nıyetın _ ·ıemıŞ olduı;u , 
ıe .. ddi ı defalar. SO) 1 

., · ~tır. 
teb) n edı.mı~ rııihver dev:e-

lspuny anın ık• . muhtemel 
ı ınes· 

1 ne kar~ı be> e . •e ve bı.t hıs· 
.. h1slerın 

olun şukran iki devlete kartı 
lN dolayı ıle O r ce iyı J'll&
'1 an ıeahütlerıne ge ın 'haflde 

olan ıne 
lumat almakta corta 

İ ·ap .,... 
Almanyaoın spaD) buıun-

k ·ardımda 
ır uallak olara ) -ardıJ1ll 

. nın bu) 
m ş ve Iı.panya . ,-e medeni 

htanbul yıllardanberi, tam 

(1200) kişiyi 'ebrin o köşesinden 
beriki bucağına bedavn taşıyıp 
duran tramvaylar, nihayet bu 
bin iki yüzün doknz yüzünü ıs

kartaya çıkardı. 
Bu dokuz yüz kişinin hepsi de 

birinci mevki yolcusu oldukları 

için günde, en aşağı on beşer ku. 
rnş tramvay parası verseler bu
nun yckünu ayda eder kırk beş 
bin lira ... Şimdi demek tramvay. 
lar, bu dokuz yüz pasolunun ıs
kartaya çıkaddık.lanndan dola-

yı ayda kırk be~ bin, yılda da 
beş yüz kırk bin lira kazanacak
lar ve bu p:ıııı da tabii paraya 
çok ihtiyacı olan İstanbul beledL 
yesine kalacaktır. Adeta, hiç yok
tan, havadan varidat bu -
lup çıkarır bu kadar parayı pa
solardan çıkaran belediyeyi, doğ
rusu, brn kendi hesabıma candan 
tebrik eder ve bo tebrikten son
ra da İstanbuldnki zavllı fakir ta. 
lcbelcr için otobüs biletlerinde 
de yaptırılması Jazımgelen ucuz
luğun da ders yılı başlarından, 

önce teminini yine belediyemiz
den can ve göniiltc rica ederim. 

İstnnbulda, yıUardanberi bir 
çok nakil vasıtalarilc bedava do
laşan bu bin iki yüz kişiden do
ku:ı: yüzünün, bu imtiyazlı vazi
yetten kadro harici! edilmeleri, 
nasıl yerinde bir tedbir oldu ise 
zavalb, fakir talebe için otobüs. 
!erde yaptırılacak tenzilat da o 
kadar hayırlı, hasanatlı bir iş o

lacaktır. 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Amerikanın Bugünkü 
Vaziyeti Totaliter Uev
letlerin Lehinde Mi? 

Boııton, 28 (A.A.) - ·Mas
sochu..,ts.: 
Harbıye müsteşarı Louis Jobn

son gazetecilerı kabul ederek be 
yanatta bulunmuş ve bu arada 
hükumetin bilaraflık kanunu -
nun feshi leh nde mücade~eye 

girişeceğini söylemiştir. Muma -
ileyh bütün memleketlerin ef -
icarı umumiyesınin kongreyi, si
lahlara ambargo konmasına da -
ir olan maddenin kaldırılmasını 
ıstiyen Ruzvelt'in çizdiği yolda 
yürümeğe icbar edeceğini ilave 
etmiştiT. Johnson Amerikanın 

şirnıliki kanunu totaliter devlet -
!erin leh'nde telakki ettiğini, 

•Çünkü harp umanında bu ka
n unun tatbiki Almanyaya At -
l:ıntikte bir filo heıliye etınekle 
müsavi> olduğunu beyan etmi.ş -
tir. Johnson Aıncrıkan kuvvet -
lerinın muıedıl bir şekılde se -

fer~r ed:lmeı;I ·~;n yapılan ha
zırlıkların seyrınden olduğunu 

söylemiştir. Harbiye Nezareti 
10.000 Amerıkan sanayi müesse
sesinden yardım göreceğine dair 
teminat almışttt 

Johnson dem~tır ki: 

.Tayyare endustrısı Amı>r kan 
hava ordusunun geniş silahlan -
ma programını ikmal etmek ü -
zere 1940 scnesı Martından ev -
vel randımanını yıizde 250 nıs -
betinde arttırmağa hazırdır.• 

Johnson, Amerikan hava or -
dusunun dünyadaki memleketle
rin hepsinin bava kuvvetlerine 
faık olduğunu ehemrniyetl.e kay
detmi~tir. 

ted:rıd surette zır-' 1. de ö
ek sure ın · - Dlin elen ita)yan sefiri n kendiliDi kar ıl anlar 
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Günün Mevzuları: 

icra Daireleri e 
Halkın Sıkıntısı 

Taklitten Kaçalım 
Eli.o.ize bir Avrup mecmua 1 

~iyu. Birlaç gün sonra qiııi 

türkre elarak tutuncü diık

kiınlannın canıekiınında a>ıh 

bulu)·orsuuz. B~ bir gün, 
bil Avrupalı ukasınıll ı:ö dtigiı· 

nüz lıir elbis nazarı dil.katini 
zi celbri.iyer. Diiailp baktı~ı" 

zaman bunun o ml'ınlrketin ına
h2lli bir kisvesi olduğunu an • 
Jamakta geciJı:ıniyorsımıu. 

Daha İşlerin 
İçin 

Sür'atle Görülmesi 

Alınacak Tedbirler 
Müçtemi Asliye Ceza ve Hu

kuk mahkemelerinin liiğvilc yer
lerine münferıt hliltlmlıkler teş

kili ve mahkeme sayılarının tez. 
yidi hususlar:na mut.dair adli 
ıslahatın mcvzuubahs olduğu şu 
sırada ıcra işlerinin bugünkü a
cıklı hallerine çare düşünmemek 
kabil değildir. Adil sahada yeni 

ufuklar açarak adaletin zamanın
da ve iyi bir şekilde tecellisine 
bizm<?t etmegi gaye edinen sayın 

Adliye Vekillmız Fethi Okyann 
yem bir ıcra kanunu layiha
sı hazır'atarak Millet Meclis;ne 

sevkettirmek üzere oldu!;•tınu ga
zetelerde okuduk. Bugün mevkii 
mer'iyette olan İcra ve fliıs ka

nununun tatbikattaki aksaklık
ların gıdermck ve bazı ceıa bü
kümler<ni kuvvetleşt.irmek, ala

caklının haklaıını ve borçlunun 
vecibeler•ni daha esaslı· ve velüt 
kavaide raptetmek ihtiyacı, bu· 
gün elle tutulur lı:adar lı:endini 
göstermiş bulunuyor. Tesadüfün 
sevkile icraya bir kere ol:sun uğ

rıyan şahıstan tutunuz d.a hergün 
bu dairelerde iş takıbi zaruretın

de bulunan kanuni mümessille. 
re kadar her vatandaş icra ta -
kiplerimleki bataetten muşt<;ti

dir. Adliye "elileli bu pkfıyet
leri nazara alarak lı:anunun yem

den tedviri cihetine gitmek su
reti le tam yerinde ve isabetli bir 
karar almış bulunuyo'r. 

Kanundaki noksanları sene
lerdenberi ortaya koyan birçok 
zevat n miıtııleahın ve yeni ka
nun Uıyihasını tetkik ed~n komis
yona verilen raporlar kanunun 
ıslah çerçcvcsuti çizmiş bulunu
yor. Bu sebeple biz burada mad
de ve latb.knıtan mısallcr alarak 
.meriy.,tıekı kav •dm sakatlıkla

nnı gOstcrn1ck nıyl'tindc değ. !iz. 
' Biz sadL-ce lslanbuldak. icra dai. 

relerinde iş takibi sırasında çeki
len mü~kül1erden ve bunların i

z.alesi ile süratin temini çarele
rinden kı<aca bahsetmek istiyo
ruz. 

Hcrşeyden evvel unu söyliye
lim ki bugünkü ak.ak yüriiyiışün 
yegane sebebı icra daırelerinin 

ihtıyaca kafi gelıniyecek nıoP..t. 

te adeden noksan bulunmasın<la-
Bunu anlıyabıJmek için haliha

zır vaziyeti gözden g.._;relını: 

İstanbulda 5 icra dair.,,,; 1 if
las memurluğu, 4 icra itiraz ve 

şik.3.yetlerine bakan icra mua,·in 
hakimliği mevcut olup (İcra rei
si) nın nezareti altında bulun
maktadırlar. Bu icra daireleıi 

Sulh Hukuk, Asliye Hukuk ve 

Ticaret mahkemt'lcrınden . adır 
olan i11imları ı~ff.rlc ilamsız biL 
cüınk icra ı~!enne bakarlar. Ba
Jarkoy, Fatıh, Sarıyer, Beykoz, 
Beşiktaş, Karta~ Eyüp Kadıköy 

ı;ibi Sulh mahkeıncieruün bulun
dukları yerlerde de yalnız Sulh 
işlerine bakmakta olan icra da
ireleri vardır. Bu kaza icraların
da müstakil icra memurları ol
mayıp kaza mahkemesinin baş. 
katibi icra memuru salahiyetini 
istimal eder. Üsküdar cihetinde 
ek müstakil bir icra ın..murluğu 
Sulh ve Asliye ~l!rıne bakmak
tadır. işte İstanbul - uzak kaza· 
~' müstesna - icralan böylece 
huU- eUilebilir. 

Bu teşkı11t İstanbulun gittilı:çe 
artan nüfusuna nazaran ıbtiyaç
larına cevap verecek halde değiL 
dir. Hergün binlerce ııısan icra 
dairekrı önünde bekleşmekte 
ve hazan mü. bet bir netice alma
dan uzaklaşmaktadır. 

VaktUe takibe konmuş btt işin 
ıı.wnarasıru vererek dosyasını 

dolaptan çıkarıp memura yer
dirmek ve ondan sonra da hc;
hangi hır n1aaşından haciz sure. 
tile kesilerek gelen 11afakas1DJ 
alabilmek için sabııhıaıı akşama 

kadar lıekleşen kadııılıınn haddi 
hesabı yoktur. Y1111yaııa it goren 

iki icra dairesindeki alacak ve 
borçlarm bır dosyadan diğerine 
naklı için bir hafta ugraşıldıgı 
vesaıkle sabütır. Bulün bunlara 
çare bulunamaz mı? Biraz beki.e
menin ônünc geçılemez mi'! 

İcra daırelcrindckı memur a. 
dedıni fazlalaştımıak gibi büyük 
paraya taalluk eden tcdbırler

den sarfmazarla az para ile yapı
lacak ve biç para3•a !uzum olma

dan tatbik edılccck kaide ve u
sullerden hatıra gelen birkaçını 
sıralayalım: 

Sulh ıcralarına asliye s:ılahiye
ti verilmek sureti işleri muhte. 
lif yerlere dagıtınakla kalabalı

ğın önune geçmek mUmkilndilr. 
Sulh icraları lı:endi ka;ıa hudut

ları dahılirıdekl bu gıbi ıı;leri 

pekıilii tedvir edebı.hrler. 2 me
mur daha ilave edilerek mesele

nin halli cihetine g.dilebilir. 
Bundan başka icra işlerindeki 

tebligatın süratl.c i.fa.sıw temin 

gayosıle buraya ait tebliğ vara
kalarının müstak:ıllen icra ~
murlarının emrindeki rnübıışır

lar vasıtasılc yaptırılmJsl m.uva .. 
fık olur. Ilugun teblığat müd,ri

yetınin emrinde çalışan müba
şırların bir kısm> te!ı-ik edı!Qrek 

icraların emrıne verı.lse az.mıü 2 
günde tebligat icraoı mümkün 
olur . 

Birab da icra dairelerindeki 
mesai saatlerıni te\k",k edelim: 

Sabahleym mahkeme kaleml<

ri tam 9 da işe ha'jla<tık lan b.:ıl

de icra dairelen ancalı: 10 ~uk

ta Iuıpılarım ~ç::ırak 1:? de pay· 
dos yaparlar. Ögled n >0nra da 
2 de başlıyan faal.} et l C!e niha. 
yet bulur. Şu hale göre icra dai
relcrı eah:ıb mt!"-salıhın ışlerine 

ancak günde 3 lıucuk saat cev;;ıp 

vercbılıyor, demektir. 

7 saatlık nizami mesıi saati i
çinde 3 buçuk • saat iş gôrmek
lc bu i~lerin yilrütühnl'sinin ka

bil olnuyacağını bize tec:J'übele. 

rin acı net~eleri gosıe,,.,,.,kledir. 
Gelen v"" aikın do.ı;yaya kanması 
ve i.sm:.mlara cevap verilmrsi ve 
çıkan dosyaların yerme vaz'ı 

maksadile rnesaı saatmıkn tefrik 
edilen hu saaılerde, iş ı;ahıpleri
nin ışleri görülse ve kalem mua
melatı için bir katip tefr•k edilse 

işler daha süratlc yürur, kalaba
lığın önüne geçe. r İcra muhase

besi de haftada 3 gıin \<;diyede 
bulunıııamaktad r. Bu usulün 
hiknıetinı anlıyarnıyoruz. 

Ayrılan gun ve saatlerden ha. 
beri olıruyarak herhangi b·r nı· 
zami lş gunünde wya saatınde 

çok uzakhırdan masraflar ihti· 
yar ederek gel n vatandaşların 

ıcrada bır ış yapt.rmadan dön -
mel("ri icranın ruh ve n1anasına 

uygun diıştugu mudafaa edile
mez. Bu sebep~ ıcıa muhasebe
sinın haftanın he~ ve oaatin.. 
de işi< esı şurttır. 

İstanbul ıcralarındaki i. lerin 
sız.ıntı verdiriLne-k.sızın - kanun 

hükümlerinin ıslahı meseles.i.n
dei gayri - duze1tilmesi için ilk 
evvel kala gelen tedbiı !eri 
kı.sKa ya:ımış bulunuyoru.ı:. ŞüP
heden a:z..cıedir iı, bu tedbirler
den gayri daha birçok çarelCY de 
vardır. Fakat herşcyden evvel 
yukarıda izah ett.iğımiz ~eçhlle, 

icra dairelerinin tevsii, sulh işle. 
rine bakan ıcraJara bazı kayıt

larla asliye salahiyetinin ""7:ibne
si, icra t.ebliğatının düz~esi, 

icra mesai saatlerinin nizamJ me
sai saatine ircaı hasuslan111n ace
le halli zaruıidir. 
Artık icralanmızdaki batae1İn 

izalesi ile azami süratiın tenini 
daha bzla tetkik ve düşuııülme
ie mahal brrakbrmıyacak laıdar 
acele yapı- icap e<Wn milli 
bir >ş haline ı~. 

ıı:u- o.len 

Fakat bir iki gün soure, bu 
elbi.scaiu aynını Bcyoğlunda Iıoı 

gün tesadüf ettiğiniı bir yerli 
insanuı sırtında görüyorsunuz. 

Şehrin eıı işlek y~rinde bir ta• 

clı dükkiınına bil eDilik çe i

si vermd. isti) or. Bizkaç gün 
sonra Mı diik" An•n -.deline 41i .. 
ğer yerlerie de t düf ediyor • --Hatta ıı.. taklitcilik merakı 

aparlımaa yaptırmak, kaklar -

da ayrıuı, pa•ta satmak i in dtlk
kiA ~ terciiıne ~rlert 

kıulaır ginli. Terc~i memle
ket içia kakikatea lllım olan 

bir eserin !irkçei <"1hr çıkmaz 
ayni isimler birbiriai takip et
ıneğe b2 pade 

Şia<fi TDta~ •ukfınlarmola 

a;rıo.i iısiali tuciimc kitapla

nn lııii;yiiğııise, k~pne lııaynt-
le '·' OW WL 

~i • fakliltiliiin . ebe
Jıi ae? 

Bıırfwdağııt meııJekte mm·af
IM .ı..ı.n Clllılif e ooılarıa yli

riidüğii 7W takip etmek (İlr.
danrJ s1ilwıılımrula da eserini teı 

cüme ettiğimiz Amerikalı is a 
damı c-·llD en büyük düs
tmiilhn. 

Fabl ita atta .. ovaffak ol
mak ~ Jizmı olan düstur, bil

miyenlı. talı.lil değil, gördüğü 

biT ewn keıodi scllasını d ka

tarak yepyoi bir şdı1 mr ·da
aa pbmıaltır. 

Bmul yapabilenler uvaffak 
olar e laldir ka:ıaıur. Yapa

ını ana eseri ise hoşa gitmez 
e bakaiD tcskidine ugrar • 

rülitten bph-. 
z. c. 

1 GONOM TENKiTLERi 

Merhametten 

Hasıl otan Maraz 
(Btq tamjı 1 iıtei ırayfado) 

- Direktör ecn.ebidir dediler, 

üç kere ihtar alanı dördüncii se
fer · tea ıluuır, hiç merhaıncli 
yoktur. 

İlir..t edeli ki, elektrik ve 
tramvay şirketlerindeki sıkı di· 
siplin lııep bu merhaınetsiılik 
sa dığlllllll aa.üese"erUkten dağ 
muştu. tlmit etleı-iı ki, eJtktirk 
idattmizdeki ·· teı il er .ıairni 
eme akisi ı:ib · as 1 milta· 
<aala nzifeye 1ıı·· et b" i tel· 

kin. et-S.te•lr, crhalde ıranı· 
TI17larda lta ho~uk. taubaliJ.ik 

&öze ~ğa h· ladı. i ba ııı 

da sigara iço atmaa. ıram' 8" 

ya binea ahbahile çene arıştıran 

biletçi ··• ıe tıkçe çoğalı)or. 
Kabahat bizde. daha doğrusu 

merhametli olıışumıızda. Evet. 

hisiıa lıii;rü bir kusu:rP•ld ..-ar: 
Jılerloa-Oiyia!- .Ba;ydi biz<kn 

Jınhour;- .D>Mğiae ınini o

l1111ması,.. O ıla çol k çe<11k 

salıifıicfir... gıilıi ralıim du~·gu • 

lann tesiri altında ufaktefek 

alu;aklıklua goı yumarız, dam

~· da~a ıul olacağını dü -
şünme3 i2. d~, lıu kabahatlere wıü 
-8lı .uı..a. davranırız. 

Ne ;,aulı ki, ltirçuk marular 

ı.. a~Hn .ı.ıtu~or. 

Sn..lMİ iZZET 5EDES 

Bir fdam 
Bubıı, l8 V.A) - Fı.ınk -

furt am-main'da dogan Spu:ıel 
casusluk eurmtlnden dolayı dun 

~ Ml)m't'" .. 
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ATATÜRK'ÜN 

Hekimler Yatağın 
Başına Toplanmıştı 

Saat 18 de deniz köşkünden 

tekrar motörle hareket eden A • 
tatürk bu sefer Boğaza doğru bir 
cevelan arzusunu izhar etti. A -
car, bütün hızile yola çıktı, ya
tın yanından geçti. J3oğaza çı • 
kışta da Atatürk az fasila ile iki 
dondurma daha alarak 6 dondur 
ma yemiş oldu. Bunun zararı da 
çok geçmeden kendini gösterdi. 

Motôrle Büyükdere önlerine 
varıldığı sırada Atatürk'ün 
neş'esi birdenbire kayboldu. du· 
daklarındaki tebessüm silindi. 
Bu ani değişişi farkeden doktor 
endişe ile Atatürk'e baktı. Ebedi 
Şef izah etti: 

- Hafif bir baş ağrısı ve kırık 
lık hıssediyorum! Dönelim! 

l\ı1otör Büyükdereden döndü. 
Dolmabahçeye geldi. Bu bir sa -
atlik yol sırasında her dakika ar
tan baş ağrısı ve kırıklık Sava
ronaya yanaşıldığı sırada Ata • 
türkü sarsacak kadar şiddetlen -

miş, Ebedi Şef isteksiz tavırlarla 
yata çıkmış, salona gitmeğe lü -
zum görmeden Riyaseticümhur 
dairesinin yolunu tutmuştu. 

Atatürk gezinti gününün akşa

mı yatağına çekilmek mecburi • 
yetinde kaldığı bu saatten itiba
ren dehşetli •bir krize tutuldu. 

Hekimler yatağın yanına top
lanarak muayene ve konsültas -

yona giriştiler. Hararet birden -
bire tereffü etti. ( 40) dereceye 
kadar yükseldi. Umumi bir en -

dişe, sürekli •bir hüzün içinde A· 
tatürkün sıhhatile alakadar o -

lan zevat ertesi sabah doktor -
!arın koyduğu teşhisi teessürle 
öğrendi. 

- Zatürree başlangıcı!. 
Sırozun üzerine inzimam e • 

den, Sirozla müterafik bir seyir 
takibine başlıyan bu ikinci ve 

müthiş hastalık Ebedi Şefin za
yıf bünyesini çarçabuk sarstı. Bu 
na sebep olan, o gün motörde a
lınan fazla dondurmalardı. 

Yatta ikinci bir tevakkuf dev
resinin .başlangıcı olan 10 Tem -
muzdan, 23 Temmuz Cumartesi
ye kadar Atatürk Zatürree ile 
Sirozun müşterek krizleri için -
de b.ihuş yatarak kendisini dok
torların hazakatine, tedaviye ter
ketmişti. 

Fakat bu tedavi en güç safha
ya girmiş bulunuyordu. Çünkü 
ayn; zamanda hem Sirozla hem 
de Zatürree ile uğraşmak tıbben 
kabil değildi. Bu yüzden meci:\u
ren önce daha çabuk bir ilerle
yişle ölüme doğru giden Zatür-

reeyi önlemek zarureti vardı. Ve 
böyle yapıldı. 

Doktorların devamlı w insan 
gücünden üshln çalışmaları ni· 

hayet Zatürreeyi durdurmağa 
muvaffak oldu. Fakat, yalnız ba

şına bile bir vücudü tahribe ye
ten bu hastalık, Atatürkiln ciğer

lerindeki zarın iltihabı tesirini 
kaybettiği anda ikinci ve mühim 

tehlike ön tetkik mevzuuna alın
dı. Amma, Zatürree tedavisile uğ

raşılan 10 günlük devrede Siroz, 
meydanı boş bularak hayli iler -

lemiş. artık o da çevrilmesi güç 
bir ilerleyiş sahasında adama -
kıllı yol almıştı. 

İşte, 10 Temmuz Pazar günü 
yatağa giren Atatürk bunqan 

sonraki hayat müddetıni yatak
ta geçirmek mecburiyetile yaşa
dı. Ebediyete intikal edinciye ka 
dar altı dondurmanın meydana 
getirdıği mel'un neticenin esiri 
kaldı. 

* 
23 Temmuz Cumartesi ... 
Günlerdir Atatürkün dairesin

de bitap yattığı, konuşmadığı 

günlerin sonu oldu: 

Gecenin saat dördünde, Ata -

türk duyduğu fazla hararetten 

ilk defa şikayet etti. Ve şikaye

tine şu iradeyi ilave etti: 
- Hava istiyorum! 
Atatürk artık Zatürreenin te

sirinden kurtulmuş, tamamen 
kendisine malik bulunuyor, fa • 

kat devamlı bir hararetle zafi -

yetin verdiği ıztıraptan şikayet 
ediyordu. 

Geceki havasızlıktan şikayeti 

suvariye yeni bir emır takip et
ti: 

- Yarın hareket için hazırlık! 
Başvekil Celiıl Bayar İstanbu

la gelmiş, 24 Temmuzda Anka -
raya döneceği için o günlerde bü

tün havasını tekrar iktisap eden 
Ebedi Şefin huzuruna çıJcınak ar 

zusunu ileri sürmüş, bu; umumi 
katip tarafından büyük Şef'e ar

zedilmiş.. işte 23 Temmuz Cu -
martesi günü hareket emri bu 

sebeple de alakadar olarak ve -
rilmişti. 

Saat 11 de Savaronanın beş o
cağı fayrap edildi. Harekete ha
zır bulunduğu da Atatürke ar -
zolundu. Saat tam 11.5 te Dol
mabahçeden hareketle Modaya 
doğru rota tanzim edildi ve 12 

de Moda önüne varan yata, De-

. . V O A . ~ ... , , . ~ . . ~ . ~ . 
. . "'"' .,. 4'. f, ·. -~~~.t . i ' 
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Bir aralık, çok, hem de epeyce 
içtiğini sarhoşluğundan anlam~

tı. Kolu, masanın üstündeki bar
dağa, şişeye çarpıyor, önündeki 
tabağın içinde bulunan ekmeği, 
arıyordu ... 

Ekrem, sarhoş olmuştu. Gece 
olmuş. cadde tenhalaşmağa baş
lamıştı. Saatine baktı: Dokuz 
buçuktu .. 

Kalktı.. caddeye çıktı .. bir tak
siye atladı .. Sıraservilerdeki pan
siyonuna gitti .. odasına çıktı. 

Sağa sola yalpa yapıyor, göz
leri kararıyordu. Elektrik düğ -
mesini zorlukla buldu ve çevir
di. 

Büyük masanın yanındaki kol
tuğa çöktü .. (X'rışan ve düşün -
celivdL 

zerine göz gezdirdi.. bir mektup 
vardı. 

Zarfa d'kkat etti.. tanıyarna -
dı.. bu mektup ta kimden?.. di· 
ye söylendı. Zarfı aldı, yırttı ... 

Mektup Belkı:ıtan geliyordu. 
Ne münasebet? .. Birden kız -

dı. Küfretti.. 

- Kaltak, diye söylendi, hiilQ, 
benden ne istiyorsun?.. · 

Mektubu okudu .. sonuna ka -
dar geldiği vakit, içinde, gizli bir 
noktanın sızladığını hissetti .. Bel 
kısa acımıştı .. başını avuçlarının 
arasına aldı, düşündü.. ne yap
malıydı? .. 

Belkıs: cBeni bu hayattan kur 
tar .. senin yanında olayım .. za -
rar yok, hizmetçin olayım .. diye 
. [\· ı 
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KARAGÜMB~K:E OSMAN K .... k ş arı e uyu ur 
- Ecnebi m:ktepler bizden uçu irlegin 4,000 Oyun- M d . . 

talebe ;!;v;~::er~ektebin ken- cakl ı Bir Kol eksigonu Var e en ı yet l 
disine göre blr nizamnamesi var 
dır. Bu nizamnameye göre pa
ra ile talebe kabul ederler. Çün
kü mektepler hususidir. 

AKSARAYDA RÜHSAR 

- Çöpçüler hakkında şikayet 
etmek istiyorum. Belediyede kir 
me gideyim? 

- Kaza kaymakamına. 

BEYAZII'TA İHSAN 

- Tramvayların bir tarifesiı 

var mıdır? 
- Evet, Tramvaylar tarife i

le hareket ederler. 

CİHANGİRDE HÜSEYİN 

- Y edikule - Cihangir oto -
büsü başladı, dediler. Hamdol -
sun bır tanesine rasgelmek na
sip olmadı. 

- Bu hatta 10 araba çalışa
caktı. Şimdi 8 tane çall§ıyor. Me 
safe de uzun, tabii yetişmiyor. 

ANKARADA MUSTAFA SAMİ 

- Radyo programını kun ya. 
par? 

- Radyo idaresi. 

ŞİŞLİDE N. FATMA 

- Başka mmnleketlerdeki 
vesaiti nakliye yalnız tramvay • 
la otomobil midir? 

- Hayır. Başka memleket -
lerde büyük şehirlerde tramvay, 
otobüs servislerine ilaveten yer 
altından ·giden tramvaylar, ha -
vadan giden tramvaylar, ayrıca 
da ekspres gibi giden en uzun 
mesafeler arasında sürat tünel 
!eri vardır. 

ÇANKIRlDA RASİM 

- İstanbulda çok iyi doktor
lar var diyorlar. Hangileridir? 

- Hang> hao;!alık için isti
yorsunuz. Dahili mi, operatörlü
ğe ait mı, boğaz, burun, kulak 
nıı? sınir nıi? 

nız Klübü önünden hareket e -
den kiübün rnotörü Başvekil Ce
lal Bayan getırd 

Celiıl Bayarın geldığini Ata -
türke haber verdıler. Başvekil 

hazura kabul edildi. İki saat ka
clj.r Atatürke muhtel;{ meseleler 
üzerinde izahat verdi. Atatürk 
yenı dırektifleı·ıni sunduktan son
ra 13.10 da Floryaya varıldı. 

Saat 18 e kadar Savarona FIOl'
yada kaldı. Başvekil kora dahil 
muıhtelif kimselerle değişik mev
zular üzerinde konuştu .. Saat 18 
de Floryadan demir alınarak Bo
ğaza avdet edildi. Yolda Adalar 
arasından dolaşıldı. Akşamla be· 
raber Atatürk'ün harareti fazla
laşmış, tıpkı Erdek dönüşündeki 
ilk kriz zamanında olduğu gibi. 

(Arkası var) 

vermemiş miydi? .. 
Ekrem, yeni bir maceraya mı 

atılacaktı? .. Daha çirkin, bayağı 
bir sergüzeşt mi onu bekliyor -
du?. Ya, Süheyla ne olacaktı?. 

Ekrem, müthiş bir bedbin! i
çinde idi. Arkasına yaslandı. Bir 
sigara yaktı: 

- Şimdi, sarhoşum, böyle şey 
ler hakkında karar verecek vazi 
yette değilim, diye, düşündü .. 

Mektubu masanın üzerine koy 
du .. ayağa kalktı .. sallana salla

na gardrobunun önüne gitti. So

yundu, karyolasına atladı .. elek
trik düğmesini çevirdi. Başını 

yastığa koydu .. müthiş yorgun 

olmasına rağmen uyuyamıyor -
du .. zihnini, bir çok istifhamlar 

kurcalıyor, meşgul ediyordu .. sı
kıntıdan, asabiyetten patlıyaeak, 
bağıracakı.. 

* Ekrem, Süheyliıya söz verdiği 

Yıldızlar ne gibi hediyelerden 
hoşlanırlar? N eterden hoşlanmaz
lar ve neleri toplarnıya meraklı
dırlar!.. 

Küçük Shirleyin 4.000 e yakın 
bir oyuncak koleksiyonu vardır. 
Fakat bu küçük kız daha ziyade 
resimlere, fotoğraflara ve resimli 
mecmualara, kitaplara meraklı· 
dır. 

Fred Astaire güzel kravatlara 
bayılır. Seyircilerinden bazı defa 
böyle bir hediye aldığı olursa 
derhal bir fotoğrafını göndererek 
teşekkür eder. 

Harold Lloyd nadide ve exo· 
tiques meyvalardan hoşlanıL Bir 
gün ona bir sepet hiç görmediği 
bir nevi yabancı yemiş gönderil
misti. Gönderen, yemişi yemesi
tehlikeli olduğunu da ihbn et
tiği halde artist, yemişten tattı 

ve 3 gün hasta yattı. 
Ginger Rogers ise bilakis ki. 

taplara bayılır. İyi yazılmış eser
leri ve güzel kaplı kitapları pek 
sever. 

Carole Lombard ayna kollek. 
siyonu yapar. 

Loretta Young d3:ıtelleri çok 
sever. Ve kendisine dantel hedi· 
ye gönderilirse derhal fotoğrafı
nı imzalıyarak gönderip teşek • 
kür eder. 

J. Weissmuller, kendisinden 
bahseden gazetelerdeki yazılan 

ve resimleri toplar. 
Wallace Bery'in maskelere za. 

fı vardır Kole1<s:ycn yaprrak i
çin değil, bu maskeler ona mak· 

Loretta Young 
yaj ve gelecek filminde yarata -
cağı tip hakkında bir fikir verir· 
!ermiş. 

Jean Crawforal, şekerlemelere 
pek düşkündür. Onda bu şeker
lemeler 120 ye yakın çeşitlerde 
küçük fırınlarda hazırlanır. 

Katherine Hepburn bahçeye, 
çiçeklere meraklıdır. 

Artistik Vücutlar 
, ................. ,.....,..... ............. ~ ....... -............................. ..,.. ............ ~.~~-~-~-~-""" 

Güzellik Ve Sihir Ancak 
Mütenasip Vücut le Kaimdir 

ğişiklikler hi~setmeğe başlamış

tı. 

Çünkü, gece eve sarhoş gelip 
masanın üzerinde Belkısın mek
tubunu okuduğu günün ferdasın
da, Ekrem, uzun uzun düşünmüş
tü! 
Belkısa acımıştı. Acaba, Belkı! 

sin bu hale gelmesinde Ekrem 
suçlu değil miydi? .. Çünkü, Bel

kısa. kaç defa söz vermişti: 
- Seni bırakmam .. ya karım 

olacaksın, ya metresim, demişti. 
Belkıs, Ekreme güvenmiş, tür

lü çılgınlıklar yapmış, evine kar
şı isyan etmiş, nihayet. bir gün 
de çıkıp gitmişti. 

O, evden kovulmuştu, Artık, 

onu arıyan soran yoktu .. 

Ekrem, Süheylanın randevu
suna gideceği gün, böyle, karma
karışık bir haleti ruhiye içılıde 

bulunuyordu. Fakat, makul ta
rafı galebe çalıyordu. Belkıstan 
hayır gelmezdi.. zaten, ona kar-

ak . 

\ı:tistler vücutlarını hakika
ten actıstik bir hale getirmek 
için veya o halde ise kaybetme
mek için hiç durmadan çalışır
lar \'e yorulmak bilmezler. Bu
nun neticesinde de büyük ınu
vaffakiyetler elde ederler. Me
sela Gin.ger Rogers'in binlerce 
emsali arasında ''ücut tenasü • 
bünden kazandığı muvaffakiyet 
güzelliğini gölgede bırakmıştır. 

19.39 Amerika güzeli de vücudu
nun tenasüıbünü bedeni terbiye
ye ve bu hususta gösteı;diği gay
rete medyundur. Erkek ve ka
dın bütün artistler artist olduk
ları için değil, artistik vücutla
ra malik olmak ıçin çalışıyorlar. 
Bütün kadınlarımız ve bütün 
erkekJerimiz bu gayeye doğru 

yürürlerse gençlik ve hayat büs 
bütün başka bir inşirah içinde 
yükselir ve yükselir ... 

şekli çok mühim ve nazikti.. e
ğer Ekrem, Belkısa, en geniş bir 
hüsnüniyetle dahi olsa, yardım 
elini uzatmış olsa, bunu tefsir et 
mek, Süheylaya olduğu gibi, ha
kiki ~eklile anlatmak çok güç o

lurdu. Hatta mümkün değildi. 

Yeni bir skandal, bir rezalet mey 

dana çikabilirdi. Ekrem. her şe
ye rağmen, Belkısa yardıma ka
rar veroi. 

Belkısin mektubunda bildirdi· 
ği adrese yüz lira yolladı. Ve bu 

işi gayet gizli tuttu. Mektup yaz 
madı. Cevap vermek işine gel • 
mezdi. 

Ekrem, bu işleri yaptıktan son 
ra, doğru Süheylayı bekliyeceği 
pastahaneye gitti. Randevuya 

beş dakika vardı. Cebinden ga -
zetesini çıkardı. Okumağa baş

ladı. 

Dalmıştı. Birden başının ucun. 
da Süheylanın sesini duydu: 

Bo ar 

flütün dünya tarihlerini baş
lı 'başına en yüksek medeniyet 
örnekleri ve en şanlı necabet, 
kıllır&manlık misalleri ile dol -
duran Türk ırkının, velev çok hu 
Iıisa edilmiş bir şekilde bile ol· 
sa bir tarihçesini çizmek mev
zuumuzun çerçevesine sığmıya
cak kadar geniştir. Ancak, İs 
larnlığın Türkler sayesinde ne 
kazançlar temin ettiğini, İs -
lilm medeniyeti içinde Türk me 
deniyetinin hiikim tesirleri:ni hiç 
değilse işaret etmek için Türk 
tarihinin ana hatlarından bir 
kaçı üzerinde durmağı ve kari
lerıne yol gösterici bazı ma!O. -
mat vermeği faydalı ve hatta 
lüzumlu buldum. 

Menkulatı tarihiye, Türkle
rin Nuh peygamberin oğlu •Ya
fes• den geldiklerini gösteri -
yor. Bundan sonra bütün Asya
yı kaplıyan Türkler, temiz ka
nı ve necip ırkiyle zamanın en 
mükemmel medeniyetini, bugün 
bile bütün dünya hukukçuları
nın tekamül nümunesi olarak 
gösterdikleri •Halkçı demokrat 
cümhuriyet. hükumetini, cüm
huriyet idaresini kurmuşlardı. 

Yalnız kurdukları idarenin 
bu şekli bile Türklerin ne yük -
sek bir kabiliyette olduklarını 

insanlık önünde isbat edecek 
çok kuvvetli ve çok kıymetli bir 
tarih vesikası teşkil eder. 

İlk Türk devletleri bir takım 
aşiretlerin, kabilelerin birleş • 
mesile meydana gelirdi. 

Vakıa bu devletlerin başların 
da cHB.kan• ismi verilen hü • 
kümdarlar vardı. Böyle olmak -
la beraber, devleti teşkil eden 
bu birçok kabilelerin ayrı ayn 
reisleri mevcuttu. 

Bu kabile reisleri devletin 
tecrube görmüş kumandanları 

ve gün görmüş ihtiyar !!imle
ri He beraber büyük bir meclis
te birleşirler, meml.eket ~!eri

ne ait kararları verirlerdi. 
Bu meclisin ismi •Kurultay• 

dı. Kuru!fayın vazifesi sadece 
devlet işlerine bakmak değildi. 

Devlet reisi olan cHiikan. ı 

da int1hap etmek Kurultayın en 
başlı vazife ve hakkı idı. 

Görülüyor ki ilk Türk devle
ti teşekküllerinde bütün kabile 
!erin reisi ve mebuslarından, a
limlerınden, askeri kumandanla
rından meydana gelmiş ıbir ·Mil 
let Meclisi• vardı. Herşeye ka
rar veren bu meclis, bu •Kurul
tay., ayni zamanda cHB.kan; ı 
da intiliap hakkını haiz oldu -
ğuna göre Türk Hakanları halk 
murahhasları tarafından seçil • 
miş birer cCümhurreisi• idi
ler. 

Bu hükumetler şeklinin is 

tı. Genç kızın uzattığı eli sıkar -
ken: 

- Ümit ederim ki, beni mes'ut 
edecek havadislerle ııeliyorsu • 
nuz, dedi .. 

Süheyla güldü: 
- Aşağı yukarı ... 
- Bu ne demek? .• 
- Şimdi anlatırım .. 

Oturmuşlardı. Süheyla, dık • 
katle Ekremin yüzüne baktı. Fa
kat, bu bak~larda. delikanlının 
yüzünde bir şeyler arıyan bir hal 
vardı. Bir müddet susmuştu. Son 
ra: 

- Nasıl ifade edeyim, bilmi • 
yorum. dedi .. bütün mesele ne • 
dir, Ekrem Bey, biliyor musu • 
nuz?. 

- Nedir Hanımefendi? .. 

- ttimat meselesi.. 
- Hayret .. sizin bana kaı'§l iti-

madınız öyle mi? .• 
- Evet .. öyle değil mi?. 

mine bugün cHalkçı demokrat 
cümhuriyeti. diyorlar. 

Cümhuriyet ismi daha dün -
yada yokken, ilk insanların ip
tidai zekfil.arı daha hükumet şe
killeri hakkında en ufak bir fik 
re bile malik değil iken Türkler 
hem kendileri hem de insanlık 

için en hayırlı bir idareyi bul -
muşlar, tatbik etmişlerdir. 

Hatta, belki de diyebiliriz ki 
bugün bütün dünyada en mü -
kem.mel devlet teşki.litı olan 
•Halkçı demokrat cümhuriyeli> 
esasını ilk kuran Türkler ol
muştur. 

Ve Türkler sadece meden -
yet sahasında değil; idare -ve 
kiyasetle de kendilerinden bin
lerce sene sonra gelen bugünkü 
Avrupa medeniyet ve siyaseti>
ne hocalık etmişlerdir. 

Bu halkçı ve demokrat Türk 
devletlerinde Türk cüınhuriyet
lerinde herşeyden evvel ordu -
nun kuvvetli 'olmasına ehemmi 
yet verilirdi. 

Ve ilk Türk devletleri ordu 
kuvvetine dayandığı içindir ki 
az zamanda Asyayı istila etmiş
ler, ve göbeğine kadar yayılmış
lardır. 

Ancak, Türkler bütün istila 
hareketlerinde sırf arazi kazan
mak, memleket zaptetmek ga
yesini gülmüşler, başka devlet
lerde olduğu gibi çapus ve yağ
ma gibi soygunculuk yapma 
mışlardır. 

Onlar, silah kuvvetile ele ge
çirdikleri ölkelerde medeniyet.

, !erinin esaslarını kurmuşlardır. 
Bu medniyet, öyle üstün!Wri: 

bir medniyet değil, en yüksek 
sanatı bütün eserlerinde canlan 
dıran, erişileıniyecek hakiki bir 
medeniyetti. 

O devirde en görze batan me
deniyet eserleri İran ve Bizans
ta idi. 

Ha1buki bu memleketlerde 
Türk ülkelerine gelen ve Türk 
Hakanlarını ziyaret eden sey -
yalıların, sefirlerin, gördükleri 
sanat eserleri, ve ihtişam kar
şısında ağızları açık kalırdı. 

Bir defasında Türk Hakanı 
bir Bizanslı sefiri huzuruna k&· 
bul edecekti. 

Hakan, ipekli büyük mera -
sim çadırında altından bir taht 
üzerinde oturmuştu. \ 
Çadırın içi ipekli kumaşlar 

la işlenmişti, altından, gümüş -
ten yapılmış heykeller, tepsiler, 
tabaklar, ibrikler, at takımlan 
çadırın içini süslüyordu. 

Bizans şa'şaasını karartan bu 
ihtişam karşısında Bizanslı sefi.
rin gözleri kamaştı. 

(Arkan var) 

yim .. nasıl yapayım da, sizi inan
dırayım? .• 

Ekrem, müteessir olmuştu. 

Boynunu büloüp: 
- Bilseniz, Süheyla Hanım, 

dedi, şimdi, karşınızda oturur
ken kendimi o kadar zavallı his· 
sediyorum ki... Tarif edemem .• 
Muhakak ki, dünyanın en tali -
siz insanıyım .. çok ıztırap çeki • 
yorum .. halbuki, uzaktan, her -
kes beni çok hissiz, katı yürekli, 
hatta vicdansız olarak tanır ... 
Hakikat, tamamen, bunun aksi
nedir. Fakat, bu hakikati anlat -
mak nekadar zor .. hatta, işte gö
rüyorum ki yalnız müşkül de -
ğil, belki de imkansız 

Genç kız, Ekremi dinlerken 
müteessir olmuştu. Ona acıdı. 
karşısında oturan koskoca adam 
ne kadar çırpınıyordu. Fakat, 
sözleri samimi miydi?. Yoksa 
rol mü yapıyordu? .. 

Süheyla, masanın üzerindeki 
sigara tablasile oynarken, Ek • 
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Hazreti Muhammed'in DoöufU 

Hazreti Muhammed 
Mekkeye Döndü 

Oradaki Şamlı tüccarlarla pa· 
zarlığa girişti. Kervanın malla • 
rını , büyük bi:r kar ;le onlara 

devretti. 
Neslimi, Hazreti Muhammede 

karşı büyüık bir misafirperver-

lik .. t ek kendisini manas· gos erer , 
tırın en güzel bir edasına yer • 

. · f · aünler
leştirdi. Bu azız mısa ırı " 
ce orada alakoydu. Uzun uzun 
müsahabelerde :bulundu. . 

- Hazretı 
Gençliğine ragmen, . 

Muhammedin olgun fikirlerı, bu 
alim rahibi ıhayran bıraktı. Ar • 

tık .. l geçip te ayrılık za •. gun er • b .. 
manı geldiği vakit N esti'ir~ u • 
yüık bir sevgi bırakarakkı. -
yük bir teessüre kapılarak: 

- Ya Muhammed! .. Kalbınıae 
. · bıraka· 

o kadar büyük bır sevgı 
k. ninfirakına 

rak gidiyorsun ı, se •. 
nasıl tahammül edebilec:g~. 

~ .. naür agJ ........ 
Diye, hüngür ,,u,..., 

* d Melokeye 
Hazreti Muhamme ' . . ko-

avde\ etti. Doğruca Hatıctenarınetin 
. k apılan ıc 

nağına gıdere • Y 11 d' Satılan ma ar • 
hesabını ver ı. • edilmişti. 
den, bire karşı on kar d ehem· 

H t·ce buna a 
Fakat a ı • d - 'idi k ziyette egı · 

miyet verece va b .. b .. W.·n 
ih · de us u 

Artık onun z nın ' 
. düşünce husule gel· 

başka bır . d.. üncenin 
· ti Nit&ım, bu uş 

mış . . . ek' 
derhal tatbikine gırışer. . . 

Y 
Muhammed!. Tıcaret t.Ş-

- a, b b . aklıın ermemekle era er, 
Ierıne ·şı _ 

. 1 kadınım. Bazan ı e 
ne d.C o sa, 
. .. külata maruz kalıyo • 

rımde muş . . . 
Ve mallanmı, istedığım gı· 

rum. . ker· 
bi idare edemtyorum ... Bu, 
van işinden dolayı sana karşı em· 
niyet ve itimadım 'bir kat ~ıın.a 

ttı. Eğer kabul edersen, butun 
:aııarımın idaresini sana . t~d. 

. Bunun mukabılın e 
!im edeyım. . 
de sana bir hisse vereyını. 

Dedi. H t· in . Muhammed, a ıcen 
Hazretı h.. te 

·yet ve teveccü une • 
bu emnı d' · .. t'kten sonra, ken ısıne 
şekkur et ı . . nu-

d
. edilen bu vazi:feyı, mem 

tev ı 

niyetle kabul etti. 

* Aradan, bir zaman da böylece 

geçti. t' Mu 
Fakat her glin, Hazre_ ı • 

hammede karşı Hati<::enın ıkal ~ 
·b· de gizlenen ateşin kuvvetını 
ın d fuıaz bır 

arttırıyor .. Artık, ayanı 
hal alıyordu. . .. idi ki 
NJıayet öyle bır gun g~. ed ' 

H, tice daha fazla taharnmul e
a . • dostlarından 
edi En samımı k 

m .' . bir kenara çekere • 
(Nefıse) Y1 • de karşı 

Hazreti Muhamme . 
ona b" .. k sevgisini itiraf ettı. 
olan uyu . . · ·r af et • f bu sevgısını ı ır . 

Ha ıce, d' . dökmekle, kal • 
kve der ını me b biraz hafiflet • 

bindeki ıztır~ ıF kat Nefise, bi· 
mek istemıştı. a . k· 

· düşi.ınere . 
raz daha derın . · in o· 

P k
• la. ya l{a tıce .. nıç 

- e a ? 
nunla evlenmiyorsun ... 

DedL büsbütün 
Hatice, ,bu sualden ' 

ınuztarip olarak: . · t\rllmız· 
N ıl olıır Nefıse. 

- as ' k var. 
.. "k bir yaş far ı 

da, buyu b .. 1 bir teklifte bu· 
Ona karşı. oy e debili • 
lunmaya nasıl cesaret e 

. ? 
rım... . 

Diye, cevap verdı. du .. şün • 
t . kısaca 

Nefise vaziye 1 
• • 

dükten sonra: M" terih ol. 
- Ya Hatice!.. us il de-

• B n ha e 
Bu işi bana bırak. e ' 
rim 

Diye mukabele etti. 'kli • . becerı 
Nefise, gayet zekı ve , bu iş· 

bir kadındı. üzerine aJdıgı 
1 

dı 
başa · 

le deı·hal meşgul o!rnıya. it • 
E ı· Ebu· Ialib'in evıne g vve a . k .. e-

ti. Hazreti Muhammedi bır 0~ .. ır 

kendine bi:r oovce intihap etmi -

yorsun?. 
- Evet. Bwıu, ben de diişünü· 

yorum. Fakat henüz, kendime 
bir ev açacak. bu hususta maa
raf yapacak kadar paraya malik 
değilim. 

- Eğer servet sahibi, asil ve 
şerefli bir kadın karşına çıkar 
da bütün bu masrafları kendi Ü· 

zerine alırsa? .. 
- Memnuniyetle kabul ede -

rim. 
- Ya, bu kadın senden yaşlıy· 

sa. 
- Yaş, insanların ·kemfil ve fa

ziletlerini kuvvetlendirir. Benim 

için, kat'iyyen mani değildir. 
- Şu halde, bu şartları haiz o

lan bir kadının, seninle evlen -

mek için büyük bir arzu hisset -
tiğini haber vereyim. 

- Bu kadın kimdir?. 
- Hatice ... 
Muhammed, bir an sükut et • 

ti. Ve sonra, büyük bir vakar i· 
le cevap verdi: 

- Hatice mi? .. O, benim naza· 
rımda fazilet ve ismetin timsa • 
!idir ... O, böyle bir arzu gös • 
terdikten sonra, ben nasıl redde
debilirim? .. 

Nefise, Hazreti Muhammedin 
bu cevabından husule gelen bü
yük bir memnuniyet ve meser • 
retle Haticeye koşarak: 

- Müjd, ya Hatice! ... Sen, in
sanların en talili ve en bahtiya • 
rısın. Muhammed, büyük bir tak
dirle, senin arzunu kabul etti, 

Dedi. Ve, Hazreti Muhammed 
ile aralarında geçen konuşmayı, 

bildirdi. 
Hatice, bu müjdeye o kadar 

sevindi ki, Nefiseye bir çok kıy
mettar hediyeler verdiği gibi, 
birkaç deve kestirerek, fakirlere 
de bir şükran ziyafeti çekti . 

Mekede, evlenecekler arasında 
haseb, naseb, yaş, servet, şeref 
vesaire hususundaıki farklara çok 
ehemiyet verilirdi ... Hazreti Mu
hammed ile !Hatice arasında da, 

büyük bir yaş ve servet farkı 
mevcut idi. Buna binaen eğer bu 

şekilde evlenecekler, başka kim
seler olsaydı, hiç şüphesiz ki bü
yük bir dedikodu husule gelirdL 

Ha1buki, Hatice ile Hazreti Mu
hammedin izdivacı pek ta·bii te
lakki edildi. Aradaki asalet ve 
şeref müsavatı nazarı dikkate a· 
!ınarak Mekke eşrafı ı>rasında bü· 
yüık bir memnuniyet husule gel-

di. 
Hatice, düğün merasiminin 

parlak olması için hiç bir feda
karlıktan çekinmedi. Kureyş ka
bilesinin büyük bir kısmı ile 
Me.kke civarındaki diğer kabile
lerin erkanını, düğüne davet et-

ti. 
Nikah merasımının icra olu

nacağı gün, konağının içini ve 
dışını bayraklar, şallar, ipekli 
kumaşlar, fenerler, kandillerle 
süsletti. Bütün köle ve cariyele • 
rine, ipekli kumaşlardan elbise
ler giydirdi. Hazreti Muham • 
mede de, beyaz Hind ketenlrin· 
den çamaşırları ve en ince deve 

ününden dokunmuş maşlahlan 
y . 1 l" b" ihtiva eden sırma ış eme ı ır 

bdhça gönderdi 
Nikah mrasiminde, Mekenin 

ve Kureyş kabilesinin bütün eş
rafı bulundu. Haticenin amcası, 
(Esed oğlu Amr) ile, amcazade
si (Varaka oğlu Nufel) onun şa· 

hidi oldu. 
Hazreti Muhammed, mer~sim~ 

. t '<tirak etti. Onun şahıtlerı 
bızza ~ k 'f .. kendisine babalı vazı esı ı-
de, • · ile amcala· 

' 
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Denize dar bir koridorla bağ
lanan Polonyanın nefes borusu 
Dantzig menhidir. Koridor, her 
iki tarafından tehdide maruzdur. 
Almanların Pilau kıyı müstah. 
kem mevkii, Dantdg kıyılan -

na çıkarmayı kolaylaştırmıştır 

ve yabancı donanmanın bu kıyı
lara yaklaşmasını güçleştirir. İki 
yıl önce burada ufak bir tetkik 
yapmak fırsatına mazhar olmuş· 
tum. Müstahkem mevJciin mü -
dafaasına yanyan deniz ve ha -
va filoları da vardır. Büyük do
ğu devletinin bitarafisini tam bir 
meharetle temin eden Almanva 
İngiliz donanmasının siklet r:ıe:
kezi Akdenizde bulunduğu müd
detçe, ilk günlerde, denizden sev· 
k'yat icrasına ve çıkarma im -
kanlarına kadirdir. Son yıllarda 
bu ehemmiyetli bölge etrafında 
manevralar yapıldı ve Alman do· 
nanması dR bu manevralarda va
zife aldı. 
Geniş sınırlarını müdafaaya 

mecbur olan Polonya ordusu, ha
reket muharebeleri yapmak üze· 
re yetiştirilmiştir. Polonya ordu
su, hareket kabiliyetine büyük 
ehemmiyet vermekte ve Polonya 
da esaslı bir rol oynamıyacağın
dan emin bulunduğu daimi tah
kimata iltifat etmemekte idi. Ge
niş bir sınırında yaptığı yirmi 
günlük bir kurmay seyahatinde 
bulunduğumuz sırada bu mecbu
riyetlerini öğrenmiş idik. 

Deliksiz vites bir derinliği de 
ihth·a eden bir Majino vücude 
getiremiyen Polonya orduswıun, 
münazaalı bir arazi bölgesi mü
dafaa etmek değil, anayurdu ko· 
rumayı, kıskacın kapanmasına 

meydan vermemeyi düşüneceği
ni unutmamak lazımgelir. Alman 
ordularıııın şimalden ve şarktaı:ı 

tevcih edecekleri darbelerle, yı
ğınağını Varşovanın ilerilerinde 
yapılması muhtemel olan Polon- , 
ya ordusunu tepelemeğe çalışa -
ca~ını bazı Fransız askeri mu _ 
harrirleri de. yazmaktadırlar . 

Polonya ordusunun •hututu da
hiliye . den istifade edetek bir
birinden ayrı ve fakat vesıtanın 
bugünkü tekemmıilüne göre bir
bidle teı,riki harekata kadir Al
man ordularına karşı defi ve tard 
tertipleri almakla beraber, ken
di arazisine hakimiyet ve kuv. 
vetlerini tam vaktinde disloke 
etmek sayesinde, fırsatlardan is
tifade ederek, taarruzlarda tev
cih etmesi beklene]>ilir. Polonya 
için bu kar ve zarar meydanında 
bütün kUv\•etlerini topladığı ka· 
bul edilebilir. Muallem ve iyi 

l"olonn ve hudut komşuları 

nun darbeleri karşısında sende
liyeceğini kabul etmek için bir 
sebep yoktur. Vatanperver ve va· 
zifesine aşık bir ordu, asgari bir 

hesapla, müdafaa müddetini u. 
zatabilir. Vakıa, müselsel bir tah
kim mıntakasına dayanılması va
rid değildir. Fakat sahra tahki -
matı bile müdafaa vazifesini ko
laylaştırdığına, kuvveti korudu· 
ğuna göre, Polonya ordusunun 
kat'i mecbUl'iyetler karşısında 

yer yer tesis ettiği müstahkem 
mevkilerde bir yıpratma harbine 
de girişmesi çok muhtemeldir. 

Polonya ordusunun, bugünkü 
elemli vaziyeti yüzünden, diğer 
hudutlarına ayıracağı kuvvetler, 
müdafaa cephesini zayıflatacak
tır. Bir cTeçen• için günlük si· 
yaset yapan gafil diplomasi, bu
günün bütün çapraşık durumun· 
dan sıyrılmak rolünü de orduya 
vermiş oluyor. O diplomasi, ki 
kurbanın ancak postundan isti. 
fade etmisti. Şimdi post derdin
dedir. 

Polonyanın cenup sınırları 

dağlıktır ve ufak kuvvetlerle 
müdafaaları kabildir. Ancak mü
him harekatın esası cenupta in -
kişaf edebileceğini düşünenler 

yok. 
Polonya - Almanya hududun

da Noren ve Pozen mıntakaları 

halkı, Cerman emellerine hadim 
Almanlardır. Buna rağmen, ha
rekatın Polonya ordusu aleyhine 
inkişafı bahis mevzuu olmadığı 
müddetçe, bu kitlenin düşman 
lehine yardımı, ehemmiyeti haiz 
değildir. Alman ordusu yalnız 

şarki Prusyada halkın tam bir 
y;ı.rdımını g5rebilir. 

Almanlar üstün bir hava kuv
vetine maliktirler. Yetişkin p 0 • 

lonya hava kuvvetlerinin bu ha
va taarruzlarını düşmanlarına 

çok pahalıya mal edeceklerinde 

de şüphe yoktur. 3 milyonluk bir 
ordunun, vaziyetin tenevvü.rüne 
kadar, düşman ordusunu yıpra -
tacağını, Polon yanın her patır -
tıya papuç bırakmıyacağını söy
lerken arkasındaki genç ordusu
na da dayandığını herkes gibi 
düşmanları da bilirler. 

Bu müliihaza, Polooya ordula
rnıın müttefik ordular yardım. 
!arından mahrum kaldıklarına 

göre veya mahrum kaldıkları 

müddetçe, yürütülebilir. Polon
ya ordusu, ilk günden itibaren 
havadan yardım görecektir ve 
bunun müdafaada ve efkarı u • 
mumiyeyi tatminde tesirleri var· 
dır. Havalarda kuvvetli devlet. 

taarruzlar çıkarması da daima 
beklenebilir. 
Şimdiki vaziyette Polonya, ik

mali iki yoldan yapmakta idi. 
Bir harp vukuunda, Sovyetlerin 
de bitaraf kalışına göre, ikmal 
yolu Rumanyadan geçer. 

Büyük, mükemmel ve müceh· 
hez bir orduya sahip olan Polon. 
yanın mukadderatını canla başla 
koruyacağına inananların aldan
mıyacaklarını zaman göstermi -
yecek mi? 

Bugünkü vaziyeti görünce Par! 
Suvar'da takriben 5 ay önce çı. 
kan ve bir muhalifin imzasını ta
şıyan yazılara hak vermek lAzım

geliyor! Muharrir, dün öğrendi. 
ğimiz uzlaşmayı durbin bir na _ 
zarla görüyordu. 

Teçen mıntakasında Çekoslo. 
v8!<yam~ vaktile tesis ettiği dai· 
mı tahkımatın bile yine Alman 
ihtiyacını karşılıyabiieceğini dü
şünenler, Bu akıbetlerden de ders 
alacaklar mı? 

Bursa Muallimlerinin 
Yurt Gezintisi 

Yurt içinde bir tetkik gezisi 
Y~~mak Üzere 76 öğretmenden 
murekkep bir kafile dün saat on· 
da otobüslerle şehrimizden Ban· 
dırmaya hareket etmiştir. Kafi. 
leye Maarif Müdürümüz Bay Fa· 
hir Erdem de refakat ve başkan· 
!ık etmektedir. 
.?ğret~enlerin gezisi yirmi gün 

surecektır. Kafile, Bandırmadan 
İzmire gidecek ve orada iki gün 
kalınacaktır. İzmirden sonra Kon 
yaya geçilecek, oradan Adana 
yolile Antakya ve İskenderun 
görülerek Malatyaya dönülecek
tir. 

Müteakıben Sivas, Kayseri zi· 
yaret edilecek ve iki gün Anka· 
rada kalındıktan sonra İstanbul 

yolileu Brsaya döneceklerdir. 

oo---

Dünkü Hava Vaziyeti 
YeşUköy meteoroloji lsta~yonwı-

dan ahnan malümata röre bava yur
dun cenup dolusunda açık. EC"c ve 
Orta Anadolwıun cenup k ısmile Ak

deniz kıyıları ve Karadenlzln carp 
klSmında bulutlu, dlfer bölıelerde 

çok bulutlu ve mevzii yatıştı weç • 

mJş. rüzgirla:r cenup bölgelerde l'•r

bi, d.ifer böll'elerde umumiy9"'e şl· 

mali istikamette orta kuvt'ette es· 

mlıjllr. 

Dün İstanbulda lıava tok bulutlu 
ve yafıth C"C('miş, rüıı-ir şimalden 

saniyede 5 .. '1 metre hızla e~mlftir. 

Saat 14 de hava lazyıkl 1009,7 mili· 

v• -
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Kırk beş yıl hayatı düpedüz 
geçmişti. Çarşı.kapısındak! kü. 
çük dükkanda yazmacılık yapı

yordu, Dükkan babasından kal
mıştı. Meryem abla ile uzak ya
kın hiç bir akrabası meşgul ol• 
mamış, uzak yakın hi9b;r erkeğin 
de onunlaevlenmek aklından geç 1 
memişti. 

Meryemin hatıraları da pek 
sönüktü. Bundan beş on sene ev. 
vel bir gün adaya bir ahbaba git
miş, üç dört sene evvel de komşu 
manifaturacmm kızı evlendiği gün 
düğünde bulunmuştu. 

İşte ömrünün cgüzel hatıra>sı 
bundan ibaretti. 

Meryem abla kırkını &§tıklan 

sonra ömrünü boş yere heba et
tiğini anladı. İşte bundan sonra 
da c"§k dedikleri nesne ne olsa 
gerek?> diye düşünmeğe başladı. 
Masallarda, hikliyelerde, roman • 
larda, şarkılarda bir •aşk>dır gi· 
diyordu. A§k uğruna insanlar 
birbirlerini öldürüyordu. Kırk 

yaşına kadar inanın~; cböy· 
le §'!Y olman demişti; 8§k müba. 
Uğa edilmi§ garip bir histen baş
ka bir §eY değildi. 

Fakat kırkını aşıp ta sevileıııi
y~ek çağa gelince ~ık olmak 
hevesine kapıldı. 
Oturduğu evin alt katında, se

nelerdenberi bir aile vardı. Bu 
ail<>nin bir oğlu olmuştu. Bu ço
cuk şimdi delikanlı idi. 

Meryem abla kırk yaşına kadar 
çocuğa alıcı gözile ~
Çocuk daha çok küçükken arada 
sırada okşamış, büyüdükçe on. 
dan yüz çevirmişti. 

Bir gün k.apırun önünde deli
kanlıya rasladı. Delikanlı üst ka
tın ihtiyar kiracısına tatlı tatlı 

baktı. Bu bakışlar aşıkane değil 
tabill fakat Meryem ablanın yü. 
reği cHopıo etti. Birdenbire bu 
deDkanlının boynuna sarılmak, 

onu tahtalaşan bağnna bastırıp 

sıkmak istedi. Onunla dost ol· 
mak, onu her gün yanında gör-

• mek, onunla konuşmak, onu sev .. 
mek, okşamak için yandı. 

Delikanlı güzel erkekti doğru
su. İri lAcivert gözlerini uzun kı
vırcık kirpikler çerçeveliyordu. 
Güldüğü zaman inci dişleri pırıl 
pırıl parlıyordu. 

Meryem abla mırıldandı: 

- Seni çoktandır görmem.iş

tim Sami?.. Koca oğlan olmuş· 
sun? Ne iş yap.yorsun? 

- Amcamın mağazasında çalı

şııyorum. Eskoıilik yapıyoruz. 

- Eğer eline iyi bir şey düşer. 
se benı unutma. Hem işin olma
dığı zaman benim dükkana gel. 
Seni gördüm göreli çok sevdim. 

Ve sesini biraz daha açaltıp 

ilave etti: 

- Eğer bir şeye ıhtiyacın olur
sa benden iste. Beni paramla gö
mecek değiller ya. Alnlıyor mu
sun? .. Bari sen istifade et, benim 
başka kimsem yok • Sen elimde 

Çeviren : N. DANTON 
- Siz de herkes gibi düşünü· 

yorsunuz. Cemiyet harici bir a • 

dam. Ben geçmiş günlerin hadi· 

selerini unutur muyum? Şimdi 

de neden boyle olduğunu bir tür
lü anlamıyorum. Bütün bu işlere 

bir türlü aklım ermiyor. 

Hadden sesini çıkarmadı. Kız 
dedi ki. 

- Size bir şey ~öylescm, kim

seye so) lemezısniı, değil mi? 

Doktor, sukür.etle dedı kı: 

r - Cin yet &';esi Brandon'un 
evinde bulundugunuzu ifşa eder· 

sem bu. polisın işini kolaylatmaz. 

Sizi şupheli bir mevkie düşürür. 
Hatta beni de ... 

-Anlıyorum. Yalnız bunun i· 
çin mı ifşaatta bulunmuyorsu • 

büyüdün .. 
Sami önüne baktı, anlamışh .. 
- Peki Meryem abla ... 
Sami o akşam Meryem ablanın 

dükkanına gitti ve her akşam de
vam etti. 

Artık Sami Meryem abladan 
ayl'.ılmıyordu. ]\fahallede herke. 
sin ağzında bu dedikodu vardı. 

Fakat Saminin, Meryemden sız
dırdığ> paraları yirmi beş yaşın. 
da civelek bir kadına yedırdiği 
duyulunca dedikodu kesildi. 

Civelek kadın bir türlü Sami
nin güzel gözlerine aşık alamı· 

yordu. 
Mütemadiyen: 
- Kocakarıyı sızdır elbise la

zım! Kocakarıdan para çek gcz
meğe gidelim! diyordu. 

Sami Meryem abladan öyJ.e tat
lı tatlı para istiyordu ki, Meryem 
dayanamıyor, itıraz edemiyor, 
paraları sayıyordu. 

Meryem abla sandığuun başına 
&eliyor ve dükkfuundan toplay;p 
istiflediği banknotları çıkarı
yordtL 

Onu bozuk paralar geçindirme
ğe yeW,iyordu. Banknotları sandı 
ğa gömüyordu. Senelıerdenberi 

canı giıbi sakladığı banknot des 
teleri, birer birer eriyordu. He
le bir tane kocaman deste vardı 
ki, Meryem abla harcamakla tü
kenınez sanıyordu. O koca deste 
bile günlerden bir gün yarıya 
indi. 

İki sene zarfında, Meryem ab
lanm sandığı hemen hemen bo-
şalmıştı. 

Sandıkta para kalmayınca Sa. 
minin yüzünü göremiyeceğini bi
liyordu. 

Bir akşam dedi ki: 

- Sana para vermek istemi
yorum sanma, ama param tüke
niyor. • Paranın tükenmemesi 
gene senin menfaatinedır. 

- Merak etme gidiyorum. 
- GidJ.yor musun? 

- Evet, asker oluyorum. 

- Gidiyo'"un demek? 
Meryem ablanın gözleri yaşar

dı, kalbi çarptı, boğuluyormuş 

gibi sordu: 
- Ne zaman gidıyorsun? 
- Gelecek hafta. 
- Bunu neye bugüne kadar ı 

söylemedin? 
Sami omuz silkti: 
- Söylesem ne çıkardı? Bana 

oraya para yollarsın ... 
- Ne kadar kalacaksın? 
- İki sene. 
Ertesi hafta göz yaşlarına bu. 

landı. Meryem abla, ağlaya ağ
laya son kalan paralarını da 
Samiye verdi. 

- Ya sen? 
- Sen beni düşünn1e! 
Ertesi gün Samı hareket etti. 

Çarşıkapıdaki Meryem ablanın 

dükkan da o gün açılmadı. 
Ertesi ve daha ertesi gün dük

kiıru kapa), gören komşu esnaf , 

Zabıta Romanı: 16 
bir bakış baktı ki, genç kız kızar
dı: 

- Şey .. decL, şey ben bunu 
söylemek istemıyordum. 

- Meri. yalnız bunun için ol· 
madığını bılmiyor musun? Bir 
doktor hiç bir zaman doktor ol
duğunu unutmaz. Hatta seninki 

gibi bir sırra muttali olsa bile, 
vazifesi ne kadar güç olursa ol· 
sun, bu sırrı muhafaza etmektir. 
İki seneden beri. .. Arkasını anla. 
tayı mmı?. 

- Hayır, hayır, çok rica ede • 
rim. 

- Pekala! Mer l, şuradaki ko· 
nuşmamızı da unut, gitsin. His
lerinizi değiştirmeğe muvaffak 
olamasanız bile, şayet günün bi
rinde, bir dalı.tordan ziyade, em· 

29 Ağustos Salı 
Saat l!.30: Prop-am. 

Saat 1%.35: Türk Müdii: Okuyan: 
Müzeyyen Sena.r. Ç~lanlar Cevdet 
Kozan, Kemal NJyazi Se7hun, Veci
he DaryaL l - Hicaz.kir Pcşrev1. 

2 - Udi l\.Iebmet Hica:ı.ki.r şarkı (Se
nfcandan severlm). 3 - Hacı Arif 
Bey llic;:azkU ıarkı (Riyasız çeşmi a
btJJU severdim). 4 - Umi Hicazkar 
ıarkı (Son aşkımı canlandJran). 
5 - Halk tütküsd (Bir bahçıvan). 

6 - Kemal Niyazi Seyhut - Hicaz. 
kar sa.z semaisi. 

Saat 13.00: Memleket saat iyarı, 
ajan!; ve meteoroloji haberleri. 

Saal 13.15 - 14.00: MÜZilr. (Karı-

ıık pro~ - Pi.) 

Saat 19.00: Pro:rıun. 

Saat 19.05: Müzllr. (Pi.). 

Saat 19.30: Tüı'k mürlil (Fasıl be
J'OÜ), 

Saat Z0.15: Konıqma. 

Saat 20.30: Memleket saat ay&n, a.- · 1 
jans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.50: Tilı'k müziği (Klisik 

procram - Ank&ra radyosu küme ses 
ve saz heyeti. 

Saat 2ı.30: Konuşma. 

Saal Zl.45: Neş'eli pliklar - R. 
Saal 21.50: Müzik (Opera. aryala-

n). 

Saat %%.30: llüılk (Dans müıllt -
PL) 

Saat 23.00: Son aja,.m Jıaberleri, zl-
raal, esham ve tahvil.il, lr.a.mblyo, 
nukut l>orsası (flat). 

Sut :U.ZO: MiWlr. (Cazbancl - Pi.) 

Saat !3.55 H.00: Yann.lı.I prog-
ram. 

Zafer Bayramında 
Bursa Heyeti 

Bursa (Hususi) - Her sene ol
duğu gibi, 30 Ağustos mutlu gü . 

nümüzün kutlanması için (Dum
lupınar) daki m~çhul asker abi -
desinde büyük bir tören haızr -

lanmıştır. On dokuz vilayetten 

katılacak heyetlerin de iştirak.ile 
yapılacak olan bu törende bulun
mak üzere Bursamızdan da bir 
heyet gidecektir. 

Bursa heyetine Belediyeden 
Bay Edip Akyiırck, Vilayet Mec
lısindcn Bay Hamdi Eruzan ve 
Partı ile Halkevindcn Bay Nazım 
Yucelt seçilmişlerc!.r. 

Bursada Malüller Me
rasim Yapacaklar 
İki ay evvel An.karada topla -

nan Harp Malülleri umumi kon
gresinin kabul ettiği bir madde
ye göre her yılın 26 - 8 - 939 gü. 
nü Ordu Malülleri 'günüdür. 

Şehrimizdeki harp malülleri 
de kendi günlerini kutlamak ü -
zere bugün tören yapacaklardır. 

ablanın evine geldiler. Saminin 
annesl: 

_ Sizlere ömür, öldü dedi. 

Meryl'm ab1a, iki sene sonra 
kırk yedi yaşında, ve on parasız 
ve Samisiz kalmağı gönlüne ye
dırememiş, bu düşünce ile yüre
ğine inmişti. 

~nç kız. peki makamında ba

şını salladı: 

- Evet, ben .. ben s'zi çok se

viyorum. Benim müracaat ede

bileceğım bir adam sizsiniz. 

Genç kız elini uzattı: 

- Meri, her zaman için bana 
güvenebilirsin. 

Doktor, kabinesine dönmek Ü· 

zere otomobile bindi. Mis Bagge 
her zamandrn daha ziyade bo · 
yanmış olduğu halde doktoru 
karşıladı: 

- Miralay Detınar geldi. de · 
di. 

- Ne oldu• 
- Doğrusunu sövlemek lazım· 

sa, bu adam acayip bir adam ... 
- Ben senin fikrini sormuyo

rum. Ne istiyor? Onu söyle! 
- Bana b•r şe\• <"vlemedi. Sa

dece sizi görmek istedii!ini söv
ledi. İntizar sAlnnuna aldım ve 
kendisini orada bıraktım. Yalnız 
ba•ına hıra ktım. 

- Mis B9~~e 1annederim ki, 
onun da siz;n huııırunuza hi~ ih· 

iKDAM 

[~~ı 
Kasımpaşada Elekt

riksiz Evler 
Kasımpaşada oturan okuya • 

colanmızdan Bay Cemal bize 

gönderdiği mektupta diyor ki: 

- Semtimiz elektrik bakı -

mından iki kısma ayrılmıştır. 

Oturduğumuz evde elektrik bu

lunduğu hal.de bir direk dikile

memesi yüzünden bize elektrik 

verilememektedir. Bunu bircok 

defa e'ektrik idaresine bildir -

dik. Fakat bu direk meslesin -

den evimiz hır türü! elektr'ğe 

kavuşamadı. Komşumuz olan ev 

]erde yanan elektriğe adeta gıp

ta ile bakıyoruz. Bunun için bir 

hal çaresini düşünmesini Elek

trik idaresinden tekrar rica edi-

yorum.• 

Fotoğraf tahlilleri ıl 
Bizo folografırEı gönder·niz 1 

kim oldugunuLu so~ liyelim 
KENAN GÜNSEN (İstanbul) 

Zeki ve 
kavrayışlı bir 
tip. Az.i.m.kıi.r -
d!r. Başladığı 

her işi bitirme 
den bırakması
na iınkiin yok -

tur. Muvaffak ı 
olmak için ge
celi gündüzCü 
ç&lış r. K. ra- 1 

yış1ıdır. Zekasına pek faz,a iti -

madı vardır. 

* 
NACİYE CÖMERT (Göztepe) 

- Dikkatlr 
bir tip. Zeki -
dir. Bilhassa o
kumağa çok 
meraklıdır. Yal 
n z biraz telaş
lıdır. Eğer bi -
raz daha sükun 
J• \'e ct:kkatle 
çalışaiak olur -
sa çok mükem 

mel bir istikıbali o'acaktır. Ebe
veyn bu hususa çok dikkat et -

mel'dir. Kararları kat'idir. Ko -
lay kolay akJ,nın eonediği ~e

ye (peki) demez. 

* 
İLYAS TAŞCAN (Bursa) 

- Uysal bir 
tip. Herkesle 
dürüst geçin -
mek ister. İyi 
kalplidir. Her -
kese yardıma 

koşar. Umumi 
menfaati her 
zaman şahsi 

1enfaatine ter 
ih eder. Dik -

kat hassası kuvvetlidir. Çok a

ğır başlıdır ve kararlarında dü 
şüncelidir. 

- Sôyliyeyim. Biraz sonra 
intizar salonuna geldiğim za • 
man, Miralayı orada gördüm. Bi

tişik odaya, yani sizin muayene 
dairenize g'rmişti. Siz buna ne 
dersiniz doktor? 

- Ne söyliyeceğim? Acaba Mi
ralay Detınar iletlerimden biri
ni çalmak mı istiyordu t!ersin? 

- Galiba ilaçlardan bazılar• • 
• nı arıyordu. 

Haddon düpedüz dedi ki: 

- İlaçlarımı çalmak mı? Seıı 
de ne gülünç şeyler söylüyors\U\, 

_ Acaba öyle midir dersiniz?
Belki de sizin ·bu saatte Çıkmış 
olduğunuzu biliyordu. Kabineni
ze giridiğim ıaman kemali ne -
zaketle orada ne aradığını kerı _ _
d'sinden sordum. O da sizi.Jl o
tekı kapıdan girdiğinizi zanrıet-

.. l d" F k i.Jlan· tiğini soy e ı. a at ben 
madım, sonra daha başı·- şeyler 
var. 
Başını maııaJı manalı salladı, 

herhalde doktorun bu sözlere de
vam etmesinı bekliyeccğ'ni. zan. 
- ..ı _ ...... .ı .. ~ • ... ... _ .ıAnn lC Dl. 

Zonguldakta Atatürk 
Günü Kutlandı 

26 Ağustosta Yapılan Me
Çok Parlak Oldu • 

rasım 

Vali, Parti başkanı ve Halkevi :reisi merasimde 

Zonguldak (Hususi) - Bugün 

26 Ağustos, Ebedi Şefimiz Ata

türk'ün Zonguldağa sekiz sene 
evvel ilk defa ayak bastıl:ları 

kutlu gündür. Her sene yapıl
dığı gibi bugün de aziz hatırası
nı anmak ve kutlu günü kalble • 

rinde ebedi suretle yaşatmak i· 

çin Parti önünde saat on birde 

bir merasim yapılmış, memleket 

ta sabahleyın erkend~n baştan 

başa bayraklarla donatılmşı, m', 

rasime, başta Vali, Halk Partisi 
Başkanı, Halkevi Reisi olmak Ü· 

zere bütün memurin ve halktan 
binlerce kişi iştirak etmiştir. 

Merasim esnasında birkaç ha

tip, Ulu Şefin bütün memleket 
ve mil'ete verdikleri yüksek hız 

ve ~ldıgımız ilhamlardan 

hürmetle bahsed'.Jmiş, ateşin 

şiirler okunmuştur. 

Zonguldağın sekiz sene evvel

ki vaziyetini bilenler, sekiz sene 

sonraki, şimdiki halini görenler, 

kendilerini bir türlü hayretten 

alamıyorlar. Asfalt caddeler, 

semaya yükselmiş asri binalar, 

hele denizden memlekete giren

leri hayrete düşürecelı. kadar şi· 
rin, fevkalade muntazam parkı 
görenler üzerinde basıl ettiği te

sir, kabil değil, tasvir edilemiye

cek bir inşirah ve neş'e veriyor. 

yük memuru elele vermiş, siyah 

cevher kaynağı Zonguldağı cen

nete benzetmişlerdir. 
H. ERKAN 

hursa Belediye 
Fev-Meclisinin 

kala de T oplanbsı 
Bursa (Hususi) - Bursa Bele

diye Meclisi bugün fevkalade o
larak bir toplantı yapmıştır. 

Elektrik idaresinin muvakkat 
bütçesi ile, bu maksatla Beledi -
yeler bankasından yapılmış olan 
islikrazm mukavelesi okunmuş 

ve üyeden iki zatin yine bu mev
zu etrafındaki bir takriri ile bir
leştirilerek Maliye, Nafıa, Kava· 
nin Encümenlerile müşterek en· 
cümen tarafından incelenmesi 
kabul edilmiştir. 

Bursa ve Uludağın hav an fo
toğrafını alan haritacılara, yap
tıkları dikkatli işten ötürü, birer 
maaş nisbetinde ikramiye veril
mesi muvafık görülmüş ve ba • 
remle kadro cetvellerine ait ka
nuni muameleyi iktnal için dai -
mi encümene salahiyet ve mezu
niyet verilıniştir. 
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ANKET MIZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

KADIKÖYÜNDE BURHAN 
KARAN 

- Avrupada 50 yıl Ön<:eye ka 
dar otuz, kırk yaşlarındaki bir 
kadını geç.ki• olarak telakki e
derlerdi. 

Honore de Balzac'ın otuz ya
şındaki bir kadını bütün caz, -
belerile ve letaietlerile canlan
dırması bu hakikat üzerine her 
kesin dikkatini çekmişti. O za
mandan'beri gençlik ve güze'.Lk 
çağı hemen on sene kadar bir 
mesafe ve terakki kaza.nmış bu
lunuyor. Kadın, asıl otuzundan 
sonra ologunlaşan bir ıneyvadır. 
Ve onlar güzelliğin sihrini, ve 
86ıl kadınlık kudretini bu yaş

tan sonra kullanacaklardır. 

EYÜPTE MUSTAFA KA,UL 
- Kadın 18 yaşında güzeldir. 

Tıpkı yeni açılacak çiçchler gi
bi. Bu yaştaki kadının ı;üze~li· 

ği üstüne söylenecek s<iz yL•k • 
tur. 
İZMİRDE MUSTAFA HÜSEYİN 

- Kadın 35 yaş:n.Jan sonra 
güzeldir. Ondan sonra kadın en 
güzel çağındadır. Ç.ınkh o ~a

mana kadar tam manasile ha -
yatı anJ.amışt.ır. 

Ü5KtlDARDA CEMAL ARIK 
- Kadının güzel yaşı y0k -

tur. Kadın her yaşta, her zaman 
güzeldir. Yeter ki sevmış <> \

sun. 

SAGLI" 
( Doktora Ne Zaman 

Müracaat Etmeli? 
Bizde garip bir haleti ruhiye var

dır. Da.~talıfa J"akaJandığımız zaman 
llk lfÖD)erde ehemınl,.-et vumeylz. 
Bu&ahk en mühim ve had de\r"Tesine 
l'lnliil valdt doktora koşarız. 

Bu vakit çok zaman iş ı.,ten ~eç

miş olar. Doktor da vazJfe.sinl yapa
maz. 

llalbuk.i Avrupa memleketlerinde, 
bUbassa Aınerlkada. hastalık en u
fak bir irizıru •österir CÖ!!>tf'rmt"z 
derhal doktora koşulur. Dok lu~un 
tavsfYesl Ue hareket !'dlllr. 

Büyük .,ebirlerlmi:ı:ln ve ka.zaları
DllZID hemen hepı;inde doktor olduğu 
lçln herhangi blr hastalıkta doktora 
mürac.iat etmek eok yerinde blT iş o
lur. 

Bw .urta:n okurken banu bir dok
tor proı>a&andası zannederseniz eok 
7&1Ulırsmıs. Zira Türkçede S'Üzel blr 
darbı mesel vardır. Yanpn bacaya 
sarmadan hareket etmelidir. 

İşte Zonguldaği buyenikıyafe· 

te, şekle sokanların başında ge · 

len bir iki mümtaz sima, birisi, 

bLİ'nduğu viliıyd k!rde \Sllutul

maz eserler bırakan, gayet cen. 

tilmen, sessiz, sadasız çalışan 
Vali Halit Aksoy, <Jiğeri Beledi

ye Reisi mütekait topçu Mirala

yı Faiktır. Memleketin bu iki bil· 

ile 
Her 

SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

rın bulunduğu dolaba doğru yü
rfü:lü. Bir müddet raflara baktı. 
Arkasından eklen Mis Bagge: 

_ Eksik bir şey var mi? diye 

sordu. 

Doktor cevap ,,,ermeden dola -
bı dikkatle kapattı. 

- Ben ş;rndi ra'hibin yanına 
gideceğim, aedi. 

_ FaJ<at doktor, eksik şiş~ i -

Çin ne yapacaksınız? 

Doktor hayretle sordu: 
_ }iangi eksik şişe? 

- Siz de benden iyi biliY_orsı:. 
nuz ki, raflardan biriı>derı 'bır §i- ı 
şe asid Prüssık eksiıl<! Bu §işcyı 1 
oradan alsa al5a ~!ay Det - ı 
mardan başka kiırı alabilir? 

"ed . . • ııen size bir şi· - ru ers1nı~, 

§e kesiktir diye bir şey sordurı'l 
nıu? 

Mis Bagge. adeta kendini J<aY

bedecek gibi olmuştu: 
- Pek3lıi, dedi, zaten ?rası 

b . 32;fem deg"il Hatta bır 
enım v · 

teşekkür dahi etmeserıiz.' 'ııen 
··'- - '-•.,a v rıı..., ... ~yı yap • 

yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 
dişlerinizi fırçalayınız. 

Kadın hiddetle odadan çıktı. 

Doktor ay3!k seslerinin koridor

dar uzakl~tığııu hisedince, ya -

vaşça kapıyı açtı, Evden sokağa 

çıJ<t•· Ve mutad vizitelerini yap

mak üzere otomobile b R.niiad 

bip kendisini uzun müddet ya -

nında alakoydu. Doktora Varis'li 

ayağından bahsedecek yerde, da 

ha ziyade Ri~ax Hacison'dan balo

sediyordu. Doktor bundan sonra 

M:is Bagge'ye hastalığından pek 

0 kadar bahsetmek istemiyen bir 

kadını ziyaret etti, GEÇ vakit öğ

le yemeğini yemek üzere evine 
döndıü. 

Yemekten sonra Miralay Det

mar'a uğraclığı zaman, saat üç 

vardı. 

Yorgun yüzlü bir hizmetçi ka

dın kapıyı açtı ve doktoru küçük 

salona aldı: 

- Geldiğinizi şimdi gidip Mi
ralaya haber vereyim, dedi. 

İRll!lt ti&ılrflı~ c:nnrA r1Ah~ vn,,nnn 

- Affedersiniz dedi. Mirala -

yı hi-çobir yerde bulamadım. Da -

ha sonra gelseniz, olmaz mı? 

Haddon cevap vermeden ev -
ve! düşün.dil: 

- Dışarı çıktığını gördünüz 
.. ? mu. 

- Hayır, görmedim. Hatta ev

de olup ohnadığını bile bilmiyo

rum. Bu eski konağın da o ka

dar çok köşe bucağı var ki, bel

ki de kendisini görmeden yanın

dan geçmiş olabilirim. Eğer is

terseniz, gidip biı· dana arıya • 
yım. 

Haddon g:iilümseyerek başını 

salladı: 

- Ben beklerim, dedi, galiba 

sizin çoık işleriniz var. 

- Vallahi ne yalan söyliye • 

yim, hakikaten öyle .. koskoca ko 

nağın içinde iki kişi kaldık. Bir 

aşçı kadın, bir de ben ... 

Had.don saatine baktı: 

- Mis mart burada değil mı! 

... 
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M. Hitler! Bizi De Bihuzur Ederse
niz Davayı Mutlaka Kaybedersiniz 

. ru dururken menılckcü.nin harp 
(Baş tarafı 1 incı sayfada) P . ak di il bütün 

(b"t"n sahnesı olm en şes e 
Dikkat ediliyor mu, u u . 

1 
• ı-1•0 •1 • yani yaşamak d .. ·· tıcare •ş ~· 

beşeriyeti hayat korkusuna uşu- f li tın' 1• durdurmuş müdafaa 
. . · e alı- aa ye ' 

recek) ibaresini kavıs ıçın tertibatile meşgul bulunuyor. 
yoruz. Hangi tarafa meyledeceği henüz 

Çünkü hatanın büyilklüğü ve bil an]aşılaınıyan Bulgaristanın e, 
icindc bulunduğumuz girift nıu- Harbi Umuminin verdiği tecrü-
a~umanın biitün sırrı işle bu iba· belerlc, çok endişeler ve tered-
renin detalet ettiği manadadır. dütler içinde kaldığı şüphesizdir. 
Şu noktayı Almanların naz~• Büyük ve küçük milletlerin bu 

dikkatine vazediyoruz: (Danzıg) kadar bibuzur olduğu bir sırada 
meselesi nedir? Bu mesele n_ilıa. çıkan ıl ve Dey al8ka _ ... ıelerde yaz ar.. • 
Yetüııııihayc Almanyayı • .. -- ı fu li Eksperesin A nıan nu z mı.n.. 
dar eden ikinci derecede bir me: takaları hakkındaki ifşaatı niha· 
scled·ır. O kadar ikinci derede, ki · d d ta yel biz Türkler üzerın e e -
bizzat Mösyö Bitler, iş başına bintile tesirini göstermiş ve bizi 
geldiği altı sene zarfında bu .'."~ de rahatsız etmiş olmak gerektir. 
sele~i mevzuubahsetmek şoy Halbuki Almanlar biraz aklı 
dursun batta bunun kolaylıkla selim ve insaf ile düşünsünler. 
haljed·ıı'ecck basil bir dava old .. u· 

dugun• u kendisi mükerreren soy. 
Türkiye, Avrupamn ti ucunda 
bulııııan bir devlettir. Bu devlet 

lemiştir. . li ve istüiisı için, dünya bir araya gelse, bir 
Avnsturyauın ışga alakadar Danzig ıneselesi mevznubahso· 

bütün Avrupayı candan . lamaz. Danzig Alınanyaya geç-
i . d. buna kımse 

eden bir mese e ı 1
' miş veya Lehistnnda kalmış, biz 

ses çıkarmadı. Çekoslovakyanın T"•kler bunun için • bir saniye 
. Avrupaııın ~ 

parçalanınası, yıne • kafamızı yoraınayrı:, hattiı çoğu. 
mukadderatıııı altüst eden muaz muz bu Daıızig'in nerede oldu· 
zam ve korkunç bir iş idi. Ona da 
bü ük dev'letler yalnız ses çı- ğunn bile bilmiyoruz ve öğren-

Y ,. f·'·at parÇalan· meğe de kat'iyyen lüzum görmÜ· 
karmadı degıl, """ 0 ıl 
mayı bizzat kendi ellerile yap ukar yoruz. 

·ı n nüfus) İşte bizi bu kadar a18kndar et. 
ve bu OD beş mı yo . k n•;~cn tfı uzaktaki bir Danzig İ· 

.. taldl ve kuvvetli devleti, .~- • ...., 
mus . .. ü1mUŞ çin durup dururken bizde köşe. 
sap dükkanında kesilip yuz he· ınizde huzur ve rahatımızı kaçı· 
bir koyun halinde A)maolara rırsak o vakit işin rengi değişir. 
diye ettiler. h ti iş.. Çünkü neye itiraf etmiyelim, 

Bu kadar büyük ve aya • ve hatta o daha geçen haftaya kadar, harbi 
lcre ses çıkarma;: olar hesabı· uzak bir ihtimal gibi telakki eden 
işlerin bazısına na A pa Tür. k efkarı umumiyesi de, şimdi 

tutİŞ olan vru ' 
11,a ~d.'.""Ddı~.;: isnıinde basit bir hemen her saat bir afet zuhnru 
şım ı ~~.,, A]nıan- ihtimalini gözönünde tutmak 
şehir için ayaklanı:;1ı:iş bulu• mecburiyetine düşmüştür. 
yanın karşısına 

Nitekim Cümhuriyet Hükfune. 
nuyor. ed L•yle oluyor? işte ti de evvelki gün neşrettiği mü-

Bu p en uu . . 
Alman devlet reisi realis~· (Y';'1 biın tebliğde cDünya vaziyetinin 
Türkçesi iş başarır) ze ası 1 e ağırlığı ve nazikliği önünde mes-
bunun sebebini arayıp bulmak ve ul devlet ricalinin iş başında bu· 

.. e hareket etmek (UllJDllSI tabü görülmektedir» di. 
onun icabına gor 

ti
. dedir yerek vaziyetin ehemmiyetine i· 

mecburiye n · . 
A\'us!urya ve Çekoslovakya gı. şaret etmiştir. 

b' büyük işlerde ınmamen sus· işteAimanyaya davayı kaybet• 
~uş olan büyük ve küçük dev. tirecek olan, tehlike karşısında 

·ııctlcr ruçin şiınru, had· ·---·· "akın bütün millet ve dev. let ve ııu ı . ~ ~ 
di zatında çok basit olan _Da_n•;ı.g }etlerin böyle uıüteyakkız bulun 
meselesinde birdenbire ırkilmi§ ak ve azami tedbir alınak ihti. 
bulunuyorlar? . ;acıDI duyma~adır. Çü~ 

Ç 
.. nk.. her devlet ve mıllet, her ın;.23et, Danzıg ıneselcsmın 
u u • d' 

h
. basit olan bu davanın ıç ~ tarafından kendi mevcu ı· 

za ıren -v ..._ nil t da kendi hayat ve • tine de tevcih edilmek iste en 
tar• ııı hl'k cudivetleriniıı de büyük te 1 e bariz bir suikast sezmektedir. 

• kaldı<'ıru görüyorlar. Böyle müşterek bir tehlikenin 
tere maruz ~ il d" Bugün Lehistan tar ıle or- ise, ister istemez bütün dünya~ 
düııcii defa taksim eru1'.1'ek ve birleştireceğini mihver ceph.esı 

d kalkmak telılikesıne ma· devletleri eğer hesap edemiyor-
orta on R 0 ,8 . 

b 
ıuııuyor bugün oına ~ • !arsa, vukuat kenılilcrıne az za-

ruz u ' d" k d h ta başına yıldıruıı uşnıe ınan irinde bunun ne ka ar a 
her an ı 'bi - h 
korkusuna maruz insan a~ g~ • olduğunu gösterecek ve bu ata 
h -retler içinde bulnııuyor, iki kendilerine çok vahim akıbetlere 

ay k mı · olan kuv,·et arasında sı ış ~ . nıal olacaktır. 
Yugoslavya. yine hayat k~rlrus'.. EBUZZlY AZADE 
le hangi istikameti tutacagını bı· Velid 

' . Keza Yunanistan da du· 
lenuyor. 

- Mısır Heyeti 
An karada 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Mısır askeri heyeti reısı ıum-

1 
Hüsnü Ezzeydi Paşa sa 

geııera baş· 
birde Genel Kurmay , 

al on . çakınagı, 
. . Mareşal Fevzı 

ka.ıı kan orgeneral 
müteak ~en .. asbiıariciye vekili 
Asım Gundu~u, Milli Müda· 

... Saracog unu, 
ı;,u.-ru .. N . Tınazı ziyaret et 
faa Vekılı acı 

1
. · kart bı-

Ankara va ısıne 
miş ve 
rakm;ştır. . 'eti saat 12.ıo 

ıvr.sır askerı he} f fı.bi· 
·danında Za er 

da Ulus me) . le çelenk 
k ·1 merasını desine al> er Türk 

ka ıvr.sır ve 
kovmus , .. mız• 

· l · çalmıştır. . 
marş artnı üteaktp 

k k nmasını m 
Çelen . o ·d' paşa me-. .. Ezze} ı 

general Husnu k . kıtavı tef 
rusi 'ilde bulunan as erı . 

tiı eylemiştir. . .. tüm· 
. hevetı reısı r. tısır asken ' . p bu 

.. ·· Ezzeydı aşa 
ge:wral Husnu · de as-

.. • ı- de beraberın 
gun saJ. o ·hman • 

• • 1 n ve mı 
kerı heyet aza a E ğrafya 
darları olduğu halde ~~oŞef A· 
mü .esine giderek :EJbe ı . . · 

k t kaıbrını zı 
tat.i. kün n1Uvak a muş 
yaret etmiş ve bir çele!'k kOY 

tur. 
Mısır askeri heyeti reisi ge

neral Hüsnü Ezzeydi Paşa şere
sında 

30 Ağustos Za
fer Bayramı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

teftiş edildikten sonra 10.45 ~ 
resmi geçit başlıyacak ve alay Ü

niversitenin Bakırcılar kapısın • 
dan çıkarak tribün önünde Ka· 

mutanı selfımlıyacak ve Zeynep 
Hanım Konağı arkasından La • 

Jeli apartımanları önünden geçe· 

rek Aksaray. Beyazıt tramvay 
yoluna çıkacak ve Taksim mey· 

danına gidecektir. 
Kıt'alar ve merasime iştirak 

eden mektepler Taksimde Cüm • 
buriyet abidesi önünde yer ala
cak ve abideye merasimle çe -

lenk konacaktır. 

S 
t tam l2 de Selimiyeden 21 aa 

1 
. 

top atılacaktır. Gece eym 
~:r;ener alayları tertip edilecek-

tir. 
pUMLUPINARDA YAPILA· 

CAKMERASlM 
Başkumandanlık muharebesi • 

nin yapıldığı Dumlupı~ıır .;:e~; 
danında 30 Ağustosta uyu 

merasim yapılacaktır. 
~• iıne askeri kıt'alar, Af· 
• .,eras .1 . An 

M nisa İzmir izcı erı, -
yon, a İst~nbul Üniversite ve 
kara ve h .1 gençleri iştirak e
yüksek ta sı 

tir. 

Yıldıray Mera
simle Denize 

İndirildi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nin omırg.aya konmasını mera -
si.nıle tes'it ettik. Bu omurga 
vaz'ı merasimine Reisicü.mhur 
Hazretleri huzurlarile şeref ver
mişler ve Türk işçileri tarafın • 
dan Türkiyede denizaltı gemisi 
inşaatile yakından alakadar ol -
muşlardı İkinci geminin omur -
gaya vaz'ı 9 Eyliıl tarihinde vu
kubulınuştu. 

Bu inşaatta kullanılacak ge -
mi inşaiyecisi amelenin ?'o 75 inin 

ve makine işlerinde kullanıla • 
cak amelenin de % 30 unun Türk 
ameleden olmasını mukavele ile 
deruhte etmiştik. Burada istih

dam dilmiş olan Türk amelenin 
mıkdarı bu rakamları pek çok 
geçmiştir. 

İki gemi üzerinde Türk ame
lesinin gördükleri iş saati ye • 

kiınu 1,085,000 saat olduğu hal· 
de Alman amelenin mecmu iş sa

ati mikdarı 140.000 iş saatinden 
ibarettir. Binaenaleyh gemile -

rin üstünde bir saatlik alman iş
çisinin mesai saatine mukabil 

7,7 saatlik Türk işçisinin mesai 
saati nisbeti tesatlüf etmektedir . 

Türk amelesinin gemiler üze· 
rinde sarfettikleri emek derecesi 

Alman amelesininkine nisbetle 
pek çok fazladır. Ve vücude ge

len şu eser dünya sanayiinin vü 
cude ıgetirebHeceği en mükem • 
mel bir eserle hemayardır. 

Kısa bir zaman içinde, Türk 
ahrıyesi için gemi inşaatında 

muva.ffakiyetle çalışaıb1lectk bir 
Türk amele kafilesi yetiştirilmiş
tir. 

Burada inşa edilen iki gemi
nin mütemmim eşleri biterek 
bunları teslimden sonra !:>ura • 
dan ayrılacak da olsak arkamız
da denizaltı gemileri inşaatında 
çalışmağs devam edebilecek bir 

Türk amele kafilesi bıralanak 
tan mütevellit .bir gurur ,re if

tihar hissile ayrılacağımızı ar . 
zeyler cümlenizi selamlarım .• 

Dırektörden sonra söz alan 
donanma kumandanı Şükril O

kan da bir nutuk söylemiş ve de 
miştir ki; 

•- Memleketimizde ınşa olu 
nan bu gemiler hakkında direk

tör mufassal malumat verdi. Mü 
saadenizle ben de birkaç kelime 

söyliyece_ğim. Birkaç ay evvel 
denize indirdiğimiz, ALüayın e· 

şi olan Yıldıray bugün denize 
indiriliyor. Cüınhuriyet hükı'.ı • 

metimizin yurt mudafaasında 
k~hraman ordunun kara, deniz, 

ve hava kısımlarında yapmış ol
duğu yenilikler hepinizin malu

mudur. Bun.elan, Milli Şefimiz İs 
met İnönüne, diğer büyükleri -

mize ve millet.mize medyunu 
şüknnız. Bu gemilerin inşaatm

da <;alışan ışçi, memur ve onla
ra nezaret eden direktör Ye bu 

merasimde bulunmak suretile 
bize şeref veren davetlilere te
şekkürü bir vazife biliriz. Ebe
di Şefimiz Atatürkün manevi 
huzurlarına, büyük şefimiz İnö -
nüne, ve Milli Müdafaa Vekili
ne bu fırsatla sonsuz_ tazimleri
mi sunarım.-. 

Nutuklar bittikten sonra a -
miralin refikası şampanya şişe

sine doğru ilerilemiş, 

•-Yıldıray, senin parlak za
ferler, şereflı işler yaratmanı di 
!erim.,. 

Dedikten soma şişeyi gemi 
tekıwsıne vurarak kırmıştır. 

Bu sırada gemi kızaktan ya· 
vaş yavaş deni~e doğru ilerile
miş ve alkışlar arasında suya 
inmiştir. 

Merasim !:>öylece sona erdik
ten sonra davetliler Hasköyden 
otomobillerle Perapalas oteline 

götürülmüşler ve orada hazır -

lanmış büfede ağırlanmışlardır. 

Kütahya, Balıkesir. İzmir, Mani

sa, Afyon, Aydın, Denizli, Bur

dur, İsparta, Konya, Seyhan, İçil, 
Hata Bursa vila etlerinden he 

İKDAM 

Daladier ile 
Hitler Arasında 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rlmden ne de Fransanın slzin mllletı .. 
niz hakkındaki sulhi hislerinden şüp
he edemezsiniz. İki milletimiz ara
sında yalnız sulh değil bizzat kendi 
menfaatimizin, Avropanm ve bütün 
cihanın menfaa.tı tktızası olarak hali
sane teşriki mesaiyi kuvvetlendirmek 
Jçin benden fazlasını yapacak bir 
Fransız daha olamazdı. Benim Alman 
mUletinde görüp tesllm et"ğlm şe
ref ve namus mefhumundan daha a
zını Fransadan beklemiyorsanız, 

Fransanın emlnlm ki meseli. Polonya. 
C'ibi Almanya ile sulh Jçinde yaşamak 
fısliyen diğer devlellere karşı ıril'işw 

mtş olduğu teahhütleri sadıkane ila 
edeceiinden şüphe e4ırmezslniz. Bu 
Lkl cihet tamamen tellf edllebtllr. Her 
taralta aynı sulh azmi varsa. bütün 
mUJetlerin şeref ve haysiyete uycun 
olarak eutenıasyonaJ bubranm sü
kônetle halline mini ortada şimdiye 
kadar hiçbir şey yoktur. Fransarun 
hüsnüniyetini kaydederken bunu bü
tün müttefikleri adına da yapıyo _ 
ram. Hukuku hülıüınranlslne sahip iki 
bükü.met arasında tasavvur edileeeii 
üzere karşılıklı serbest uzlaşma yo
lunu tutmak hususunda Polonyanm 
ÖtedenberJ ı-österdii• temayülü de 
ıraranti ederim. 

Size bütün vJcdani kanaaılmJe te
min edebUirim ki, Dantzig hakkında 
Almanya ile Polonya arasında mev .. 
cut lhtlliflar arasında. idUıi.ne ve .sü
k\ınet1e halledilmek üzere böyle bir 
usule tabi tutulnuyacak hiçbir me
sele yoktur. 

Size namusum üzerine yine temin 
edebilirim kl, Fransa ne Polonya ara
sındaki sarih ve samimi tcsaııütte 

milletimin sulh hislerine doL.unabile
cek hiçbl:r şey yoktur. Bu tcsa.nüd 
Polonyaya da. ayni suJb havası için
de kal.makta asla mini olmamışttr ve 
olmamaktadır. 

Bu kadar ciddi bir anda asil ruh
lara malik hiçbir ferd tasavvur ede
mem ki tahrlnkiır bir harbe Alman
J'& ile Polonya ırasında müslihane 
bir tana hal için son bir teşebbüs ya
ınlm.aksızın tevessül edilebileceği.ol 
kabul eylesin. 

Sizin sulh a-zmlniz, Almanyanın şe
refine nakısa vermeksizin böyle bir 
tesviye tarzına kuvvel\i kara.ri.yle 
hattı lıareket tayin edebiJir. 

Polonyaya verilen sözle ve dost
lukla bağlı olmakla beraber Fransız 
ve Alman milleUerl arasında da iyi 
bir ahenk anu eden Fransa hiikU
metinin reisi sdaUyle ben, bu teşeb
büsü iyi bir neticeye vardırmak için 
bir insanın yapabileceği her şeyi yap 
maia h&urun. 

Siz de benim &ibl son harpte asker
dini2. Beşeriyet vıcdanw1n harp tah

rlbatındaıı, harp nasıl biterse bitsin, 
nasıl tüyler ürperUci bir hatıra taşı
dığını siz de benim rlbl bilirsiniz. 
Alman mlllet1niıl sulh yolunda ve 
müşterek medeniyet eserlndekl va
zifesinin ifasında o milletin rehber) 
sıfatiyle hakkınızdaki kanaatim beni 
sb.den bu teklifime cevap vernıenizl 
ricaya sevketmektedir. 

Eier, bundan yirmi beş sene evvel 
olduğu gibi, Fransız ve Alman kanı 
daha. uzun ve daha öldürücü bir 
harpte akacak olursa iki millet te 
zafere iman ederek çarpışacaktt:r. 
Ancak bu çarpışmadan hakikaten mu
zaffer olarak çıkacak şey harb.i. ve 
barbarhk olacaktır. 

BİTLERİN 27 ACUSTOS 
TARİHLİ CEVABI 

Başvekil, 

İzhar ettiiinl.z şüpheleri anhyo
rum. Ben de, milletlerin mukaddera~ 
tma hikfm olanlara. terettüp eden 
yüksek mes'uliyet! asla unutamadım. 
Ben de bir eski muharip sıfatiyle .si
z~ gibi harbin fecaylinl blllrim. 

işte bu duygular ve b\I bilgiler ile
dir ki milleilmlz arasmda. mevcut 
bütün fhtilif mevzu1annı bertaraf 
etmeğe sa.mim.Jyetle çah.ştım. Bir gün 
Sar havzasının Almanya.ya avdetinin 
bunun tarh olduiunu samimiyetle 
Fransız mUletlne temin eylemiştlın. 
Fransayı alikadar eden diğer bütün 
emellerimlzden ferarat etmekte ol· 
doğumuzu derhal ve resmen teyit 
eyledim. Alınan millttl hattı hareke
llml tasvip eyledi. 

Ahnanyada son ikametiniz esna .. 
sında blzr.at ınilşabede etm•- la • .. ~ o ea 
gwız uzere kendi şuurunu müdrik o· 
larak eski kahraman muarızıııa kaT
şı hiçbir kin beslememektedir. Bili
kis, garp hudutıarım1zda sükiinun 
teessüsü, herhalde Alman milleti ta
rafmdan müte:ıa,.ıt bir sempati u
yandırdı ve bu sempati birçok defa· 
!ar tezahür etti. 

Gamla milyarlara malolan ve hi-
li. da ohnakla bulunan büyük isllb • 
ki.mlann inşası Alınanyanın hudutla
rını kat'i olarak kabul ve tesbit etti· 
ilnl de ispat eyler. Alınan milleti bu 
su.retle vak.tile ç0k eski Alman lmpe

rat.orıutuna alt bulunan, sonraları 
pek f.:Ok kan dökülerek tekrar alınan 
ve nihayet daha çok kan pahaslll& 
müdafaa olunan iJd vlliyetinden vaz· 
l'eçmiştlr. Ekselinsmıun da teslbn e .. 
deceğl üzere bu feragat sun'i ve ti.bi
yeli bir hareket değU ve bütün ha
reketlerimiıle teyit ettiğimiz bir ka
rardır. 

Almanyanın garp hudutlarının bu 
sureUe kat'i olarak tesblttni miihil ne 

Başvekil, bu feragat ve bu ha\tı 
harekeUe lkl milletimiz arasnıda 

1914 • 1918 faciasını tekrar eltlrebl· 
lecek her türlü ihtilat unsurunu or
tadan kaldtrdığımızı zanncdlyorum. 

Bitler söı:lerine ıöyle devam edl· 
yor: 

Şimdi Daladye" sizden bir şey sor 
makhiım& müsaade ediniz: Harpten 
sonra vlliyetıerlnlzden biri vatanın 
diğer par~~ından ecnebi blr devle
tin işgali altında bulunan bir korJ -
dorla ayrdmış ve büyük bir şehri -
nı., Marsllya diyelim, Fransa lehin
de rey vermekten menedilmif olsay
dı ve bu topraklarda ot.uran Fran .. 
sızlar dövülmüş, öldürülmüş olsaydı, 

siz, bir Fransız sıfatiyle nasıl hareket 
ederdiniz? Da.ladye, siz bir Fransız ... 
sınn ve nasıl hır.reket ederdlniı; peki.
lai. billyorıun. 

Ben de bJr AJmauını. Da.la.dye, ve 
benim şererimden, ve aynı suretle 
hareket etmek yohmdakl vazile hls
slmden •ilPhe etm.eylnlz. Eier siı de 
bizim şitndl olduiumuz ıribl öyle bir 
felikete maruz bulunsaydrntı, Alman
yaum hiç şüphesiz Fransayı ikiye a
yıran Korldornn muhafazasında. cas· 
bolonan yerlerin Fransaya dönmeme
slnde, Marsilyanın Fransaya. ilhak o
lunmamasında ısrar etmesini anlı -
Y&bilir miydiniz? Herhalde Daladye, 
A1manyanın böyle blr feY ioln siz~ 
karşl harbedebilecetlnl ben tasavvur 
edemem, çünkü ben ve biz hepbnlz 
Aisas ve Loreoden daha fazJa kan 
dökülmemesi için vazgeçllk. Şimdi 

tahammül edilme'& bir haksızlliı ida
me Jçln mı kan dökecetlz? 

Mektubunu.zda yazdıklarlntzı, Da -
ladye, tıpkı sizin ribi hissediyorum. 
Ve bizim birçok sahalarda kolayca 
anlaşabilmemiz mümkündür. Fakat 
sizden istirham ederim, şunu anlayı
nıs kJ şerefli bir millet JçJn hemen 
hemen iki milyon bir vatandaştan 
va2geçmek onların fena muamelelere 
maruz kaldığını rörmek imkinsır. • 
dır. Bunun içindir kJi açık bir hita
bede bulunuyorum: Danlzig ve Kori
dor Almanyaya ilhak edilmelidir. 

HiUer, garantilerin sayesinde için
de cMakedonyakll.ri» hidlselerln vu
kubuldufu bir memleketle anlaşma 

1 
imkanının mevcut olmadığını kay .. 
dett.ikten sonra, diyor kt: 

Eğer kader btıim iki milletimizi 
çarptŞma;a mecbur ederse, sebeple-
rinde yine bir fark olacaktır. Ben o 

vakit yine milletimle beraber bir a
daletslzlifiu ta.miri için mücadele e
de<>eğlm. Halbuki diğerlt>ri. Dala.dye, 
bu adaletsizllii idame için harbede
eekJerdi.r. Bu çok fecidir. Hususile 
ki birçok mühim zevat, bizzat kendi 
ınillet.lniz arasında da vardıt". O xa· 
mankl tarzı haJJin m:inıisızlığını ve 
Dilin müddet idamestne imkan olma
dıbnı kslim etmi,lerdir. 

Böyle bir lhtilit111 vahi.Jn netieele~ 

rinl tamamlle müdrlklm. Fakat öyle 
zannediyorum ki bu neticelerin en 
vahlmiııl yine Polonya çekecektir. 
Cünkii bu mesele hakkında harp na
sll biterse bitsin bugünkü Polonya 
devleti herhalde mtt.hvolacaktır. İkl 

mllleUmizin bu yüzden yeni bir kan
lı imha harbine atılmalan yalntı si
zin için değil benlm için de elemli 
bir şe}dir. Fakat dediğinı gibi. Al -
man ınilletl ve Almanya için taham
mül edilınez bir vaziyeti tashih et
mek için Polonyayı makul bir yola 
sevketmek üzere müessir olmak im
kinuu biz g-öremlyonıı:. 

: ........................ : 
ı Halkevlerinde ı 
: ........................ : 

30 Agustos Zafer 
Bayramı 

En1inönü Halkevindeıı: 
Zafer bayramının yıldönümü 

30 Ağustos 939 Çarşamba günü 
akşamı saat 21 de Evimizin Ca
ğaloğlundaki salonunda aşağı • 
daki program gibi kutlanacaktır. 

Yer darlığı yüzünden hazırla -
nan da.vetiyelerin büromuzdan 
alınmasını sayın yurttaşlarımız • 
dan rica ederiz. 

PROGRAM 

1 - İstiklal marşı, 

2 - Açış sözü: Dil, tarih ve 
edebiyat şubemiz komite üye • 
!erinden Naki Tezel 

3 - 30 Ağustosun tahlili: Ki
tapsaray ve Yayım şubemiz üye
lerinden Alaeddin Hak.güder ta
rafından. 

4 - Temsil (Himmetin oğ -
lu) Gösterit şu'lıemiz amatör -
!eri tarafından. 

30 Ağustos Zafer 
Bayramı 

Şehremini Halkevinden: 
30 Ağustos Başkumandan mey

dan muharebesinin zaferinin 17 

inci yıldönümü münasebetile e

vimizde saat 21 de kitapsaray ü-

Hitlerin Cevabı ( 
Bekleniyor 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

Henderson, Çemberlaynın nez • 
dine giderek bir saatten fazla 
görüşmüşlerdir, Çem.berkı.ynle 

yaptığı mülakattan sonra Hen • 
derson tayyareye binerek Berli
ne hareket etmiştir. 

SOVYET MECLİSİ PAKTI 
TASDİK ETTİ 

Moskova, 2B - Fevkalade iç· 
timaa davet edilen yüksek Sov
yet meclisi bugün öğleyin top -
lanmış ve Alman - Sovyet ade
mi te<!avüz paktını tasvip etmiş
tir. 

Bratislava, 28 (A.A.) - Slo
vakya başvekili Tisso umumi 
bir top'antıda söylediği nutukta 
SJovakyanın her zaman ve her 
türlü şartlar altında Almanyaya 
sadık kalacağını bildiı·miştir. 

RUZVELT YENİ TEŞEBBÜSTE 
BULUNMIYACAK 

Vaşington, 28 (A.A.) - Ruz
velt, Beyaz Saray memurların
dan biri vasıtasile matbuata be
yanatta bulunarak şimdiki halde 
yeni bir teşebbüste bulunmıya
cağını bildirmiştir. Memur, re
isicümhurun akşama kadar Be
yaz Sarayda çalıştığını ve geç 
vakte kadar Avrupadan gelen 
rapor'arı tetkik ettiğini ilıive et 
miştir. Ruzvclt, bu raporların 

vaziyet hakkında yeni bir şey 

öğretmed·iğini söylemiştir. Be • 
yaz Sarayın askeri mahfelleriıı
de hasıl olac. kansa• vaziyetiıı 

vahametini muhafaza etliği mer 
kezindedir. Çünkü Ruzvelt, bu· 
gün Beyaz Saraydan ayrılmama 
ğa karar vermiştir. 

Ottava, 28 (A.A.) - Musoli
ni, başvekil !İı!ackenzie King'in 
sulh mesajına cevaben sulhu 
kurtarmak için e~inden geleni 
yapacağını bildirmişse de Kana
da hü kı'.ımet ine şimdiye kadar 
Hitlerdcn hiçbir cevap gelme -
miştir. 

İTALYANLARIN NEŞRİYATI 

Roma, 28 {A.A.) - İtalyan 

gazeteleri MusoUniniıı harbin ö
nüne geçmek için sarfettiği gay 
retleri tebarüz ettirdikten son
ra dünyayı öldürücü bir ilıtılaf
tan kurtarmak için hükumetler 
tarafmdan yapılan mesaiyi Po -
lonyalıların bir takım taşkınlık 
ve tahrikatla baltaladıklarını i
leri süriiyqrlar. 

Gazeteler, İtalyanın sulhu mu 
iıafaza için elinden geleni yap
makla bernber umumi bir ihti -
liif ihtimaline karşı her türlü ha 
zırlıklarını bilirmiş olduğuna işa 

ret etmektedir. 

Tokyo, 28 (A.A.) - İyi ha
ber alan Japon mahfillerinin fik 
rine göre, Japonya ile 3ovyetler 
Birliği arasın.da muallakta bu -

lunan meseleleri sulh yolu ile 

halletmek için bir çare olarak 

iki memleket arasında muhte
mel bir yaklaşma vukua gele
ceği hakkında Alman • Sovyet 
meılibaların.clan verilen haberler, 
Almanyanın keııd.i dahili propa 
gandası ve İngiltereye karşı talı 
rikat için çıkarılan haberlerdir. 

İtalyanın da Sovyet - Alman 

paktına iştirak etmesi ihtimalle
rini teyit eden ve ayni Alman -
Sovyet men.bamdan verilen ha
berler de, bi1hassa İtalyanın Tok 

yo büyük elçisinin, İtalyanın Ja
ponya ile iyi münasebetlerinin 
inkişafta devamını görmek ar

zusu hakkında Aritaya temi
nat vermesinden sonra, şüpheli 
telakki olunmaktadır. 

Askeri Heyetler Mos
kovadan Döndüler 

Lon.dra, 28 (A.A.) - General 
Doumenc ile F1ransız askeri he
yeti azası Moskovadan avdet ve 
sabahleyin Heston tayyare mey 

danına mu'Vasalat etmişlerdir. 
General, Parise dönmek üzere 
der'hal Croydon tayyare meyda
nında tayyareye binecektir. 

maz tarafından bir konferans ve 
rilecektir. Konferansı müteakip 
gö9terit kolumuz tarafından bir 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Fena haber. 
2 - Asy&da mülıim bir şehir • 

Gözler için li.zun. 
3 - Eskl bir vali. 
4. - Son lıarfi yok su - Geriye 

verilmek f&rtlle. 
6 - Mühim bir nehir - Kusuru 

atfetmek. 
6 - Trakyada blr neJıir. 
'1 - Ubudiyet eden. 
8 - Peşte radyosunda duyduğu

muz bir kahve - İnatçı, 
9 - Notada bir ses • Çok lena. 
ıo - iıtttath. 

YUKARIDAN AŞAGI; 
1 - Bizi müteessir eden. 
2 - Yabancıların zor glrdii'i bh 

tehir - Kadınlara alt. 
3 - Bir vali. 
4 - Son hart yok su - GönderU

mek şartile mektup, 
5 - Mübarek bir nehir • Kusıı· 

runu affetmek. 
6 - Tral.·yada bir nehir • Bir s•· 

hlr. 
'1 - Son harf T olsa idi anı ubu· 

diyet olaeaklı • Aııadoluda 

köylü utıtilu hadım etmek. 
1 - Macar radyosunun on birden 

sonra naklen verdlfl bir kah
ve ismi - Söz sö7lemenln A
rapçası. 

9 - Notada bit ... - Karadenia. 
halkmdan bir kwm. 

10 - İlllfal eden - Namus. 

Almanya Polon
ya Hududunda 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
vinini Polonyaya gitmek üzere 
huduttan geçmekten menetmiş-
lerdir. 

GÜNDE 60 GRAM PEYN.İR 
Alman istihbarat bürosu ve • 

silrn usulü il~ yeni bir i&§e sis· 
temı ihdas edıldiğini bildirmek • 
tedr. 

Her vesika hamiline haftada 
700 gram taze et veya konserve. 
günde 60 gram tereyağı ve pey· 
nir, ha tada 280 gram şeker, ııo 
gram marmelat veya fazla ola • 
rak 55 gram şe.ker, 150 graın un, 
32 gram kahve veya kahvenin ye 
rini tutacak madde verilecek -
tir. Altı aylıktan yukarı çocuk • 
larla hamile veya emzikli kadın· 
!ara günde 70 santilitre süt veri
lecektir. Adam başına ıbaftada 
10 gram sabun isabet etmekte • 
dir. 

Verilecek ekmek, patates, un 
ve kuru sebze mıktarının henüz 
teıfüit edilmediğini radyo sık sık 
tekrar etmiştir. Askerlerle aske
ri teşekküllere mensup olanlar 
ordu tarabndan iaşe edilmekte 
olduğundan bunlara vesika ve • 
rilmemektedir. 

Nevyork, 28 (A.A.) - Saint • 
Louis ismindeki A1ınan vapuru 
dün akşam boş olarak Almanya· 
~a hareket etmiştir. Nevyork is· 
mindeki Alman vapuru da ha • 
reket etmek üzere evrakının tan 
zimini istemiştir. Kumpanya me 
murları bu hususta bir şey söy • 
lemek istememektedirler. 

Diğer cihetten ma~ ili telsiz 
telgraf istasyonu deniıxie bulu· 
nan elli kadar Alman vapuruna 
Avru,padan gönderilen Almanca 
bir mesajı zaptettiğini bildir -
mektedir. Me6ajda .Gizli tali
mata tevfikan hareket ediniz• 

ktedir. 
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ÇOK SIK BAŞ YJKA. 

J11A, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GÖNEŞ, 

"o BÖZGl.R SAÇLABI 
SEBTLEŞTİBEBEK 

Kl&AB. 

PERTEV 
Briyantini 

'l!edflıWeld ı.-1yet 

wı-u..._.1an1. 

• m• Ye kanyanil 

elıır. s· ,,_ 11u1e1 t.ı. 

rau.a --. Tath lıb 

)WWW J klık ft talıH lıU 

,_, '+'r Wr••· 

Yllksek IUhendis lektelıi Sabnl• K•is1onndu 
F!lreutmeye Miktan Mulıamm en Pey ak· Bluıümenin 

saati tüB konulan efYIDln bedeli çal Tarihi 
elııli 

Pam11k 1670 K. 48,50 fı8 L ID/8/&39 
19 Li. 16/9/9YJ 

lfi,00 A4?k 
lfi.lfi Açıll Patak tı1ıfı 8Ci A. 2,15,00 

y .tık kıldı 16 A. 45,00 
Yasbk yüzü 15 A. 2,.115,00 11 ı.;. 15/9/939 1s,30 Açık 

1 - Mektebin 931 mall yılı zarfında yukarda yazılı ihtlyaç
Jan açık elıailtmeye konulm\lftu r. 

2 - BR Jbtiı'ııçların cins ve miktarlan ile mııham1™!n be
elleri ve ilk 1eminatlan, eiaıiltm enin tarlı ve f4!ltilleri IUzalarmda 
Pterihmftir. 

3 - İste!rmer 939 mali serıesı ne ait ticaret odası vesikası P. 
4-klerdir. 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksilt • 
meye giTeceklerin belli gün ve saatte Güm-üş&uyunda Yüksek 
Mühendis mektebi binası dahilindeki satınalına komisyonuna ımi· 
racaatlan ilin olunur. (6764) 

Beyoğlunda B A K E ft 
mağazaları, en birinci İngiliz 

ve Fransız kumaşlarından 

mamU1 TRENC • KOTLAR, 
GABARDİNLER, PALTO • 
LAR, TÜVETLER, SPOR ve 
Fantazi Ko.sTÜMLER her 
yerden mi!ııait şartlar ve u
cuz fiatlarla satılmaktadır. 

Çeşitler bozulmadan evvel 
Dıtlyaıcınızı BAKER ma
lazalarından temin ediniz, 

Eskişehir de 
Ses· Işık 

İKDAM pzetesinin tefti 

merkezidir 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 
AHILıYE MÜT AHASSIS 

Divaayolu 104 
Mu:paehue aaatleri ı Pazar 
barit ıı.. rt• 2.6 • 6, Sıb, 
Ca•uteoi 12 • 2S. fılıaraya 

Kanuni lltlmeaııili ve Nep17at Dl· 
rektörü~ A. Naci, BasıldJtı Yer: 

Son TeJıraf Basımevl. 

iKDAM 
Abone Şartlan 

DAHİLl HAR.lcl 

••s'llg 
• qlık 
a qlık 
1 • 

1211 Kr· Z300 Kr. 
IOt Jü. ıu.ı )Ü, 

... Kr. 18tlü. 
181 llr. 

ILA N 
TEK sUTl~ 
SANTİMİ 

IUrflld Salalf• 400 bftf 
bdui Salaif• 1$8 kıırut 
Öçündl Sahife 260 kıırut 
Dördlbıdl Sahife 100 karvı 
5 • 1 meı sahifeler 50 kıırut 
f • 1 lDcl Sahifeler IO kıırut 

Guetemlılıle Dl!Şrt«rle

eek Jılkiimle ticari llinlar yal. 
nıs Ankara caddesinde Kah • 
ırunansede hanında 1lincılık 
Kollektıf flrketlnden alınır. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Talıııim • Talimhane 

Palas No.' 
Telefon: 40127 

--·--~~------------------~------------~--~ 

1 ISTANBUL BELE O 1 YE Si N DEN 
lstanbul Yolları lıpıtı Kapalı Zarf Eksiltmesi 

.!" İstanbul Belediye hududu dahilinde muhtelif yerlerde yap • 
tırıllıcak 41fa], Parke ve Mozaik kaldırım !ııgaatı lrapalı zarf . 
ebiltıneııine Jronulınuttur. İhale 31 • 8 • 939 Perşembe günü saat 
ı5 de latanbuJ Belediyesi Daiın1 Encümeninde yapılacaktır. Mu • 
laaınmen bedeli 1,0ll0,000 liTa ve ilk teminatı f5.250 liradır. Şart

ııaıme 50 lira mukabilinde Fen iş reri müdürlüğjinden alınabilir. 

Taliplerin 939 yılına alt Ticaret odası, ihaleden 8 gün evvel İstan· 
bul Belediyesi Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fen· 
ni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makıbuz veya mektuplan ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale 
gunü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine 
vermeleri. (5583) 

Vesait' nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 
alınan (Doç) mar\alı 2153 numaralı taksi otomobilinin (80) lira 
talibi vardır. Bu defa mezkdr otomobili 31/8/939 perşembe günü 
ıaat 11 de Taksimde Elmadağ caddeaınde 111 numaralı Artin us· 

•tanın tamiriıanesinde talibine verileceğinden fazla bedel ile talip 
olanlarııı bulunmaları ilan olunur. 16793) 

fil DA• D - AOt.'5'!'08 im 

/ Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Veni 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Kalkanlar için Gıda: 

Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K U N L A R 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

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

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

Umumi Depo: 1NG1L1 z - KAN z u K Eczanesi, BeyoOlu - lstanbul 
l•tanbul Perakende Sebt Yeri: Behçekepı Zaman ltrlyet Depo•u 

lzmlr Acenta•ı : T0RK ECU DEPOSU 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 

Bog bobin ADdıjı 

Jfııhame. bedeli 
Beheri Tutan 
Krurı Li. Krı. 

S5 175 -

% ıs teminat 
Lira Kr,. 

146 25 

Ek8iltmnin 
Şekli Scıati 

Açık A. IS 

1 - 81/VDI/939 tarihinden 1 Mart fMO tarihine kadar idaremizin Cibali fabrikasında birikecek 
1500 adet bot bobin ııandıklan yukarıda yazılı §ek.ilde satılacaktır. · 

Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
m - Arttmna 5/IX/939 Salı günü saat 111 da Kabataşta Levazım ve MUbııyeat Şubesindeki Almı 

Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
'IV - Nüınuneler her gün Cibali fabrikasında görüleb ilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 15 mıkdarındaki güvenme paralariyle 

btrlikte mezkfır komisyona gelmeleri ilan olunur. .6482· 

İÜRK TİCARET DANKASI A. $. 
T E S 1 S T A R 1 H 1 1919 

MERKEZi: ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

'' 
' ECE KASASI 

çok mllsait şartlarla sayın moştarilerimizin emrine amada bulundurulmaktaılır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat · olunması 

Beyenlenn mahrem baveletlerlnde kul· 
lenec•I• pyet .. hhl, el çantalerınde blle 
ta9ınen ve en ince elblMler elbnde belll 
olmeyen, vUcude bUtUn •erbe•tlyl veren 
gayet kullenıtll adet bezlerldlr. FEMIL ve 
BA4LARI her eczeae .. lıltUk mel•n· 
erde bulunur. 

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

üzere n•ma ve h~rn ;line olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan 
gerek şehir hatlarile İzmir körfez vapurlarına ve gerek uzak seferler 
vapu•larına m•h<'.15 parasız paso ve serbest seyahat varakaları 30 
Ağu,tos 939 taıihinden itibaren muteber değildir. Bu paso ve ser· 
best seyahat varakalarınm 30 Ağustos 939 tarihine kadar İstanbulda 
İ§letmemıze ve İzınirde şubemize iadesi rica olunur. (669a) .. 

Umum Müdürlüğümüz münha!atına doktor alınacağından , talip 
olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat İ§leri Müdürlüğümüze müra· 
catları ilin olunur . 

1 - Nüfus hüviyet ~ 
2 - Ahvali sıhhiye..i iJ ·,~alunmak. 
3 - Mütekaitler için (ırih tahdidini aşmamış • ulunmak). 
4 - Mütekaitlerin senedi l"e6mileri, bon servisleri. (6749) 

lstanbul Elektrik, Tramvay, Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğü 

1 LAN 
Eskı Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 

26 Ağustos 1939 tarihinden itibaren meriyetten kalkmıştır. 
&ki pasn hamillerinin, Belediye Mecliaince tesbit edilen 

yeni listeye dahil olup olmadıklarını anlamalı: ve eski puoları
nı gcai ve~k üzere idareye müracaatları rica ve eski paso
lar kullanıldığı takdirde biletçllerimlz tarafından istirdat edi· 
leceğı ilan olunur. c6668> 

Umum MUdUrlUk 

lstanbul 4 Uncu icra Memurluğundan: 
2004 No( lı İcra ve İflas kanu DUnun 128 inci maddesine tevfi· 

kan tanzim edilen gayri menkul mükellefiyet lietesi: 15 gün müd 
detle ilanen tebliğ olunur. 

Gayrimenkulün: 

İSTİKLAL LİSESİ DİREKTÔRLÜGÜNDEN: M Sül' eMymevakn~e BMezzahazlallesi sokağı No. sı Cinsi Bo~~;un 
., iımıeti7e 28 il4 34 K4gir Hüseyin 

1 - İlk; orta ve liııe kmmlarına yaWı veya yatısız kız ve erkek talebe kayGına bqlaıımittır. 
2 - Bu yıl yeniden aıı talebe alınacajından mektebe girmek i8teyenler biran evvel müracaat 

etinelidirler. 
3 - :r.ki talebe Eyldl'ün onuncu IÜDÜDe kadar gerek mektupla, gerek mektebe bqvurarak 

kaydını yenilemelidir. Elki talebenin Eylül'ün onundan aonra yapacakları müracaat kabul edilmi
yecektir. 
~ Bütünleme ve engel sınav lan Eylfilün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis karakolu arkll\Sı. Telefon: 22534 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Gezete Mecmu• 

Kitap 
Aydın 

Boğaziçi Lisesi MüdUrlUQUnden ı 
Llae ve orta okul lıüttiıı1emt imtihanllll'llla 1 Eyldl Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlanna 9 Eyldl Cumartesi ııünü lıııt· 
!anacağı ilırili talebeye lıildirllir. 

*1t fabrika Hüsnü 
biııuı 

Mükellefiye1ilerl: Gayri menkulün ipoteğinden: 
1 - Birinci dencede alaea1ıh, kontrat Vogel ver-i Leonil

da ve Firida Voğel ve NeUi '!lıoınaı:ı. 
2 - İkinci derecede Galip Azmi. 

Birinci derecede alacaklı Kon rat Vogel vereeem tarafından yu
karıda adresi :ııazılı gayri menkulün paraya çevrilmesi istenmiştir. 
Tahakkuk eden alacaklılann alacağı hakkında bir diyeceğiniz var 
sa tebliğ tarihinden itibaren üç gün zarfında 934/4605 No. sile 
memuriydimize gelmeniz gerektir. • 

Hüseyin Hilsnü tarafından V oğel Konradden borç alınan 
(5500) liraya karşı birinci derecede ipotek gösterilmiş olan Sü • 
leymaniye Bezzazi cedit mahallesi lsmetiye caddesi 28 i!a 34 nu· 
maralı kArgir fabrika binası dairemizce 20/12/938 tarihinde mahal 
len vaziyet edilmiş ve tamamına yeminli üç ehli vukuf.ça (9648) 
lira değer biçilmiştir. (2004) No. lı lcra ve İflas kanununun (103) 
ünCü maddesi uyarınca bundan dolayı bir diyeceğiniz varsa üç 
gün içinde da.ilreye gelerek bildirmeniz gerektir. (20083) 


