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M. Hitler Diin Saat 19, 15 De ingiliz Sefiri 
Henderson'a Son Ve Kat'i Cevabını Bildirdi 

Tarihin En Büyük Zaferi: Bütün Avrupa Devletleri Askeri 
3 O AGU S TOS 192 2 Tedbirleri Son Hadde Çıkardılar 

·-, 

'Nihajeı Harbi 
Göze Almak La
zım Gelecek Mi? 

Bugün Bütün Türkiye Büyük 
Zaferin Y ıldönümünü Kutluyor 

Bu.gün 30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare bayramıdır. Yıır~un .. he,r 
tarafı, bu büyük yıldonumunu 
kıttlamaktadır. 30 Ağustos ,za-

Londra 29 (A.A.) - Diplo -
ınasi faa~yeli, askeri hazırlık -
!arı durdurmamaktadır ... Maa -
ınafi bu hazırlıklar, ibuyuk bır 

. t ·~·nde yapılmaktadır. 
ketumıye .,.ı 

29 (AA ) _ Almanya 
parıs, · · . 

.. 1 .. şimendıfer naklıya-·ıe her tur u . . 
ı t Almanyaya hıçbır 
tı durmuş ur. . Şi-

• tren işlemenıtktedir. 
dogru . olları idaresi Alman 
mal demırY 

Erbesthal'de kapa -
hududunun . 

.• eylemektedır. 
ıdığını ıeyı. tı A.A ) _ Amiral -
Londra, 29 ( . 

. . Britanya adal.aun -
lik daıresı, 1 U'• ve ecnebi ta

"tüıı ng -daki bu irler vermiı:itir. 
cirlerine baı:ı eın 

feri, Türk kurtuluş savaşının 

şanlı neticesidir. Başkumandan 

Ebedi Şef Atatürk ve Garp cep-

(Arkası 7 inci sayfada) 

Ruzvelt 

iki Vaziyet 
Gün İçinde 
Belli olacak 

Berlin, 29 - Bitler bugün 
saat 19 da İngiliz sefiri Hender
sonu kabul ederek kendisile bir 
müddet görüştükten sonra Al -
nıan co\.·abını vermiştir. Ceva ... 
bın metni hakkında bi~bir şey 

öğrenn~k kabil olmnmı;•lır 

B lin,29( BH 
!er, öğleden sonra, uzun müd
det, yakın mesaı arkad~lan ve 
d""let, parti ve ordu erkiını ile 
görüşmelerde bulunmuştur. Ge
neral Keitcl, Mareşal Göring ve 
doktor Göbbels, saat 16 da baş
vekalet dairesini terketmişler -
dir. 

Bern, 29 (AA.) - •Basler Na
chrichten• gazetesi çıkardığı hu
susi bir t&bıda Berlinden aldığı 
bir habere göre Almanyanın hiç 
olmazsa eski garbi Prusya eya
leti i!e Poznan eyaletinin şima
lindeki arazinin yansını istedi
ğim yazmaktadır. 

İyi haber alan 
mahfollerine göre 

bazı Alman 
Führer her-

Bütün Dünya 
Harp Havası 
İçinde Yaşıyor 

Paris, 29 (A.A.) _ Resmi ga
zete bazı eşyanın çıkışını, giri _ 
şini, ihracını, depo edilmesini, 

transit suretile geçirilmesinı, ak
tarma edilmesini ve kabulünü 

muvakkaten tanzim eden bir ka-
rarnamenin metnini neşretmek -
tedir. 

SiJ1€apur, 29 (A.A.) - Cuma 
sabahı, cSuHren1o krUVtlZOril ile 
gelen H !ldi Çini umumi v& ısi 

Brevıe dün Cl fford'd.ı karaya 
çıkmıştır. Vali burada mu>ıtelıf 
istihkamlarla sivil ve askeri ha
va meydanlarını gezmiştır. 

(Arkası 1 inci sayfada) 

Avrupa Milletleri Korkunç Bir 

Harp Havası İçinde Yaşıyorlar_lfalya Büyük 

Şehirlerini 
Boşaltıyor 

Roma, 29 (A.A.) Beynelmilel 

vaziyetin vehameti dolayısil<', 

akşam gazeteleri halka, bir em

niyet tedbiri olmak uzere büyük 

şehirlerı terketmeğl tavsiye ey

lenmekted.r 
Roma, 29 (AA.) - italyan 

bankaları her turlu doviz mil -
saadc<ıi ,·ermeği talik etmıştır. 

VAZİYET 

lngilterede si!Ah altına •iman efrattan bir kısmı 

Bitler dün İngiliz elçi
sine cevabını vermiştir. 

Çemberlaynın dünkü beya
natında da kaydedildiği gi

bi siya'i vaziyet henüz va
hametini mubafa;:a etmek • 
tedir. Bütün dünya sefer -
berlik yap,ınıştır. Almanya -
da olduğu gibi İtalyada da 
yiyecek nisbeti tahdid edil
miştir. 

~:~h:~ı:: ::::e:e;~an~~ 1 ç E M 8-E R LA y N 1 
ettiği siyaseti değiştirecektir. İ-

talya itidal tavsiyeleri vermeğe 

devam etmektedir. Hitler telefon o o N o E o ı K l •ı 
(Arilaıı 7 ine! sayfada) 

Devletler harp isteme _ 
mekle beraber Almanyanın 
harekete geçme.;i üzerine o
tomatikman umumi harp 
başlıyacaktır, 

İiıl'Dlertde 
bu tün dJ11lo• 
matlar itb"'1n
dadn'. Bü\ü.ıı 

neza.reUt-r hum
malı bir faall-
7eUe slyaRi ve 
&Rk.eri var.lye

\lo lnkt,afını 

takip rtmektf", 
mukabil tf'dbtr
Jer alm:ıl.ta. .. 
dır. l·ukarıdakl, 

reslmd(', Başve~ 
kil Cemberlayn, 
Samuel Iloar 
ve Slr Robert 
Vaıısl\\arl l'O
rülüyor. 

İngilterenin Kara
r ı Değişmemiştir 

Loodra, 29 (A.A.) - Avam Kama
ruı saat 14.45 de toplanmıştır. 
Cemberlanı, Avam Kamara.sına 

clrdfil zaman uzun uzun ve hııraret
Ie al~lanmıştır. TrJbunler afzma 
kadar dola ldl. 

Cembt"rlayn, Perşembe cWnindıen
berl bıi7ülr. bir deil.ıılkllk olmamış ol- , 
4uiunu aöylrmek ıuretlle söze b&f
lamı.,tır. 

HitlPrin c~vabı hakkın· 
da hiçbir tebliğ ve meıın 
neşredilmediğine göre bu • 
giinler içinde herhangi bir 
müzakerenin başlamru;ı ka • 
dar harbin patlaması da 
mümkündür. 

Vaziyet çok vahimdİl'. 
Harp veya sulh en g~ iki 

(Arkası 7 inci sayfada) gün içinde belli olacaktır. 

------~-, ................... ~ ~ = 

LEii 
Lôzım Gelen Tertibat Alınmıştır 
Deniz mevsimi başlar başla

maz, Florya kıyılarına da hü --cum başladı. Pazar günleri Sir-
keci ile Florya ara. ında işliyen 

trenlerde halk vagonlara istif e
dildi ve istifle yer bulamıyanlar 
basamaklara sıralandı. 

Kılavuz i.sleıniyen görünen 
köy gihi, bu izdihamın da bir 
gün bir faciaya sebebiyet vere

ceği muhakkaktı. Hazİl'an ıra

zetelerinin ikazı üzerine alika -
dar makamlar haz ete geldi 

1 
ve iki gün sonra malbualn §ÖY
ie bir haber verildi: 

•Florya trenlerindeki izdiha-
mın öniine geçn1ek if;İn J3zım 

gelen tertibat alınacaktır> 
Ha;ziran sonlanndn havalar 

ısındıkça ısındı, halk pazar gün

leri kıyılara can altı ve Florya 
pl:ijı dolup dolup boşaldı. Fakat 
ırcne trenlere istiflcnllrrck, va
ıron basıım klarınn sıralanılarak 

(./ltkası 7 inci ısıı)'fada) 

SELAıllİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
Emekli General Müfettişi 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

-.;,.;__~.--~---

F ırhna Çok Şiddetle 
Devam Ediyordu 

Vapar tamamen boşalblmıştı, 
fakat diğer bir iskeleye de uğra
mak mecburiyetinde idi. Dönüş
te memurlarımızı alacalı: ve Is _ 

tanbula yolca da kabul edecek
ti. Velid ve Bilal tekrar karaya 
çıkar !ar ,,., Zafer Kemale yeni -
den müliikl olurlar. Ağızlarda 

dolaşan, Ladilin son muvaffaki
Jetidir. Herkes, bu ikmal yolu
llttn açıldığından, artık ordunun 
c:ephanecjnfu temaınlaııacağın • 
dan emındir. Arkadaşların sık 

sık cephane vapurlarının sefer
ler yapacağına dair olan teınina.. 
lı, efkarı umumiyede çok müsait 
tesirler bırakıyor. Velid, Zafer 
Kemale: 

- A beyim. mademki düşman 
donanması dönm ü~tü, bu kadar 

istical nedendi? 

- Başlayen işin süratle bitiril
mesi için donanmanın uzaklaştı
ğmı haber vermemek çok daha 
hayırlı olmaz mıydı? Şimdi, miis. 
terlh, konuşabiliriz, tekrar hoş 

gcldinfz! 

Vazifesini, fakat yalnız mu -
kadr:les vazffesini düşünen bu 
clddl asker, tedbirini ahnakta da 
haklıydı. Ateşli işler, daima şid
detli tedbirlere lüzum gösterir. 
Anadolu, yıllarca devam eden 
mücadelesinde, sırf askeri bir di
siplinle güçlükleri yenmişti. İne
bolu, bu ikmal kapısı muzaffer 
oluncaya kadar bu güçlüklerle 
karşılaştı. 

Fırtına yenfden başlanuşh. hem 
bütün şiddetile. Vapura, metane 
tlnı ölçtükleri bu tekneye, kat't 
lüzum olmadığı halde, blıımelı: sr
kada§latta münasip görülmemiş. 
tL Hasretkql oldukları bu mü
barek topraktan kolaylıkla ayn
lamıyorlardı. Büyük bir arma •• 
jıınla gelen mL'3fırlerine, illice -
cenap İnebolulular büyük bit hüs 
ııilk bul de gösterince, birkaç 
gtın daha kalın.ak, Anadoludan 
dönerken belki ümit verici ha -
herler götürmek de mümkün o
lurdu. 

Vapur, esasen fırtınadan ya -
naşaınamış ve fırtına ~iddeUenin
ce dcnlz.e açılıp uza~tı. Uy
gun hır vapuru ve müsaft bir ha
va ·ı beklemek zaruri idl Basık 
kahvehanenin ziyaretçllerlle gö-

mek fırsatını buluyorlardı. L 
nebolunun fedakar kadınını gö -
rüp de yarından iiınitv:ır olma -
ıuak kabil miydi? Tarih, hamaset 
sahifeleri görmüs ve yazmıştır, 

fakat hangi bir millet, hele yir -

diniz, nasıl teşekkür edelim ve 
ne diyelim! 

- Yurdumuza borcumuzu ya
ptyoruz. 

Bu hitap, bir teşvikti, bu te • 
veccühe grup daima mazhar ol -
muştu. 

Bu hizmetle ne Velid, ne baş
ka birisi iftihar etmez. Bu varlı
ğı yaratan ve yaşatan, doğrudan 

M. M. Grupu 2 
doğruya grupun manevi şahsiyeti 
idi. Grup da, kuvvetini bu mu -
bitten, hu muhitin fedakar çocu. 
ğundan alıyordu. Velid ve Bilal 
de iki gönüllü idiler. fakat iş ba
şında bütün ıztıraplara katlanan, 
bütün engelleri imanlarile devi _ 
ren iki fedakhdırlar. Bu haya -
tın, yurd uğrunda bu mücadele -
lerin teyld ettiği kardeşlik, mu.. 
vaffakiyetin en büyük zamini idi. 
Mütekabil emniyet sarsılmadı, 

mesai, dil ·nıan, bu mübarek top

raktan ayağını kesincıye kadar 
devam etti. Bılal gibi Velid de en 
tehlikeli vaziyetlerde dalına va
zife aldılar ve muvaffakiyetle ba
şardılar. 

Udll, bir gece ha her verme • 
den savuşup gitmişti. Arkadaş -
!ar, İneboluya diğer bir vapurun 
yanaşmasını ve fırtınanın biraz 
dinmesini bekliyorlardı. UfUkta: 
bazen vapurlar görünüyordu, fa. 
kat açık ve çok insafsız limana 
yanaşmaya cesaret eden yoktu. 
İstim üzerinde durup düdük ça -
lan. yolcu ve yük almak isteyen 
birkaç vapur olmuştu, fakat sa
lapuryalar yanaşamamıştı. Kah. 
vehanenln deniz tarafuıdak1 ta
raçasında bir hafta büyük bir 
intizar içinde beklemişlerdi. Ar
tık hava diner gibi olmuştu. Sey
ri Sefainin cBahricedich vapu -
ru, İnebolu uzaklaruıda bir !Ah.. 
za tevakkuf eder. Arkadaşlar bir 
salapuryaya atlıyarak vapura 
güçlükle ge erler. Ölü dalgalar 
devam ediyor, vapur yalpa vu -
rup sarsılıyordu. O sebeple İne
boludan hiç bir şey alamamıştı. 
!ki yolcuyu almak için güler yüz 
gösteren tekne, biraz açılınca, es.· 
ki günleri aratacak bir vaziyet
te altüst olmaya başlanuştır. Va. 
pur güvertesindeki koyunlan 
dalgalar alıp götürüyordu. De -
niz. bu te ·ebbüsün kıymetini bir 
kat daha arttırmak istiyor gibly 
di; köpürüyor, sarsıyor, sarsıyor 
du. 

(Arkası var) 

mine! asrın hangi miileti bunca i ...................... Hf 
roahnmıiyetler içinde azim ve Ka ı B• K 
imanını uybetmeınişiir. Muzaf- r ı lr iŞ t 
fer ınJlletler de menfaatlerirıC', be 

1 
Sabahı Jt 

wslerfne bağh kaldığı bir sıra -
da. arkasında cephane sandıi>, 

kucağında yavru"" İnebolulu k:a.- !Mefharet Ersin Kimdir?i 
dın. tabiatin bütün şiddetini e -
zercesıne ele m~ olan bu Yeni edebi romammııı ya- ı 
büyiık meTCudiyet, yarmki ..., _ ,.... arkadaşlarunoz Selimi İz- ı 
sffi,,re de m yübelı: bir faz.ilet ı zet Sedesle Mefharet E••:n- ı 
deni ve.nııiştL Bugünkü yurdun S dir. Arkadaşnnız Selami iz- ı 
toprağt 

0 
hamiyetli ananın alın ı zet Sedesi "bütiin okuyucular ı 

terile ve yavrusunun kanile su- ı tanır. ı 
lanmıstır. Bu, bir levhai garra _ ı Komanın ikind maharriTi ı 
dır ki her faziletli hısın onun ı olan Mefharet Ersin hakkın- ! 
ka titrer ve derin saygı ı ela birkaç satır yazmak i~ı; ·o, ı 

ı nu: ı 
• İ'jte b millet. bu güzel 
11 

bekçisi oldub;a. hangi f lllefharet Ersin Koloıııhi~·a ı 
ç1 lt1ın bu toprağa el ve dil uza- üni,ersitf'sinde Pcdagiji t:th- f 
tabillr' ı sil etmiş, i\laarif Vel.a!ctil~ t 

d 

* : r\Janrif müesseselerinin n1uh- :t 
Mi:Il ;\Iudaf:: Vekili Refet ı telif mecmualarında c;ocuk ı 

p ;ylendi ine göre siyasi bir , ı terbiyesine dair kıyınetli ma ı 
temas ıçin, İneboluda bulunuyor- ı kaleler yazmış. h·ı<•inw etli- ı 
du. no~··d ,.,,,..1z v kile takdim ı ği ÇMUk romanla•ını ı .. m ter- ı 
edıldıl r VIJ Ilt:ı.:t•lanna mazhar ı cüı e encümeni lrnluıl eri rrk t 
oldu r-. ı ne retmi luyıuelli kadınları-z ınızdandır. Geçen <.:Ct.te İst.an· ı 

Pasa'. 

- Ve id be:>. ıu getirdiğinl'z 
n i bize A vrupadan bu 

ar.da g t: 1 .. -di, derhal bir mil
yon lira verirdik.. Sız, İstanbuL 
da tlrlr m yuz bın lira iste. 
sey ız, onu da memn:miyetle 
öd rdik. H lbuki bedav.a getir -

ıı bul Sehir Tiyatro'1:nda nııı - ı 
• vaffakiyetle temsil edilen ıı 
• Şekspi:rin •Vindsonın şen ka-

:ı dınlaru tercümesil' kendini ıı 

ı oku) ucu tabaka farına da ta - ı 

ı nıtmı tır. ı .......................... 
_ Sen bılmıyon;uu, .... _..._ j 

f açılan kapıya doğru yuruuu. 
keller de deli! Ben kaç ~ a 

Yeni Yapılacak 
Yollar Üzerinde 
İstimlak Başlıyor 
Haliç Sahillerinin Güzel
liği Muhafaza Edilecek 
Emınönü ile Unkapanı ara -

sında yırmi beş metre genişli -
ğ;nde asfalt bir yol açılacağı ma
lumdur. Yolun uzunluğu dokuz 
yüz metreyi bulmaktadır. Bele
diye imar i~leri müriürlüğü E -
minöııü - Unkapanı yolunun pla
nını hazırlamış, istimlak edile -
cek bina ve arsaları tesbit et -
miştir. Yakında istim13k mua -
melelerine başlanacaktır. 

Bu yol Eyübe kadar imtidat e
decektir. Unkapanı ile Eyüp a -
rasında bir takım surlar bulun
duğu için bu cilhet projeleri ha
zırlanırken müzelerin fikrine 
müracaat olunacaktır. 

Halicin karşı yakasında Ka
raköyle Sütlüce arasında yapıla
cak yolun projesi evvelce hazır
lanmıştı. Eminonü - Eyüp yolu 
bulunaca:k paranın vereceği im
kan nisbetinde evvela tamamla
nacak, Sütlüce - Karaköy yolu 
bilahare yapılacaktır. 

IKDAH 

Avrupada Bulunan 
Türkler Dönüyorlar 
Şehrimizdeki Ecnehilerde 
Memleketlerine Dönüyorlar 

Siyasi vaziyetin gittikçe ka -

rl§ık bir şekil alması muhtelif 
memleketlerde bulunan ecnebi -
leri vatanlarına dönmeğe mec -
bur etmektedir. Hükumetimizin 
emri üzerine Almanyada bulu -
nan talebeler grup grup memle
ketimize dönmektedirler. Dün 

·sabah ta 50 kışilik bir kafile gel

miştir. 

Bundan başka şehrimizde bu

lunan bütün İtalyanlar aileleri

ni 1talyaya göndermeğe başla -

mşılardır. Erkekler burada kal

makta, fakat kadın ve çocuklar 

İtalyaya gönderilmektedir. 

Diğer taraftan ihraç mallarını 
harice göndermek için vapur bu 

Yaptıracağımız 

On Bir Vapur 

lunamamaktadır. İtalyan ve Al
man vapurları üç gündenberi li
manımıza uğramaz olmuşlardır. 

Bu yüzden bir çok limanlarımız
da, bilhassa İzmirde üzüm ve in
cir gibi en mı'.ıhirn ihracat mad
delerimiz harice sevkedilemez 
bir halde kalmıştır. 

Bundan başka Almanlar bazı 
, mallar üzerinde memleketimiz -

den hiç alış veriş yapmamağa 

başlamışlardır. Tacirlerimi Ti
ceret Vekaletine başvurarak 

bir an evvel bu hususta tedbirler 
alınmasını istemektedirler. 

Almanyaya ;evkedilemiyen 
malların İngillereye ve diğer 

memleketlere ihracı ımkanlannın 
araştırılması istenmektedir. 

Liman Amelesi 
Dün İşe Başladı 

Karaköy cihetinde bulunan 
mavnalar, her iki yakadaki en -
kaz Halicin manzarasını boz -
maktadır. Her iki yakadaki ana 
caddelerin inşaatı ilerledikçe 
Halicin güzelliğini bozan man -
zaralar kaldırılacaktır. 

1 İngiliz Firmaları Arasında 
Büyük Bir Rekabet Var 

Amelelere İçtimai Yar
dımda Bulunulacak 

Limanda çalışmakta olan yük
leme ve boşaltma ameleleri ffe\·-

ViLAYET 

Passif Kurumu 
Dün vilayette vali muavini 

Muzafferin reisliğinde ve daire 
şeflerinin iştiraki ile yapılan 
toplantıda resmi dairelerd~ ha -
va taarruzlarına karşı alınacak 
tedbirler konuşulmuştur. 

BELEDIY E 

Un Meselesi 
Cuma günü değirmencilerin iş 

tiraki ile belediye iktısat işleri 
müdürlüğünde bir toplantı yapı-

lacaktır. Toplantıda, tek un işi 
konuşulacak ve ekmeklerin ay
nı cins ur:dan yapılması karar 

altına alrnacakın-. 

Oo:maLLhçe Stadylimu 
Dolmabahc;ede yapılacak slad 

için gazhaneden bır kısmını is -

timliık etmek lazımdır. Beledi -
ye, gazhaneden i.Stimlak edile -
cek kısmı tesbit etmiş, islim!ak 
müdürlüğüne vermiştir. 

lel Lmanlan ışletme umum mü
dürli.iğune 17 maddelik bır talep 
name vermişlerdir. Ameleler bu 

İngiltereye ısmar lıyacagırnız 11 
yolcu vapuru için İngiiiz firma
ları arasında büyük bir rekabet 
vardır. İngiliz kredisinden isti
fade ederek yaptıracağımız bu 
vapurlara şimdiden ona yakın 
İngiliz şantiyesi talip olmuştur. 
Hemen bütün İngiliz gemi şan -
tiyelerinin iştirak edeceği an -
!aşılan münakasanın çok hara -
retli olacağı ve bunun da lehi -
mize bir vaziyet doğuracağı ü

mit edilmektedir. 

j talepnamelerinde kendilerine ıç

timai yardım ve Maliye tarafın
dan fazla vergi kesilmesi yüzli.n
den uğradıkları zararların tela -
:fisini istemektedirler. 

İngilizler son siyasi vaziyetler 
üzerine Türkiye ile heme saha
da olursa olsun iş yapmağa te -
halük göstermektedirler. 

----0,0---

L I ·~AN 

Hamit Saracoglu Bugün 
lskenderuna Gidiyor 

De'. t Lin:anları İ~letmesi U
mum Muaur muavini Hamit Sa 

ı racoğ • .ı cuma gi.inü iskenderuna ı 
hareket edecektır. Hiımıt Sara
coğlu lskenderunda 15 gün ka
dar kalacak ve yeni teşkilatı vü
cuda getirdikten sonra dönüşte 
Mersin ve İzmir limaniannda 
da tetkikler yapacaktır. 

Dün yapılan umumi bir lop -
lantıda liman işletmesi umum 
müdürlüğü oütün bu talepleri 

kabul etınıştir. 
Bu vaziyet üzerine bir müd -

dettenberi işlerini bıraknuıı o -
lan ameleler dünden itibaren 
wkrar çalışmağa başlamışlardır. 

DENiZ 

Kadeşin Tecrübesi Bugün 
Yapılıyor 

Kasımpaş.ı ha\'Uzlanııda "' -
mizlen2n ve muayene edilen Ka 
deş vapuru bugiın havuızdar çı
kacak, Denrzy olları ve Lıman 
fen heyetleri huzurunda }.1.ar -
marada tecrubcye çıkacaktır. 
Vapurun bu tecriıbeleri akşama 
kadar &ürecektir. 

NOTLAR: 
NASIL BIBAKA -

BİLİKİZ, HAYRET! 

AimaDTJl7& ~- -1 il~ 
tUP ....... Tiiri<lyede J11r' dıiı 
ve1aı.aı ıa el=•.4.P tela mnarla
..., _...... _ ....... -. 
-- ... ile .., .. - - d
mesi ıuaa seldiit atlkar Ye ••-

bakkaklu. 
Ha.J böyLt Dte-n Alm&n yep•rla

rı Çaııakl<aleden içeri ır!nniş. İs
lanbııl Uaıamaa celmlt bal-
tarına ratmeo mallarını boşaltma
dan baradaD elkıp S"Weblli,.-orlar 

v .. ~ine de .-uUkletini ancak on-
1 u -.•rn.ara veya Boria Tar-
dıktan ra u~ blbv.ıcvz: 

F.u uı!i.-3ı:ııal" •• :uınk bayrırl ~

~l>ıllr. 

Turkiyed:e harp yoktur. HarP ol
nu.dJiı c:ibl tdılike tle yokt11r. 
'Grlkı Almanı rın. ku k. D vardır, 
t'ak t. vapu.rlanD lt;;·inclt"ki m:ıll&
rın Mh mettal ıüınrilce r:lkv•I· 

~1nda TWklerin menfaati var· 
dır. :\1 'nl ve muraksp mti.es..;;ese

ler bu m.ıll:ırı boşaltnuya mı cl>ur 

etmedtn ıemileri na:-.ıl sall'\·erir
IC"r ve .. Turk \:at:uıdaşının işinin 
bozulmasına veya tehlikeye d.üş· 

me tne nasıl fırsat bll'akmtŞ ola

bilirler! .• 
Asıl haJret cttifimiz ıaraf. her

h:ın1:l bir kll!JkU ''eya hesap ile 
sal uşup Butıar Um.anlarına cide
bllcn Alman vapurlarının ı-ldebll· 
melerl drill, alakadarların oıı1a.rm 

' --

cltmesine nasıl müsaade verdfkle· 

ridlr. Eter mtısaadeslıı ırttwe- • 
büsbii.tün tuhaf. eter müsaadeli 

cıuı•- ,,ı.ıe tulıaf! 
lbf..Wki "- U.ını> arı.a..m

dan bakmak ve valandaşa. durup 
•ururke. beJ'bade yen ısltra.v 

oekl- ı.te ııena -ıer. 

LİMAN İŞÇİLERİLE _ 

ANLAŞMAK 

Bir caxt.ede ~ serlevllaJı oka

duın: 

•- Liman !ıKilerl ile -.le llal
ledilfyor .. » 

ll:ıvatll•i o1;:udum, idare işfile

rin ii rt•Uni artbrmat larafı.aa. 

nli.ı.t• mJ.ylt iınh. Yani, işçi ile ih
til.ı.f 'IO«"htbi oldu;tu anlaşılan en ö
nemli tararı hallediyor.nnş. 

Bo boylr olduktan senra, se.r
levta.:ının 111in:isı b)m.1701'. Parayı 

.erintt Unci mesele h.a.lWGllmn. 
ba.aei kilil. ;u;Wnaz? Uatli: 

- Purrı-rayı veren düdüğü ça
lar!. dcmC'lrri de sırf bunun için 

drjtll mi!. 

llN.,A .. KL.\lÇAYI! 

Mım t ·o;•un bir adt da meier 
c.ıras:ın ıtumeayı> imr.,. Bunu da 
yeni oir dik. Muhterem muhar

rir 'at.it'le kendi utununcla 'ft.leh
met Asım. sonra da Aslın t:s ola
rak uslu akılh devam ederken me .. 
ier cHasa.n Kumçayut adı ile de 

bir ba k pzetrde ba.şmakal"ler 

yanna11 deruhte etmiş. A.,.ba. 

Vaklt'le yum-it, ilekiıMle ııer\ 
~ için ..ı dersinls?-

Bunun içln de uzun boylu yeni 

adlar almaya, namı mü&Cearlar bul
maya hacet yoktll. 

- Tatlı sert? .• inua..... uy.aylil ,,... <Asım 

U•) • (-. 1'11D>Ça;n) a
clüa çaRı. a!llar: ..... 

ÜNİVERSİTEDE 

POSTA 

Unlnnıtedclı:I talebe içlD celen 
md-tap ve havaleleri ten:I bfl mti.

nnllal eok yol"llUll'• başlamJ!. 

Posta idaresi H•• naura al ra.k 

ÜniYenit..ııe bir -la lfUbesl aç
mayı el' ·unüyermuıf. 

Bb.., duş-k bile u.lt. lbnı

dolsam i aivenııemi:ı İstanbalıuı 

ea kabbahll bir mahallesi kadi.r 
talebe ile dola. Hem, mektaplar 

üzerinde ci.iniTersitea dam.pa Ue 

de pullar ı.ıw tdlle<eilne göre 
toeak-larm m~ktup yazmıya heve

si artaeaiı kadar posta ldareslaln 

ıellrl de (Oğalır. Ancak. büt!in da

va ve c.Llr.uım bam teli i.infvent
tenin bir arada olmayıp, ht.anbuJ 

tçi:ne ve aykırı aykırı semUere cla

ğıtmıt olmasıadadır ı.ı. Po la icl&
resJ bunun içinden nasd çıkar bil

meyb'!' Eier bir formiil bulursa 
malıakkak ki l'niverslle Rektörü 
Posta Dlr kwrunu alnının orta
sından pppadak öper. 

Şl'KRÜ AHMED 

Almanya 
Vapurlarımızı 
Göndermiyor 

Doğu'nun Limanımıza 
Ha,.eketi Tehir Edildi 
Siyasi vaziyetler yüzünden, 

Almanlar Denizyollan için inşa 
ettikleri vapur ]arımızı gönder -
mek istememektedırler. Yakında 
tecrübeleri yapılarak memleke
timize hareket edecek olan 530lJ 
tonluk Doğu vapurunun hare
keti bu sebepten geri kalmı~tır. 

Vapuru almak üzeı-e Alman -
yaya harekete hazırlanan mü -
rettebat kafiLe•in hareketi te
hir edilmiştir. 

Doğudan başka Alıruınyad.a. 3 
vapurumuz dal vardır .. Bunla
rın ikisi Doğu sısterrunde !i.100 

tonluk Eğemen ve Sava:; gemi -
lendir. DiğeT sonun<:Usu ise 5300 
tonluk Mersın hattı vapurlaı·ın -
dan Şalom'dur. Siyasi vaziyet -

ler karışmakta devam ellıği tak
dirde bu vapurlanmızrn ne va -
kit memleketımıze geleceği meç
huldür. 

----00,---

INHISARLAR 

Yeni Sigaralar 
İn,ıısarlar idaresı b!lhassa 

Şark vilu ·e.ler satılacak o

lan Dogu Slg<ınısı e venı bır çe
şit te bir Bavan sr.garasıru ay 

başa1da pıyasay çıkar aktır. 

Ti CARET 

Canlı Ha) van .hracatımız 
Ar:ıyor 

Canlı hayvan ihraca•ımız son 
ıgü:nlerde artmıştır. Hayvanları -
mızın en birınc• miıştensı olan 
Yunanısıao müs;o.t fiyatlar!a 
mübayaatrn"' clevam etmekt~ -
dır. 

Yunanıstana .H7 sığır, 22320 
koyun ve kuzu gönderilnuştir. 

Kuş Yemi ihracatımız 
Artıyor 

Kuş yemi ihracatımız bu se
ne diğer yıllara nazaran mi.i -
him daıecek bir nısbette art-

mı~ ,·e n g"Jdt'rd araretlen
m > ir A\-rupa " kul
lanılan b.: m .. • rnı.z H . ı 

ı ve Belçika pi~·asaLırında fevka
l:i.de arldedilecek lıır süııim te-

l 
min etmiştir. 

---000~-

MÜTEFERRIK. --- -
Başvekalet Müst8'arı Gitti 

Ba~vekıile( miı.>te.şarı Vehbi 
dün güadiiz tremle Ankaraya 
dönmüştiır. 

l~'lJ~] 
Siyasi Hadiseler ve 

İktisadi Vaziyet 
Avru)*faki siyasi gcrgin]jğin 

soa günlerde para ve ÖOV'iz fi
yatlııruıa, ilırarat mallarına bazı 
tesirler yaptığı görülmü tür. İn
giliz Iİ!'llsı, Türk lirasına nazaraa 
birkaç gün için de 30 kuruş ka
dar düşmiŞ, birkaç gün evvel 
595 kuruşa kadar bir İsterli.. 
nl, Merkez Bıuıkasındaıı almak 
mümkün iken. evvelki gün 564 
den verilmiştir. 

Ayni gerginlik, lıuıblanlak.i 

lııesahı c:iri paralarını 1aaJ1an kıs
~· •im_., dahi intaç eylemiş
tir. Bununla beraber, bu iş, nor
mal dereceden ileri gitınemiştir. 

rme bu vaziyet, Al_._ ve ttal
:J111l vııpurlanıım yük almadan, 
yii)derini boşaltmadan gitmeleri 
gibi sebeplerin de inzinınm ile ih 
racat mallarıflllzın gönderil.m"5i 
üııe~inde teoirler yaıımış, yeni si
parişler te9it eılilaemijtir. 

KllJ yemi, lıdea, s- gilıi 
bazı ihracat maddelerinin fiyat -

ı ,...,.. ehemmiyetsiz diiıpneler 

kaydeclimıiştir. Emtia ü,atlann.. 
da düşaeler byıiolunmımuı, bili· 
kis demir ve demirden yapılan 
ı... aaj•elıeia fiyatl&ı aıda ih ... 
tikh derecesine varacağını 1Ö7"
liye~ •ım fırlayışlar 
vukabahluğu anlaşılmıştır. Me _ 
sela demir fiyatlan 11,5 kuruşa 
çıkınış, 29 kuruştan oatılan cıva
talara 30 dan 39 ~ kadar &
yat istendiği de görühnü~tür. 

rıllıakika, siyasi ...._ gergin -
lilder:, Avruprma bazı memleket. 
!erinde Bo!'>aları ve ikthadiyatı 

l faz1ac,a müteesı;ir eylem· -
1 Jwtimj.de norm.al deret·eyi aş

ltl3al:jtL Bugüakil vaziyetİll sa-
Wııa dejtru diiumesi İlıl.İIDlllleri -
nin ~lm·sL vrupa ı.onaıa.. 

rında ve iktiııad. iıılemiııM\tl aaor
nıal bareketluia ıtibeleceiiai 

göst.erir. Memleket.iıııt.de ise, 

normal vazi eüa yersia ve lü
zumı;uz endişelerle bıozglma•na 

yer ve meyan venaemek için a... 
llikw!· ..ı.am&ana ledı.mi ve 
dikkatli ı..ı-aı.ıan.a şüplle 

yoldur.. • 
Esasen dii:ıor -L.ketlede ti

cari miinaııelıetler;.io;, -vaıt 

ticant M' eh Mlerioe day- -

maiı' ' . 
'&ant V*id..ti Müsteşarı 

N....,.;.. Fr.ınsa Hlikiimeti ile ti
caret •' 1 emm ,..Ue ettik .. 
te.a ......, Lenckaya ~. Türk
ki~ - t.ıcikue ü~et ıaiilıade
leleriai tanziın mii:.akereleriııai 
ya,_ııa.ı.r. 

K ' ya p..Mrileffk tütiıin-
Jeri.izin _; idı.alat rejimi 

binı..i ....idesine giire serbeest 
döride il mele gCiftceii anla -
şıJ.uıpır. i'.Uk. uaum. llllSlr, 

fındık. maden sulan ı;ibi hususi 
taka lisM'Pe ..... tut.ulMakt ... 

Aim_,. ik -...ıek.etimi1 a -
ram' 'i tkard: auabedesi nıiid.. 
deti yamı bitecekse ole, yeni şe
kil etnfmn icap eden korar a

lınacaldıL 
İsviçre ile devam eden ticaret 

muabeclesi miWıkereleıoinin de 
yakmda neticeJırneii. anlwphyor. 

İdhalat ve ihracat tacirlerile, 
piyasadaki ıM• ,. • .., bütün bu Yeni Çocuk Bahçeleri 

Nİ:jantaşı. Harbıye, Şışhane, ço- cilootleri nazan ılıltkate almaları 
cuk bahçelerinin inşalarına ya- i~ eder. 
kında başlanacaktır. Beledıye,. ff4MtD URİ IBMAK 

Taksimde Mete cadde;i ile gaz- S-" ıu il il u ... m 
hane ara~ndaki çocuk bahçesı- ı [~:::::::=:~ 
nin projesıni hazırlamaktadır. ıı SORUY~ 

Sergi Sarayı ı 
Taksimde kışlaların yerinde ı Radyodan Bir Rica ı 

' yapılacak modern sergi binası - i Firuzağada Naci Güler im- ı 
nın projesi belediye imar işleri ı zasile afdığnnız mektupta de

müdürlüğü tarafından hazırlan- ı Diliyor ki: ı 
mıştır. Sergi bir kat il.erinde- o- , S •- Geçin sııh -:ftnii sabah- ı 
lacaktır. Hol ve müteaddit pa,·- 1 ı leyin 9 da radyo ile oynuyor- ı 
yani.an bulunacaktır. 1 ı dum. Orta dalgadan reçer - ı 

'ı keıı 240 metrede tıirde~bi- ı 
Mimar Gote Çağırıfdı ı re bir ses duydum. Bu turk- ı 

Mimar Gotc lstanbul beledi - 1 ı çe idi ve !jÖyle söylüyorolu: ı 
yesi tarafından çağırılmı§tır. Al-i ı - Ahmet .. şimdi saatim ı 
man mimarı Tepebaşı bahçesini , ı 9 u ~ ~çiyor. Seııinle 9 bu- ı 
tanzim edecektir. 'ı ~llkla bulu abiliriz. ı 
Alınacak Y°u'mi Kamyona , ı D~ier bir ses de ona cl'Vap ı . ı v..rdı: ı 

T af ıfJ ç madr ı Ha hay karde~iın, söz. ı 

1 

ı Sonra ses ku~ bolıhı. Bildiği- ı 
Belediyen!ıı alacağı 20 kam- ı . ., gürültüler dalgayı kap _ ı 

yon ve 10 arazöze talip çık - , ı ladı, acaba burası neresi?• ı 
ınamıştır. Da mi Encumen on , ı Biz de radrn idaresinden ı 
beş gün sonra tekrar bir ale ı' ı bunu ıı 
yapacak, bu s f r de ta ıp çık- ı ! 
ma?sa in a3t frrma arile pazar - j ı Soruyoruz ı 
lığa glrişılecektır. •• •• u •• H H il••• U • ...... 

,_,_,_ ....... ; 
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/svicre; Almanya, ltalya 
H~dııtlarını Kapattı 

Hükumet Harp Zamanına Ait 
Tedbirlerin Tatbikine Başladı 

ka askeri makamatın tayyarele
ri ile bu makamattan müsaade 
alınış olan tayyarelerden gayri -
sinin İsviçre üzerinden uçması 

menedilmiştir. İstisnai olarak. ec-1 
nebi memleketlerden gelen sıvı! 

Federal 
Beme. 29 (A.A.) - i-

A.IJDanya ve 
meclisin Fransa, )<Jsrnen 

tal ile 1 hudutların 
ya o an .. teallik bulu -

kapatılmasına ınu · 
. . mesi derhal m<'r>-

nan bır emırn•. . r Fransa • 
yet mevkime gırJDJŞ ır. . 

. unda beygirle çekı-
İsviçre hudııd b'Jlerin 

ve otoıno ı 

tayyareler, gündüziin muayyen 
muhtelli mıntakalarda, bilhas -
sa Fransız tayyareleri Bale, Birs-len arabaların köprü _ 

· b yoııara ve c C · t · 'd geçmesı azı . . Araba geçe- !elden, eneve ve oın rın e 
lere basrediJınıştır. . yere inebilirler. Resmi binalarla 

. oııarda yalnız bı-
bilecek diğer Y . ürıırlarına sefarethaneler asker tarafından 
-"" tle geçenJerın m uh f edilin kt d · ....._.e . . . Bundan baş· m a aza e e ır. 

müsaade ed~ilın'.:işt~ır:·:.:_:..--;;:-~--::-:~;--:-

1 .1 Vilayeti İkinci Üzüm Pana
zmı rı Eski Hisarda Açıldı 

yı A.A.) _ Vilayet zeden Şevki kazanmışlardır: 
tzııut, 29 ( Gebzenin Kaza ıtibarile yapılan musa-

.. .. ın panaYırı k b • 
ikikihoci. :u ınevkiinde açılmıştır. ba

1
kalarda

1
ard, der<>ce azan an ag-

Es ıs ~-" yapılan me- cı ar şun ır: 
ünase,,.,.,e 

Bu ın . . Ziya Tekeli ile Gebze kazasından binnciliği 
imde "a)irolZ ı · · ras Parti ve mcc IS) Tavşancıldan Hilmi Arıkan, >-

roebuslanJJllZ, b" fan köıiez kinciliği Ya•ar Ural, Karamür -
• azalan ve u • 

umumı kii !erden gelını.ş olan sel kazasından birinciliği Tevfik 
ve cıvar . y tçi hazır bulun- Çakmak, ikinciliği Osman Kil -
binlerce ııY8;,~ etimizin Çavuş çükay, Gölcük kazasından bırin 
ınuşlardır· V);dY d .. "mleri arasın a ya ciliği Sami Sezer, ikincilig" i Ah-e Balbal uzu .. 
v .. abakalarda kazanan bag met Ersoy, İzmit kazasından bi,. 
pılan mus 
cılar şunlardır: . . riru:il!ği Mehmet Pişkin, ikinci-

vuayet çavuş üzümlerı bınn Jiği Mehmet Panık kazanmışlar 

Hil Arı d ·ı ·"' Tavşancıldan mı - ır. • 
cı lı;• U ı " "n Müsabakalarda kazanan bağ-
k

an, ikinciliği Yaşar ra , uçu 
!,, Te·"ık c·ııanmıza muhtelif mükafatlar .. r· . .. Karamürse ,.en v ı 

cu ugu ve takdirnameler verilmıştir. !-
Çakmak alınışlardır. . 1 , gu" n devam edecek olan_ . bu 

ViUlyet Balbal üzümlerı ara- kih 
d b . panayır münasebetıle Es ısar 

&ında yapı!Bll müsabaka a u-m ğ 
.. .. d H e- mevkiinde muhteliıf deniz e -

cilig" i Tavşanlı köy un en us 1 • ı d Jenceleri ile pehhvan güreş erı 
yin Uysal, ikinciliği Tavşan ı an 
Bekir Zoııgıır, üçüncülüğü Geb- tertip edilmişti!. 

y eşilköyde Bir 
Adam Yan11 

Evvelki gece yansından yarım 
YMiJköyde çıkan bir 

saat sonra ...,. b' 
angın neticesinde 3 ev ve ır 

y y---·"'ır. dükkan ıamaınen iU.Ull'Y" . 

60 
_.,.,AA ihtiyar bJr 

Aynca, Y~ k 
adam da alevler arasında kalara 
anmış ve ölmüştür. . 

y y ilköyün Or}>ang321 
Ateş; eş Jları 

:....AA Devlet J)eınlryo 
1<>ka!Y"- Mustaf ya ait 
Şeftrenlerinden a 

evden vdçıJı:mıf,::W ve rakıya fev-
Bu e e o . . . 

.. şkün olan Yorgı ısmın-
kalade du k"""Ü -

. ihtiyar adam ~ . 
dE·kı bir ba)de eve gelmiş 
tük sarhO§ g1rdtkten biraz sonra 
v<· yatağa sarho·ıuJ<la de-

,_ ı,; ınumU 'i' 
yanın....,.. sebeP olmuştur. 

k Yangına . ,_,_ 
vırere . f . esi vesaıt"~' _m," it aıy 
Ye~oy sebebile ateş 

JlOksaD bul~! 
1 
erniş, Bakır • 

"ııdUJ'U em ,_,.,. 
h<'men so d jındada geuu..,.ır. 
köy itfaiyesi e 5 saat kadar sür· 
Nihayet ateş 2• çıkan evle ya
dükten ve yangıli bakkal J\fu5ta-

d
_ ... , iki ev ve -~ yandık· 

nın ....... 111maro~ : . 
fanın dfikk5nl .... 1 biJınıştır. . 
ıruı 50~ sÖndürU ;uğU ve ihtı· 

y angındıı; sarh t ·şten kaça • 
.. ·inden a ' ış· >arbğı yuzı . d'fl ) anın 

. dirı ' 
mayan Yorgı 

){aran 
tır. . . B )\)ıver 

Adli,·e tabıbı · 1 gelen ce· ' · ııae d tanırunıyacak bır . ,,e Tıbbı A • 
~c<li muayene ~ 
liy c kaldırtmıştı•• . 5;yortab• 

. h•P5' Yanan evlerın 1 roaınıŞ. 
· kur"''' a 

dır ve hıç eŞYa 
t r. 

--oO---.:. • 
Sovyet Mechs• 

T oplaoıyoa Tas a • 
Moskova, 29 (A.A.l -: ü]t • 

1 . d .• ·ne goıe y 
jansınm bı dır ıgı yona-

). · ıe nas 
~t Sovyet mec ısı 1 • ;çti • 
lıstler birliği müşterek bil' i,serl. 

al
. }<oın 

noa akdederek m ıye gısi 

S 
. at ver 

verev tarafından zıra J<anıın 

Fuar Güreşleri 
Neticelendi 

İzmir, 29 (A.A.) - Ankara, İs
tanbul, İzmir güreşçileri arasın
daki son müsabakalar dün ak -
şam yapı~tır. Takım itibarile 
19 puanla İstanbul birinci, 13 pu 
anla Ankara ikinci, 8 puanla İz
mir ~üncü -0Jnıuştur. 

:Bugiiı:d<ü giiTeşlerin netıcele-

ri şudur: 
55 Jı:iloda Şefik - İzmir, Niyazi 

Ankaraya, Şefik ekseriyetle ka

zandı. 61 kiloda İstanbuldan Ya

şar rakibi Durak İzmir gelme

diğınden hi.ıkmen kazandı. 66 ki

loda Bekir İzmir, Doğan Ankara 

ekser>yetle, 72 kilodan Celal An

kara. Nuri İzmir 3 dakika 30 sa

niyede tuşla kazandı. 79 kilodan 

Ahmet Güç İstanbul, İsmail İz
mir· çıkamadığından hükmen ga 

Jip, 87 !kiloda Ahmet İstanbul 

Musa izmıre 6 dakikada tuşla lı:a· 

zandı. Ağırda Mehmet Güneş İz
mir Satılmış Ankarayı 3 dakika 

20 sanıyede tuşla kazandı. 
Güreşler bıttıkten sonra fuar 

koınitesı ve Belediye Rei<i Dr. 

Uz derece alan güreşçilere ma -

dalyalar tevzi etmış ve takım itı

barilt bırincihğ ' kazanan İstan

bul tak mına bir kupa vcrmış -

tir. 

İsviçre Meclisi 
Toplanıyor 

n 29 (A.A.) - Federal mec :ser ' .. . t' . çarşaınlıa gunu ıç ımaa 

ı;sıertı edilmiştir. Ruznamede şu 
da ve 

ddeler vardır: 
ına federal mecfüe geniş oa· 
ı- ' . t verilınesı, 

13}ı!Ye uınJ)Jlli intıhabat. -

Ordu Terfi 
Listesi 

Yüksek Tasdika 
İktıran Etti 

Ankara, 29 (A.A.) - 30/8/939 
dan itibaren yüksek tasdika ik
tiran eden ordu terfi listesi: 

Korgeneralliğe terfi edenler: 
Tü~eneral Ali Riza Altun

kal, Tümgeneral Rasim Aktuğ, 

Tümgeneral M. Nuri Yamut, 
Tümgeneral Şiikrü Okan .kor 
amiralliğe., 

Tümgeneralliğe terfi eden'er: 
Tuğgeneral Riza Urcun, Veh 

bi Kocagüney, Rifat Maratacı, 

Remz1 Yiğit.güden, Fikri Erbuğ, 
Raif Konuk. 

Tuğgeneralliğe terli eden tuğ 
baylar: 

Tuğbay Talat Ogan, tuğbay 
Arif Tanyeri, Fahri Belen, Sa
dık Aldoğan, Cevat Yalım, Naz
mi Göenni, Mahmut Berköz, A
sım Tınaztepe, Fevzi Mengüç, 
Nurettin Baransel, Ömer İsken
der Erdemir, Ekrem Türker, 
Feyzi Akıncılar, Zekai Okan, 
Yümnü Uresin, Muzaffer Tuğsa 
vul, Cevdet Bi'g!şin , Kemal Ya
lınkılıç, Mümtaz Ulusoy, As,m 
Aktuğ, Tevfik Topçuoğlu, Neşet 
Akmanlar, İzzet Aksalur. 

Den:z tuğbay Hüsnü Gökdeni
zcr, Tbb. Tuğbay Süreyya Hida
yet Serter, Tbb. Tuğbay Kazım 
Akdoğan, tuğbay Fct hı Gozalan 
Veterin~r tuğbay Mustafa Ben
gi, tuğbay Riza Tinay. 

Albıylığa te.rfi eden kurmay 
yarbaylar: 

Kurmay yarb~y, A. Remzi 
Beröz ·Bursa., Tahsin Çelebi
can cKa:.tamonu , M. Fasih Ka
yabalı ·Mersin•, Şevket •İstan
bul>, V. Vişdani Eğeli cRados.' 
H. Tahsin Akatürk. H. 
Hayri Aytepe •Ortaköy., 
Naci Aka •Niğde., Hüseyin Spon 
.Köprülü., A. Saim Arcan .ls
tanbu!., M. Refik Yüce S. Se
lim., tbrahim Cedim cHereke., 
M. Rüştü Erdellıün, Yakup, A. 
Riza Gürcan .-Osmancık., M. 
Hilmi Oray ·Sofular , M. Zeki 
Sanal .tstanbuh, Osman Giiray 
• V. Atik., Mükerrem Erkman 
•İstanbul., Yakup Gürkaynak 
.Ergene>, İhsan Erinç •H. Şe
rif., Hayrettin Arun .GemHkt, 
Vedat Garan cDizdariyie>, H. 
Ekrem Atasal •Üsküdar> Hay -
rett.n Demiroğlu •Karagümrük• 
M. Nuri Onural .Beşiktaş-, M. 
Rüştü Baykoç .1stanbult, M. 
Hüsnü Ersü ·Bakırköy., A. Ce
vat Baydar •İstanbul M. Şev
ki Altınay ·Dedeağaç., Muzaf -
fereddin Güksenin ·Taşkasap., 

A. Fevzi Uçaner •Yusuf>. 
Kurmay yarbaylığa terfi eden 

kurmay binbaşılar: 

Kurmay binbaşı Ras:m Ak -
kılıç •Ankara>, Suat Kuyaş •Üs 
küdar., Ekrem Akalın ·Afyon., 
Ragıp Gümüşpala • Üsküdar., 

Albay lığa terfi eden süvari 
yarbay lan; 

Süvari yarbay: Hüseyin Ak
kerman .Filibe .. 

Yarbaylığa terfi eden <Ü ·an 
binbaşıları: 

Süvari binbaşı, M. Fahrettin 
Sunğar ·Mahmutpaşa•, Fevzi 
Süral •Manastır., Şev)<et Şen -
dil •Nişantll§ı.. M. Hakkı Kılıç
aslan • Urla., Abdi.ıllat · Kumuk 
•Dağıstan., Niyazi Akar (İstan
bul), H. Avni Bağna •Kuzgun
cuk., M. Hulusi Alkan ·Balıke
sir., Cevat Güvenenn cİstan -
bult, Faık Babadan • Üsküdar., 
Mufahham Göker •Kadıköy., 

Ö. Nazif Tuğay cYenihan., Neca 
tı Batuk ·Kı11ehir., A Riza A
nm .İstanbul., A. Hul~i Akın 
• Manastır •• 

.fKDAM 

) !!Mığ-Cuı.«l- 1 J Günün Mevzuları : 

Dün!a vaziyeti tıe Akdeniz Harbi Ve 
Bırazda Şaka 1 

Şu medeniyet denilen şey, 
acemi mühendislerle beceriksiz 
kalfalar elinden çıkan bir fırtı -
naya, hızlıca bir zelzeleye bakan 
yapısı ve harcı bozuk binalar gi· 
bi entipüften bir şey midir ki 
kopmak üzere olan herhangi bir 
siyasi fırtına veya zelzele kar
şısında, onun, hemen olduğu gi
bi yıkılp hik ile yeksan olaca
ğından bahsediliyor? 

Fırtınalar, ka,ırgalar, :ı:elze

leler ae kadar şiddetli olursa ol
sun, bakıyoru:ı:, Süleymaniye, Ga 
lata kulesi, Ayasofya, Çemberli
taş yine oldukları gibi yerli ye· 
rinde, dimdik ve heybetli du • 
ruyorlar. Yahu! da bit takım 
çürük çarıkların yarı sağlamla
nn iskambil kağıdı gibi yerlere 
scrildiklerj sırada onların da an 
cak kubbelerinden, saçakların . 
dan, minarelerinden, tepelerin .. 
den bir iki kurşun levha veva 
bir iki cam çerçive yere dü-

Vaktile bu medniyeti kuran
lar gayet usta insanlar \:e onun 

kuruluşu gayet ustaca ve sağ -
lam kurulmuşsa, şimdi dünyanın 
geçirmekte olduğu şu buhran 
ve yarın patlaması ihtin1ali olan 
büyük kaıırga ve zelzeleden do
layı, medeniyetimiz kökünden 
yıkıbp hik ile yeksan olacak! 
diye bu umumi kuruntu neden? 
hem (J\ledeni)et) denilen 
şey, bina gibi, yol gibi, fabrika 
gibi, kereste goibi •alt maddeden 
ibaret bir şey midir ki? 

Farzı muhal olarak bütün 
bunlar yıkılıp mahvolsa bile a
dına (Medeniye\/ denilen şeyin 
formülü biz insanların elinde ,.e 
kafaiarında değil mi? 

Çıkması ihıimalinden korku· 
lan o dallı budaklı harp ı /sa 
ve ne kadar da zorlu \:e uzun 

dürse, ~u kamc;ı topacına benzi
ycn dünyada yine milyonlarca 
insan oğlu sağ kalacaktır. Onun 
için. medeniyetin foruıülti iusa11 
oğlunun einde \·~ kaCrsında t)l

dukça medeniyet kö1'unden nıah 
volacak: di)·e kuruntu ve üzün
tüye hacet )·ok l. t: ll"r ki orta

dan formül kaybolnıasın, foTınül 
bizde oldukça, biri yıkılına. o
nun :-.·erine bir beska ını kura-
rız. 

OSMA.."'I CEMAL KAYGlLI 

Üsküdarda Feci 
Bir Kaza Oldu 
Üsküdar Kısıklı yolunda çok 

feci bir kamyon kazası olmuştur: 
Şoför Ha<anın idaresindeki 169 

numaralı kamyon, içinde amele 
dolu olduğu halde Kısıklıdan üs
küdara gelirken; Bağlarbaşı yo

kuşunda viraıı <inememiş ve bü
tün hızıyla dvrilmiştir. Bu es

nada kamyonda bulunan amele
lerden Musa, Emin, Isa ve satı i
le Melun~t isminde 5 ki i vücut
lerinin muhtelif yerlerinden a
ğır surette yaralanmışlardır. 

Y arab ameleler hemen Haydar
paşa Nümune Hastahanesine kal· 
dırılmışlardır. 

Yeni Bir Dünya 
Rekoru 

Cleveland, 29 (A.A.) - Ohio• 
Tayyareci Turner, kapalı dai -
rede 6000 mıllik bir mesafede 
297,767 mil sürat temin etmeğe 

muvaffak olarak yeni bir dünya 
rekoru tesıs etmiştir . 

Turner, doğru hatta 345,350 mil 
süratle ouçmuştur. Ta.yyareci 4 
Eylülde Cle,·elnd'da yapılacak o

lan tomson mükafatı müsabaka
sın:. iştirak edecektır. 

lngiliz Maslahat
güzarlığı 

İngilternin Ankara elçiliği 
maslahatgüzarı M. Morgan dün 
sabahki ekspresle şehrimize gel
miş ve Ankaraya gitmiştir • 

Doğacak Netice ... 
Deniz Hôkimiyeti Sulh Cephesinde 
Olduğu İçin Zafer Bu Tarafındır 

Geçen ayın sonJ.arına doğru, 
Alman ve İtalyan bahriye bü -
yük amiraileıinın ve zabitleri
nin miı~lerck kumandaları ve 
idareleri altında, Ak.denizde yüz 
kadar harp gemisinin iştirakile 
manevralar yapılmıştı. İtalya 

harp sefinelerile bu manevra ya 
p,Jırken, Sınyor Musolmı, yıne 

Alman piyade, t<ıpçu, hava, is
tıhkim sınıflarına mensup g.,. 
nerallenn, büyuk rütbedekı za
bitlerın ıştıcak eyled .ği Po hava
lisindekı İtalya kara ordusu ımı 
nevralarınd• hazır bulunmuşlu. 

Daha evvel, İlalyanın Hcibe
şistanı .sUa s(ferını tamamlı -
yan erka:ııJıarbıye umum reısı 

Mareşal Badog,ıo Arnavutluk a
razisine gelerek, tahşıt olunan 
lta ) a askeri kuv,· etleriııı, hflzır
lıklan tef,ış etmıştı. 

İtalyanın deııız ve hava, ka
ra ku vı.ıe• lerinın mezkllr ma -
nevrala"1·nın yapılmasına başla

nacağı günlerde, Almanya top
çu genera lerır.den Grossmann 
Ber!inde her ayda bir dda çıka 
rı an •narp trk.nıgi mecmuasın
da mühim bır tctk,k ve müta
ka yazısını neşreylcm;ş, çıka

cak bir harpte, ılk yapılacak işın 
Akdcnız havzasında, ıptınai mad 
del er kaynagı olan araz.nın ış· 

gali old~ğı.nu anlatmış, lıa'ya

nın harpte l:>.n~cı derecede elzem 
o.an komu r dtmır, petrol ma -

<lenlerıne malik olmamasını", ı 
bOyle bır plana b'Öre harekelı za 
ruri kıdığ nı kaydeyle!""işti ~ 

İtalya gazeteleri faşıst Mcga
loidcasın ı siı unl rında tasvır e
derkrkcn, havada. karada r'ran 
sız \·e İngilt.Ereninkine Ustun 
kuvvetler sahip buluncıu;:ıarını 
teuar.ıyor anlı. Akdenizae Fran 
sa ve ingıltcre donanrnas.na Us
tün harp .Kuvvı·tlt1 rine ve gemı
lerne malık bulunduklarını bil
d,remıyorlardı. 

.Reıatunı İnternazıona.U> a
d mdakı yan resmi faşL't gazete
sinın son ha.flalaı·daki yazılan, 

taşkın ihtıraslann, hak ika tı Jfı -
yıkıle muhakemeye mil.ru oldu
ğunu göst<rmek.edir. 

* Habeşistanı ıı;ti.a harbi za -
man;arında, İııgil! ere ve Fransa 
ile İtalya miinasclıtlerinin, meı 
kür harbe mümanaatlan yüzün
den gergin bir devreye girmesi 
sene:erinde. Musolininin> askeri 
erkanı ile cl.fışündüğü bir pliına 
göre hazırlık yapılmış, İspanya 
da:lıili haıııbinın devam etliği yıl 
larda ayni planın hakikat hali
ne getirilmesine ehemmiyetle ça 
lışılmış, Pante!leria adası tah -
kim edılm.iş, çıkacak bir harpte, 
İngiltere ve Fransa donanmaları 
nı, Akdenizin şarkında ve gar -
binde mahsur ve muvasalasız 

halde bulundurmak esası düşü
nülmüş, tahkimat, tayyareler, 
tahtelbahirler vasıtasiJe, cenu -
bi İtalya ve Sicilya, sonra da 
Pantelleria müstahkem ada.;ı, da 
ha etraflı bir tabirle, Mesina bo
ğazı, Sicilya, Pantelleria ve Tu
nus arasındaki sahanın bir nevi 
kanal haline getirilmesi planı

na göre hazırlıkJar bihrilmışti. 
Tayyare, torpil, müstahkem 

adalar, tııhtellbahirler vasıtasile 

bu mefruz kanal<le Akdenizı iki
ye ayırmağı muvaffak olacagı 

nı zanneden f8§ist İtalya askeri 
erkanı, hariıin dew.ınınca ba.ş

lı.:a şu iki gayeye vasıl olmağı 
düşünmektedir: 

1 - İngiltere ve Fransanın, 
Afrika ve yakın şarktaki müs
temlekeleri, d-0ıninyoıılan, müt
tefikleri Mısırla, hatta Hindis -
tan kısa deniz ve hava yolla;rile 
irtibatını k<'Smek. 

!emek. 
Bu plil.nı hreaplıyan d<'mok

rat buyıik ve kuçıik devletlerin 
alakadar askeri erkanı ve mes
ul makamları, şüphesiz ki mu
kaıbil planlarını hazırlamışlar, 

çoktan tamamlamışlardır. 

* Bununla beraber, alakadar 
hükiunetlerın dikkat nazarları
nı, hazJ'lık!arının, mukavemet 
ve mudafaa tedbırlemin hedef
leru: ş~ h ususlarn celbey !emeği 
fayda! gormekteyiz: 

1914 de başlıyan bıiyiık harp 
le anlaşılmıştır kı, kuvvetli ;S

tihkilmlar, buy..ık taarruz kuv -
vcı.er= durdurmağa yaramak -
tadır. Liege Verdun gibi istih -
kamlar, garp eeplıesindeki Al
man ordularının, Belçika ve 
Fransayı ı:şgal püınlarını tamam 
lamasına mani olmuştu. 

Almanya ve Fransa hudutla
rındaki büyük ve karşılıklı 

ist hknmlar, Z;gbeld ve Ma
l no müstahkem kaleleri. yeni 
bır harpte, yıne ayni garp cep
hesır.de, müdafaa vaziyetinde 
kalınmasını ist:1zam eder. 

lıal) a vr Fransa hudutların
da da•u kuvvetlı ıstihkamlar, 

Alp dağlar , daha ziyade müda
faa hat,arından müteşekkil hu -
dut halinde gösterilebilir 

Nazi Almanyasile, Lehistan 
hudu !arının ak~amında, Alman 
ya - Fransa ve İtalya - Fransa 
hudut' arındaki gibi kuvvetlı is
\' kamlar ve:, a tesels\il eden 
mustahkem kısımlar fazlaca yok 
tur, denElbılir Ancak, Sovyet 
Rusyan,n da, su:h ve müdufaa 
ccph . e filen ılt:hakı üzer.ne, 
şa-k cephe de Alınan -erk:im
l"!a ıyes.r-ın tecavuzc mı. yoksa 
mudafaaya mı karar V<'rilec ği 

bugtinden kat'! olarak kestinle
rnez. 

Fakat, Alınan ve iıalyan kuv 
ve>lerinı.,, Ba kanlardaki cqı -
hderde, herhalde müdafaadan 
ziyade taarruza &üratle bB§lı) a
cakları \e devam edecekleri tah
mın olunaıbılır, kestırilebilor. 

Almanya ve İtalyanın hazırlık 
!arma, hedeflerıne, y0>pılan neş 
riyata, müta'ea ve düşüncelere 
göre. Balkanlar, nazi ve f~ist 

kuvvetlerin taarruzlarına hedef 
olacaktır. 

Filhakika alakadar hükumet
ler askeri erkanı, totaliter devlet 
lerın Balkanlarda yapacakları ta 
arruz hareketlerini etrafile he
saplam'§ ve tedbırlen evvel
d n alın?§ bulunmaktadırlar. 

Bizim düşünecmız, sulh 

~.. . .. 
30 Ağustos 

30 Ağustos .. Türk kahrdnıan
bğının yirmind asırda dünya ta· 
rihine kaydettiği en büyilb. za
ferdir. 

30 Ağust06ta Türk ortlusu 
Dumlupınarda kat'i neticeli ıııey 
dan muharebesini kazanarak 
dünya askerlik tarihine inanıl

maz bir harika kaydetti. 
Biz, o gün, 30 Ağustosta la· 

alettayio bir kahramanlık göster 
mek için dövüşmedik. 

Orada atamızdan aldığımll 

irade, kuvvet ve kudretile Tür
kün namusu, Türkün şerefi için 
dövüştük. Bize vurulmak istenen 
rincirleri kırarak, bugüne ka -
dar esir olmıyan Türk milletini, 
evHitlanmıza hür, müstakil ve 
başı gökte bırakmak için döviiş
tük. 
Türkün alnına vurulmak istenen 

kara damgayı temizlemek için 
kanımızı akıttık. İmanımız kuv· 
vetli idi. Muvaffak olduk. 

30 Aı:;'llslos Türk milleti için 
bir kahramanlık, bir zafer ,.e 
bir hürriyet destanıdır. 

Bugün biz bütün dünya ha· 
dişelcri kaTşısında müsterih, fa
kat müteyakkız beklerken dai· 
ma 30 Ağustosu dünya milletleri 
ne hatırlatıyor ve 30 Ağustos i
çin Ebedi Şe.fin söylediği sözleri 
tekraılıyoruz: 

- 30 Aitu<tosta elde ettiği • 
miz. safer Türk yurduna kem 
götle ltakmak i>.tiyenlere Tür • 
kün kahramanlığını, Türk cesa
retini, Türkün kuvvet ve kud • 
retiııi gosterecek <'n büyük mi
sadlir. 

Bn bugün 30 Ağusto>ta yal· 
nız zafer kazandığınıız için övün• 
mil) oruL, Böyle zaferler Türk ta 
rihinin !.er sa~·!asında nrdır. 

Bizim için 30 Ai:,'11.Stosun ha
kiki kıymeti, hakiki snefi. Ebe
di Şef Atatürkün bayroğı, ,.e 
Milli Şef İsmet İnoniiniin ku -
mandası altında çarpı maru11da· 
dır. 

E·;a,en Türk tarihi ve Türk 
milleti 30 Ağustosla bnnun için 
ôvünü or ve hunu Türk evlidı

na en büyük ncf hatıra. ı oln
rak yadigir bırakıyor. 

ZEKİ CE:llAL 

ve miidafaa cephesıne dah i bu
yük devletlerın. Balkanları.., mıi 
dafaasile, mııkavemet cephesıle 
d-0ğrudan doğruya alfıkadar hü
kümctlere daha genış, sık 1 ve 
yak>ndan, daha kuvvetli müzahe 
reti şimdiden yapmaları, temin 
eylemeleri lüzumu ve keyfiyeti 
üzerine alaka husule getirmeğe 
çabşmaktır. 

Bu arada, Bulgaristan ve Yu
goslavya hüki'ımeUerile siyasi 
sallıaJardaki temasların daha mıis 

' bet ve kat'i neticelere J:o- - 'an 
ması hususundaki faa ı ,..,, da· 
hi sürat ve ehemmiyeti; a.:vaın 
icap ettiğine kani bulunulmasını 
da söy liyebiliriz. 

llAl\rtT NURİ JR:vıAJ< 

MumaileY.h, bu anda harp ol
mak ihtimalinin henüz ortadan 
kalkmamış bulunduğunu; fak.at 
kat'i bir söz söy lemetı.in de im· 

2 -Almanyanın, Arnav12tluk 
hududu yollarile İtalyanın B 1-
kanlarda muvaffak olmalarını, 

b-Oğazlara doğru sarkroalannı, 
iptidai maddeler kaynaklarını 
&uratle elde etmelerini temin ey 

Zengin - T alie 
içelim Dedik, O da 
Şampanya .•. 

Baki Kırk Yılda Bir 
Yok. . Getir Oğlum 

Bira 
Yine 

Ansız olduğunu söyl ıniştir • 

• ...... ---·· ........ 



SAYFA-4 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 
Yazan : Rahmi Yağız T efri1c:a : 17 

Son Defa Yapılan 
Deniz Gezintisi 

Serin !ıir ril2ıgar temini maksa 
dile yatın yolu kesilmek ve art
tırılmak suretile ilerleyişe de -
vam edilerek saat 3,30 da Büyük
dere önlerine gelen Savarona o
rada demırledi. Bli§Vekil Celil 
Bayar Büyükderede yattan ayrıl
dı. Ertesi günü Ankaraya dön -
dil. 

Savarona 24 Temmuz Pazar 
gunü saat 15 te Büyükdere!len de 
m r aldı. Dolmabahçeye döndü. 
Orada şamandıraya bağlandı. 

Atatürk yattaki sondan bir ev
vel gününü geçirdiği bugün de 
·şiddetli ıztırap çekiyor, gerek 
batındaki suyun artışı, gerekse 
hararetin devamlı yüksekliği bu 
ıztırabı meydana getiriyordu. 

Siroz tesirile vehmi bir an -
fizem geçiren Ebedi Şef devamlı 
surette havas11Jlıktan 1iklyette 
bulunuyordu. 

Ayni gün saat 19 da Atatürke 
biraz serinlik temin için kendi 
emrile Savarona Dolmabahçeden 
hareket etti. 

Ereğli hizalarına kadar uza • 
yan bir gezinti yaptı. 21 de Ereğ
li önlerine varılmıştL 21,5 geçe 
dönüş emri verildi. Dolmabah -
çey c avdet edildi. 

Bu tenezzüh, Savarona şöyle 

p1< • lıat ve tam neş'eli bir te -
nezzüh yapmağa muvaffak ola
mıyan Ebedi Şef'in yatla son te
nezzühleri oldu. 

Dolmabahçeye avdette, Ata -
turk'ün sıhhi vaziyeti çok ağır -
!aşmış, krizler biribiri ardına bü
yük hastanın zayıf vücudünü 
sarsmağa koyuhnuttu. H&kimler, 
bu vaziyette tedavi imkAnının 
çok daraldığını ileri sürerek yat
tan saraya dönülmesini, orada te 
davinin faydalı neticeler verece- j 
ğini söylediler. Bu, A:tatürke ar
zedildi.. fakat o gece buna cevap \ 
vermedl. 1 

25 Temmuz Pazartesi: 

Atatürk'ün çok sevdiği ve hoş
landığı fakat buna rağmen bir 
gün olsun tam bir ferahlıkla bir 
tenezzüh yapamadığı Savarona
daki son gününü teşkil ediyordu. 

Atatürk son krizin tesiri altın
da fevkalade muztarip bulunu -
yor, Zatürree başlangıcı tedavisi 
sırasında mecburen ihmal edilen 
Sıroz müzmin şekle girmiş, ba
tında toplanan suyun da hacmi 
hayli artm11tı. 

Giın. sabahtan akşama kadar 
bu ıztırabın aksile yatta derin 
bir matem havasının esişi altın
da geçti. 

Ne doktor !arın gayreti ne de 
Atatürk'ıin akıllar durduran mu-
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kavemet ve taham ülü, bu için i
çin bir sızı gibi faaliyeti devam 
eden ıztırabı durduramıyor, bü
yük adam yatağında yüksek bir 
fiyevri ve devamlı bir krizle ın
liyordu ... 
Hekımler zaten bir gün evvel 

yatta tedavinin pek faydalı ne -
ticeler vermediğini ileri sürerek 
mutlak bir istirahat temini için 
saraya dönüfmesini, orada teda
vinin sürdürülmesini umumi ka
tibe ve diğer salahiyettar zeva
ta bildirmişler, bu hususta Ata
türk'ün müsaadesini istihsal için 
krizin geçmesine intizarda bu -
lunuyorlardı. 

Fakat, günün saatleri ilerle -
diği halde krizin azalacağı, ha -
raretin tedricen düşeceği bekle
nirken bilakia bunların arttığı 

teeaaürü ziyadeleştirdi. 

Akşam, ve onu takip eden ge
ce, Atatürk'ün ıztırıııbıru arttıra 

arttıra azami hadde çıkarmış, bu 
vaziyet karşıaında a•tık hekim -
!erin tıbbi lüzum üzerine ileri 
sürdükleri saraya dönüş keyfi
yetinin mevkii tatbik& konma -
sı bir zaruret halini almıştı. 

Gece, saat 23 te bu işi tatbike 
karar verenler Atatürkün daire
aine gittiler. Keyfiyeti büyük 
hastaya arzettiler .. ıztırapları an
cak (koma) ya varışla izah etli -
lecek hadde yükselmiş olan A -
tatürk buna muvafakat etti. 

Yatta ve denizin yatla Saray 
nhtımı arasında kimsenin bulun 
maması feri tedbirlerle istihsal 
edildikten sonra yatın motörü de 
Dize indirildi. Bir müddettenbe

ri her gün Savaronaya yanaşa -
rak akümülatörleri vasıtasile ya
tın elektriği temin edilen Dum
lupınar denizaltı, motör suya 
inince projektör tutarak şaman
dırayı aydınlatmak ışine başla -
mşıtı. 

Atatürkün saraya nakline hiz
met edecek olan ekip hazırlan -
mıştı. Bunlar Ayintap Meb'usu 
Ali Kılıç, Salih Bozok, Başyaver 
Ceıaı ve Umumi Katip Hasan Rı
zadan ibaretti. Müdavi hekimler 
de bu zevata refaket edecekti. 
Yatın bu kısmında bulunan -

!arı da vazife vermek suretile 
saat 13 te bulundukları yerden 
uzaklaştıran ekip, Dumlupınara 
da artık yattan ayrılmasını söy -
Iedi. Denizaltı palamarını aldı, 

Beylerbeyi önüne uzaklaştı. 
Daireye giren ekip Ebedi Şe

fe her şyin hazır. bütün irtibatın 
alınmı.ş olduğunu arzettiler. A
tatürk bunların yardımı ile ya -

- Sizi cidden seviyorum, Sü
heyla Hanım, dedi .. bana inanı -

nız .. \ 

- Peki Ekrem Bey . 
- Fakat, sen de bana artık Ek 

rem demeliain .. 

Suheyliı, yumuşamıştı. Ekrem 
genç kızın elini gittikçe daha 
çok sıkıyordu: 

- Bana itimat ediniz, emın o -
!unuz kı, mes'ut olacaksınız .. gö
receksiniz, dedi.. haydi, yalva -
nyorum, size •• bana söz veriniz. 

Süheyla, masanın üzerine gö -
ııünü dikmiş, dalgın dalgın dü -
şünüyordu. Başını kaldırdı, Ek
reme baktı .. bir lahza durakladı.. 
ııonra, içtea selen sıcak bir ses • 
le: 

- Peki, Ekrem Bey, dedi .. 

Ekrem birden sevinmişti. Göz. 
!ermin içi parladı: 

- Oh .. ne mes'udum, Sühey -
li.. musaade et te, artık, sana Sü 

- Olur, Ekrem .• 
Ekrem, SüheylAya doğru c ~ıl· 

di: 
- Seni çok, hem de çok h.::a 

seviyorum. dedi.. 
Genç kız, önüne bakmıştı. Boy

nunu büktü: 

- Benim de seni ne kadar çok 
sevdiğimi tahmin edemezsin, de
di.. haftalar var ki, mu.hıı.k.e -
mem ve hislerim biribirile mü • 
cadele halindedir. 

Gözleri, Ekremin gözlerini a
radı, buldu: 

- Ekrem, çok seviyorum, se
ni.. dedL. bilmezsin ne kadar .. 
bugüne kadar, bunu senden sak
ladım .. seni hem seviyor. hem de, 

, -· s=ı-ec~~· 
Gazetelerin 
Tefrikaları 

İSTANBUL - KEMAL ŞAHAP 
- Gazetelerdek tefrikalar hep 

birden mi yazılı.r yoksa parça 
parça mı? 

- Gazetelerdeki tefrikalar hep 
hep birden yazılır. Sonra parça 
parça neşredilir. 

SULTANAHMETTE - ŞAMİL 
- Türkçe gazeteler bütün 

dünya havadislerini nasıl alıyor 
!ar? 

- Gazetelerımizin havadis 
menbaı evvela Anadolu Ajansı 
sonra da radyodur. Bunlardan 
başka her gazetenin Avrupanın 
büyük şehirlerınde muhabirleri 
de vardır. 

İSTANBUL: TÜRBEDE 
HAKKI FEHMİ 

- Bir şikayetim var. Gazete
nize yazar mısınız? 

- Gönderiniz yazalım 

ANKARADA MEHI\ • ' ZEKİ 

- Türk muharrirleri içinde 
en meşhuru ve eseri Avrupa dil 
!erine tercüme edilmiş olanı han 
gisidir? 

- Muharrir omiıni bir mef -
humdur. Gazeteci mi? Şair mi, 
hikayeci mi, romancı mı? 

ANKARADA ABDÜLKADİR 
ÖZ BEK 

- Hazreti Musa ve İsa ile 
Hazreti Muhammedin tefrikala
rı kitap halinde neşredilecek mı? 

- Henüz verilmiş bir karar 
yoktur. Kitap halinde neşredil

diği zaman size bildirirz. 

İZMIRDE ALİ SÜHA 

- lzmir Fuarı hakkındaki ih 
tsaslanmı gazetenize yollasam 
yazar mısınız'? 

- İyi yazılmak şartile evet. 

rağ edilen 

SOMER 
Sineması 

makınelerinı degiştirmı~ '_ 

Western Mirrophonic 
tesisatla t.,.,hiz etmiştir 

tagından kalktı. Yatın güverte 
kısmında kullanılan şı!ll§ir kol
tuklardan birı hazırlanmıştı. O
na oturdu. Ebedı Şefın dizlerine 
bir velense konulmuştu. Koltu
gu Ali Kılıç, Salih Bozok, Hasan 

Rıza ve Seryaver Celal birer ta
rafından tuttular. Atatürkı.in ız

tırabına gözleri yaşararak kıy -
mettar ve mukaddes bir hazine 
taşıyan bir tavırla koltuğu da -
ireden çıkardılar, koridoru geç
tiler. İskele tavasında durarak 

ikisi geminin merdivenine geçti. 
Tekrar koltugu tuttular, ağır a- · 
ğır, Ebedi Şefi sarsmamağa çalı
şarak aşağı indirdiler, motöre 
koydular. 

(Arkan var) 

ma gidiyordun .. seni, Neriman -
dan da, Belkistan da kıskanıyor
dum .. fakat, bunu şimdiye kadar 
kimseye açamamıştım .. 

Bu aşkımı, tamamile kalbimde 
gizli tutuyordum .. böyle yapma
ğa mecburdum .. muhitim, aile -
vi vaziyetim bunu icap ediyor -
du. Nihayet, Belkıs gibi, dillere 
düşemezdim .. böyle olduğum gün 
artı.k yaşamamalı, ölmeliydim .. 

Fakat, bir sevgiyi kaLbte sak
lamak ne zor şey .. insana ne bü
yük bir ıztırap veriyor .. Ekrem. 
sana bugün ilk defa itiraf etli -
yorum.. gecelerce seni düşünüp 
uykumu kaçırdığım, ağladığım 

zamanlar oldu .. bir çılgın gibiy
dim .. hayattan zevk alınamağa 

başladım .. gözlerimin önünde da
ima sen vardın.. senden müt -
hiş hoşlanıyordum.. başka, hiç 
bir şey görmüyordum. 

Fakat, ni.!ıayet, şerefimi, genç 
kızlık izzeti nefsimi de düşün -
meğe mecburdum .. ne yapmalıy
dım? .. Hayatım, sensiz mümkün 
değil devam edemezdi.. seninle 
lr be-
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GÜZEL NINON AACC~Cf 1'6t1.rl1 
Onun Hayatı Bir Çok Aşk 

Maceraları İle Doludur 

Gtlzel Ninon 

O zamanlar Fraııaada hür -
riyet ~· vgisi, a;jlt hay3tı beşikte 
başlardı. Bu ruh mektepte, mu
hitte incelir, cemiye~ ıçitı:le 

yaldızlı bir kanat gibi yükselir
di. 

O devrin kadınlan erkekçe 
satvet ve kahramanlıklar gös -
terdiler. Bunların güıelleri bi
le ııhlaksızlık addedilecek hal
Jerıni şiir ve zaraf~ l~1·1•.: ö:tme{~e 
ve yıiksel.meı,ıe muvaffak ol -
muşlardır. 

İşte Ninon bu müstesna gü -
zellerden biri idi. 10 teşrinisani 
1620 de dogdu. on yedinci asrın 
bir timsal zarafeti, bir güzellik 
ilahesi oldu. O yalnız güzel de
ğildi ayni zamanaa so. iercce 
zarifti. Sade zarıf de degildi çok 
nezih ve irfan sah bi idi. Bu ka
dın filezofları şa r!e~ hıilün 

sanatkarları en buyiik zekaları 

kendine prestiı; ett'rmiştir. O 
dünyanın en baht yarlanndan -
dı. Çı.inkü yaşadıgı müddetçe 
hem mesut olmuş h,m ele mesut 
e nııştir. 

Ninon ııhıetten ziyade dünya 
yı onun içinde hoş bır hayat ta
kip etmeği düşundü. Babası o
na İtalyanca, İspanyolca mual
limler· tuttu. Felsefe üstadı bul 
d u. Bun un' a ber~ber kızına ken 
dini alim zannetmemesi için çok 
dikkat ediyordu. 

Eski devirlerde güzellere ~r· 
kekler için yetiştirmek adetti. 
Ninonu!l babası ise kızının la -
tif, teshirkar olmasını, güzelli -
ğile, zarafetile olduğu kadar fi
kir ve ırfanile de muhitini tes -
hir etmesini istiyordu. Ona ne 
ders veril:rse istifade ediyord\L 
Ona musiki öğretildi, vücudu -
nun tenasübü için dans mual
limleri tutuldu. 

ni, iLk çileden çıkartan şey, bir 
gün, dinledığim bır hikaye ol -
muştu .. ne tatlı hikAye .. öyle bir 
mevzu ki sorma .. bu hikayenin 
kahramanı sendin.. bunu, bana 
biri anlattı .. fakat, kimin anlattı
ğını sorma .. iimdi, asla söyliye -
mem .. bütün bir zevk, hayal, ü
mit dolu bir liikaye .. bir efsane 
kadar güzel bir şey .. 

İşte bugün, bütün zaflarımla 
karşındayım.. bütün hislerimi, 
düşündüklerimi .anlattım .. sen -
den gizli bil' şeyim kalmadı.. da
ha doğrusu, senden hayatıma a
it, hiç bir şeyi gizliyemedim .. 
şimdi, ben sana yalvarıyorum .• 
beni avutma, aldatma, kandır • 
ma .. hayatımı zehirleme .. yalnız 
benim ol. çünkü, başka bir ib
timal bir gün hatırından geçer -
se, yaşıyamıyacağımı iyi bil Ek
rem .. beni bütün bütün kaybe -
dersin .. şerefsiz yaşıyamam. ... 

Ekrem, akşam pansiyona gel -
eliği zaman, ev sahibi madam, 
Belkıs i.Smfııde genç bir kadının 

Beyzi çehresini nurdan bir 
hile içine alan kestane rengin
deki bir90k ipek gibi bukleleri 
vardı. Başı küçük ve güzeldi. 
Geniş açık alnının altında sık 

kaşları çifte kavis halinde köl
gelenmişti. Simsiyah gözleri dün 
yanın ~n giızel, en cazip, en par 
lak gözleri idi. İnce düz nazik 
burnu, ağzı, çenesindeki küçük 
çukur yüzünün en bedii nokta
ları ve yerleri idi. Vücudu çeh
r sinden daha az cazip değildi. 

Kalb; gönül kapmak kuvvetile 
dolu idi. Menfaatperest olmak
tan uzaktı, müşfik, sahavetkAr 
ve ketumdu. 

Ninon evlenmedi. Taliplerini 
daima reddetti. İlk aşkı cŞomo
Zi• kintu cŞar! Klod dö bomon>ile 
başladı. Fakat bunı.ın bir seı:ıgü
zeştçi olduğunu anlayınca bun
dan acı bir inkisarla vazgi'Çti, 
cesareti kırılmadı. O izdivaçtan 
feragat etmişti dedik. Amma 
aşktan feragat etmiyordu. İkin- ı 
ci sevdası •Şovalye de Bare• ol 
du. Bunda da talii gülmedi. Bu 
da bir sergüzeştçi ıdi. 

Bu son dersten sonra bir Ma
nastıra çekildi. Burada ruhunu 
bir parça sükunet bulacak san
dı. Halbuki manastır geceleri çok 
garip ve yalnızdı. Fazla kala -
matlı çıktı. 

Bu sefer bir kuvvetli a'1ta 
daha sÜrüklendL cMaryon Do -
lorm. un evinde •Marki Dan
delo. ya tesadüf etti. Birbirle
rinin hakikaten sevmişlerdi. Fa
kat adam sonunda bir başkasi
le evlenince yine aşkta bir he
zimete uğramıştı. Bu zaman is
yan etti: cErkek! Kadınların ta
damadığı binlerce hürriyetten 
zevkiyap oluyorlar. Bu halde 

( A ricası 7 inci sayfada) 

Ekrem hayretle: 
- Belkıs mı? dedi.. 
-Evet .. 

Ekrem merakla sordu: 
- Ne dedi, ne söyledi?. 

- Çok telişlı idi.. Ekrem Be-
yi arıyorum .. acele lazım .. mü -
him bir şey söyliyecektim .. dedi. 
Bir müddet oturdu .. bekledi .. ge
leceğiniz saati sordu. Belli olına
dığını · söy !edim.. Çok asabi ve 
heyecanlıydı. Rengi sapsarıydı. 

Nihayet geç geleceğinizi anla -
yınca acele bir kaç satıl'lık bir 
mektup yazdı. 

Ev saohibi madam, koynundan 
küçük, bükülmüş bir zarf çıkar
dL Ekreme uzattı 

Genç adam hızlı hızlı merdi -
venleri çıktı. Odasına girdi. He
men kapının yanındaki iskemle
ye çöktü. Zarfı yırttı. Mektubu 
dkıınıağa başladı. Belkıs §Öyle 
yazıyordu: 

cEkrem, 

Aradım, pansiyonunu buldum. 
Benden kaçıyorsun. biliyorum. 

Ü 

Ya~an Kemaleddin Şükrü Tefrika: 16 

Zamanın Gözlere 
Batan Medeniyeti 

Hele Türk Hakanının yatak 
odası karşısında ise B ıtalll' el
çisi adeta gözlerine inanamadı. 

Çok ince bir sanat i~e altın

dan yapılını.ş dört tavus kuşu 

heykeli .. bu heykellerin üzeri
ne oturtulmuş altım yaldızlı b:r 
yatak .. 

1*te Türk Hakanının yatak o
dası ... 

Bu ihtişam bir sefahet eseri 
değil, bir medniyet eseriydi. 
Bilhassa eski TÜrkler arasında 
cUygur• Ia.rın sserleri bugün 
Avrupa müzelerinde en kıymet 
li mevkii işgal etmektedirler. 

Çin Türkistanının şPhir ha
rabelerinde ve cKarahoca. da 
tetkikat ve hafriyat yapan illım 
leır, buradaki eski Tiirk r:ıede -
niyetinin eserlerini meydana çı 

kaımışlardır. Duvarları mükl'm 
mel ve sanatkarane resimlerle 
süslenmiş birçok saray, mBbed 
ve mezar haratbeleri arasında 

kumlar içinde heykeller, resim 
!er, çiniler, hatta tpekli kuınşa 
!ar, yazma kitaplar bulunmuş
tur. 

Cihan münevverlerine kıymet 
veren ve eski TUr:lı: medeniye • 
tinin göz kamaştırıcı mu.vaHaki· 
yetini !abat eden bu eserler hak. 
kında uzun "müddet tetkikat yap. 
mış olan bir Alınan illmi §UUlan 
söylüyor: 

«Bu yaiınunuz ve lmmhık 

memlekette asırlarca kumlar al
tuula kalmq olan bilyilk lıılnalar, 
heykeller, duvar nısimled, cu
fes ve kaiıda yapılmış r-tmler, 
kitaplar banda ~ sensin bir 
edebiyat baklyym ve yiiluek bir 
medeniyet buJundatuna en bil • 
yük şahittir. İnglltereıle, Frusa. 
ela, Almanyacla, daha böyle şey • 
ler yokken güzel ve bUyllk bir 
medeniyet kunnut olan ılevirlert 
ile Türkler bakh olarak iftihar 
edebilirler. Harflerl ctbel. yam.• 
!ışı mükemmel olan bu kltabel
de türlü tüdü renkler kaDaıul • 
auştır. 

&itabe ya kiirt veya dert U
rlne yazılmıştır. Bu deriler be 
şimdi bizim kullandığmuıı rüc1e -
rl eldlvealer kadar ince ve 1111 -

riktir. Kitabelerin bmflarma .... 
yet güzel bıışlıkar yapıhn,., re
simler ilAve edilmiştir. Renkler 
~ nefis ... blrlılrlerlae ~ uy. 
ıundar.a 

•ı=-

Bu Alman aliminin sözlerin • 
den sonra bir de Gluk adında 
bir İngiliz Aliminin mütaleasını 
görelim. 

Gluk de diyor ki: 

•Bu eserler üzerinde san'at o 
kadar güzel ve o kadar ince bil'o 
§eldlde ifade edilmiştir ki bu de
rece! tekemıntile ancak :ramam • 
mıvlalri Avruı- yiiluelebllmlş _ 
tir. BiilAsa Türkler, miUt hwıu. 
liyetlerlni muhafııa etmlfler ve 
C!lerlerlade dafna kendi mlBI 
nıhlanaı halı ettirmekle 1ıera -
ber &ıqııle'l llılerl ;,erlerdelııl ma • 
lıallt san'atl 1-im•nHk smetl.. 
le de J'fikııelnıql.erdlr.a 

Gluk'ln ııllyledtitl gibi Türkler, 
coirafl vaziyetleri ve latllAlan 
neticesi yabancı medenlyetlede 
de temas etmişlerdlr. 

Bu muhtelif medeniyetler pek 
tabiidir ld Türklerin muhtelif 
şubeleri üzerinde ayn ayrı tesir
ler bırakmıftır. Ancak onlar hlç 

bir zaman temasa gelm.edtlderi 
medeniyetleri te-uı etmemlf. 
ler, bu muhtelif medeniyet un
surlarını kendi nıDJt ruhları ile 
mezcederek kendi hUSUB!yetlerl· 
ne glSre tamamHe phsl ve mllll 
bir medeniyet vUcude aet1nzı4. 
lenllr. 

• •• 
İşte Abdlllmellk bin Mervanm 

saltanab ve hillfetl mmann>d• 
tarihlıı yllz karası Baceaeı Zali
min baldın çıplak çlll silrll9Une 
çapul ve yağma hını ile gıs.ter -
eliti istikamet TUr:lı: medenlyett
nln parlak merkezlerinden blrl 
idi. 

Ve Arap ordusu Tllrlderı. bar. 
batmale, Tllık ınamureledni ı... 

rap etınele gidiyordu. ... 
Haccaem bu saidınfı, Arapla.. 

nn Türklerle yaptıldıın ilk te -
maslan detlldl. 

İlk ı- Hazreti Omerın :sa -
manında obnuştu. 

Ve Ömer o zammı Arap sUrl1. 
lerlnln Türk ınamurelerlne lir • 
melerlne bizzat mb1 obntıfW. 

Bu vak'a, tarih itibarile dlı:re 
pyandır. Araplar, yeni glrdilde
rt dinin taze kuvvetlerl ile Ara· 
blstanı baştan bqa sarmıflardı. 

(Arkan ııa,.) 

tllıı Trakyayı titreten TfiBK. lla ydmn ve kırılma 

ELiK ORDUSUNUN EN 

1 
SON MANEVRASI Fllml • 

BugUn 

LAie ve Taksim 
'-~ Sinemalarında 
aun imiş .. mütemadiyen yer de
ğişöriyorsun.. yolladığın parayı 

aldım.. fakat, bu beiıim iki ge
şıma çıkardı. Zaten dejenere ol
du .. Sonra?. Beni hayatta yapa -
yalnız bıraktın. Cemiyetten ko
vulmama sebep sensin.. belki 
ben çok şımarık, dillÜDCesiz bir 
kızdım. Fakat, tesadüf seni kar
şıma çıkardı. Zaten dejeneri ol
muş ru'lıum, daha beter kanat -
landı. 

Sen bir mücrirnsin! Beni ça -
mura, sokağa fırlatıp attın. Şim· 
di, hayatın en korkunç ve iğrenç 

merdivenlerinde sürünüyorum.. 

etini satarak ekmek parası ka -

zanmağa mecbur olmuı bir ka· 
dınım .. 

iDüşün bir kere .. ben, bu hale 

gelecek bir kız nnydım?.. Kim· 
sem yok, artık. beni kimse tanı· 
mıyor. Ailem reddettL Herkeıı 
benden, bir cüzzamlı görmiif gi
bi kaçıyor. Kaçmakta haklıdır, 
onlar.. çüukü ben sefil, iğrenç, 
ahliksız bir kadın oldum.. ı:emi-

. temiz insanlar bir 

mikrop gibi, kaçmakta hakolıdır
lar .. 

Sen bir katilain! Beni mahvet
tin. Yarın, kıyamet gününde, el· 
!erim yakana yaplf&Cakl beni 
aldattın, avuttun, sonra da: 

- Sen düşük bir sokak kadı
nısın, diye, evinden ltovdun .. bü· 
tün erkekler öyledir. Hele seni. 
Kadını güzel, ca.zip olduğu için 
severler. Hatt6, kadının ifvelisı
ni, oynak olanını, hoppasuıı, ah
!Ak teliklı:i ve zihniyet! çok ge
nif olanını severler .• fakat, bu 
zevkleri içindir. HWerile, hay • 
vanl duygularile hareket ettik • 
!eri müddetçe böyledirler. J'a -
kat, sonra! .. 

Sonra, İf ciddiyet peyda etti 

mi, bir kadının maddi ve mane
vi bütün mes'uliyetlerini üzerle
rine almak l8zım geldi mi, o ıa

man mPMJeııin rengi dellllr" 
O uman, bu kaduılara: 

- 0r08J>U• derler .. kapı dıpn 

atarlar .. 
(ArkantW) 
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Yazan: Ziya Şakir 

Hazreti Miiharnrned'ln DoOutu 

Muhaoııned Hatice 
İle Evlenecekti 

- Onu ben de bilmiyorum, Ne
fise ... Şu andan itibaren, yeni 
bir hayata kavuştuğumu zanne
diyorum. Bana öyle geliyor ki, 
bugüne kadar üzerimde ağır bir 
yiik varmış .. ve ben, farkına var
madan, bu ağır yükü taşıyormu
şum. Şimdi, o yükü alıyorlar. Ve 
ben, hafifliyorum. Ve, öyle ha • 
fifliyorum ki, başka bir ~aleme 
doğru pervaz ettiğimi hissediyo

rum. 

Hati<:enin köleleri ve cariye· 

leri, Hazreti Muhammed ile am
calarını sokak başından istikbal 
ettiler. Hazreti Muhammed. Ha
ticenin konağı kapısından girer
ken, ellerindeki gümüş tabakla -
rın içinde bulunan paraları, 0 

• 

nun ayaklarına serptiler. Dam • 
· d ıcıuran ka

ları ve pencerelerı o 
dınlar ve genç kızlar, meserret 

ve nişat aıameti olmak üzere: 

- Lü, Jü, Jü, lii ... 

Diye, uzun uzun z~itlar çe~; 
tiler. Bu hayu·lt dügiınU tes 

. . d ar'··'ar söylediler. 
mahıyetın e ş l\.J..I. 

Ko~ağın büyük avlusunun du-

b ipekli ku -
var ıarı baştan aşa 

1 1 
.. 1 mı·ş yerlere halı-

ma~ t~ a sus en .. 
!ar 've şilteler serilmiştL Köşele-

.. · de rengi!.· 
rin birinde de, uzerın 
renk ipekli kumaşlardan bir se~e 

"b" ··ksek bır 
ban bulunan, taht .gı 1 yu 

d ·ı · ı· Hazreti Mu-
yer tanzim e ı ınış ı. . 
hammed, kollarına giren Ha~ı.ce
nin -köleleri tarafından, bu yiik-
~ek mevkie geçirildL . . 

Memleketin adeti mucıbınce. 
·tı · birer hutbe 

iki tarafın şahı erı, • • 
1 d

. Evvela Ebu Ta
söy liyecek er ı. . 
!ip ayağa kalkarak, şu hutbeyı 
söyledi. 

_ Ey nas!. .. Allaha hamd :e 
· b" · !braihim 

şükürler olsun kı ızı, . . 
. .

1
. neslinden getırdı. 

ve Jsmaı ın • 
Ve kendi Beyti (1) olan Kabe-

. muhafızlığını bize kısmet e~
nın · · ·ı kı 
t' Benim biraderınıın og u ' 
~~dullah oğlu (Mubamıne~) dir. 
Muhammed, o kimsedır ki, Ku· 

reyş kabilesinden her kim ile r:ıu· 
karse edilse, ondan üstün gelir. 
işte .bugün o, şeref, asalet ve fa· 
ziletçe kendisi,..., müsavi olan 
Huveyled kızı Hadice ile izdivaç 

edecekli·r. 
Gerçi, Muhammedin malı az • 

dır. Lakin, mala itibar yoktur. 
Zira, (Mal) denilen şey, bir. göl: 

'b'dır·. Bugün mevcudıyetı 
ge gı ı . . . 
olsa bile, yarın birdenbıre ~aıl 
oluverir. Baki olan, ancak şeref 
ve fazilettiı'. Yeğenim .ıMuham· 

d) ıs. bu büyük hasletlerın 
ıne e, .. 
en yüksek mertebesin~ erınışt~: 
E 

, s' Cümleniz şahit olun, sı y na ... • 
zin ve A!lahın huzurunda, yege

. (Muhammed) le izdivaç et-
nım . 
mek üzere, kendi malımdan yır• 
mi deve mihr ile Huveyled kızı 
Haticeye talip oluyoru~. Allah-

t 
dilerim ve büyü!k bır kana. 

an, . d' 
atle ümit ederim ki, bu ız ıvaç 
hayırlı bir netice ile ıtııtam bul -

sun ... 
Ebu Talip, beliğ bir lisan ve s_~-
. b" heyecan ile söyledıgı 

mırnı ıı -
bu hutbeden sonra, yerıne otur· 

du. oturmaz Haticenin o oturur ' • 
Amr ayağa kalktı. Agır, 

amcası tannan bir ifade ile, ge· 
vaku" ve . t' Muhammedı ve ge· 
rek Hazre ı, . . medhü sena 
rek Hazreti Hatıccyı 

t • başladı. e rnege tkU epeyce de -
Amr'ın bu nu ' 

·1 yet· 
vaın etti. Ve .nı ıah ·ı ~lun .. yeğe· 

_ Cümlenız şa ı ken 
. kendi rızası ve • 

nim Haticeyı, k bilesinin, 
· ·1 Kureyş a 

dı rızam ı e, . . e refi olan 
ve Mekke şehrının ş Abdul· 
Abdülmutta!ibin torun~, • 

(
E ·n) ısmıle rnev 

lahın oğlu, mı d) e verdim. 
suf olan (Muhamıne 

Diye hitama erdi. r bir pen· 
Hatice, avluya nazı . ek 

. .. " d oturuyor .. ıp 
cerenın onun e 
bir perdenin arkasında, heyec~n· 
dan boğularak bu sözleri dm~ • 

k
·t erdeyı a· 

yordu. Ve vakit va ı P. bit 
ralıyarak köşedeki sedırde, 

· ' · ·ıe o .. 
mabud heybet ve azametı ı .. 

. d) i goz-
turan (Hazreti Muhaın:ıne 
den geçiriyordu. 

f ' o. 
Karsısında oturan Ne ıse, 

nun bu tatlı heyecanlarını hisse· 

derek bir aralık sordu: 
-Ya Hatice!.. Ne hissediyor· 

sun? 

i. 

Haticenin bu cevabı, çok can. 
dan ve çok samimi idL Nitekim 
bu sözleri söylerken, uzun ve si· 
yah kirpiklerinin ucunda birer 
damla saadet göz yaşı belirmişti. 
Şimdi aşağıda, davetlilerle do

lu avluda rakkaseler ortaya atıl
mışlardı. Ellerindeki sadef işle
meli defleri şakırdata şakırdata 
şarkılar söylüyorlar ve raksedi -
yorlardı. Mekkenin ihtiyar ve a· 
ğırbaşlı eşrafı da, Hazreti Mu· 
harnmedin koltuklarına girerek 
onu, Haticenin bulunduğu kapı
ya kadar götürdükten sonra, el
lerindeki uzun asfila:ra dayana 
dayana, dağılıyorlardı. 

* Bu izdivaç, Hazreti Muhamme-
din hayatında büyük bir hMise 
ve yüksek bir merhale teşkil etti. 
Hatice, yaşlı bir kadın olmakla 
beraber, yüksek zekası, ruhunun 
asaleti ve bilhassa çok ince, fa. 
kat kuvvetli hassasiyeti ile genç 
(Muhammed) in kalbini derhal 
cezbediverdi. 

Mekkenin erkekleri, iklimin te
siri dolayısile sekiz, on, yirmi ve 
hatta kırk kadın ile dahi iktifa 
etmedikleri halde, (Hazreti Mu
hammed), gençliğine, zindeliği
ne, recüliyet kudret ve kuvveti -
nin en coşkun devresini gecirme
sine rağmen, bütün hayatını, kıy
metli zevcesi Haticeye hasretti. 

Hatice, kendisine karşı bu de· 
ı·ece büyük aliıka, rabıta ve sa • 
dakat gösteren zevcinin iizerine 
kanat geriyordu. Bu zeki ve de· 
rin görüşlü kadın, Hazreti Mu -
hammedin ruhundaki büyük ve 
emsalsiz cevheri keşfe muvaffak 
olmuştu. Artık büsbütün harimi
ne giren bu genç Kureyş asılza
desinin, şimdiye kadar pek çnk 
gördüğü ve göriiştüi(ii en müte -
kamil insanlardan da daha üstün 
olduğuna kanaat getiriyor: 

- Ya. Muhammed! .. Artık hiç 
şüphe etmiyorum ki. o senin 
{Rabbül'alemin) dediğin büyük 
{Allah). mutlaka seni mühim bir 
sebeple halketmiştir... Sen. bu 
dünyaya gelip giden (fiini) ler 
gibi, gelip geçici bir insan değil. 
sin ... senin. yeryüzünde ve yer· 
yüzünü dolduran insanlar üze -
rinde, büyük bir vazifen olduğu

na kaniim. 
Diyordu. 
Mekkede ve hatta Kureyş ka -

bilesi içinde öyle bir zümre var 

idi ki, bunlar, (Hazreti Muham -

nıed) in !(tinden güne şeref ve 

kıymet kazanmasını çekemivor -

!ardı. Kıskançlık yüzünden onun 

aleyhinde türlü sözler söylüyor

laı· .. hatta türlü vesilelerle ona 

hakaret ederek halkın gözünden 

düşürmek istiyorlardı. 
Bir taraftan Hatice, diğer ta. 

raftan Ebu Talip, ,Hazreti Mu • 

hammed) i bütün kuvvetlerile 

müdafaa ediyorlar.. onun düş • 
ınanlarını susturmak ve bu haka

reti durdurmak iç:in her tedbire 

başvurmaktan zerre kadar çekin-

Jniyorlardı. 
Hatice, bütün servetini bu u-

• urda feda etmeyi bile gcize alı-
g T ı· . 

du 
Ebu a ıp ıse: 

yor · . • . 
_ Her kim kı, yegenırne el ve 

dil uzatmak isterse, karşısında 
beni bulacaktır. 

Diye bağırıyordu. 
(Arkası var) 

İKDAM 
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Gü~ellik T elikkileri ~;;;";;;'j Bugün Büyük Zaferimizle Beraber 
Daıma Ayni Değildirt.:~~.u;.ı Havacılık Bayramı Yapıyoruz 
Kadı T l t" M k . ... Dış Güzelliği [E; YAZAN. nın uva e ı, a ya )1 Tabıı D~lerlnln gtlzelllğlni muhafa· . • ı 

GüzeJJig>J İne Uyg QJ J d za etmek her kadının vazi!esldlr. Z 1 YA T U N Ç A R S LAN Un ma ) lf Bunun içlıı her yemelkten sonra -------------

, Güzellik yalnız rna) o, 
Yeryilzünde değişmiyen bir ha

kikat, vardır: Her kadın güzel ol
mak ıster. 

Fakat güzellik ümitle, yanlış 

tedbırle elde edilmez. cHer ka
dın güzeldin diyen filozoflar bi. 

\ 

' 

tuvalet ile elde •dilmez 
Vücut güzelliği ve yüz itinasın• 
dan sonra güzel görünmenin en 
~ühlm şartlarından biri de gi • 
YIIn meselesidir. Kendine yalcı • 
şanı bilen, giyeceğini zarif ku
maş ve biçimlerden seçen bir ka
dın daima şık ve güzeldir. le güzellik ölçüsünü ele alarak 

konuştukları zaman hakikate 
yaklaşırlar, her şeyde olduğu gi. 
bi kadın güzelliğinde de muay -
yen nisbetler kabul ederler. 

1-~~~1l:n·lk ~ Maınt©; 
Fv Lo> 4< ... ... 

Bugünkü güzellik telakkileri 
eskisinden tamamile ayrılmış bu-) 

lunuyor. ! 
Geçen yılların uzun, topuzlu 

saçlarına, şişman beyaz tenlerine 
bugünün kısa bukleli saçları. in. 
ce, yatık vücutleri tercih edildi
ği gibi, yarının da ne tipt" bir in
sana güzel diyebileceği kestiri • 
lem ez. 

Her sıhhatli kadın bulunduğu 

asrın güzellik telakkisine kendi _ 
ni pekala uydurabilir. Herkes 
hilkaten kendi zamanının güzeli 
olarak yaratılamaz. Bu kabil de. 
ğildir. Fakat kendini güzelleştir
mesi pekal~ mümkündür. 

YÜZ GÜZELLİGİ 
Yüz güzelliğine gelince: Bu da 

sadece saç modelinin, makyajın 

kendine yakışanını bilmekten i _ 
barettir. Kadın bu sayede yüzü
nün birçok kusurlarını örter ve 
hatta güzel bile görünebilir. Mo
daya tamamen tabi olmak, biraz 
da zevksizliktlr. Çünkü moda ni. 
h~yet umum! olduğu için kadını 
bıraz standardlaştırabilir. Diğer 
taraftan saçlan tepeye toplamak 
modadır diye yiizüne bu formanın 
hiç yakışmadığını gördüğü halde 
yapmak doğru değildir. Fakat bu 
böyle olduğu gibi tamamen ıno. 
da çetlçevesinden çılonak. ta ha _ 
tadır. Modası çoktan geçmiş ka
kül tabir olunan alın üstünde ke. 
silen sabık saç modasını da ta • 
kip etmek çirkinlik verir 

MAKYAJ VE GİYİM 
Makyaja gelince: Zeki olan bir 

kadın ayna karşısında birkaç 
prova ile kendine ne şekil ve 
renklerde boya kullanaC11ğıru 

pekala tayin edebilir. Teninin 
' 

saçının, gözünün rengine ve ü. 
zünün biçimine göre mak~aj 
yapmak lazımdır. O halde güzel 
olabilmek için en evvel bir kadı
nın zevk $ahibl olınası icap eder. 

ı -- ~-

--- ~ı 

Gündeye giymek için 

~e ve pratik manto: Ön taraf-
parçalar yukarıya doğru u. 

zanır, ceplerde nihayet b l 
Yaka şal biçimidir. Düğme!;~
maş kaplıdır. 1 metre 40 eninde 
kumaştan 3 metre 30 santim. 

ağzı güzelce yıkamalı ve dişleri 
fırçalamalı. 

Fakat bu kıl.fi değildir, Günde 
hiç olmazsa bir defa şu Pat ile 
temizlemelidir. 
Daf Gliserın 60 Gr. 
Bora! dö Süd tozu 10 • 

Kaskaril porfirize tozu lô • 
Klora! dö potas tozu 20 • 
Sabun tozu 5 • 
Lavanta Çiçeği esansı 5 Damla 
Romaren • 5 damla. 
D!ş AÔ:RILARINA KARŞI 
Diş ağrılarını teskin için şu i· 

!Acı ullanmalı: 

Bugün 30 Ağustos: Türk tari. 
hinde güneş kadar parlak ve şe
refli bir devre açan büyük mu • 
cizeniıı bir şimşek gibi çaktığı 

gün; anayurdunu ve bütiln van
nı, yoğunu, he!Ak uçurumlarına 
yuvarlamak i.<ıteyım meşum selin 
imha edildiği gündür . ., Bugün 
ayni zamanda tayyare bayraını • 
dır .. 

Bundan o.ıı d1lrt, on b~ sene 
evvel mllleUn bağrından fışloran 
T!lrk Hava Kurumu, d41mlzle, 
tırnağımızla kazandı~z, çetin 
zaferin bu tarlhl gününü kendi. 
sine bay1'8Il1 yaptı. 

Kloridrat dö Kokain 
Toz afyon 
Manto! 

16 Kısım. 
64 • 
16 • 

İşte tayyare bayramı, SO AJ!ul
tosun haiz olduğu kıymetle ayrı. 

ı ca mtihlm bir mAna taşıyor .. 
Hatmi yaprağı 48 • 

Bunları, bir parça gliserin ve 
Ar':p zamkı ile karıştırmalı ve 
5 santigram büyüklüğünde hap 
ya,pmalı. ağrıyan dişlerin çukur· 
larına koymalı. Derhal ağrıyı 

keser. 

Sonbahara 
Hazırlık 

Şık Bir Yelek 

Bu güzel ve şık yeleği yapmak 
için 300 gram Şarınll denilen yün, 
S milimetre kutrunda lk1 ljne, 
yünün renginde 10 düğme ister. 
Şarmil yünleri her mağazada bu
lunuı·. 

Örgü: J ersey ve kot örgüleri • 
dir. 

YEMEK 
::=---==- TAR 1F1 

Kimyonlu Et 
Eti lop tarafından parça par -

ça kesiniz. Bu et parçalarını kız. 
gın ateş üzerinde yağ ile kızartı
nız. Sonra üzerine bir ka11ık un 
serpiniz ve bir kadeh beyaz şa
rap, iki kaşık et suyu ili.ve edi
niz. Renk vermek için bir parça 
domates ezmesi de koyabilirsi • 

niz. 
Kapağını örtünüz ve çok hafif 

bir ateşte iki saat bırakınız. 

Bu et yemeğinin yanına kızar
mış patates yahut yeşil bezely 
yahut eti olduğu gibi pı"'• e, wvın or. 
tasına koyarsınız. 

ET YEMEKLERİ İÇİN öQ • 
RENILMESI FAYDALI BİLGİ

LER. 
ı_ - Et yeın.,klerini az su ile 

hafif ateşte pişirınelidir. 

2 -:-- Az su ile pişen etleri lçi
çe lkı kapak kapayarak pi , 
lidir. şırme -

3 - Etlere katılacak soğanları 

pek çok kavurmamalıdır. Çok 1 
kav.ru!muş soğanlar etlere acılık 
verır. 

30 Ağustosu yaşarken, kuvvet. 
il olmadığımız devirlerde çekti , 
!ilmlz, kanlı felaketleri, fecl ıstı. 
rapları, hatırlaınağa, ayni zaman. 
da medeniyet d!lnyıımıın tayya. 
recUik sahasında g1ls;terdllti hari
kaları tedklke mecburu~. 

Milletin muhabbet ve heyecan 
kaynağından aldığı kudretle 
muntazaman gayesine doğru yü. 
rliyen ve TUrk zafer kartallan • 
nın yüce himaye.sinde, en bü • 
yi;k rmniyet ve itimadı kazanan 
Tllrk Hava Kurumu; yarın tell
flsi mümkün olrruyan, can ve kan 
zayiatına katl.arunamak için gUn. 
den, güne artan bir hı7.la çalış • 
makta ve Garp medenlyetlnln 
mesaisine Türk ~ençllğini de lıı· 
tirak ettirmektedir. 

Bug!ln hl"I' Türk anlamıştır kl, 
yaşamak için kuvetli olmak lA. • 

zundır. Türk Hava Kurumunun 
kuvvetlenmesi, mlllet!mlzln, mem• 
leketlmlzin kuvvetll olması d" 
mektlr. 

Bu<ıiln. havalanna hAklm bu. 
lunan milletler: yalnız toprakla
nnın mtidafaa<:ını de~; memle
ketlerlnln her sahada Ustünl!l • 
ğünü de U>mln etmiş oluyorlar. 

Onun için; başta Mar~al Fev. 
zl ~akmak olduğu luılde tayyaO'e. 
cillğlmlzl yilkseltmeğe çalışan 
Türk Hava Ktu·umu Genel Baş. 
kanı, Şükrü Ko~ak'ı ve T!lrkku
şu Başkanı Omıan Nurl'yl ve as· 
kerl, sivil bUtün kıymetli dimaf. 
!arı tebrik eder. kendilerine tay. 
yare kadar ç.abuk muvaffaklyet. 
ler dileriz. 

DEVLET HA VA YOLLARI
NIN TARİHÇF.St 

Alıa.tUrk Türkivesinde İsmet 

İnönü Hüktlınctinin yarattığı en 
genç ve modem müesseseleri • 
mizden birisi de Devlet H 1 
1 dı 

avayo. 
arı r. 

D~vlet Havayollnrı; 1933 yılı 
Hazıramnda Milli Müdafaa Ve • 
kdletine bağlı olarak k 1 "k' uru muş 
ve '. ı senelik bir faal!yet tecrü
besınden sonı·a 1935 yıl H . ı azıra .. 
nında Nafia Vekaletine devredil 
mlştir. Bu teşekkülü vücude g;. 
tlrm~kt'.'11 maksad; memleketimi
zin iktısaden yükselmiş şeh' l 
.. b' b" ır e. 

rını ır irine bağlamak, sonra da 
komsu memleketlere hava yol 
larlle ulaşmaktır. • 

Gerek memleket içi d . k n e, ve ge. 
re .•e. kom<u memleketi 
lacak seforl"r için bü .. ~re yapı. 
oük "'k yu ve kü. 
' en mu emınel -'-. evs"-'ı hal 
emnıyetll, siiratli ve k f 1 z, 
yolcu ta . on or u 

vYarelerı satın al ı= an ınarax. 
a meydanları tesis edilmi•f 
Tavyareler ve hava lstasy~n~~

n. cok kuvvetli teI..iz telf(raflarl 
techiz d'J a e ı erek her tarafla h be mu a. 

re etmek imkll.m temin olun • 
muştur. 

Muhtelif zamanlarda· Av . , rupa ... 
ya pılot ve makinist gönderile • 
rek mesleki bilgllerl arttırılmış
tır. 

1939 yılında: tes•kkül eden 
Muhabere ve Münakale Vekille. 
tin" devredildikten sonr~ hattın 
ilk kuruluşundanberi iı;letllmek
te olan Ankara - tstruıbul hava 
servMne i!Aveten Ankara _ Ada
na, İ•tanbul • Ankara _ İzmir 
hava yollan da açılınıstır. 

• • .... ~ .. 

. Her gün Bükreş - İstanbul, v~ 
Istanbul - Bertin seferleri de 
muntazaman yapılmaktadır. Ge
lecek yıl; İstanbul • Samsun hat· 
tı da açılacak, ve İngiliz _ Fran
sız hava hatları (Epperyal Ersi • 
ayst) ile Yunan - Fransız hava 
hattan da İstanbulda birer şube 
~11'.;acaklardır. 

ı ........................ ı 
Türk Hava Kurumu-: 

nun Beyannamesi f 
Aziz vatandaş: ı 
Bugün, kararmağa başlı _ : 

yan Türk tarihinin kurtulus ! 

l ışı.ğıy1'.' aydmlandığı ve bk ı 
milletin hayata kavuştuğu ı i gündür. Bugün ayni zaman- ı 

ı da, bu vatanı, göklere hüı<me- t 
den bir nesle emanet etmek ı l gayesi yolunda çalışan Türk ı 
Hava Kurumunun bayrarru ve ~ i H.~v~cılık haftasının ilk gü - ı 
nudw-. Türk milletinin, en ı f çok emek verdiği bir eser olan 1 

ı mill1 havacılığımız, bir varlık ~ 

ı o~ak bellrıneğe başlamış va. ı 

ı 
zıyettedir. Türkkuşu kampla. ~ 
rında, yüzlerce genç, yarının :.! 
hava kahramanları olmak az- ~ 
mile çalışmaktadırlar. ı 

ı Muhterem vatandaşlar: ı 
Bütün dünyayı sarmış olan ı 

ı silahlanma yarışında en fazla ı 
ı

1 
havacılığa ehemmiyet verildi- ı 
ği, hiç kimsenin gözünden kaç- ı 
mı yor. Yarının boğuşmaların. ı 
da en büyük tehlikenin gök • ı i l~en ~eleceğini artık hepi- ı 

ı mlz biliyoruz. Bu tehlikeye ı 

ı karşı tedbirlerimlzi ve hazır - t 
lıklarımızı büyük bir hızla ı 

ı kuvvetlendlnnek, hava ordu- ı 
• larımızın gerisinde kanatlı bir ı 

1 
gençlik kurmak işlnl günün ı 
hayat meselesi haline getirmek t 
için dünya hadiseleri bizi zor. t 

ı lamaktadır. Havacılık hafta _ ı 
sı, büyük gayeye yardım için t 

ı bütün vatandaşların harekete ı f geçmesine en uygun bir fırsat. i 
ı tır. Türk Hava Kurumuna ha 
ı kaydedilerek bir vatan vazife- ı 

si görmllş olabiliriz. ı i Türk Hava Kurumu Başkam ı 
ı Erzurum Sayl!vı ı 
t ŞÜKRÜ KOÇAK ı 
.. ...................... .! 

. Adliye Sarayı 
Istanbul adliye te•""'l't 
. 1 t"lm """ .. mın 

genllJ e ı esi hakkında ki ka -
rardan sonra yeni cAdl' ıye sara· 
yı. projesinin de tebd'l' k ı ı arar -
laştırılınıştır. Buna sbe h· ''d ep,şe 
rı.mız eki mahkemelerin adedi -
nın yeni teşkilatla artmasıdır. 

Yeni Adliye sarayı projesi da· 
h~ büyük ve gemş olarak bu • 
gunlerde hazırlanacakt ır. 

---'•OD--

Suçunu İtiraf Etti 
, .2 ay evvel Kuınkapıda Niya

zı ısmınde bir adamı ağır suret
te yaralıyan Hasanın mahkeme-
sın d" · e un aslıye ikinci cezada baş 
lanmıştır. Hasan dün· mahkeme 
de cürmünü tamame~ itiraf et
miştir. 

Mahkeme şahit celbi için baş 
ka güne bırakılmıştır 

Gazetelerin D:kkat Nazarına 
Basın Birliği lstanbul Mınta • 

ka.. İdare Heyeti Reisliğinden: 
Basın Birliği kanununun ikin

ci maddesi mucibince, Basın Bir· 
!iği İstanbul mıntakasına müra -
caat için konmuş olan bir aylık 
müddet 31 Ağustos 1939 Perşem· 
be günü akşamı bitmektedir. 

Bu müddet içinde müracaat et
memiş olanlar hakkında kanu -
nun cezai hükümleri tatbik 
edilecektir. 

Birliğe kayıtlan mecburi olan 
basın mensuplaı ının bir an ev • 
ve! müracaatta bulunmalarını 

rica ederiz . 

O fA 
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{ YAZA N: Selami izzet Sedes f ~ ~;~~~:~~:~ 
Genç ressam son bır ikı rötuş 

yapıp fırçasını bıraktı. Genç köy
lü kızı hayran hayran resme bak 
tı, sonra gözlerin.i karşı görüye 
dikti: Aşağiki vadi, kıyılar, u -
zaktaki adalar, oldu.k.ları gibi, 
şelr.illeri ve reı>klerile dört kö
ie bir muşambaya aksetmişti. 

Bu fakır ressam bir aydır kö
yün denize bakan \epecığinde 

resmini yapıyor, akşamları da 
köylü kızın kulübesinde barı • 
nıyordu. 

Resim bitince ressam döndü. 
gözlerini kızın gözlerine dikti: 

- Bilsen ne güzelsin!. dedi. 
Köylü kızı orta mektebi biti

reli bir sene olmuştu. Zeki, an
layı§lı, zarif bir kızdı. Köyün en 
güzel, en uslu kızıydı. 

- Biliyorum, dedi. söğütler 

söyledi. 

- Köpekler seni tanıyor mu? 
- Evet, bir kaç kere buraya 

gelmi§tim,. 
Mermer merdivenleri çıktılar. 
- Köşke serbest girilebiliyor. 

Herkes gezebilir. 
Girdiler. Ressam karısına kıy

metli e~yaları, antıka vazoları, 

saatleri, yüksek değerli, emsal
siz halıları gösterdı. 

Köylü kızı yaylarun eteğinde 

ki küçük kulübesini özlüy~rdu. 
Bir gün evvel kocası: 

- Küçük, küçük amma bizim 
a§loınız büyük!. deınişt.i. 

Ressam köylü kızının dalgın 

olduğunu tırketti. 

- Ne düşünüyasun? 
- Seci. 

Saat 13.00: Memleket saat ayarı, 

aJam ..., ınel<on>loji haberleri. 
Saal 13.15 • 14 ... : 

ımıcnJa • PLl 

Saat 19.0t: Pr_...._ 
saaı 19.05: llluzlk (Oda •iizlil -

Pi.~ 

Saat 19.30: Türk müziği (Fasıl hc
J'eti). 

Saat 20.15; Konuş-. 
Saat 20.30 Memleket saat ayan. a

jan~ ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.50 Türk llltizltl: Okuyan: 
Mustata Çaflar, Çalanlar: Vecihe Dar
:raı. Cevdet Caila, kemal , •ı:ruı Sey
laun. Refik Fersan. 

1 - Oıuaa.n Bey. Nişaburek. Pe~re
vı. 2 - Ziya Paşa . Jliiı)aburek yürük 
-aı (Ey ~I ne aeap). 3 - Ziya 
l'afa., IMrrok .. rlh (Bin zeban 
so:rtenıaı. 4 _ )[ 

.. • • • anan 

( ?ı~U&!'4\ 1 
Eminönü Saa b 

Üskiida:rda Mustafa Nihat im· ' 
zasile aldığımız mektupta de • 
niliyor ki: 

cEıııiıı.önünde son günlerde bir 
saat diktiler. Tabii siz de gördü
nüz. Bu saatin bir yüzü Köprü
ye müteveccihUr. Köprüden gt-
lenler bu saatten istifade eder
ler. Fakat işte o kadar. 

Yenicamiden, tramvaydan ve 
yan taraflardan ge diğin;ı za • 
man imkanı yok bu :saattm ı··i
fade edemezsiniz. 

Acaba bu saati dört köşeli l 
yapmak veyahut dört b:r tar;ıf. 

tan gJ.,1leı-ek şelril •e kormak im 1 
Jı:anı ·oJı: mu? 

Yeni Hakimlikler 
İstanbul adliyesinde yenı teş

kili karar.a.ştırılan cmünfent ııa 
kimlikler- kadrosu dün tamami 
le hazırlanını.ştır. Kadrolar önü
müzdeki hafta içinde alakadar
lara tebliğ olunacaktır. 

Sultanahmetteki tapu da.re
sinde bu mahkemeler için hazır 
!anan yerler de bir Eylılla kadar 
tamamlanmış olacaktır. 

• 
lzmir Fuarı Büyük 
Bir Hadise Oldu 

Bu senekı Fuar Avrupan•n Büyük Sergilerini! 
Geride Bırakacak Bir Muvaffakıyet Kazandı 

Fuarda ıtte .. Sn1P SaraYL 
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ANKETlMIZ 

Kadın Hangi Yasta 
Güzeldir? 
BEYOOLUNDA N. D. 

- Kadın be!ıce 25 yaşında en 
güzeJ ~ğmdadır. Çünkü ba yaş 
ta.ki kadı.n kızlıktan kurtulmuş 
ve l&adınlJta .karı:şm.ı:ştır. 

TAıtSİMDE NURİ 

- la yaşındaki kadından da
ha güzeline \esadü:f etmedim. 

ANKABADA l\L l1. 
- Aşık kadındır. Aşkın Y:l§ı 

olmadığına göre kadının güze:i
nin dl!' yaşı yoktur. 
CA(;ALOOLUNDA 'Iı.:.lUU::T 

KOŞKUN 

- Kadın 30 yaşınd;. gıiz~llık 
kelimesinin ihtiva ettıP, tam """~ 
na ile güzeldir. Çünkü bu ya~
ıaki kadın tamamen c>l:!ll" n,ı • 
~tır. 

SA.GLI" 
Karıu Ağrısı 

- Söğütler sana başka bir §ey 

demecil mi? 

Büyük salonun ortasında ilıır· 
mll§larıh. Karanlık iyice bastığı 
için bütün ele-ktril:leri yakmış· 
lar, bahçenin fıslnyl!'lerini aç -
mışlardı. Camlarda yükseklere 
fışkıran suların akisleri oynaşı
yordu. 

lakstmı. 5 _ Nişaburek -lı.ı (Mes
tlnuım klm biıyütlü). 6 _ 

.N~bnrelı saz semaisi. 7 _· ~ 
Bc7, Bleaı ııarkı (Akşam erdi :rlne 
•ular karardı). 8 - Delli.J aade Şeh
naz f&l"lu (ElmediJı bit 1iJıza lJın 
B - fl•-llio Ziya Şehnaz _ .. (D 
JIİlfn .._,__ C• 

-""'111). 10 - Sedat ŞeJuaaz 1 --. Fotoğraf tahlilleri İzmir, (İkdam :Muhabirin • 
den) - Bu yıl İzmir enterlla8J'O
na1 fuarına 11 ecnebi devlet iş

tirak: etmiştil'. Bu devleıler İn· 
giltere, Sovyet Rusya Fransa, 
Almanya, İtalya, Polonya, Ro • 
manya, Yunanistan, kardeş han, 
Belçika ve Filistindır. Şimdiye 
kadar İzmir enternaısyonal fua
rına bu dere<:e fazla ecnebi dev
let iştirak l!'ttiği görulmemiştı. 

kabilınizde sın saatlerce fi· 
lenclirebilir. Atlıkarınca dm
madan dönüyor. Türkiyenin en 
uzun boylu adamı, 18 y~ 

Bileciklit Ömer, iki metre kırk 
santimin üzerinden iki objelrtif 
gibi parlıyan gözlerile size ba -
kıyor. gülümsüyor, beri taraf
ta dünyanın en şişman kadrm, 
yusyuvarlak bacılklarını mah -

rem yerlerine doğru size açıyor. 
Bir Türk san'atkiirının yaptığı 

makine adam ve makine kadm 
da görülıneğe değer şeylerdir. 

- - kana atrısı olarak 
J'uılan lNr hastalık vardır. Fakat 

- Daha ne ıöyliyeeeklerdi? 
- Ressam sana 6şık. seni ııevi-

yor! diyeceklerdi. Bana \'lll"D' 

IDl8Dl? 
Köylü .kw bapııı öııüne eğdi. 

Hafifçe üiredi: O da gizli4en 
gizliye fakir .-ma gönül va
ınifti, lnoec:ik b.ir ..ıe: 

- :het, dedi. 
• •• 

Nikah memurluğuna gidip ni
kaJılandılar, köye döndüler, fa -

kir ressam kansını kolundan 

tuttu: 

- Sen inle ljU tA uzakta görü
nen beyaz llö§ke kadar yürüy~ 
1im. dedi, güne§ batmadan, kıı

:lüJ:ıemize döneriz. Sen o köşkü 
hiç yakından gördün mü?_ Gez

din mi?. Çok güzeldir, diyorlar. 
Köylü kızı dudak büktü: 
- ilen tulüiımıi tercih ede -

rim. 
Ve kahllaha ile gilldıı. 

Ressam ısrar etti: 
- Sahi köşke kadar yurümelı: 

iıstfmiyor musuıı? 

- Sen mademki bu kadar çok 
i&tiyorsun .. 

Köyü arkalarında bırakauk 

köşke doğru Jürüdüleı-. 'Bahçe 
.Qpııııııdan liJ'diler. Kestaneler
le siislenmif. tailanlarla bezen -
miş uzun ince bir yola girdiler. 

Akşam ohıyardu. Yaprıı.ldar, 

sanki wılara .Hoş geldil'liz.. de • 
mek iıı\er güıi fıplcbyordu. Kut -

lar iitü§iiyorıhı. Fakat yeni ev~ 
ler sade kıılb ç;upmblanm din!~ 
Jllrlardı. 

itiip.e yaklaprlarlııen Jı.öpelı.· 

1er onlara dojru havlı1ank l~ 
tuıar. 

Kiıylii m .ftliAB!a ııotuldu: 
- Korkuycırvm... 

i!!Cöpe.kler etraflarmda uçsa -

mağa, diinmefe, ressamın elle • 
rini yalamap başladılar .. 

Çeviren: N. DANTOtl 

- Hayır, burada değil! ' 
- Pekiil4, ben buaz: belr lenm. 

Eğer Miralay Detmar çok geci · 
lı:inıl!', kendisini giimıeğe geldi • 
jimi söy lenilliz. 

Yirmi da"Hh sorua, pencere
ııkn bakmakta olan doktor Had

don, :Miralayın l!'Vini sokaktan a
yıran bahçenin parmaklıklı ka • 
pısından girdığıni gôrdu. Biraz 
ııonra Jıbralay sofaya gırdi On 
dahla daha denn bir sessizlik 
içınde geçti. Niha:ı;et doktor, bek
lediği salona doğru yaklaşan a. 
yak sesleri işıtti. Kapı apldı: Mi
dala ! 

Detmar şaşır mı~ b r haldf'Jdi 
vr yüzü sapsarıydı: 

- Vay, doklar, siz burada wıı.sı
nız? Vallahi bilmiyordum. 

Doktor, dikkatle Jıliralaym JÜ· 
.o-r._...ı...,,~•t• 

- Artık grç oldu, gidelim. 

Ressam gülümsedi, sonra yer -
1ere kadar eğilerek selam ver -
di: 

- Eu tı:Ö§ll sizin köşkünüzdür. 

- Beı..im ıni1 

Xöylii kızının kahkahası cam
larda akisler yapb. Ressam de -
vam etti: 

-;- Bu köşk sizın köşkunüzdür. 
Een Lu l:öşlı:iin s-ıhibiyim. Benim 
malım •izin malınızdır. 

Köylü kıı, sanırdı, d~memek 
için koltuklardan birine yaslan -
dl. 

Ay doğuyordu. Etrafta artık 

çit ycıktu. Gecenin sessi.z.lıği dört 
yaıu kaplamıştı. Amma aşağıda, 

yaylanın eteğinde küçü:lı: kulübe 
masum masum, boynunu bük · 
miiş. sahibini bekliyordu. Köylü 
kızı, bir hamlede bütü.n saadeti· 
nı f'linde:ı almışlar gibi göğüs 

geçirdi. 

- E'yvah! .. 

- Bütün kızlar içinde en ıyı 
yüreklisi, en güzeJ sen o duğun 
iıçiıı. ı;eru aldım. 

!Köylü kız, sevdiğini bedbaht 
etmemek için gülümsüyordu u
tık- Kade:rine rıza göstermek -
ten lıııfka çaresi yoktu. 

Ancak akşam olunca başını ca 
ma GaJıJar, yaşlı gözlerle ta u

zaklardaki klôçiil kulübesine ba
kı1ardu oNeden fakir değilmiş?. 
Kora bir giirüyii dört köfl' bir 
mupmba.,a nl!' dıe g\ll.el sığdm • 
yurdu •••• 

• •• 
Biiyük beyaz koşkim. gelini 

gün ~ aararıp soll>)'Ordıı. 

H_..hğuu teşhis ede:rniyorla:r, 
dnaaım lnıl.amıywlardı. 

lli:r yu allşamı, lıoynwııı lıük· 

Zafııta Romanı : 17 
Neyıniz var Mıralayım? 

dedi. sızi bugiin biraz rahatsız 
gfuuyorum.. 

Miralay, sinirlı bir halde gü • 
lümsedi: 

- Hasla ını? dedi, alay ctmeyi
ruz doktor! Yalnız, sizin buraya 

gelişiniz beni hayrete diiŞirdii. 
Burada bir zatın beni bekliye • 
ceğini biç aklıma g<'tiı"memiş • 
tim. Hı.zme~iler de bir şey SÖJ· 

lemediler. 
- Belki sizin eve girdiğinizi 

duymamışlardır. Çünkü o kadar 
sessiz, sadasız gırcfiniz ki ... 

Bu son söz, Miralayın üzerinde 
bir elektril tesıri yaptı. Detınar, 
muhatabına do«ı"u bir adım yü • 
rüyerek: 

- Ne demek istiyorsunuz? di
ye sordu. 
~mi zamanda doktoru lı:olun· 

Saa& 11.U: lbt1alıık - k
llut ZlAS: )/ ...... ııolüJar • .. • 
llaal Zl..50: llüllk (MelecH!er). 
Saat 2%.00: Müzik (Küçük orkes-

tra. Şet; Neclp AtlwıJ. ı - Raıııı Ma

lımıer; Serenad. 2 _ Frederlksen. 
6-laıı4 IÜW. s - - Lölır 
Tempo -po (Galop). f - Cwrnik, 

B&ksedcn lı:.allılcr, 5 - Delitıes, Men
lı&. • tıaltt oöUI, 41 - Bnnııdmaııs, 
Felemenk sül&J.n4en .Aş-k Gölü). 7 -

Colerid&'• - TayJo.r .. Afrika süiti. 

Saat %3.IO: So• ajans :ıı..ı..rıcri, zl. 
raa&, esham ve labvlli.t, kambiyo -

·- ..... _ (fta&). 

Saat 23.20: ır-ıizlk (Cuıı.nct • Pi.) 

Saat 23.51 • H.86 : Yanııt.I proc-

Posta ile Yapılacak 
Tebligat 

Adli tebligata posta ile ya
pılması hususunda şehrimiz ad· 
liy6uıde <IE esaslı çalışmalara 

~tir. 
Bu münasebetle bir de ko

mısyon teşkil olunmuştur. 

Bu suretli!' l Kanunusaniden 
iübaren tekmi acili tebligat pos 
ta ile yaptlacaktır. 

Taksim Eahçesi Gaz"ncsu 
Taksim ~~de yapılan gır

zill<>llım yalnıı hcı) kısmı Cüm -

lı.uriyet bayramuıa ,etiştirilebi

lett*.tır. 

tıi, başım yastığma gömdiıi. (ÖZ -

lerini hayata lap;ıdı. 
Doktorlar: 
- Neden öldiiğünü aıılıyaıı:ıa

Dık'. d.,diler. 
Kocası, deriıı bi:r yeis içinde, 

gaı. y~ını ııi1etek: 

- Ben biliyorum, ben anla -
dun, dedL 

Sonra emretti: 
- Kef.,n diye gelinlik b"yaa 

basma entarisini giydirsinler. Ö
bür dünyada aııcal lıöyle rahat 
eder!. 

dan yakaladr. Fakat Haddon sil
kinerek. kolunu kurtardı: 

- Doğrusu Miralayun. dedi,• 
sizi zihnen fazla yorgan görüyo
rum. Rica ederim, sükfınet bulu
nuz. B~n buraya geldimse. beni 

görmek istediğmizi zannettiğim 
içindir. Fakat eğer ıster · niz bi· 
raz sonra gelirim.. 

Miralay kolunu indirmişti: 
- Affedersiniz doktor, dedi, 

hakikaten beynim perişan.. çolı: 
düşünceliy fi'- Sonra Meri bana 
endişeler veriyor 

- Merl. yani kızınız.. 

- E~t. Merl'in sıhhati ~ok fe-
na! Fikrinizi almak için sizi gör· 
meğe gelmiştim. Kız günden gü· 
ne eriyor~ Eğe.r onu Plat'tan ayır~ 

mıya muvaffak olmazsanız, kor
karım, büsbütün yatağa düşecek. 

Haddon, düş(ıncelı gözll!'l"!e mu
hatabına baktı ve hakikaten o 
günlerde müşterileri arasında si· 
nir buhranının çok fazlalaşmış 
olduğunu anladı. 

- Ben kızınıza, sırf bir doktor 
sıfatile tavsiyede bulundum. Der. 
hal buradan hareket "tmesini 
sö !edim. Daha fazlasını yapa • 

Biza fotoğrafinızı gönderiniz 
kim olduğunULu söyliyelim 
YAKUP YÜCEL (İstanbul) 

- Zeki bir iş 
adamı tipi. Kav 
ra.ı şı çoK faz
ladır. Zekası -
na çok güvenir. 
Multefitür. Ar 
kadaşları ara . 
sında tatlı dili 
ile tanınmış -
tır. İntizamı se 
ver. Az'1nkar • 

dır. Her iş~e muvaffak olunca
ya kadat u~ır. 

* NECLA ŞENDİL (İ.stanhu•l 
- İntizamlı 

bir tip. Çok ze-
kidir. Tam bir 
iş adamı evsaf 
nı haizdir. He -
nüz genç olma 
sına ragmen ha 
yalı anlamış -
tıır. Bu da çok 
zeki oluşundan 
ileri geliyor. 

Kendi i~ini kendi yapar. Baş 
ka'arına emretmesini sever. Dik 
kat l!.assası da çok kuVVl?tlidir. 

* REŞAT YUKTSEVENEK 

(Jlqildql 
- Cideli bir 

tip. Zekasına 

fevkalade iü -
madı vardır. 

Kararlannı dü 
şünmeden sür
rat'e vermez. 
Fakaı verdiğ" 
karardan da 

dönmez. Azinı
ürdır. İyi dost 

nıam. Biraz da sizin gayretiniz 
lhımdır. Hatta siz dahi buradan 
bir yen gitseniz çok iyi olur. 

- Ben mi? Ben ne diye (ide· 
cei.nıişim? 

Haddon. sükiinetle cevap ver
di: 

- Başka bır cinayetin önünü 
almak için! Polis, Kosdon'un ıizi 
öldürmesi ihtimalinden kuşkula
nıyor. Halbuki siz buradan gi • 
derseniz; cinayetin hedefi orta
tlan kalkar. Kızınızı da beraber 
gi>türürsenız. onun da sıhhati ya. 
va• yavaş düzelir. Ben bu işin 
başka türlü halledilebileceğini 
zannetmiyorum. 
Mır alay Detmar, ba'jını salladı: 
- Doktol", ben tehlik@den ka

çan adam değilim, dedi. 
- O halde size lüzumsuz tav

sivelerde bulunmakla vaktinizi 
kaybetmiycyim. 

Haddon, omuzlarını silkerek 
gitmeğe hazırlanrl • Miralay kü
çük salonun kapısını açtı, sofa -
ya çıktılar. Artık hiç bir şey ko
nuşmuyorlardı. Fakat tam evin 
kapısını açacakları sırada, Det. 
mar Jıa) retle bafırdı: 

İzmir fuarı 430.000 metre ka· 

re gen.işliğinde Kültür park sa

hası içinde çok miihmıne! ve 
emsalsız bır eser balınde cazıbe 
saçmaktadır. Türkiye buyük tu
rizm hareketi yaratan Izmir fu. 

arma memleketin en uzak kqe
lerinden bile pek çok ziyaretçi 
gelmektedir. Fuarı altı g-..ndür 
ziyaret edenlerjn sayısının ıki 

yüz bine ya:ltla~ınış olması mem· 

leketteki turizm canlı lığının en 
güzel bir delilıc:ür. Yalnız mem
leket dahilınden deği hariç -
len de Izmire fuarı gürmek mak· 
sac:üle gelenler pek çoktıır. Bun

ların arasında bulunan F'ransız, 
lııgiliz ve Yunan gazetecileri, 
hnıiz fuarını fevkalade b.ı· eSEr 
olarak tavsif etmektediı>ler. 

Fuarın iki türlü manzarası 
vardı:r: 

l - Günduz manzara.ı ı. 
2. - Gece manzarası. 

Gündüz manzarası ayrı cazi -

be ve güzelliktedir. Havalar se
:rinle4iği için giiıaÜıı .lıer saat!n • 
de bile fuarı gezeıılft <;oktur. fa

kat billıa.ssa geceleri, İzmir fııa· 
rım Londra, Paria v .. y a Berli • 

nin en mamur ve ışılrh ııir kil§e· 
si zannına düşenler hata etnüş 
olmazlar. Avrupanın mamur kö· 
şelerini dolaşml§, görmüş ol:ı:

lar, oralardııki güzellik, konfor, 
eğlenme vasıta.lan ve kısaca SÖ.J

liyeyim her şeyi, İzmir fuannda 
görmekte ve Iıulmaktadırlar. 

Fuarda he~ şey beş kuru'! mu-

- Allahım. yine ne olııyor' 
Doktor da Miralayın baktığı 

tarafa balı:tı. Karıp ltalGırmıda 

Heterington bir polise meram an
latmıya çalışıyor, bir deli gibi el
lerini, lı:ollarmı sallıyordu. 

Haddon. der~! 'anlarına koş
tıı ve ihtiyar adamm hakikaten 
bir isteri buhranı geçirmekte oJ.. 
duğunu gördü. 

- e vu? diye sordu. 

Polis menıunı: 
-- DoğruSll ben ele ltir ,ey an
lamadım, eledi. bf.duı salat ga.. 

liba! 
Miralay Detmar da yanlarına 

gelmişti: 

- Bu adam delinin biridir, lıem 
yalnız o mul 

Doktor, bütün vücııdü titriyen 
ihtiyan teskine çahşarll: 

- Canım, biraz kendınizi tup
laymız, dedi, ne oldu böyll!' size! 

Heteriııgton, asabi bir kah
kaha sah verdi: 

- Bana mı ne oldu? 

Sonra sesi d~şti ve J>l!'S P"'" 
deden: 

- Dolı:tar, dedi. benimle ber• 
ber nlinir, .- "Mı rey ,ı;stere • 

Diğer tarafta hayvanat bahçe
si var. Bu sene bir çok yeni hay· 
vanlar getirilmiş. seyircileri bek
liyor. Atı§ poLgonunda gençler 
durmadan atış yapıyorlar. Te -
nis kortların<la gece bile kadın
lı, ~rkekli gruplar göze çarpıyor. 
Açık hava tiyatrosunda İstanbul 
Şehir Tiyatrosu san'atkfuları 

temsiller veriyorlar. 

Kastamonu Mebusu 
Hüsnü Açıksöz Öldü 

Kaslamanu mebusu ve Kas
tamonuda intişar eden (Doğru 

Söıı) refikimi:ı.in sahip ve baş -
muharrıri Hüsnü Açıksöz, bi1' 
aydanberi teda"i edilmekte ııl

dLJlu Şişli Sıhhat yurdunda Ji~ 
fayap olamı arak vefat etııı.q -
tir. 

Merhumun cenazesi dün bii
yük merasimle &hhat yurdun • 
dan kaldmlmış ve Teşvikiye ca
miinci., dini ~asimi icra edil -
dikten sonra i'eriköy nıuarh • 
ğına d"fnedil.miştir. 

Merasimde Büyük Millet llee 
lisi namına mebuslarla İstanDul 
Parti müfrttişi Tmik J'ikret 
Sılay, İstaııbul viliyet ve bek -
diye erkilnı e biııçok. Kastamo
nulular ile arı..daşlan nuır lııu

lunmuştur. 
Hüsnü Açıksöz, K&sıamonıı • 

da Milli ıcucade!.e i(in çahpn· 

ceğim. 

Sonra Detmar'la polis memu • 
runu işaret ecle:rek: 

- Siz bunlara tıdmaym, lıe • 
nimle lıenber gelin, dedi, bu if 
serıden benden başka kimseyi • 
lak;ıclar etmez. 

Doktoru kolundan tutarak sö
rüklemeğe başladı. Kapı yanm 
aralıktı, her ikisi de sofaya geçı. 
tiler ve lıapın tamamill!' ~k dıJ. 
ran çalıpna odaaına girdiler. 

Dolttozmı ilk görine ~ şey, 
ardına kadar ll(ılmış bir kasa idi. 
Bütün lı:ağıtlar ~re dökülmüştü. 

İkinci manzara daha müthişti 
Löpı-ens'in cesedi yerde yatıyor. 

ıhı. Kafası pa~lanmıştı 
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A~AÇTAN TAÇ 

- Allahım! 

Miralay, mesai odasının 1ıapı•ı -
na geldiği. zaman, böyle bir say
ha kopardı. Odanın zl!'minine 
yııyılmış olan lranlara balı:alı:al • 
mıştı. Arkasından plen polis 
memuru ıJ. ayni luı3'1"'t İfİndey
cli 

biİlrle Ilı. -..ı -da mncul ıle
ıı-. 

.. :ta .... ""''"Ilı"' .......... tııdıır. 
Ba 1ıaalaliiı lethiıı için prallk ça. 

.., pdur: 

'Yi 5 tt:& W. ..... M"Mmd? 

§) itila ...... edllQwa, baala
bk mldededi.-. a. lalı.dlrie mldc ;e. 
daviıdne möneaat edlllr. Eier ha-a fOlı ...,... karın a,insı başla_._._ __ 
~... .. ... met ft kalla o:.&u~ 

ia lllıa -lallk b-.larm hangisinde 
olduiunu anlama it pratikle ~fttir. 

Ba:n.lan karm atrısma karp tl&t:tera 
..,.- - ,.._ i-.ler. uu 
a .... iehllk.eüdlr. Filvaki barak· 
lan leınlzlemelt için müshfl çol ~I 
bir t..ıb!J«r. l'lıbt kir ....,,..k fle· 
fllilmt. a...-ıt .-- -. klıli
kd ıwbctııe dıi,.. maş oluruz. 

Kana 9irlU tiyip •cçme-k doiru 
ıleilldlr. fit tedbir alınır alınmaz 
daktora miıacaa& ... .-. 

laı-dan birısi idi. Henüz İstan -
bul hükümetinin valisi Kasta -
monuda hüküm "tırerken Hüs
nü Açık.söz ve arkadaşlan (Açık 
söz) de en ateşin makalelerle 
Milli Mücadeleye hizmet etmiş 
ve büyük fedakarlığnıdan dola
yı İstiklal madalyasr ile taltif e
dilm.işti. 

Ebedi Şefin ye Milli Şefin bü 
yük takdirlerini kazanan Hüs -
nü Açıksöz bu devttde Kasta -
moııııdan melıus seçilmişti. 

İki y1l evvel tarihi Açllı:söz 
gazetesinin ismini (Doğru söz) e 
tebdil edeıı merhumun bu gaze
tedeki makaleleri bilhassa Par
ti tarafuıdan ~olt takdir ~ -
ııı.i§ti.; 

Hü.anü Açıhöz, çok vatanper
veı- bir zattı. Henüz pek gerıç 
denecek yaşta vefatı kendif;ini ta 
.ıııyanlan çok ıniiteessir etmiş
ür. 

Hü.anü Açıksöze Cenabı Hak
tan mağf"ıret dileriı:erı kansı ve 
yetim bıraktığı iki oğlu ile (Doğ 
ru sıiiz) yazı heyetine taı:i:yftle· 
rimizi sunanz. 

lfııddım efildi, ölünün elini 
tutta. Bu& gı"bi! Fakat evvela 
pmmalt ~ sağudıığwıa gCire 
hemen ölünün J'f!'leğini, gömleği 
ni ~ ııöiziiM kWa.k verdi. Son 
ra birdenbire doğrularak Hate • 
mıııton ııcınhı: 

- Ne zaman gf'Jmişti? 

- Bir saat kadar oluyor. 

- İçeri.ye aldığınız zaman yal-
JU2 -ydı? 

- Ewt, ..-t, efen dimin dos
yalarını ~tkik ebotie selmişti. 
Kiıwnin .kpıncliğni rahatm et

memaiııi Aiy.lrdi. Fikat birisi 
11.n tiıjni .rahatsız ettt. 

Hadtfon polise doğru döndü: 
- O halde 'f'1 yirmi dakilı:a i -

çincfe birisi buraya firdi VI!' çık· 
tı. Bu zaman içinde m vazife -
nizden bir ye>re aynldınız mı? 

Polia memuru yaklll§tı: 

-nen komisere telefon ede • 
ceğim, dedi, yerimden hiç bir ye
ra oynamadım, bu eove ele Löp • 
rens'den başka kimsenin girdi

ğini göremedim. 
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N.h t Harbi Göze Almak 
ı aye k . ? 
Lazım Gel:c: ta~ı y:pmamış, Fran· 

. · sayfada) ç . · h lıkl k' (Bas tarafı 1 ın':' . sıılh sızların hıç mı azır arı yo . 
lüzum görmeleri teraziDID Alman tayyareleri Londra ve 
gözüne büyük bir ağırbk ':;:~ parisi yakarlarmış. Acaba İngL 
ve barp faciasııu bebem on !iz ve Fransız tayyareleri de bu 
zaklaşhrınak için yapıJınış s sırada yeraltı sığınaklarına sak-

fedakiırhktır. .. iik de'V- 1anarak meydana çıkmayacaklar 
Avrupa işleııine ve buy d' • mı? 

d ki rekabet ~va · F eh' ı · ana !etler a>rasm a . T" kle- İngiliz, ransız ş ır erı y • 
!arma çok uzak olan .bı~ d:: ge- cak ta Alman şehirleri hiç mi 

. . b"yle e]ınıız ak' rin sulh ıçın o tıııiş yaıunıyac • . • • ağa aZ'D"-- -
len her şeyı yapm • harbi Evet, biliyoruz, Rusyawp anı 
olmamıza rağmen, yıne bal surette diğer cepbe ile bir ademi 

• · kiın yoksa, 0 
• sakı olması b · durdurmaga ını 

1 
ıksınl• de- tecavüz mi yapmış ır 

de «harp bir iın evve ç hayli hesapları bozmuştur, buna 
mekten boşka çare k":::d ve- Fransızlar da pek ziyade miiııfe. 

Çünkü bir haftadır, edilmiş il olaralı:. gazetelerinde Ruslara 
bin bir bahane ile ihda.i tenef· atıp tutmaktadırlar. Hatta dün 
olan harp bavası, artık Va- gelen Fransuca (Grenguım) 

b. hal almıştır· ifşa tta bulunmak füs edilmez ır ihverci- mecmuası şu a • 
laô bu sözü söylerken~ tadır: 
Jerin sinirleri bozmak kla kan• ..Moskovadald İngiliz ve Fran· 
mütemadiyen çıkard'. . n iiıerl· sıs askeri bey'etleri, Rııslıırm 
ıpklıldaım ni)ıayet ~~ nLiği :ıe.. kendilcıile beraber olacaklarına 
mizde de tesirini goste 

0 
kadar emin idiler, ki Almanya. 

habı da tıasıl olabilir. . tıozul- ya karşı alınmış olan. veya 111ın-
Türkiin sinirleri . • ınası iktiza eden tertibat ve te-

Hayır, Türk )ıer valdtld gibı dabiri askeriyeyi Rus erkim har. 
munııştu, . kendinden eınin bivesine bildirmekten çekinme. 
vakur, metin ve • ııazır dur • ' !ar 
vukuatı karşılatnaga ınişlerdir. Halbuki Rus hir ta-

maktadır· . ken-wt ·· bir alcının, 
Fakat un içinde ya. 

di köşeleııindıı huzur . 1ına-
k gayelen o 

şamaktım baş a . d böyle 
. __ ..,. nıilletlerın e, 

yan bir ~ 1 ve arzuları. 
bir tek adamın eı;;: daha ziyade 
na filet olmasına Bu ı:ıınaıyet 

h ül edilemez. • . . 
ta aının Fransızlar •ÇID 
İngilizler için de, aieıni için de 
de, bütün A vru~ tinelis mese
bir haysiyet ve ızze tı 

. • başlamış r. 
1esı olmaga hütlin Av-

- .. dür hcınen 
Kaç gun . si13hlannın başı. 

rupa ınillctlerı patlıya-• 11,.ru 11eya 
na geç~Ş, .pa ile bekleyip dur-
cak endışesı AJnıanYa aza. 

kta ,__ Anladık, bilin 
ma '"'· 1annuş e-

• derecede hazır alik' • imi~ 
mı . ta arcye nı ..,. 
yiz kaç bin yY keri hudutlara 
ve kaç milyon as 

yı~· L .. ııa mukabil, lngilizler 
Peki .,.. .................. : r .. Askerlik İşleri ı 

ı• ~···················: •••V ... 
Yo"'kla!!lalar 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şu

besinden: 

1 _ Şubemiz yerlisinden as
kerlik çağına girmiş olan. 335 
oo~ularla tahsil ve. sıhhı se
bep1'erden d<ılayı ertesı seneye 
bıraktlanların son yoklamalarına 
şubemiz binasında toplanacak o
lan askerlik meclisinde bakıla -
caktır. 

2 - Yoklamaya 1 Eylfıl 939 

da başlanacak ve 31 1. Teşrin 939 

da son verilecek. 

Y ki maya her hafta pa-3 _ o a ··n..... 
. mba ve cuma gu 

zartesı, çarşa 9 dan 12 ye ka-
lcri sabah saat . 

dar devam ~ileee::~i okulla-

4 - Res;;~ v~ecile tilbi ol-an 
ra devam tl ıp bulundukları O· 

kay• ı , duk 
ı }arın üfusa kayıtlı ol • 

kulla•dan n . gösterir fotoğraf-
ah ııeıerı 1 ıarı ın adildi vesika getirme e-

lı ve tas 
.· ıazıındtr· hiye için ayrı-
n f!er na ·ı . 

5 _ • gösterı mış -
agıda 

"nler aş 
lan gu " 1 Ey-

h·yesı. tir: ·ıu na ı 
A - 13eyoğ. (dahil) 

"'y!ul " s Ey -ıtır 939: 6 "' l)Jlıiyesı. 
G ıata n Jıil) 

B - a tül (da .. O Ey
ltıı 939: ıs EY nahi:fesı· 2 

c - Ta~;ul (dı>hil\ Eylül 
lfıl 939. 2.2 . a]ıiyesi: 2 

D - Şişlı n d,ahil) . 6 
939 4 1. Teşrin ( ııabiyes~;l) 

ırıı~a . (daıµ 
E - Kas 1 'feşrııı ı*ıur -

1. T~rın 939: ı_s · e J{eın~ (da· 
F _ HaskoY v 

1 
'1'.şrtll 

' 23 . 
gaz· 18 1. TeŞrın 1ıa· 

. ' . olUP 
hı!) İZ yer\151 da bU' 

6 - şubern )taıarın yer· 
riç şubeler rnınt~unduklafl yok 
lunanlann da. bu ubeıeri!l~eııtl • 
terdeki askerlık ş 

1 
rı lfıZ 

~aa 
lamalarıı11 yaptır, .. 

dır. 

raftan iki hey'etten askeri ted. 
birler bakkınıla bu suretle ma
lfunat alırken, diğer taraftan da 

0 tedbirlerin müteveccih olduğa 
Almanlarla uyuşmakta imişler. 
Böyle bir şeyin tarihte misli gö
riilmemiştir.» 

Bu hal, şüphesiz Almanlar için 
ayrıca bir kuvvet teşkil edecek.. 
tir ve Lehistanın vaziyetini de 
bir kat daha güçleştirecektir. Fa
.kat ne olursa ol<sun kat'j ve ani 
bir karar verip harekete geçmek, 
herhalde tereddütle vakit zayi 
ederek muhtemel düşmanlara 

fırsat kazandırmaktan daha iyi
dir. Hatta bizim kanaatimhce 
asıl sulbü temin edecek o
lan da böyle kat'i karar -
lardır. Bu sütunlarda yaz
mağa baş ladığım:ızdan beri hep 

bu fikri terviç ediyoruz ve yine 
de ısrarla tekrarlıyoruz, ki «Ha
zır ol cenge eğer ister isen sulbü 
sa1filı» düsturu mucibince harbin 
önüne geçecek olan en müessir 
tedbir, kat'i sm-ette harbi göze 
aldırmaktan ibarettir. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velid 

En Tarihin 
Güzel ~-:adını 

(Baa tarafı 1 inci sayfada) 

k d imi erkek :farzede -ben de en 

rı·m• dedi. . . d 
· ·· beJeri ıçın e 
Onun aşk teeru. . ık bu 

. ti. i felsefe bu idı. Art . 
erış g d' · terketti. Bır 
felsefeye ken mı " 
erkek gibi eğleniyordu. ,::,al~n~ 
kalabalık olmağa başladL N ı 

P edantsem• den nefret e-
non c "'lim 
derdi. Yani cahil olup da a 
örünmeği sevmezdi. O aşk yo

funda daima yeniliğe ikoşm~u. 
cLayni• manastırından .. ç~ca 
ü-ç dört sene .Marki do Villar· 

. 1 )·apmadığı kalmadı. Bu 
SOıt l e .. l 
B§ıkından bir oğlu dunyaya ge -

di. 

Dö Villarso onun son aşkı ol
du. Artık yaş• 40 idi. 

0 şiirle de uğraştyordu. Mol
yer, Bovalo, J14inyar Madam Do 
lasabliyer onun salonlarına de

vam ediyorlardı. 
50 yaşında iken bile kendine 

lapan aşıklar görm~tür. Fakat 
o bu yaşta masum bir genç 
kız gibi yaşadı. 

İhtiyarlığına karşı kendini 

şiddetle müdafaa ediyordu. Ni
non bir kadın olduğu halde bir 
erkek gıbi yaşamıştı. Bir erkek 
gibi beis görülmiyen şeyleri yap, 

ınış; en vakur bir erkek duygu
larile mütehassıs olmuş, iyi ya
şamış, ömrün,ün nimetlerinden 
hisses!Jı a1mış, terbıyenın kuv· 

vetile güzelliği ve nezaketile ken
diJlİ takdir ettirmiştir. 

l{ayaltan ahirete bakan gir
d plı noktaya gelince gençlikte 
h~ ~atıra gelmiyen mesleler, d;in karanlık meseleler, fikrini 
ıı.rınalamağa başladı: Gayri ma
lıl11''> düşünüyordu. Papaslar o-

n ruhunu heyecan içinde bı-
ııu O ih aJ<l'llışlardı. n ayet kendi ar 
r ıısili> dine rücu etti. 85 yaşında 
~\dUğu halde öldü. 

AMERİKA 
Harekete 
GEÇiYOR 

Bütün Dünya Seferber 

Bitaraflık Kanunu 
Ruzveltin İstediği 
Şekle Giriyor 

Nevyork, 29 (AA.) - He -
tald - Tribune gazetesinin Va
şiı:ıgton muhabirinin öğrendiği -
ne güre parlamentonun bundan 
evvelki içtima devresinde Ruz -
veltin bitaraflık kanunu hakkın 
daki tekliflerini kabul etıniyen 

infirad taraftarı demokratik gru 
pun bütün azasL Avrupada harp 
çıktığı. takdirde - bitaraflık me -
selesinde Ruzveltin yanında yer 
almağa karar vermiştir. 

Birkaç grup şefi isimlerinin 
zikredilmemesi ricasi\e bitaraflık, 
hakkJndaki fikirlerini değiştir - 1 
diklerini muhabire temin etmiş
ler ve harp zuhurunda şimdiki 
bitaraflık kanununun feshini A
merikan mill~ti müttefikan is -
te<liği için eski kanaatlerinde ıs 
rar etmediklerini ilave etmşler
dir. 

Grup namına söz söyliyen bir 
zat, efkarı umumiyetle yapılan 
seti bir anketin şimdiki bitaraf 
!ık kanunu feshedildiği takdir
de bunun bütün memlekette müt 
tefikan tasvip edileceğini giis -
terdiğini beyan etmiştir. 

Çemberlayn 
Dün Dedi ki: 

(Baş taraft 1 inci sayfada) 

Başvekil demiştir ki: O ~ün söy
leıliiiııı gibi başmuzın üzerinde bir 
teli.ket dolaşıyor. Bugün bu f'el3.ke

Un o günkünden daha az tehditk:ir 
olduğunu söy!iyeınem. 

İngiltere \arafındao. HlUer'e gön
d!erilcn mesajın bir fıkrasının metni
ni neşretmekle olduğwıu iddia eden 
bir İncilh gazetesinin bu iddiası. a

sdsızdır. 

.Ajansın notu: Bu gazete Daily 
Ekspres'tir». . . 

İNGİLTEBENİN SrYASETI 
DEGİŞMEMİSTİK 

Çemberlayn, IJU suretle sözüne de

vaın etmiştir: 
Hükümell KnJlyenln ıly .... 11 de-

iişmemişllr. ' 
la n İıl.C'ilterenln Hltler e 

ıÇenıbct: y • .. ... ...... 
. o1dufu cc•n.bm dun --;r-m 

vennJŞ ·· ı •· ve 
tevdi edilmiş olduiunu soy em~ 

demiştir kl: tmekte bir 
Nottan derhal netre 

.. edl'· Yalnız Polonyaya da l'orm .._. 
b'Y a)ıhüUerlml~I Ha edeee-
llal'Şl olan te lk 
~tmizJ açıkça blldlrd · . . 
• , EMiNAt• VERMJŞTI 

IUTLER T .ıa bükümett 
son not.asm 

Hitler, il Almanya ara-
lı İnl'iltere e 

Kra yeye lı bir anlaşma 
d tam: ve devıuıt 

jlU1 a da bulundufu hak -
yapıtınası an-usun . 

da bir teminat verm.Jşt.i. . 
kın taraftan Bitler, Almanya ile 

Diler _ 11 ... " olan me-
arasında mu........-. 

Polou".a halledilmesinin müstacel ol
~clum 'h lı 
dutu noktasında. bir güna şup e -

bar etmemiştir. 
in Utere hükiımeti, hal ve fasledU
ı g l da.imi b\t' ıutahıa.n:ıe akdl':e :üncer ola<ıak olan birçok mese

~eıerl Alman;ra Jle mtlıakere etmek 

t ~ır. tabii olarak müsait bir flrsa. ın.ı ....... 
su.retle ku:şılayacakbr . 

(Ba§ tara!ı 1 inci sayfada) 
Londra, 29 (A.A.) - Bratis

lavadan Times gazetesine bildi
rildığine göre, Polonya askerle
rinden bir grup, hududun iyi 
tahdit edilmemiş olduğu Cadea 
mevkii yakininde hududu )eca -
vü~ ettiklerinden dolayı esir e

dilmişlerdir. Bu grupa !kumanda 
etmekte olan Leh zabiti öldürül
müştür. Hadisenin vukua gel -
miş olduğu mıntaka, Alman as
kerlerinin işgali altındadır. 

Leh . Slovak hududunda tah -
şid edilmiş olan Alınan kuvvet
leri, üç grupa taksim edilmiştir. 
Bunlardan birisi Vah vadisin -
den, diğeri Volon yolundan ve 
üçüncüsü de Presov yolundan 
taarruza amade bulunmaktadır
lar. Slovak ordusunun ifa ede
ceği vazifenin Alman ordusunun 
gerilerini himaye etmek veya 

Macar hududunda bekçilik yap
mak olduğu zannedilmektedir. 

-Polonya aleyhindeki neşriyat 
günden ,güne şiddetlenmekte ve 
Alman propagandasının mevzu
larını ele alma:k:tadır. Slovakya

da bir takım nümayişler olmuş
tur. Nümayişçiler, Polonyadan 
elindeki Slovak topraklarını ia
de etmesini istemektedirler. 

Varşova, 29 (A.A.) - Craco

vie - Lvow hattı üzerinde Tar

nos istasyonunun emanet eşya 

deposunda bir bomba patlıyarak 
yedi kişinin ölümüne ve bir çok 

Tarihin En 
Büyük Zaferi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hesi kumanda~ Milli Şef Ismet 
İnönü 30 Ağustos zaferile Türk 

milletine hayat verdiler. 
Bu mesut günün yıldönümün 

de Ebedi Şefin manevi huzurla

rında saygı ile eğilir, Milli Şef 
İsmet inönüne şükranlarımızı 

arzederit. 
Bugün saat onda Beyazıt mey 

danında büyük geçit resmi ya
pılacak, gece feneralaylan ter
tip edilecektir. 

Bugün ayni zamanda Dum
lupınarda 30 Ağustos Zafer bay
ramı münasebetile büyük me
rasim yapılacaktır. Bu merasin1e 
İstanbuldan da bir heyet iştirak 
<>doecektir. 

Zafer ve Tayyare bayramı 
münase-betile bugün resmi dai

reler tatildir. 

ANKARADA 
Ankara, 29 (A.A.) - 30 Ağus 

tos Zafer bayramının 16 nci yıl
dönümü bu sene de bütün yurt 
içinde en geniş bir surette kut
lanacaktır. 

Ankara, daha dündenberi bu 
güzel yıldönümünü teside hazır 
lanmış bulunuyor. Şehrin bütün 
caddeleri ve resmi ve hususi bi

naları milli renklerimizle süs -
lenmi~tir. 

Fakat her şe-7, Almanya ile Polon
ya arasındaki icU nizii.lann lıalli tar
zın• baflıdJr. Polonya ile 25 Ağustos

la ima. etıni$ olduğumuz itilafın 
kat'i metninin bize tahmil etmekte 
olduju teahhöUeri ifa etmek mecbu
ıVetinde buhınduia-muzu pek.ili bi
liyoruz. 

' ı-----------ı ı HALKEVLERİ ı 

İNGİLTEB.E HABBE HAZIRDIK 

İngiltere hük:ümeU, Almanya ile 
Polonya arasında mevcut olan ihtl
lifların mustilıııne bir surette halle
dilebUeeetlnl müteaddit defalar Uerl 
sürmüştür. Mtizak_erelerin müsait blr 
netice verebilmesi isteniliyor idlse 
ortalıktaki gerglnllfi ilıdas ,etmiş 0-

111.n bu.dut. mü!llademelerinin eksilme

si icap ederdi. 
Cemberlayn..,. nnlkunun bu nokta

sında İng-llterenin harp hazırhtımn 

her ~oktadan mükemınel olduğunu 
siytemlşlir. Milli müdafaanın bütün 
dairelerl, ordu ve donanma her ihti
male karşı koymağa imi.de bulun-
maktadır. 

Bu da.kikada. va7.1Yl!~ ı;udur: lfit -
ler'in notamıza verecetl ce\·abı bek· 
llyoruz~ SuUı için çahşmakta olan 
kuvvetlerle mesai birliği yapmak, va
zlyeıJ istikşaf etmek Jmkinı bu ce
vabıL bağlıdır. 

HARP Mİ, SULH MÜ? 
Darp ml olacak? Sulh mü olacak? 

Bu hususta henüz vt>rUmiş bir karar 
yokiur. Bili ümidimizi muhafaza et
mek bilyoru:ı. Hila. sulh lehinde ça

lışmak arm ediyoruz. Kendimize <'iz
miş oldufumuı: yolu takip iı;tn sar

fetmekte olduğumuz kuvve>tln zifa 
uğramasına müsaade etmlyeceğiı, 

ı.. .. - ................ ı 
Zafer Bayramı 

Fatih Halkevinden: 

Zafer bayramı dolayısile 30 
Ağustos 939 çarşamba günü sa

at 20 de Evimizde bir toplantı 
hazırlanmıştır. Toplantıya Ev 

bandosunun çalacağı İstiklal mar 
şile başlanacak müteakiben de
niz lisesi Harp okulu tarih öğ -
retmeni Fevzi Kurdoğlu tarafın 
dan İslikliil savaşı anlatılacak ve 
müteakibr::.n bir konser verile -
cektir. 

Bu toplantıya her :si.iyen ge
lebilir . 

Şehremini ,Halkevinden: 

30 Ağustos BS§kumandan mey

dan muharebesi zaferinin 17 in
ci yıldönümü münasebetile Evi

mizde saat 21 de kitapsarap şu -
besi üyelerinden bay Cevad Ok
yakmaz tarafından bir konfe -
rans verilecekltir. Konferansı 

müteak:p gösterit kolumuz tara
fından bir piyes temsil edilecek
tir. Herkes gelebiJ.r. 

j kimsenin yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. 

İkisi Alman tebaasından ve biri 
Alman ekalliyetine mensup ol -
mak üzere üç Alman tevkif edil-
miştir. 

Varşova, 29 (AA.) - Alman 
ma!kamları hudµdu kapamış ol
du.Jdarı için garp istikametinde 
şimendifer nakliyat1 durmuş -
tur. 
Dantzıg makamları biri Dan! 

zig arazisinde Hohenstein hudut 
istasyonunda olmak üzere iki 
yük trenini tevkif etmişlerdir 

Trenlerin birinde Polonyaya gö
türülmek üzere demir madeni 
yükletilmiş tir. 

Maden kömürü yüklü olan di
ğer tren Gdynia'ya gitmekte i
di. Bu tren Zoppot istasyonunda 
tevkif edilmiştir. 

V arşova, 29 (A.A.) - Dantzig 
makamları, Dantzig'e giden veya 
bu şehirden geçmek üzere gelen 
bütün Polonya yük trenlerini 
müsadere etmişlerdir. 

Berlin, 29 (A.A.) - İaşe kart
ları hakkında kararnameye mu 
halif harekette bulunanlar için 
şiddetli cezalar derpiş edilmiş -
tir. 
Derpiş edilen cezalar şunlardır: 

Büyük cürümler için haR s, da
ha ehliyetsiz ve nizamsız hare -
ketler için ısl8'hhaneye sevk, ka
rarnamede beş bin marka kadar 
para cezaları da derplş edilmiş -

tir . 

Hap Mi, 
~ulh Mu? 
(Baş tarafı 1 uıcı .aytııda) 

da Musol:nı Le birkaç kere gi>

rüşmüş!ür. 

Berlin, 29 (A.A.) - . Havas. 
Hitler İngiltere sefiri Hender · 
son ile görüş~ükten sonra baş

lıca mesai arkadaşlarını topla -
mıştır. Bu toplantının uzun su
receği anlaşılmaktadır. 

ba.al~iyettar rnahfllerde şim 
di'.ik ne müzakerelerin ,ıTILVzuu 

ne de Hitler - Henderson mU.13.
katının neticeleri hakkında bir 
şey söylrnemiyeccğı beyan edil
mektedir. Bununla beraber öğ -
rcnildiğine göre A,itlnrin tahı·iri 

cevabı fiendersona ağlebi ihti -
mal bugün tevdi edilecektir. 

Roma, 29 (A.A.) - Havas a
jansından: Siyasi mahafil, İn -
gilterenin daha şimdiden su! -
hun muhafazasından mesul ol
duğunu beyan etmekte, ya!nız 

İngilterenin Hitlere vermiş ol
duğu cevap muhteviyatının Al
manyayı sulh lehinde son bir 
gayret sariına imale etmesinin 
imkan haricinde olmadığını il:i
ve eylemektedirler. Bu mahafil, 
tamamıle Almanyanın nok
ıai nazarına göre bir sureti hal 
colması zaruri o~mıyan müzake
relerle dde edilmiş bir hal su
r~ti. bulmak imkanını kabul et 
mektedirler. 

Londra, 29 (A.A.) - Amiral
lık bugünden itibaren bütün 

gemilerin karanlıkta seyrüsefer 
etmesini ve limanlarda, sahil -
!erde veya dubalardaki fenerle
ris söndürülmesini emretmiştir. 
İsimleri deniz defterelrinde ya
zılı limanlara ,gemiler ancak kı
lavuzlarla girebileceklerdir. Bir 
gemi ancak bir müsademe tehli
kesi) de lamba yakabilecek ve · 
derhal sonra söndürecktir. 

Londra, 29 (A.A.) - Harbe 
karşı sigorta primleri biı' misli 
.artmıştır. 

Faris, 29 (A.A.) - General 
Veygand, Beruta hareket etmiş
tir. 

Roma, 29 (A.A.) - Resmen 
bildirildigıne göre 3 Eyhildan iti 
baren bü•ün İtalyan toprakların 
da askeri ve resmi veya umumi 
hizmet otomobil, otobüs ve kam 
yonlardan başkasının seyrüsefe
ri yasaktır. 

30 Ağustostan itibaren de lo 
kantalarda adam başına bir par 

siyon et veya balıktan fazlası ve 
rilmesi yasak edilmiştir. 

Lizbon, 29 (A.A.) - Sahihi -
yettar mahfellerden Porteklzin 
İngiltere He olan beş asırlık it
tifakına sadık kalacağı teyit edil 
mektedir 

,. 

Mısır 

Askeri 
Heyeti 

Hüsnü Ezzyedi Paşa 
Mısıra Avdet Etti 
Ankara, 29 (A.A.) - Mısır 

askerl heyet reisi Kahire topçtı 
kumandanı tümgeneral Hüsnü 
Ezzeydi Paşa bu sabah saat bir
de Toros ekspresile Mısıra avdet 
etmiştir. 

Heyetin dığer azası öğleye ka 
dar Genel Kurmayda meşgul ol
muşlardır. 

Heyet öğleden sonra İsmet 
Paşa Kız Enstitüsü ve yüksek Zi
raat enstitüsünü gezmiştir. 

Heyet yarın 30 Ağustos geçit 
resminde hazır bulunacaktır. 

Öğleden sonra saat 17,30 da 
Ankara mevki kumandanı tara
fından Orduevinde şereflerine 

verilecek çayda bulunacaklar -
dır. 

-
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SOLDAN SAGA DOGRU: 

ı - Barometre yerine kullaıııl&n 
bir hayvan - yemek, Z - Uzamaktan 
emri hazır - Li.s kayıfı. 3 - Vapu

Lô Zl ffi Gelen Ter- rım yolunu düzeli.il' - Bir iliç imli, 

1 /1 4 - Büyük anneler. ~ocuk1arı bunun-

,-GUiüN TENKiTLERi 

b Al la. korkuturlar - Uzümden yapüır. 

ti at ınmıştır 5 - Bir erkek iaml, 6 - Uuk nida-

(Baş tarafı ı ıncı sJyfada) 

seyahat edildi. 
Gazetelerin 'esi tekrar du -

yuldu: •Aman bir faciaya sebe
biyet verilmesin! .. 

Ve alakadar makamlardan 
matbuata şöyle bir haber geldi: 

Fiorya trenlerindeki i-.diha
mın önüne geçnıek için lazım 

gelen tertihnlı almak üzere bir 
komisyon toplanmıştır.• 

Temmuzu bulduk. Bu sene de 
sıcaklar mevhum bir cehennemi 
yer yüzünde hakikileştirdi. 

Keşmekeş içindeki dünya orta
sında mesut menılcketinıizin 

mesut sakinleri, allı gün geceli 
gündüzlü çalıştıktan sonra, se
kizinci günü biraz nefeslenmek, 
serinlemek, saadetlerini doya 

doya hiS>cdebilmek için kendi
lerini plajlara allılar. Tabii tren 
ler gene iskarça4•• Artık hasa -

ınaklarda bjle yer yok ... Pazar 

günleri vagonlar vagon değil, 
işkence kanıarası ... 

Ve ertesi günü alakadar ına
kamJardan gazetelere bir teb 
liğ: 

•Florya tı·enlerindeki izdihamın 
önüne geçn1ck için lizını gelen 

tertibatı almak üzere toplanan 
komisyon kat'i kararını \'ermek 
üzeredir ... 

Oh!. Hiç değilse ağustosta ra
hat yolculuk edilecek... Fakat 
ne gezer. Pazar günleri haddin 
varsa Floryaya gitmek için tre
ne bin! .. Ya binmeyip de ne ya. 
pacaksm? .. Hava a1n1ak1 serin ... 

lenıek zaruri bir ihiiya~ .. Bu ih
tiyacı duyan vatanda lar haklı 
olarak avaza başladılar: 

-·Allah rızası için şu jşin ça
resine bakınız!. .. 

Vatandaşların bu haklı şiQ -
yetlcrine alakadar nıakamlar der 
hal matbuat vasıt .. ile cevap ver
diler: 

•Florya trenlerindeki izdiha
ıııın önüne geçmek üzere 18.zım 
gelen tertibat alınmışhr.> 

Ve 29 Ağustos 1939 tarihli ga
zetelerde şu havadis intişar etti: 

•Evvelki akşam geç vakit Flor 
yadan dönüş yapan trenlerden 
birinde fevkaliıde izdihamdan 
hi.r çocuk ezilerek ölmüştür .• 

Şimdi merak ediyoruz: Aca-
ha, ne mutlu bize ki tek kurban
la bu mevsimi kapattık! Deyip 

yan nu geleceğiz, ~·ok.sa bu faci

anın müsebbiplerini cezalandı • 
racak mıyız? .. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Şimal Devletleri 
Konferansı 

Oslov, 29 (AA.) - Oyarın 

başlaması mukarrer olan N or -
veç., İsveç, Danimarka ve Fin -
landiya Hariciye Nazırları kon
feran.sı beynelmilel vaziyet do -
Jayısile akdedilemiyeceıttır. 

"' - Yüz P,:ellii-lnde kullaıulır, 7 -
A\·rupada. biiTüJI: btr nehfl' ismi -

Blr meyva. ismi. 8 - Namus - Aptal 

bir hayvan - Nota, 9 - N .. 'el! - Bir 
vlliyetlm.b:, 10 - Para oyuna - Baf. 

YUKARIDAN AŞAGil'.A DOGRU: 

1 - HayVa.ll}arda l'Orülen tehlike

li bir hastalık - Uzak nidası, 2 - İ
liç kadar luymelll bir meyva • Seb
ırelerln salamuru1, 3 - Senede bir 

delıL ıellr, veya bir erlr.elr. ismi - Bir 
emir, 4 - Kraliçe - İşte, 5 - Bir he

ce, 6 - Gaze~ ismi, 7 - En d
J'ade a!kerıtkte verilen blr emir -

Bq lw11nl 'I! ne detltllrlrse ai 
olur. 8 - Bir kadın ismi - Ra, 9 -
Bir aoyadı - Söz, 10 - Btr içki ismi -

Var ol. 
-.. ,..,.,. ·-w. 

• TAKVİM • 
1358 HİCRİ 1 

Recep 

8 in~5AY 

1355 RUMt 

Ağustos 

17 
HIZ!H 117 

SENE: 1 • 3 9 

~ asatl 

GOOC} 

5 22 
Otıc 

12 15 
ikindi 

Ağustos 

15 57 
Akşam , 
18 46 
Yatın 

lO 22 
lm•ak 
3 39 

30 
Çarşamba 

Ezani 
Güneş 
10 34 
Ôğ!. 
5 ~7 
İkindi 
9 09 
Akşam 

12 00 
Ya lal 

ı 36 
lmsaı. 
8 50 

Dünkü Hava Vaziyeti 
Yqilkö7 •ıeteoroloJi fstasyonon .. 

dan alınan lna.lilınala ıöre, hava -
dıın cenubu şarki 4nadolu bölıesil• 
E•enin ve doiu A.nadolunun cenn 

lruıunlarında aı bUlullu, diier yor • 
terde çok bulutlu ve yer 7er yafııılı 
&'eemlştir. B.üzgıi.rlar cenup bö1P .. 
!erde, orta 4nııtoluda ıarbi, dlier 
böl&'elerde şimali lstlkanıette orla 
Jmn.eıte, 'tralQ-ııda kuvvem esnılt -
Ur. 

Dön İnıı.ııbııida hava tapalı, oral· 
h ve rıı.iqh ıeıımııı. rüzgar ıım•U 
~ aai7ede 4 - ı meVe tu'l.l& 
esınişlir. 

Saat 14 te hava lazyıkl 1012,3 mi
libar idl, Sühunet en yüksek 22.4 ve 

en düşük 19.5 olarak kardedHmlttlr. 
----u~ .oı---

fsviçrede Seferberlik 
Bern, 28 (AA.) - Bütün Is

viç.rede ve bilhassa hudut ının -

takalarında Setir kıt'aları tam 

bir intizamla seferber edilmek • 
tedirler. 

Norveçin Aldığı 
Tedbirler 

Oslov, 29 (A.A.) - Norveç, 
hükiı.meti, Norv"'S sahilleri b• -
taraflık muhafaza kuvvetlerini, 
cSulhün takviye edilmiş kuvvet
leri• halinde seferber etmeğe ka 
rar vermiştir. 

Bu tedbir, birinci torpıdo mulı 
ripleri fırkası ile dördünciı ve be 
§inci torpido fırkalarına v hı -
rinci ve ikinci :ıvn fılolarına 

şamil bulunmaktadu: 



SAYFA- 1 

Kulağınıza küpe olsun. 
Daima Radyolin çünkü; 

Beyoğlu 3 üncü Sulh Hukuk 
mahkemesinden: Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikayet Edenlere: ~ 

•• 
. ' . 

RADVOLiN. 

Beyoğlu Galatasaray Parma a· 
partımanının 23/2 numaralı dai

resinde oturan Atanaş Angelidis 
tarafından Nişa:Q ve Beyoğlu Sa

kızağaç Çöplük Çeşme 1 numara

lı Nikolaki apartımanının 4 nu -

maralı dairesinde oturan Mihran 
Mardikyan aleyhlerine kira bede

linden alacağı olan 113 lira 80 ku

ruşun tahsili hakkında açtığı dava

dan dolayı dava edilenlere gönde

rilen davetiyelerden Mihran Mar

dikyan hakkındaki davetiyenin 

ikametgfıhı meçhul bulunması ha

sebile tdbligat yapılamıyarak ia

de kılınması üzerine mahkel!M!Ce 

20 gün fasıla ile ve ilanen tebligat 

icrasına karar verilerek muhakeme 

si 21/9/939 saat 15 e bırakılmış ol· 

duğundan yevm ve vakti mez -

kun!:a~r.:::ğiniz KAN z u K G L ·u TEN ~::::~=a~!~~: 
' 

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

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkiler-ine ve tababetin 

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

KF Aı N Z ı .. . t"d dGı ı OT E - M •• tah 
az a şışman ıga ıs ı a ı o an ar ıçın en mu em~:r reJım mus a zar arı ır. 

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

lstanbul perakende satı' yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu D.if doktorunun bütün hastala- k:fuda gelmediği veya tarafından 

rına ııöylediği gibi, ciltleri sade<:e musaddak bir vekil göndermedl

parlatmaltla kalmıyarak on.lan ği takdirde gıyabında muhakeme

mikroplazdan, muzır ıııl(yalardan ya devam olunacağı tebliğ maka

ve hamızla:rdan temizleyip çelik mına kaim obnak üzere ilan olu

gi.bi ~lamlık veren yegAne lkııiı>- nur. 939/l!ltl 

IZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR 

dir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi 

• 
1 

Dit macunlJe muntazaman 

fırçalayınız. 

•• • 

HOHNER 
Alrordconlan İs· 
mir Fuannda 

Almanya 
pnlyoaaııda 

Tftrklye ronel 
ajanı JORJ 

O. Papajorjlu 
Galata Yüklekkaldırım 90 - 92 

Beyotlunda Baker ma· 
ğazalanndan başka, hiçbir mü 
essese, halihazırda kız ve er
kek mektep talebesine, genç 
Bay ve Bayanlara mahsllB her 
boyda ve her zevke uygun 
kostümler, empermeabi!lze 
pardesüler, paltolar ve spor 
elbiııeleri gibi zengin ve şık 
giyilecek eşya ltoleksiyo'lunu 
takdim edemez. Şartlar ve fi. 
atlar her yerden müsait ve 
ucuzdur. Dalına BAKER eti· 
kelini tercih ediniz. 

TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 
T ES 1 S TARiHi 1919 

MERKEZ/: ANKARA 

HER NEVi KA MUAMELELER) 

Dahilde ve Haricte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

E '' çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

-Gümrük -Muhafaza Canel Komutanlığı lstanbul 
Levazım A,mirliği Satınalma Komisyonundan : 

Mikdarı Cinsi Tahmin fiatı Muvakkat teminatı Gün saat 
Lira Kr. Lira Kr. 

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

1306 cÇifb Erat kur:lurası 6138 20 461 00 , • 16 da 
1 - Genel komutanlık ihtiyacı için yukarıda cinsi, mıkdarı ve fıatı ve muvakkat teminatı gös

terilen eşya kapalı zarfla eksiltmeye konmllitur. 
2 - Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun gösterdiği vesaik ve teminat makbuzlarını havi olarak hazır

layacakları teklıf mektuplarını gösterilen eksiltme saatinden bir saat evvel Galata Rıhtım caddesi 
Veli Alemdar han ikincı kattaki koırisyona vermeleri. c6302• 

~11miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim!s~a~r;a;çbbn;n;eclb~a~ş~ın;d~a;:.]H~o~r;ıb~o~r~ca;;;;dLdLe~s~in;di.e;-liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİılı'tı 

Kız 

Erkek HAY iYE LiSESİ Yatılı 

Yatısız 
Ana, İlk, Orta ve Lise sınıilanna talebe kaydına başl~nmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan ıt,barcn b 
!ar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek içın mek'"bın hu;;u,i 
otolııis servısı vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Telefon: 20530 
L:St ve Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlanna 1 eylU! cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da 

,~ eylill cumartesı günü başlanacaktır. 

- !)en OIJUUJV•..,.,.••J" 

eykeller de deli! Ben kaç defa 1 açılan kapıya aogru 1'"uu--

1 

L 
HASTABAKICI 
HEMŞİRELER 
Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul gecelı w. para

sızdır. Okul, ;;enç Bay~nların haıtabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, haotanelerde ve umumi sıhhatle aliıkadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teortk ve Pratiktir. Dersler hu· 
sus! doktor profesörler ve rnuallimler tarafından verilir. İs

teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

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

lstanbul Amerikan Koleji 

iKDAM BUGON 

~ 

j._ı_nh_isa_rıa_r _um_u_m _M_ud_ur_ıuo_un_de_n ... 
I - 4-ı50 tnn Paşabahçeye ve 750 tonu Tekirdağına ait olmak 

üzere 5200 ton maden kömürü nakli münakasaya konmuştur. Ton 
başına nakı! ücretı Paşabahçe içbı 230 ve Tekırdağ içın 255 kuruş 
olar.ık talmıin edil."!liştir. 

D - Her iki işin muhammen bedeli 12147.50 lira muvakkat temi

natı 911.06 liraıiır. 
lll - Eksiltme ll/IX/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mıibayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak· 
tır. 

IV - Şartnameler her giiıı sözü geçen §Ubeden parasız alına
bilir. 

V - Münalrasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mütupları
nı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksılt
me saatinden evyeJ mezkfu- komisyon başkanlığına makbuz rnuka· 
bilinde vermelerı liizrmdır. (6679) 

Yatı mekteblerine gelecek çocuklannızın 
Yatak, yorgan, battaniye, çarşat ve çamaşırlarını 

BURSA PAZARI 
HASAN HÜSNÜ 
mağazalarından arayını.ıı:. 

İstanbul Sultanhammu cat!de.i 4, Tel: 20il25 
Beyoğlu, İstiklal caddesi, 376, Tel: 40007 

içmeleri 

lı.bone Şartları KUMBAQASINA 
DAHİLl HAR!Cl 

Seael.llı: UH Kr· 2300 Kr. 
• •)'lık 600 Kr • 1'!541 Kr. 
• • ,w. aoo Kr • 800 Kr. 
1 • llll Kr. 

ILA N 
TF.'K Sth'V!l 
SANTİMİ 

Birinci Sahife .00 kunıt 
lkind Sahife 250 kunıt 
Üçüncü Sahife 200 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kurUJ 
5 - G mcı sahifeler 50 kurut 
1 • 8 inci Sahifeler 10 kunq 

Gazetemlııde neşrt«rlle

cek bilcümle ticari IHlnlar yal. 
nız Ankau caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf flrketlnden almır. 

Kanuni Mümessili ve Neırlyat Di
rektörü: A. Naci, Basıld•tı Yer: 

Son Te!ıraf Basımevt. 

... Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

Eskişehir de 
Ses· Oşok 

İKDAM ıazetesinin tevzi 
merkezidir 

P~ll4ATAN 
K CUK EL 

YAWN 
CEI( DEFTED.İNE 

IMZAATAH 
f>OYOK EL 

OLACAKTUl 

TOQ,K(Y 
ıs 

~ANKASI 
' 


