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ingiltere ile Almanya Arasın a eati Edilen 
Notaların Metinleri Dün Berlinde Neşredildi 
HENUZ SULH UMiDiNi KUVVETLENDiRECEK 
HiCBiR MUSBET . NETiCE ELDE EDiLEMEDi 

Sulh Düzelemiyor 
Fakat Harp Te 
Çıkmıyor! 

Zavalh sulh, eğer tabir cal2se, 
cimile kilise anısında kalmış bi· 
namaza döndü. 

Avrupa siyasi tarihinde sulh ün 
milletlerin elinde veyahut daha 
doğrusu bir ferdin elinde bu de
recelerde oyuncak olduğunun 
başka bir misali gösterilemez 
zannederiz. 

Hiilii herkes, her gün büyük 
endişelerle soruyor, harp niha • 
yet çıkacak nu, sulbü muhııfııza· 
ya imkiin kalmadı mı? 

Halbulııi harp ihtimalinin her 
geçen saat veya günde biraz daha 
uzakiaştığuu Jıisscder gibi olu • 
yoruz. 

Bu nikbinane his ise, bize bil· 
hassa mihver cephesinin başlıca 
gilveudiği baslan harbini yap. 
marun vaktini geçinnİf olmasın
dan geliyor. 

Filhakika M. Bitler şimdi. 

ye kadar olan bütün muvaffalıi. 
yetlerini baskın tarzında hare • 
ketlere medyundur. 

Meseli şu Avusturya işgalini 

göz önüne getirelim. O ne sür'at, 
o ne iini kararlar, i ne yıldırım 
gibi tatbikat idi. Avrupa bu işde 
o kadar şaşırmış, mesela Avus
turya işgaline şiddetle mnanz 
olan M. Mussolini bile o de· 
recelerde baskına uğramışb ki 
plıeser addedilecek bu muvaffa· 
Jdyetin verdiği sersemlikten Av
rupa ricali siyasiyesi günlerce 
kenclilerini Jrurtaramanıış idiler. 

Bu defa ise baskın siyaset ve 
tatbikatı kat'iyyen vaki değildir. 
Biliikis M. Bitler de muhte -
mel düpııaılarıııa, kendi derece
ısinde hazırlanmağa meydan veri
yor ıtibi &örüoüyor. Çünkü her 
geçen günün, sulh cephesini bi
raz daha kuvvetlendirdiğine üp. 

he edilemez. 
Acaba bundan maksad nedir? 

Alman Devlet Reisinin ne gibi 
yeni bir düsüncesine veya kur· 
naılığıııa şahit olmaktayız? 

(Arkası 7 inci sayfada) 
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l ngiltere Donanması 
Dün ·Seferber Edildi! 
Papa Alakalı Devletlere Sulh 
Teklif Eden Bir Nota Gönderdi 
HARBE 
DOGRU 
HAZIRLIK 

Lonılra, 31 (A.A.) - İn&'lllz donan· 
masının buPm seferber edildiği bU· 
dlı·UmekieUir. 

Diğer taraflan llara ve hava lbU
:raUarı da ilk davete icabet için hazır 
buluıunak emrini almışlardır. 

Londra, 31 (A.A.) - Reuter bUdl· 
riyor: 

Başve-ki.letten verilen haberlere l"Ö- ı 
re, şimdiye kadar alınan tedbirlere 
llivete.n, bahri hazırhkları tamamla ... 
mak, ma.nıaum ordu ihtJyaUannın 

cerl kalanlarını ve ayni umanda aa
keri havacılık l'Önüllü lhUyatuulan 
b ir kısmını ılJlh altına çafırmak bu
ıuslan kararlaştırılmıştır. 

Bo tedbirler in umumi bir Hlu ... 
berlllı: emri olarall telakki edilme • 

• 
Hitlerle Çember/ayn Niçin 

• 
Polonya işinde Anlaşamıyor 

Sulba mlitema:rll cörüneo Musollnl, İn&' illere Ue denla anlaşması :rapllfı uman 

Londra, 31 - Buradaki kanaate göre vaziyette hi9bir değifiklik 

yoktur. BaI"p tehlikesi mevcudiyetini muhafaza etmektedir. Sulh 
ümidini kuvvetlendirecek hiçbir müsbet netiae elde edilememiş· 
tir. Bütün ümitler Hitlerin, İngilterenin tekliflerine müsait cevap 
vermesine bağlıdır. 

Salahiyettar mahfillerde beyan olunduğuna göre İngiliz devlet 
adamları sulhü kurtarmak için azami gayret sarfetmektedirler. 
SuJhun kuv;etlenmesi Bitlerin cevabı ile kabil olacaktır. 

Paris, 31 (A.A.) - Londradan 
Matin gazetesine telefonla bil • 
diriliyor: (Arkası 7 inci sayfLda) 
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1 VAZİYET 

logilterede bir asker siper açıyor 
mesl lhım celdlfl ayrıca teba . 1 rua e -
tırUmektedlr. Zira, bu tedbirler, yal-
JUi bahri llderber llfin laınamıanma. 
sııu lsllhdal eylemekted ir . 

vart0v•. 31 (A.A.) - bıtıyatıaruı 
siJih altına ahnması umumj hJ:ınıct
l rde çatışanların. &aYbiını azaltmış 
o~dutundan bu(iınden itibaren olo-

tramvay Iar tahdJd edilmiştir 
bus ve . · 

hüküınete 17 ya.şından alt -
Keza, k k kadın b··ı·· •~adar er e , u un 

mış yaşına a ~ .. 
Unıunıi veya mllh mu-

p 1 nyalı1arı o o 1 de kullanmak ve 
hJımetltr o 

dafaa .ı. bütün menkul ve 
1 ada :mevcu .. Po onY 1 el koymak sa-

kul enıva e 
•ayri oıen kararnameler, bu-
13htyetini veren 

. tir 1 

ırün merlyele glrml'i · llfukabll Al • 
Roma, 31 (A.A.) - ası dola • 

n1ao trenlerinin bulUDJJ'l~ml n tren
yısUe Almanyaya giden Jla ya 

teri lıiğvedilml~tlr. t ·Jiyen 
Dlfer taraftan baliı: için ş " 

. var1yarıY 
ı.renler yarından itibaren ., 

azallılmışlır. . . !ada) 
(Arkı:ıs ı 7 ıncı ••Y 

Siyasi vaziyet vahame
tini muhafaza etmektedir. 
Askeri hazırlıklar yavaş 

yavaş umumi seferberlik 
haline girmektedir. İn
giliz donanması seferber 
hale konmuştur. Polonya
nın umumi seferberliği 

resmen teyid edilmiştir. 

BükUmet 17 yaşından 60 
yaşına kadar kadın ve er· 
kek bütün Polonyalıları 
Millı Miidafaa hizmetle
rinde kullanabilmek sala· 
hiyetini alnu~tır. Alman
ya ile İtalya arasında tren 
seferleri kesilmistir. 

Papa alakalı devletlere 
s~l~~l~ temini yolunda iş
bırJıgı tavsiye eden bir 

nota göndcrmi. tir. İn"il
terc ile Almanya arasın
da yapılan mesaj teatisi 
heniiz müsbet bir netice 
vermemiştir. 

CE~IBERLAYN 

, ..... . - .. . . .... .. " ...... .... . . 

Mayi, Madeni Mahrukat 
~aJ'.İce ~önderilmiyecek 

. '"' ... 

TÜRKÜN 
BOYOK 
KUVVETi 
Türkiye Sulh için 
Çalışanlarla 

Beraberdir 
Dünya buhranı karşısında Tür

kiyenin vaziyetini tahlil eden F . 
R. Atay •Ulus. taki Başmakale
sinde diyor ki: 

cİıı,giltere w Fransa ile kar
şılıklı teahhütlerimiz var. Bal
kan misakının vazife ve mesuli
yetleri içindeyiz. Her vatandaş, 
bıııgünkü buhranın menfi seyri 
karşı.sında Türkiye'nin al.8kası 
ne olab>leceğiru peı< lyı biliyor. 

Buna ra bütün ml'ınleket-
1€ derin bir Sükun ve itımat ha
vası hiikimdlr. Bu sükün ve iti
mat yeni hır harp faciasının aza
metini anlamamaktan gelmiyor: 
otuzundan biraz yukarı Türkler, 

dört muharebe görmüşlerdir. 

Bozgunla parçalanmalann, ihti
lallerin, zaferlerin, acı, tatlı ha
tıralarını ve tecrübelerini ter 
ve taze muhafaza ediyoruz. Sulh 
ve eımüyetin de~rini bizim ka
dar belki hiçbir millet tak<lir e
demes. J'ııbt bütün bu imtilıen
lar Türkiye'nin güzidelerini ve 
halkını, milli mukadderat ve 
menfaatler üzerinde olgun ve 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Orta Tedrisat 
K a d r osunda 

Değişiklik 

665 Öğretmenin Ma
aşları Arttırıldı 

Ankara 31 - Maar!i Vekaleti 
orta tedrisat kadrosunda yapılan 
terfi ve dcğişi.kliklerı nıvetm ış
tir. 

Yeni barem kanunu mucihın" - ' 
ce 14, 17,6, 22, 45, 55 liralık ma.-
aşların kaldırılması dolay.ıaiy le 
orta tedrisat kadrosunda bu ma
aşlarda çalışan öğretmen ve ida
re memurlarının istisnasız ola
rak hepsinin maaşı aşağı derece
ye alınmıyarak yukarı dereceye 
konulmuştur. Bu münaS<>betle; 

98 öğretmen 17,5 tan 20 füaya, 
86 öğretm~n 22 den 25 liraya, 
241 öğretmen 45 ten 50 liraya, 230 
öğretmen 55 ten 60 liraya, 73 ida
re Me 14 ten 15 liraya, 68 idare 
mc. 17,5 tan 20 I ra)~ . 21 idare 
mc. ~2 de 25 1 ava, geçmiştir. 

Yukardaki cetvelin t,1kikin -
dm de anlaşılacağı üzere 665 öğ 
retmcn ve 162 •darc mcmurwıun 
maaşları yeni barem kanununun \ 
tatbiki esnasında yükselt.!m~tir. 

Vapurların Geceleriİhtiyatlı 
Davranmaları Bildirildi 

lzmir Piyasasında ihraç Maddeleri Vapur Bulamıyor 
Ankara, 31 (A.A) - İthalat u

mumi tarifesinin 005 numara -
sında yazılı olan mayi madeni 
mahrukat ve madeni yağlarla 

benzol ve tetraetil dö plomun 
gerek gümrüklenmiş gerekse 
gümrüklenmemiş olsun Tüııki -
yeden ihraç, transit ve harice ak
tarması heyeti vekile kararile 
menedilmiıjtıir. 

VAPURLAR TEDBİR 
ALACAKLAR 

Alfıkadarlara gelen bir emirde 
gemHerde herhangi bir ihtimale 
karşı tedbirler alınması bildiri].. 
miştir. Bütün memleketlerin ge
celeri sefer edecek gemileri mas 
kelemeok kararlan verdikleri ma
lumdur. 

(Arkası 7 inci sayfada) 
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İstanbul limanından bir manzara 

Deniz G. Okulunu Bu 
Yıl 50 Genç Bitirdi 
Dün Mektepte au Münasebetle 

Merasim Yapıldı 

• • 

Dün Kasımpaşada mektep bahçesin de yapılan merasimden jki lntıba 
(Yuw 2 inci ıayfada) 

L!Ri 
Harp Ve Hayat 

Ne )'erle gökyüzünü titreten 
top sesleri, ne ufuklan karartan 
tayyare akınlan, ne gülle tara • 
kası, ne mitralyöz yaylımı, ne de 
fişenk ıı.lıJdarı hayatın seyrini 
durdurabilir. Sınırlarda parılda
yan süngüler isterse etrah ka· 
na bula ın, tanklar ortalığı yakıp 
yıksın, zehirli gezler ölüm saç
sın; hayat; zevkleri, ıztırapları, 

ihtiyaçları, elemi v neşesilc a
sırlar boyunca ürüp gelen akı· 
nmı değiştirmiyor. 

Dün sulhe doğru atılan ndıınlu 
yerinde saymağn başladı, müza
]4ere ümidi azaldL A'nıfıadan 
telaşlı haberler geliyor; Lehis-

. tan umumi seferberlik ilan d 
SELAMİ İZZET SED~ e. 

(Arkası 7 inci aa)'fada) 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 
~~·=-=================="""''-""'""'===========:= 

Yüzbaşı Vapura 
Memur Y azılmışh 

Bereket versin, vapur işini bi
tirmiş. köprü Jrapaıımadan, Sir-
keciye yanaşmıştı. Arkadaşlar 
döndüJer, ~idin Karacaahme
de defnedilmek üzere Usküdara 
1evkedildijini yaralılann da ec
nebi hastaneye yatırıldığını ha -
ber verdiler. 

Bıı tertip, hiç te hoşa gide -
mezeli. İhsana: 

- Biz, bu .ltarardan vazgeç -
meliyiz. Git, yaralıları getir, ben 
yanıbaşınmızdaki cBezm.iilem 
V aldesultan• hastanesinde yet 

temin edeyim!. 
Dedim, gitti. 

HASTAHANEDE 
İşlerimizin böyle fevkalade -

likler de doğuracağını düşüne -
memiştik. Yokuştan inerken kim 
!ere müracaat edeceğimi dü -
şünüyordum. Bu hastanede ya -
kından bildiğim kimseler yoktu. 
Tramvay durağında bir çok genç 
ve yaşlı doktorların inip bindiği
nı görürdüm. Vaktile İttihad ve 
Terakkınin yüksek bir vazifesi
ni alan gözdelerınden birisinin, 
teşkı!ata girmek iç:n vııkubulan 
teklifımi ne kadar soğuk karşıla
dığını da biliyordum. Öyleleri 
hiç muhatap olamazdı. Bu teda -
vi vazifesini üzerine alacak zat, 
heyecanlı bir yurtçu olmalıydı. 

kike gösterebilirdi. Bu en kor -
.lwnç y~rde gizli muhaberenin le 

min edilebileceğini düşünmek, 
mantıka uyanuızdL 

Hayır prensip ilJ>oırile korku
lan yerin korkusuz o:duğunu ka
bul etmiştık. 

Bu pastahanenin arkaya mü -
teveccih ufak bir kapısı gözünü
ze ilişir. Buradan girilince dar 
bir koridordan geçilir, solda u
fak bir hücreye varılır. İşte bu
raya bir makine konulınııştur, 

dört telgı-afıçı, dört hamiyetli 
zat, münavebe ile bu makioe ba
şında, muntazaman muhabereyi 
temin ederler. •Hatıf. namı müs 
tearını taşıyan arkadaş grupla da 
imi temastadır. Mühim ve müs
tacel telgrafları gecellyin de ge
tirirdi. 

Telgraf başında kıymetli ar
kadaşımız İhsan bulunurdu ve 
çok defa tehlikeli dakikalar ya -
şardı. 

Geceleyin, kontrol altındaki 
dairelere müracaat kabildi. Tel
grafhane etrafında ancak bekçi -
ler dolaşabilirdi. Mahzene gir -
mek memnud1L 

Bir gece, İhsan.la birlikle, tel
graf başında bulunmak lii.zını gel 
mişti. Muhılberemiz pürüzsüz de 
vam ediyordu. 

(Arkası var) 
Kendi ticarethanesinde mes'ut l '===========-=-====
bir hayat temin eden kalbsizle
rin bu gibi dikenli yollara sapmı
yacakları da bilinen bir hakikat
ti. İşbaşında hastalanan bir ar -
kadaşımızın tedavisine gelen. ve 
bu yurtta zengin olan adamın <>
tomobil parasını da bağışlamak 
gıbı ufak bir feragat gösterme
diğini sonradan öğrenmiştik. 

Maatteessüf adını unuttuğum 
genç hır doktorumuza müracaa
tı tnsarladım. O, Avrupa ile bi
zi mukayese edebilir ve işin ne
zaketıni kavrıyabilirdL Gençler 
ateşındirler. buhranlı vaziyet -
!eri ı;ok daha iyi karşllıyabilir -
ler, dıyordum. Doktor, Avrupa
da tahsıl etmiş, bu muhitte de 
ulüvvu cenabıle hürmeti celbet
miştır. Bunu çoklarından işit -
mış ır. Mütehassısı sordum, gös
ıerd.1er, yanaştım ve kenclisıne 
vaz.fcsini fısı.damak istedim. 

- Bekleyinız, rica ederim. 
- Muayeneye gelmedim. Dert 

başkadır, size çok mühim bir 
şeyı, fakat gizlice söylemek is -
tiyorum. 

Vaziyeti, bir kenarda kendi -
sine anlattım. Doktor, bütün bir 
dikkat kc,;ilrnişlerdi. Fizyonoıni

sinden ricamı nasıl karşılıyacak
larını hıssediyordum .. 

- Tesadüfün bu yurt işini ba
na te\·di edışinden çok memnu -
num. 

- Tesadüf değil. size güven. 
İlkönce, yalnız size müracaat e
diyoruz. 

- Y aralılarınıza 2 oda tahsis e
derim ve tedavilerini kendim ü -
zenme alırım. Mutmain olunuz. 

- Var olunuz. Esasen sizin 
düştiıgümüz durumu kavrıyaca
gınızdan emindik. Fak.at. doktor, 
rica ederim, biraz acele. 

- Şımdi, ıundi! Hem &izin ve
sikaruzı hamil olanlardan baş
kasıle de temas ettırrniyeceğiz. 

Hastabakıcılanrnız da emindir -
!er. 

Doktor, aranan vasıfları haizdi 
ve tamamen bemhaldL Biraz 

sonra. 
l\IUHABEREMİZ: 
Anadolu ile telgraf muhabere

si de çok 51kı bir kontrole tabi 
idı. Buyük postalıanede ikame e
dilen bir müfreze, muhtelif ma
hir ajanlar, her telgraıfnameyi 

gözden geçiriyorlardı. Telgraf -
hane, muharebenin bütün şid -
delile devam ettiğini her müdek 

ADLiYE 

Tebligat IUdUrünün 
Sorgusu Yaplldı 

Zimmet ve ihtilas suçile 2 gün 
evvel twkif olunduğunu yazdığı
ınu Adliye tebligat müdürü dün 
ağıroeza lr.o leminde so.rguya çe
lti!miştir. Davaya bugünlerde a
ğircezada başlanacaktır. 

Apartman Soyan iki Hırsız 
Mi.ye 2 inci cezada dün Tecr 

logos ve V asil isimlerin<l.e iki 
hrısızın muhakemesi yapılın~ -
tır. İki hırsız Şişlide. yaz müna
sebetile tebdili havaya gıtmiş <>
lan bir apartıman kapısına a
nalılar uydurmak uretılc 

peyderpey bütün eşyalarını ça -
lıp salmışlardır. 

Muhakeme iddianamenin o -
kunmasına kalmıştır. 

OskUdar Hapishanesi MUdU
rUne işten El Çektirildi 
Adliye müfettişleri vaki bir 

yolsuzluk ihbarı üzerine Üskü
dar umumi hapishane ve tevkü
hanesini teftiş etmişlerdir. Bu 
teftiş esnasında görülen lüzuma 
mebni dün ınezklır hapishane 
müdürü Cemile işten el ~ktiril
ıniştir, 

--<><r---

PO LIS 

Dayak Yemiş 
Baltalimanmda çalışan yol a -

meleslnden Mustafa oğlu Akif 
arkadaşı Ali oğlu Ahmet tarafın
dan dövüldüğünü bildirerek po
lise başvurmuştur. 

Dayak Atmı~ far 
Kazlıçe.şmede mukim Yakup 

kw Hikmet, dün polise müraca. 
at edenık ayni evde kiracı bulu
nan Seher ile kızları Macide, Sa
cide ve oğlu Süleyman tarafların
dan fena halde dövüldüğünü id
dia etmiştir. 

7 K~ Zehirlendi 
Kalliysız kaptan yed klcri bir 

cPaça• )liizünden Beşiktıa.şta 7 
kişilik bir aile zehirlenmiştir: 

Beşi.ktaşta Kıl.ıçalipaşa civa -
nnda Posta caddesinde oturan 
bu aileden zehirlenenler Fatma, 
Macide, Hayrünnisa, Subhiye, 
Neyran isimlerinde 5 kadınla Ke 
mal ve Nevzat isimlerinde 2 er
kektir. 

!KDAM 

Aıneri~ Vari Deniz G. Okulunu Bu 
8ı'.:a · a8[ıi:a Yıl 50 Genç Bitirdi 
5 Genç Musevi 

Kızının Namusunu 

Kirlettiler 
Evvelki gece şehrimizde Ame

rikanvari bir kız kaçırma vak'a
sı olmuştur. Fakat neticede bu 
vak'aya hedef olan zavallı genç 
lw. çok çiriı:in bir tecavüze ına -
ruz kalmıştır. 

Galatada Kuledibinde oturan 
Avram isminde fakir bir satıcı -
nın kızı Sara Haldun isminde 
bir genç erkekle tanı;;maktadır. 
Haldunla genç kız e.vvelki gece 
buluşup gezıneğe çı~; fa- \ 
ıkat kıza karşı fena maksatlar r 
besllyen Haldun bu gezintiyi ev
velden arkadaşlarına da açmış, 

neticede Sarayı bir tuzağa dti
şürmeğe karar vennişlerdir. 

Dün Mektepte Bu münasebetle 
Merasim Yapıldı 

Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş 

Okulunu bitiren 5Q gene& dün 
merasimle diplomalan tevzi edil-
miştir. 

Heybeli Deniz Lisesi Müdürü 
Albay Ruhi ile bir çok davetli -
lerin hazır bulunduğu merasLne 
tam saat 14 te Kasunpaşadaki 

mektepte başlarunıştır. 

Evveli İstikW marşı çalınmış, 
müteakiben mektep müdürü yar
bay Osman Utku, 50 mezun gen- İ 

1 
ce diplomalannı vermiştir. Mek- ı 
tehi birincilikle bitiren 939 nu -
maralı Bülend Tarcan ile ikinci. 

llkle bitiren 932 numaralı Cavid 
Küçüka baş Heybeli Deriz Lise

sine alıomışlardır. Zabit olmak 
hakkını kazanan bu çalışkan iki 

gençten maada diğer mezunlar 
Gedikli ErbBf olarak donanmaya 
&eçmişlenlir. 

Diploma tevziinden sonra mek
tep müdürü bir nutuk söylemiş ve 
genç mezunlara donanmadaki 
vazifeleri hakkında öğütler ver
miştir. 

Nutuktan sonra talebeler mü
zikli jimnastik hareketleri yap -

nuşlardır. Davetlilerin takdirle
:rini kazanan bu muntazam ha -
reketlerden sonra merasimde ha. 

:ıır bulunanlar büfede izaz edil
mişler ve ınerasinı de nihayet 
bulmuştur. 

Dünkü ıncrasiınle donanma -
mız 50 gedikli erbaş kazanmış ol
maktadır. 

Gece vakti genç erkekle Sara ı 

tenha bir sokağa geldikleri vakit l 
içinde 4 kişi bulunan bir otomo
bil çiftin yanına yaklaşmış ve 
hemen duran arabadan atlıyan bu 
4 kafadar Haldunla sevgilisini i
çeri 11lıp sonra arabaya son sür -
atini vermişlerdir. 

Brezilya Kahve! 
Şirketi Kalkıyor 

Gümrüklerde 
Mal Kalmadı 

Otomobildekilerin hepsi Hal
dunuo arkadaşıdır. Fakat genç 
kız bunu bilmemektedir. Bu su
retle genç kıza söz de her ikisi -
nin de birden tecavüze uğradık
ları hissi verilmek b'tenmişl.ir. 

Araba şehir haricine çıktıktan 
sonra genç kızı araya alarak a -
rabadan inen 5 ahbap kırlarda 

sabaha kadar onunla alem yapıp 
namusuna tecavüz etmişlerdir. 

Zavallı Sara ancak ertesi sa -
hah bu otomobilli namus haydut
larının ellerinden kurtulabilmiş ı 
ve doğruca Müddeiumumiliğe 

gelerek gözy~ları arasında vak' -
ayı anlattıktan sonra Tabibi Adli 
Enver Karanın odasında bayıl -
mıştır. 

Enver Karan hadiseyi tıbben 

tesbit etmiş ve bu hususta rapor 
vermi§tir. 
Kızın tarifi üzerine mütecaviz.. 

lerin bir kısmı yakalanmışlardır. 
Diğerleri şiddetle aranmaktadır. 

GO '"~Oıc 
Tayyara G 1mrüyün~e 

TedkikLr 
Gümrük Başmüdürü Methi ile 

Umum Müdür Mahmut Nedim, 
dün Yeşilköye giderek tayyare 
gümrüğünde tetkikler yapmışlar
dır. 

Bu Yıl Y enilenmiyecek ve 
İlhaia t Serb sı Kalacap 

Bundan bir müddet evvel Ti
can.t Vekaleti müfettişlcrioin u
zun teftişlerinden geçirılen Bre
zilya kohve şirketinin hıikümete 

olan mukavelesi Te:jrinievvel ni
hayetinde bitmektf!dir. 
Teft~ler sırasında mukavele

nin bazı hükümlerine aykın ha
reket ettiği anlaşılan şirketin mu
kavelesinin temdit edilmemesi 
kararlaşmıştır. 

Şirket bu yıl bilinçosunu 300 

bin lira zararla kapayacagını bil
dirmktedir. 

Oig.,.- taraftan mevsukan öğ -
rendiğimize göre hükllmet Bre -
zilya şirketinin mukavelesi bit -
tik.ten sonra kahve idhalatını ser
best bırakacaktır. Tü<:carların bu 
kararı büyük bir memnuniyetle 
karşılayacaklan umulmaktadır. 

---001----

OtorroMlin Alt!nda Kaldı 
Beyazı ta kunduracı yanında 

çalı~"" 14 yaşındak· Nihat dün 
akş~m tatilde evine giderken Ak
saraydan gelen 3700 numaralı 

tramvay tellcnni tamir otomobi
li altında kalmıştır .. 
Şofös Nizam yakalanmı§tır. 

Nihat hastaneye nakledilmiştir. 

NOTLAR: 
İLKMEKTEP 

HOCALARI 

Herkesin maaşı, Eytcnden iUba~ 
ren artıyor. Bir kasmı kideml dol

ihıia lçla, .. - ,,.... -
kanunu hükümlerine göre, klmlsf, 
yeni teııkll&& Mlayuılle.. hıbl, yıo 

ilk mektep hoca.lan'?. Onlar da. 

am ririber • ....ıan 7trml lira 
oh11er. 

Fakat, klml>UIJ>, bu yirmi Urayı 
ne zotlukla alacaklar ve bir daha 
kıdem zammını klmbllir ne valı:lt 

~er!. Eıı iyisi, ı.. fedalıir 
meslek aıııJamlanaı Wr aD evvel u
mu.mi mu.vueoeye dahli etmektir. 

BELEDİYE VE HUSUSİ 

İDARE MEMURLABI 

Utası ile alakadar niıdır? İ'jlf>. bu
D• .. lalaıJı'Gn&&. 

Bbtt, lıeledlye Dl>•*- ıe.lılli

tmı coaı.ıellp. lıiitiılo ı.....ıan, ırio
lerin.ln yaşına ba.kmed=• .WdıtW 

lefüt elmek W- Bamu -

"°""' fU'Ullara .. ııtır -· ttrmell! 

TELAŞ EDEN 

AİLE REİSLERİ 
Harp lilurdılan tbttlae, buı •· 

ile reiolerlala nlerlne leeeke le

""k• J'ai, ~ ,.,,aı bW.ar, ııt• 

rln~ ........... - .. - J'ıidık
laırnı dııydıık. Ne ohlyer!. Neden 
leliş eclly-•!. 

• l'mmni lııarp -ıerlade aiu 
yanan i...ıa.ı.oı11a1ar. ı.. oeler tem
kinli lıattlket Nb ...... Fabl,•· 
•• ,..,..... iki. ... ..,., OomaaJı 

lmıııualerleP ..... CiUalnırlyet 
Tiiıti:nal ............ 

Devlet, Tirk mllletlal lıiir p!. 
1Pf:mea=• k....-·-· ve de7v
..... dalma bileeMtir! 

Limanımıza Ecnebi 
Vapurları Gelmiyor 

H;çbir Alman vapurlan liman 
larınııza uğramaması yüzünden 
iktısadi mahafildeki boıukluk 

devam etmektedir. 
Avrupaya mal göndermek ka

bil olmadığı gibi malda gelme -
meğe ba.şladığ. ndan tüccarlar 
gümrüklerde hay.ı zamandır bi 
ri.kmiş olan mallara hücum et -
mişler ve bunları iki gün içinde 
çekmişlerdir. 

Gümrüklerde biç mal kalma
mıştır .. 
İtalyan ve Alınan vapurları -

nın Bulgar Jiman:ar:.ndan aynl
mamalanna rağmen bir tanesi 
Ahırkapıda ve ikisi de Tekirda
ğında demirli bulunan üç İngiliz 
gemisi dün aldıkları emirler üae 
rine Akdenize gitm.i§lerdir. 

---oo>---

ViLAYET 

~b'usların Tetk'kleri Pitti 
İstanbul meboıularmın vilayet 

dahilindeki te,kikleri bitmiştir. 

Bugün mebuslar bu tetkiklerini 
valiye anlatacak, l:ıelkın Beledi -
yeden neler istediklerini tebarüz 
ettireceklerdir. Partide yapılacak 
bu toplantıda Belediye Reis mu
avinleri de bulunacaktır. 

Geçen akşam. bir kadınc1tız. a
yalı labldı, fe .. baldo dV,tö. Bıı .. _ -iri ..... - ,_ 
bdllew-='t, dbMU. T ... aiiııi· 
deli kafi doiil mi. 

DE.. BEŞ HESABI 

BU GALİBA._ 

Yahucll bezlJ>ciD. Konyalı köy-
Jüdftl mal aımı,. _.. nrirlıuı: 
-A§a--... --...-: 
- De.. lıeş! ••• 
DQ>erek ve köylliJ'eı 
-Beş .. 

-lerek o ...... tberlae ay. 

- Oıa. aa bq, :rlnol, :rlrml lıet
Yabııdlaln sa:r-. dıırunca, 

köylü bir de keneli kenclbıe avu
cmtclatf panyı DJ'111)7a lı:9J'111-_ .. .._ ........... -.... 
ç*ıyw? -. l>ealldla ııiıt'Wlk
ee. •ela! 

- De. beft. 
Dlylp lel<rar .._ •J'clınyor. 

Yeni Barem 
Kanunu Bugün 
Meriyete Girdi 

Memurlar Maaşlanm 

Yeni S.reme Göre 

Aı.c.klardar 
Yeni Barem kanunu bugün -

dea itibaren ta-meıı tatbike 
geçmiş bulunmaktadır. Bütüa 
memurl&r bu ay tMaşlarııu yeni 
haremdeki derecelerine göre a. 
lacaltlardır. 

Yalnız henüz ihtisas sahiple -
rine ve birer derece terfi etme
ie hak kazanan memurlara ya
pılacak ıramlar hakkında alaka -
dar dairelere tebliğat yapılma -
mıştır. Maamafih hu memurlar 
haremdeki yeni dereeelerine gö
tt, maaşlarını ala=ak]ar ve ileri
de ihtisas ve terfi zamları hak -
kında emirler gelince bu i!ive 
paralar da kendilerine ödenecek
tir. 

BELE D iYE 

Bir r<ıi:yonluk Yol inşaatı 
Bir milyon elli bin liralık yol 

inşa.atı dün Daimi Encümen ta

rafından münakasaya konmuş fa 
kat inşaata talıp çrionıı.d ğı ;çin 
ihle yapılamamıştır. y,rmı gün 

sonra yilun inşası tc:krar müna
kasaya konacaktır. 

EmiııönUndeki Su, Havagazi 
Ve Elektrik Kabloları 
Eminönü meydanındaki hava

gazı, elektrik ve su şebekele -
rinin ait olduğu idareler ta -
rafından kaldırılıp planda göste
rilen cihete çekilmesine lıaşlıın -
mıştır. 

Belediye Tahsl Şbekeleri 
Teftiş Edili. or 

Belediye muhasebe murakıp -
ları mülhakattaki teftişlerini bi,.. 

tlrmişlerdir. Murakıplar bugün
den itibaren merkezdeki tabak -
kuk ve tahsil şubelerini teftiş 
ve tetkike başlıyacaklardır. Bu 
teftişler esnasında tahakkuk ve 
tahsil harici kalan işler meydana 
çıkarılacaktır. 

---<00>---

Lt . AN 

Hamit Sarc..coğ'.u E ugün 
Gidiyor 

Devlet Limanlan İşlelmesi U
mum Müdür Muavini HAınid Sa
raçoğlu bu sabah vapurla İsken. 
deruna hareket edecektir. 

Muavin İzmire uğrayarak bir 
iki gün kalacak ve oradan yolu -
na devam edecektir. 

Li:nan Amelesini 
Dolandırmış 

Liman İşletmeleri Umum Mü
dürlüğü, liman amelesinin 1000 
lirasını dolandıran kolboıp Hüse
yin isminde birini ifden çıka:r -
mıg ve adliyeye ıeslim etrniflir. 

Hüseyin amelenin vergi işini hal
letmelr: üzere Aııkaraya gideceği.. 
ni söyliyerek bütün ameleden 
para toplamış ve burderı yemiş-
tir. 

Dan Sabahki Sis 
Diin sabah saat yediden ltiı.. 

ren limanda kesif bir sis ohnuş, 
vapurlar saat sekiz buçutıı ka • 
dar teahlıurlarla sefer yaıpabil -
IDiflerdir· Sis su& 9 da taınamen 
bJkmıF. 

VUiyet, belediye memurların

dan b~ - cönli. lerft ouı. 
llopoİDi •>'" ..,,n le- •rı.. 
Artdı, ı.- idare "' lıe!HQe 
memurlarınclan. dahl fazla ıayret 

beklemek hakkımızdır. Bqlarmda, 
iditll Kınlar ı ........ eaerJll< 

ve-~-de-QoJ'•llal lı.ern-esı•ı WUr bir VaH 

ŞU BOZULAN DUBA 
Nllaont köyta ... p hı -
~= 
-Brelıealqla.._ ... __ DEN i Z 

var. 
Şıı belediye qlerl, inşallah, bun

ılılll sonra ditıellr. 

HALK EKMEKLERDEN - ,..._ 
ŞİKAYET EDİYOR 

Halk, ekmelı.lerill boınık çıkla

iu>clan yine flllyel ediyor. Bakf-

kalen, ı.ırooıı. ---· 
- ... - .......,,__ ilk· 
....nln IJ'I plfmemeot de, onun lıa-

TAMİK EDh,MEJ JoiR 

Köpriaİlll lllMıkÖJ' lllıeleol ya-
1111lda bir -. ıreç 1 .,, Wr n
par çarpmaalle laudeJıat okl-. 0 -

ra:ra bir ~ ıı:.,,dlıJar. Fa
bl, d111Nmuı ,....... ,...... obll .. 
.. ııu. :relc1ılarm ıretllil :Jerbı 

aiiıdevilli'laf bomJw. Bilh•-0 

hava karardıktan sonra, ban dal
ım yol_..... ~ O • ae~f'rkea 

ıdeliJ'orlar • 

fla. ı.e.uk ••rede. MR ıı:öboilndea 
mi &tlJ'OD! 

Db'en:llı, lıe:r-~ ıre-

~· -• -- IMlı I' •• -.... ........ ~ .... 
PoluyQı: 

- 11<4 cinde ortadan lı:alclıımQ 
milmktlndiir! . 

Dl7e b- .........._. ...... 
Yabacllnln, de,. """ ..,.,. t 1 ba
&ıdalanqor ma, •• l&lı:ırdı!

ŞOKBO AHMED 

KMlf Blglll ilk ,.._ 
Yaptyor 

A1manyadaıı en son gelen K& -
dit vapmunun düa Mannarada 
tecrübeleri yapıl jl • Vepur .ı4 
mil sür'at elde etmiştir. Müva • 
zene ve diğer hususlar ela &iJRl 
bul11Dl1lnştur. Kadef bugün Mer
sine ilk postasını yapacaktır. 
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l~t?~J 
Hitlerin Hazırlaması 
Muhtemel Planlar 
v~ h ...... ziya .. - -

...... Jl'l'b •• ~ bnr 
hın bq.suula ......... ..... 
p.terir. Ne ._ olsn, ... hll• 
kat'i l'larak neticeyi kestiremi -
yea iki pupa dahil veya ınu -
zahir devletler asleri hazırlık

larla mııher, siyasi. vaaiyeUc • 
Iİllll. l.,a faaliyeti ile 1linş -........... 

Nm AI.aoya'~ın rejim YC si
,...._ ..._ .... 1ııaqı mtteliki 

..... t1a17a-..ıı lıituaflıjl söz 
teri 1elnula1117or. 0-rbıde ıiu • 
rulması icap eden en mühim va
ııiyetlerd- ikisUı.i de b11 cihet 
ler tefkll ....... teolir. 

ı +s "' llerlıin •lllı:ümetleri 
aTBsında müzakereler cereyan e
derlı:en, Bitler, bugüne kadar uı 
!aşmaya ait yapılan ınütelif mil 
raaıatları, teklifleri reddeyler • 
kea, perde arkw•nh mnuhna • 
dık bir dram mı hazırlıyor? Ya

hm hazır!Hıiı •- milletlere 
&istermi7e mi Nşlıyaaık? 

Her Bitlerin fll tanda uke
ri ve siyasi bir tabiJesi karşısın 
da kalınması da nmalabilir: 

lllüttefild Faşist ttal;rayı bit.. 
raf lıir varıi;rette ıribi gistel'lltelr, 

Sovyetlerin, Alınanya ile &İzli an 
!aşmaları da balıuttluiu söylen • 
diğine göre, başka tarzda müza -
heretini de temia e4c:rek Oanwı 
ve Koridor havalisioi, yukarı Sl
lesyayı nni bir hareket ve hamle 
ile işpl eylfl.ıelr .. 

İtalya bitaraf •·aziyette göste. 
rilirse, Bitler Almaoya'sının Le
hhtanda yapacağı harekette İn • 
giltere ve Fransa'nın, bitaraf ka 
lacaklan gibi faraziyeler üzerine 
yeni dramın sahneye konmaSln
da büyük zararlar ve ihtilatlar 
husule gelemiyeceği hesaplanmış 
olabilir. İnlillere Başvekilinin 
nutkundaki kunetli sözler gibi, 
Hitler'le teati edilen notalarda 
dahi bu gibi ihtimallere karşı da 
Nazi Almanya Şeflııln dikkat na
zarının celbedildiğine inanabi -
liriz. 

Geçen ıeaedenberi tKavüz ve 
i istili d:raıaJannı büşük ustalık -

la ve ııwvaffakıyetle oynamata, 
bitirmeğe muvaffak olan Nan 
Almanya'ıua, Yeai drlUDlia ılaiıi 
-vaffak olae-imı besaplıyarak 
Le!ıistau karşı jşıal huekeU 
düşünülemez mi? 

35 milyoaluk aiifusa. t lllilJoıı 

- fula lı!U'JI --- oısketi 
kııvvetile Polon,.. hiik'-etilı~ 
Naai Almanya '111111 Tllırataaılı 

ınııkavemeti. kunetli ihtimal ile 
ıliişiin.iileltilir. Yemi tecavide, 

miisellilt ve ıniişterelı: ntuk•ve. 
met, İtt#İltere, Fnı• • ve nıiitle. 
filderinee telrrarl••mışhr. S. 
lıidire anıııınd• yeni J •l"'DYa 
kabinesi reisi ve Hariei;re Na • 
zırı General A1'e'oin beyanatı, 

Çindelri istila harbinin de,,am t
tfeceiini, Tokyo hükihneti11in 41. 
mao:ra ile müttefik gihi poleri
len vazi7etioi değ;ştire.,eği11i, 

yeni müttefikler 'Vey1I mi1:111hir. 
ter artyaeafı111 ıröstermelı:tetlir. 

eAM1T NU&I mMAlt 

~················ 

i C§!Qy~~§:i 
Fınn)ar Neden 
Gece Çalışıyor 

Rami4e oturası <ık""'ııcll • 
ı.nmızdan Besim yazıyor: 

•Rami fırıncıları, gündilı.. 

leri, 1ıeledi1e ıarıne!in, diYe 
ekınek çılıarmrJ'orlar. Gece -

nin saat ılak•u.üa -r• ~ 
mek pbrmağa başlıyorlat. 

Halk ltiltÜD giin ,_e Yanlst'l

nn lnıdıır ekmek anYor. Bütüıı 
Rami halkı ekmH nlıntısı Çe

kiyor. Balkın .. Iİlçyetinia 
aliluıdarlaun nazarı dildta -
to "'8utetıiun llmit eılerint·• 

Bun; fırınedarmın bu ~ 
Juırelı:etfni iarip teliklı:i .ctilı:.. . . 

aııp.nıımpınıtı• 111m8 
..... .-«wlqa ı~apa• 'Pi ... 4 

- P"~! " 1 ~ 'llap 

"'" ···~"""~ Soruyoruz l 
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J ~M J Günün Mevzuları: 
saç·mAkmı,Karamı? Tarihte Alman Rus 

Münasebetleri 
Tek Kitap mı? 
Çok Kitap mı? 

Pedagok Hıfzırrahnıan Uaşi • 

Mısır Hükômeti Her Sovyet 
· Türlü Tedbirleri Aldı Mançu 

l\füşterinin, berbere sorduğu bu 
sual üzerine berberin, kendisi
ne ne cevap verdiğini tabii bi
lirsiniz. İşte şimdi bizim dün -

ya vaziyeti de tıpkt ona döndü. 
Harp mi, sulh mü? Sualine 
karşı, şimdi verilecek en uy -

gun ce\'ap, artık berberin ' müş
teriye \'erdiği cevap olncaktn-. 

Umumi Harbi Takip Eden Senelerde! 

din kitap sistemine dair yazdığı 
makaJelcr (tek kitap mı çok ki • 
tap mı?ı) münakaşasını yine ha
raretlendirdi. 

Harbi 
Hangi Muahedeler imzalanmıştı?. 

Hıfzırahman Başidin müdafaa 
ettiği tek kitap sistemini ve bu 
davadaki nrarını daha iyi anla
yabilmek için bütün Avrupa mek 
teplerindeki vaziyeti gözden ge 
çirnıck icap ediyor. 

Harp Halinde Başvekil Mısır 
Askeri Valisi Olacak 

İskenderiye, 31 (A.A.) - Na
zırlar meclisi namına söy söy -
lemeğe salahiyettar bir zat Re -
utex'in muhabirine demiştir ki: 

Harp çıkarsa istihzaratını yap
mış olan Mısır gafil avlannuş 

olmıyacaktır. Nazırlar, bütün 
gün durmadan çalışmışlardır. 
Şimdiye kadar hiç bu kadar çok 
çalışmak mecburiyetinde kalma
mışlardır. Meclisin Avrupa buh
ranı hakkındaki müzakereleri 
tam altı saat sürmüştür. Garp 
hududunda alınmış olan müda
faa tedbirleri bu mıntakayı zap
tedilmez bir hale koymuştur. 

Tahşit edilen birçok İngiliz, Mı.. 
sır ve Hint kıt'aları. mıkdarı giz
li tutulan tayyareler, istihkam -
lar ve tayyare dafi toplan yapı
lacak herhangi bir taarruzun 

1 

büyük ı:nüşkülfıta maruz kalın -
madan tardedileceğıne şüphe bı
rakmamaktadır. 

Harp zuhur ettiği takdir.de Mı
sırın her tarafında örfi idare i
liin edilmesi beklenmektedir. Bu 

takdirde B~vekil AH Mahir Pa
şo, Mısır ııslteri volıliğine tayin 

edilecek ve 'bütün mahkemeler 
divanı h!J'P ~kline inkılap ede
cektir. otomobillerle kamyonla-

rın ve bernevi arabaların müsa
deresi içiı lhım gelen pl5nlar 
hazırJanmftır. Gıcb maddeleri 

vesair hITTıiYİÇi zanıriyenin tev-
2ii için birqk komiteler t~ekkül 
etmiştir. Khire ve İskenderiye-

in tahliye ıtanı da hazırdır. Bu 
;ıan ilk işat-tte derhal tatbik 

edilebilecck1r. 

Tokyo, 31 (A.A.~ - Salfıhiyet
tar Japon askeri mehaf ilindc be
yan olunduğuna göre, bu ayın 

20 sinde Mongolistan arazisine 
girmiş olan 15.000 Sovyet aske
ri halihazırda Khalka nehrinin 
sağ sahilinde Moro Balcuagar 
dağlarının etrafında büyük bir 
muharebeye girişmiş bulunmak
tadır. 

So,'Yct kuvvetleri, Kızıl ordu
nun motörlü üç piyade fırkası i
le üç Mongol süvari fırkasından 
mürekkeptir. Bu kıtaat, Mançu
ri arazisine 14 kilometre kadar 
ilerlemişlerdir. 

----oo---

Türk -Alman 
Ticaret 
Muahedesi 

-Birazdan önüne düşünce gö
riirsün! 

Evet amma, bu birazdan sö
zünün mefhumu daha ııekııdar 

siirecektil' acaba? Yarım saat 
mi, bir saat mi, y.oksn dalın bir 

kaç gıiin mü? İşte şimdi, şu da
kikada kesti.rilemiyecek bir şey 
varsa o dn budur! 

Hani, falcı kadının altı gün 
mü desem, nlh hafta mı desem, 

altı ay mı desem? dediği gibi, 
harp \'e sulh meseleleri de bu 

giin mii desem, yarın mı desem, 
öbür gün mü desem, yoksa da

ha öbiiT gün ıııü desem? her
halde bugıinlerin birinde belli 

olacaktır. Bııkıyorum, bazıları, 
gazetelerde okuduklnrına, ya -

hut şundan bundan duydukla
rına göre, işi kestirip ntıyorlar: 

- Muhakkak ulh olacak! 
- Mulıakak sulh olacak! 

Almanya ile Sovyct Cümhu
riyetleri arasmda, imzalandığı -
nı gazete sütunlarında okuduğu 
muz ademi tecavüz muahedesi -
nin vereceği neticeler, mlılletler 
arası münasebetlerde bugünkü 
gergin vaziyetler bulunmasaydı, 
devletler arasında pek büyük 
ve mühim alakalar husule geti
remezdi. 

Almanya, ile mü ttefikl<.>r1 to
taliter rükfırnetlerin tecavüz, iş 
gal ve istilfüarla kurulmasına se
bep oldukları mü<lafaa ve muka
vemet cephesi, yem ve muhım 

vazıyet karşısında ne gıbi tedbir 
ler aıacnk? Nasıl bir yol tutn -
cak? 

Pirlebeyli Sulama 
Kanalında F aa'.iyet 

İki Ay Daha Tem dit 
Edi 1 di 

Türk • Alman ticaret mukave
lesi dün akşam nihayet bulmuş-

tur. Fakat iki ay evvelden iki 
taraftan biri mukavelenin feshi 
için diğerine müracaattc bulun.. 

Fakat iş, gazetelere ve şun -
dan bundan duyulanlara kahr
:.a o zaman işin içinden hiç çı
kılamaz. 

l\lcscla. bakmız, diinkii muh 
telif gazetelerin biriııci sa) fa -
Jnrına koymuş oldukları ·u ayrı 
cıyrı başlıklara: 

Müzakere iimitlcri l jnc aza -
hyor! 

16 Nisan 1922 de imzalanmış 
o!:ın R:ıpallo muahedesini, Nazi 
Almanyası ve Hit1er hükfımetı
nin selefi dcmokırdt sosyalist Al 
manya hükümeti imzalamıştı. 

Rapallo muahedesi'c iki taraf, 3 
mart 191S de, umumi harbin so
nund:ı, mağlup Almanya ile Sov 
yet ihti1a1.ni yapmış, dahıli ih
tilal harbini henüz bitırmemiş, 
vaziyete nisbeten hfıkim olmuş 

Moskova hükumetı orasında ım 
zt.lanan muahedeyi takviye ey
lemiş, münasebetlerini dostluk 
esas arına göre kurmuş bulunu
yordu. 

İşe Başlanılan Günde liiyük 
Merasim Yapıldı 

mndığından müddet otomatik o -
Jarak iki ay daha uzamış bulun -

maktadır. Bu müddet içinde yeni 
bir anlaşma yapılması için müza
kerelerde bulunulacaktır. 

SON POSTA: 

Vaziyet bu hafta belli olacnk! 
AKŞAM: 

Londra bedbinlik içinde! 
YENİ SABAH: 

Brest Litovsk muahedesi, ih
tılalci Rusya ile, 1914 - 1918 har
binde müttefik ıbulunan Alman
ya, Avusturya, Macarıstan, Tur 
kiye, Buıgaristan arasındaki harp 
hnlınin hitam bulduğunu tas<lık 
eden, gösteren bir vesikadan 

Aydın, (İkdam muhabirin -
den) - Pirlcbeyli sulama kana
hnın kazılmasına başlanmış ve 
bu münasebetle hafriyat mahal
linde parlak bir merasim yapıl -
nuştır. 

Merasimde vali, mebuslar, ve 
vilayet umuın1 meclisi azalarUe 
Rayındı, Nazilli, karacasu kaza
larından gelen bir çok davetli
ler ve civar köylerden toplanan 
yüzlerce köylü :haz.ır bulunmuş

tur. 
İlk kaz.malar, davetliler ve 

köylülerin şiddetli alkışları ara
sında vali ve mebuslarımız tara
fından vurulduktan sonra sıra 

ile vali ve mebuslarımız birer 
nutuk söyliycrck, beynelmilel 
dünya vnziyetinin karmakarışık 
olduğu şu günlerde bile Cümhu
riyet HükUmetinin ve C. H. Par
tisinin köylünün refahını ve mem
leketin saadetini d~ünmekten 
geri durmadığını ve 26 Ağustos 
gibi hayırlı ve mutlu bir giinde 
ba§1aru1an bu işin köylüye ne 
kadar büyük faydalar temin ede
ceğini tebarüz ettinniş1c-rdlr. 

Köylüler namına bu nutuklara 
cevap veren Azizfıbad köyünden 
İsmail Hakkı, Cümhuriyet dev -
rinin nihayetsiz nimetlerinden 

ispanya Hariciye Na
z;ırı Peteni kabul Etti 

Burgos, 31 (A.A.) - General 
Bcgbeder, dün öğleden sonra o
tomobille Sen Sebastien'dcn gel
miş olan 1''ransız scliri Mareşal 
Petain'i kabul etmiştir. Mareşal 
gazetecilere sadece şu sözleri 

söylemiştir: . 
.ispanya Hariciye Nazın ıle 

Jl<Ck mühim ve dostane bır görüş-

me yaptım.• 1 
Mareşal Petaın, Buı gos'tan Sen 

1 
Scbastıen'e gıtmcden evvel İn- · 
guıı: sefiri ile de göruşmiişfür. 

General Begbecler, İngiliz se -
f ıri Maurice Petterson ve müte -
akiben Portekiz sefiri Pel'cıra ile 
görüşmüştür. 

-000-

Bir Rekor 
Nevyork, 31 (A.A.) - Nıppon 

tayyaresi Fairbnnk ile Whıte -
horsc arasındaki mesafeyi 3 sa
at 18 dakikada katettikten sonra 
saa 22,8 de Whitehorse-yukon'da 
karaya inmiştir. 

biri olarak kazankları bu güzel 
eserden dolayı Jrrlünün Hüku
mete ve Partiye nn minnet ve 
şükranlarını çok ~iz sözlerJe i

fade etmiştir· 
Elli kilometre iridndında o -

]an bu kanal altm bin dönüm 

araziyi sulayacakt Bundan 
başka Atça, Burunly ve Atça
moralı sulama ka\11arının da 

ctüdleri ikmnl edtlnıir. Pro • 
jeleri hazırlnnnıış bımmakta -
dır. Kurşunlu • Nazil kanalının 

Bu iş için Alman Rayşbank 

mümessili doktor Braun dün sa-

bah şehrimize gelmiş ve akşam 
Ankaraya gitmiştir. Mümessilin 

Ankarada yeni anlaşma Uc diğer 
bazı münasebetler hnkkmcla hü
kumetimiz.le müzakereler yapa-. 
cağı anlaşılmaktadır. 

-C.)'l>---

inşaatı da hayli ilerlcıŞ'tir. Bun
lara ilaveten Tntarlar >öke Jca
nalı da yapıldıktan saa Bil - r 
yük.menderes havzası: ~u~~n
ması kabil olmıynn bll donum 
toprak kalmayacaktır. eni ka
nalın inşasını taahhüt tn genç 
Türk mühendislerindeımrul -

Almanyadan Talebe
lerimiz Geliyor 

Selanik 31 (A.A.) - •Hususi 
Muhabirimizden:.: 

Dün akşam Almanyanın muh
telif şehirlerind<'n Sdanık'e 70 
kadar talebe gelmiştir. Talebele
nn yiyecekleri temin edilmiş ve 
bu sabah İstanl>ula mutcvcccihen 
hareket etmişlerdir. 

muş olan şirket, müheıS, tek -
nisyen ve işçilerinin tnctleri 
için Karapınar köyü ;nrında 
bütün sıhhi şartları hnı pav -

onlar tesis edilınişdrJızilli -
~en sonra Kuyucuk, jtlikkö
yü ve Karacasuya gidEfDebus
larımız buralnrclaki te~ ve 

' 
temaslarını bitirdikteı sonra 
Bozdoğana gcçcreke gGi ora
da geçirmişlerdir. 

Bir Japon A:eri 
Hey'eti ltalyla 

Napoli, 31 (A.A.) _Jencral 
Tcranchi ile Amiral Jmi'nin 

riyasetinde on iki kadf ksper

den mürekkep bir Jar askeri 

heyeti dün gece Napd gel -

miştir. Heyet, bir kaç j bura

da kaldıktan sonra Ro(a gi -
decektir. 

Bu heyetin geleceğiı bir 

~üddet ev •el haber~ söy 

lcnmektedir. 
--000-

Çek Le jyonelri 
Birliği Lağvetlli 
Prag, 31 (A.A.) - ıemya 

ve Moravya hamisi ta,ndan 

neşredilen bir kararname mil

İi Çek lejyonerleri bixılfığ -

vedi1miştir. j 
Birliğin emvali GestaPolis 

teşkilatı tarafından müsre e
dilmiştir. 

Burada Yunan hükümeti ta -
rafından kendilerine son derece 

kolaylıklnr yapılmış, aralarında 

bulunan bir çok biletsiz talebe -

nin buradan Türk hududuna 'ka-

dar gayet cüz'i bir d.iretle gön
derilmeleri temin edilmiştir. Bu 
nkşam 120 taJebe daha beklen -

· mektedir. Onların da 1ıepsinin 

Almanyadan gelecekleri öğrenil
miştir. Gelecek olan talebeler 
yorgun olduklarından her türlü 
istirahatleri konsoloshane tara -
fından temin roilecektir. 

--00-

Katoviç Suikast 
Failleri 

Var§Ova, 31 (A.A.) - Birkaç 
gün evvel, Katoviç'de vukubu -
lan suikast faillerini meydana 
çıkarmak için yapılan tahkikat 
neticesinde Polonya polisi Al -
man tebeasmdan rnülK>ndis Har
bert Frenzel'i tevkif etmiştır. İs
ticvabı esnasında Frcnzel, Al -
man Silezyasındaki naziler tara-

•fmdan yapılan tavsiyeler ve Ges
tapo'nun talimatı dairesinde ha
reket ettiğini söylemiştir. 

---oco 

Bremen Y oJcu Alma
dan Hareket Etti 
Nevyork, 31 (A.A.) - .Bre -

men> yolcu almadan saat 22,30 
da hareket etmiştir .Akıitania» 

vapuru da biraz sonra yola tık
mıştır. 

Deynelınilel vaziyet 
doğru gidiyor! 

CUl\IH URİYE'l': 

snlı'.iha , 
resmi bır mukaveleden ibaretti. 

Ayrı nyrı gazetelerin, hiç te 
biribirini tutmıy&m bu bn~lık
lnTına bnkarnk gelin de çıkm 
bnkalını işin içinden! Tabii, bu, 
yalnız bizim gazetelerde t:ö~ le 
dcğJI, şimdi bütün diinya gnzc
tclcri hep n) ni şiiphclcr, tered
dütler, tczntlnr içinde bocalıyor. 

Ayni mukavele, umumi harbin ' 
galıpleri olan o zamanki İn.gıl
tere, Fr .. nsa ve mutkfıklerınin 
Rusyada kuru an Sovyct ıhtıliıl 
hukfunetı a.eyhin€ aldıkları va
zıyetıe, mcı.kur hükumeti tam -
marnakta v~rdiklerı kararın e -
hemmiyetınj az:ıltrna.ğı tcmın 
eylemiş, U. Harpteki Almanya 
ve müttefıklerınin, Sovyet ıhti-
151 hiıkümetıni ııetıce ilıbarile 
tammalanna sebep olmııştu. 

Şu halde boyuna, rast gelene: 
- Acaba saçını ak mı, kara 

mı? 

Diye sorınnyn hocet yok. Çiin
kii birazdan, )'nhut pek yakın· 
da ve yahut yarın, öbür giin 
önüne düşiince, ne olduL'llnu 
görürsiin! 

OSJ\JAN CEMAL KAYGILI 

Mahkum Oldu 
.Fatihte Atik Ali paşada otu -

ran ve açılan bir da\'a Uzerinc <..'

vi tahliye ettirmek maksadilc i
kametgahına gelen icra mem~
ru ile polis Mehmet Ali) i dövüp 
hakaret ettiqinden dolayı tevkif 
olunduğunu evvelce yazdığımız 
bakkal Fazıl hakkında dün as -
.liyc firinc: ceza mahkemesinde 
karar verilmiştır. 

Bu karara göre suç sabit gö. -
rüldüğünden bakkal Fazıl 2 ay 
16 gün hapse ve her ikı memura 
.50, şer lira tazminat vermeğ~ 
mahklım olmuştur. 

Bir Genç Kız Oldü 
Dün Aksarayda feci bır oto

!JlObil kazası olmuş Zahide is -
minde genç kız kaldırımdan kar
şıya geçmek isterken bir otomo
bilin üzerine gclmesile düşüe 
ölmuştiir. 

Tıbbı Adli Enven Karan ce -
sedi muayene etmiş fakat şaya
nı hayı·et olarak hiçbir yerinde 
bir bere ve yara bulamamıştır. 
Kızın korku veya kalb sektesi i
le ölüp ölmediği anlaşılmak ü -
zere crset morga lrnldırılmıştır. 

--OC>-

Bisikletle Çarptl 
Heybeoodada Mordo dün bisik

letle gezerken, İsmet İnenü cad
desinde mukim Hıristaki ismin
de bir çocuğa çarparak yaraladı
ğından yakalanmıştır. 

Nitekım bu muahede ile Sov
yet Rusya, mevcut nufusunun 
65 milyonunu, arazisinin ise, 
l,000.000 kilornetr<: murabbnını 
kaybetmiş bulunduğunu tasdik 
eyliyordu. Bu suretle Kars ,.e 
Ba'um l:oşaltı'nr:ık, Türkiyeye 
teslim edildi. Yine Sovyetler hu 
kumetı, İran ve Afganistanın is
tikliillerini de tanımış oldu. Al
manyadan başka, şark devletle
ri ve milletlerile dost!uga daya
nan münasebetlerini tanzim fır 
satını elde etti. 

Bilfilıare 1918 rnuahcdesile de 
Almanyanın binnetice muahc-<le-
dc isimleri geçen diğer hükümet 
lerin Smıyetlerin dahili idaresi-
ne müdahale etmemeleri, Eston-
yıa, Litvanya, Gürcistan, Baku 
gibi evvelce Çariık Rusyası ara
zisi olan mahallerin taks:mine, 
tanzimine karlŞJ\'lamağı dahi ta
ahhüt eyledikleri görüldü. 

Vcr~ay muahedesi hazırlnnıp 
Almanya murahhaslarına imza -
!attırılırken, galıp devletler, mez 
kur muahedelerin bozulduğunu, 
hükümsüz olduğunu da kabul 
ettirdiler. Yalnız 7 mart 1918 de 
Almanya ile, umumi harpten 
sonra Rusyadan aynlarak kuru
lan Finlandiya hükfuneti arasın 
da mali ve iktısadi ahkamı tan
zim eden munhedenin jpkası, 
galip devletlerce Versayda ka
bul edilmişti. 

Umumi Harbin mağlubu Al
manya, bütün bu hareketlere, 
galiplerin kendisini tazyiklerine 
rağmi?n, kurduğu hükumetin 
şekli ne olursa olsun, Sovyetler
le yakınlık ve dostluk münıısP -
betlerini her vesile ve fırsatt .. !l 
istifade ederek arttırmağa ça -
lıştı. Galiplerin, yapılmasını mc 
neylediği silfıhlarını bile, Krup 
fabrJrnsını k ~men Sovyet Rus-

yada faaliyete gP~irerek, yapma 
ğa ve temine başladı. SovyetJcr 
dahi, dahili rejimlerini, haricl 
vaziyetlerini kuvvetlendirmek 
içm Almanyadan, umumi harbin 
mağlubu da olsa, istifade eyle -
diler. 

Umumi harbin mağlübiyeti
nin, Versay muahedesinin ezici 
tesirlerinden yavaş, yııvaş kur -
tuimak çarelerine baş vuran o 
zamanki Almanya hükümeti ni
hayet, 4 sene sonra, yani 1922 
de, Rapallo muahedcs.ni Sov -
;} et!erlc imzaladı. Rapallo m ... ahc 
desi, Almanyadan istenecek harp 
masraflarını ve borçlarını ilga
yı tanıyo!"du, harp esirlerinin 
masraflarının tanzimine a:t he 
saplarcıan sarfmazar edilmesıni 
ihtiva cyli,,rdu. lki taraf teba
alarının banka1ardaki mc\•duatı, 
hak taleplerındc~ı de sarfı na -
zar olunuyor, dığer devletlerin 
bu gibi taleplerıni terviç etme
meği Sovyet Rusya hükumeti, 
Almanyaya karŞl taahhüt edi -
yordu. Bunlardan başka, diplo
matik ınünaseb?tler ia<ie o'unu
yordu. 

R ... pal1o muahedesi, A'manya 
için olduğu kadar, belki de da:. 
ha fazla Sovyetlere iç ve dış sa
hada muvaffakiyetler temin ey 
}emiştir. Bilahare 16 nisan 1922 
de imzalanan diğer bir muahe
de ile, Rapallo muahede i hü -
kümlerınin, Sovyet sosyalist 
Cumhuriyetleri ittihadının bütün 
kısımlarına dahi tal!'oik oluna -
cağı taahhüt edilmişti. Yalnız 
umumi harpte Almanya askeri 
k.t'alarmın Ukraynada bulunduk 
ları zaman ait muialebat zikro -
lunmamıştı. 

Diğer taraftan, Almanya te
baasının Rusyadaki ikamet e
sasları, tasarruf hakları, Rusyıı
dan çıkacak Almanların lıuku -
ku dahı Rapa!lo muahedcsilc zı
ınan altına alınmıştı. 

* İmzalanan Almanya - Sov -
yetler ademi tecavüz muah<.>de
sınin hükumleri belli olmuştur, 
denebilir. 200,-000,000 luk kredi 
mukavelesi daha evvel imzalan
mıştı. 

Her türlü ve fnzlaca iptidai 
maddelerin bulunduğu Sovyet -
]erden, harp halinde Almanya 
harp sanayii ''e iaşe nezareti ve 
ya makamlan pek çok ihtiyaçla
rı temin edebilmek imkanını el
de et:ın~Jerdir. Bir tecavüz har
bi halinde, kredi anlaşmasının, 
Almanyaya temin eyliyeceği is
tifadeler o!acakhr. 

Ayni ademi tecavüz muahe
desi, çıkacak bir harpte. Sovyet-

r \\ ' 

___ ...,_.._......,,,,, ,, 

İngili:de.r, Franswar, ylllarca 
evvel nıctodlarını tesbit ederek 
tek kitabı haz.ırlamışlnr \'e bunu 
mekteplerine de sokmuşlardır. 
Diğer mc.rnlçkctlerdc bu csau 

kabulde tereddüt etmemişlerdir. 
Bunun iktisndi, ilnıi, hatta di

siplin bakımından çok faydası ol 
duğunu görüyonı~ 

Yurdun her köşesinde a)ni U· 

sul, 8) ui iJiın \"e ayni gaye. 
'l'\laamafih, tek kitap aleyhin

de .!.Öyliyenle.rin ;;;un yıllardaki 
hadiselerden sonra haklnrı lok 
değildir. 

l\Iaarif hayatımızda şimdiye 
kadar muallim, kitap ve metot 
üzerinde o kadar çok tecrübe 
yapıldı ki. Artık her yeni fikir 
birdenbire bir Jıeyecan uyandı
rıyor. Bundaki (ınües,iı;) iıı ne 
olduğunu aramıyoruz. (Eser,) 
karşısında bu lıfakmü vcrjyoruz. 

Maamafih1 maarifimizdeki bu 
tecrübe siyasetine nihayet , eril: 
ıniştir. l\laarif ordusunun başında 
bulunan Hasan Ali ltücel, l ıl -
larca evvel bütün bu noksanları 
görmüş ve iş başına geldikten 
sonra Tiirk l\l:ıarifinin muhtaç 
olduğu istikameti \"ermiştir. 

Hasan Ali Yücel; İnönii dev • 
rinde gayeye ulaşmış Maarif Ve 
kilidir. 

Tek kitap usulünün neticesi -
ni ve muvaffak bir eser olup ol
madığını münakaşa etmek ~·er
sizdir. Çünkü bütün dün~ a ma
aTifçilcri yıllardanberi bunu tcc 
rübc etmiş, mu\'dfak netice.ini 
de k!iğıt üstünde dt.ğil, yetiştir 
dikleri ınezun'arla aksini iddia 
edenlere göstermişlerdir. 

ZEKİ CEMAL 

lerin Almanya ve İtalya ıle bir
likte müşterek cephede h rp ey 

lemesini inta~ edemez. İngılte
re ve Fransanın alacakları mu
kabil tedbirlerin, İngiltere - Ja
ponya - Fransa birliğini doğur
ması ihfimall-;ri düşünülebilir. 
Milletlerarası siyasi vaziyetın, 
münasebcUenn, Almanya - Sov

yetJe.r muahedcsile, bir dönüm 
noktasında bulunduğunu, totali
ter devletlerin hayat saha'annda, 

tecavüz istikametlerinde d'eğişik 
likler husule geleceğini, erkfını
harbiye ve sevkülceyş plnnlannın 
değişt.irlleceğini, ufukta bel ren 
ihtimaller arasında kaydetmek i

cap eder mi?. Bunu. zaman gös
terecektir. 

HAM1T NURİ IRMAK 
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Belediye Sarayı Fevkalade Otacak !. 
- Gazetelerden 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

•/ Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 19 1 

Sarayda Yapılan İlk 
Tedavinin Tesiri 

Bu sebeple, Savaronanın İs -
ta;,bula geldiği Haziranın birin
e. Salı gününe kadar, sarayda, 
hususi bir dairede oturtulan kü· 
çük Ülkü de Ebedi Şefle birlikte 
Savaronaya nakletmiş, orada 
kendisine ayrılan bir daireye 
yerleştırilmişti . 

Atatürk, yattaki ilk günlerde 
çocukla meşgul oluyor, onun o
yunlarile eğleniyor, masumun 
suallerine cevap vererek vakit 
geçiriyordu. 

Fakat, hastalığın seyri şekil 

değiştirince 10 Temmuz Pazar 
günü motör gez 'ntisindcn avdet
le Zatürree ile müterafik bir in
kişafa tabi olunca artık hekim -
!er Ebedi Şefin hiçbir suretle ve 
hiç bir iş!e meşgul olmasına ce
vaz vermemişler, hatta konuş -
mağı bile sıhhi zaruretler dola
yısile menetmişlerdi. 

İşte bu andan itibaren Ülkü 
Atatürkü görmek bahtiyarlığın· 
dan mahrum kalmıştı. 

Saraya dönüşten itibaren cere
yan eden tedavi çabucak tesirini 
gösterdi .. Ebedi şefi bir koltuk 
üzerinde taşıyarak yatağına ge
tirdi:kten sonra ertesi sabaha ka
dar süren tedavi ilk faydasını A
tatürkün hafif bir uyku ile isti
rahate geçişi tebarüz ettirmişti. 
Ertesi sabah, saat 10 a doğru u
yanan Atatürk dünkü krizden e
ser kalmadığını görmüş, bu ani 
değişikliğin ~u faydasile mey
dana gelen memnuniyeti gizle -
memişti. 

25 Temmuz günü Romanya -
da da bir matem günü yaşam -
yordu ... Temmuz içerisinde ve
fat eden valde Kraliçe Marinin 
cenaze merasimi yapılıyordu. 

Cenaze alayına Romanyaya dost 
dev !etlerden birer heyet iştirak 

etmiş, bu arada o zamanki Hari
cıye Vekili Dr. Aras'ın riyase -
tinde bir Türk heyeti de Roman
yaya gitmişti. Atatürk 26 Tem -
muz günü nisbi bir sükiın ve is
tirahat devresi geçirirken ala -
kadarlardan bütün bu hususla
ra dair malumatı ve izahati al -
dı. .. 
İstanbulda bulunan Başvekil 

26 Temmuz Salı günü sabahle -
yin saraya uğra=ş. Ebedi Şefin 
sıhhi vaziyetindeki Sükundan, 
bir gece içinde görülen salahtan 
aşırı derecede hoşlanmıştı. Ayni 
gün ikindiye doğru Galatasaray
da açılacak olan 10 uncu ve so
nuncu yerli mallar sergisinin kü
şat resmini de Başvekil yapa -
caktı. Sabahleyin bu sevinçli 
hızla memnun olan Başvekil A-

1 
tatürk henüz uyanmadığı ıçın 

huzuruna çıkmadan diğer işleri
le meşgul oldu. Saat 15 te yerli 
mallar sergisinin kil§at resmi 
yapıldı, bunu müteakip Başve -
kil Dolmabahçe sarayına geldi .. 
daha kapıdan girince içini yakan 
derin merakı savmak üzere A -
tatürkün sıhhi vaziyetini öğren
mek istedi.. sarayda Atatürkün 
geçirdiği ilk gecenin neş'esi ha
kimdi.. 

- Uyandılar, sıhbatlerinde de· 
ğişiklik ve salaha doğru bariz e
mareler farkediliyor! 
Cevabı verildi .. 
Atatürke Başvekilin saraya 

geldiği arzedilince huzuruna ça
ğırttı. Muhtelif meseleler üze -
rinde bir saate yakın görüştü .• 

Bir Jıaftadanberi Ege mınta -
kasındaki kıt'aları teftişte bulu
nan Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak ertesı sabah 
İstanbula gelmek üzere geceyi 
Eskişehirde geçirmişti. Başvekil 

27 Temmuz Çarşamba sabahı bu 
büyük ve tertemiz askeri istas
yonda karşılamak için Atatür
kün isdar ettiği iradeyi de al -
diktan sonra saraydan her sani
ye artan bir iç hazzı ile ayrıldı. 

Ayni gün, Ebedi Şef dost Fran
sanın Cümhurreisine Fransa 
miut bayramı dolayısile bir teb
rik telgrafı çektirmeği de ihmal 
etmemiı}ti. 

Bu hlidiseler gösteriy"r ki; E
bedi Şel, sıhhatinde ufacık bir 
salah, en küçük bir iyilik hisset
tiği dakikada doktorların ileri 
sürdüğü tıbbi lüzumlara rağmen 
çalışmaktan geri kalmıyor, has
da dahi olsa idari ve siyasi me
seleler, devlet işlerile iştigal edi
yordu. 

27 Temmuz Çarşamba sabahı 
Mareşal Fevzi Çakmak Eskişe -
birden İstanbula, Haydarpaşa
ya geldi. Başvekil, İstanbulda 

bulunan Vekiller, Vali, Emniyet 
Müdürü, İstanbul Kumandanı 
ve bir ihtiram kıt'ası tarafından 
garda istikbal edildi.. 

Büyük asker, Başvekille, bir
Hlde Haydarpaşadan Acar mo -
törüne bindi. Doğru polmabah
çeye geldi. Atatürk'ün huzuru -
na çıktı. 

Saraya avdetten sonra her ge
çen gün Atatürk'ün sıhi vaziyet
te hissedilecek bir değişiklik 

meydana getiriyordu. Binaena
leyh Ebedi Şef Büyük Erkanı -
harbiye Reisini daha iyi bir sıh
hat vaziyeti içinde iltifatlara 
garkederek karşıladı. 

Büyük askerle Başvekilin A -

• 1 EDEBi ROMAN: 1 lı---

Karll Bir Kıs Sabahı 
===ı Selami İzzet - Mefharet Ersin 

1 Otelın holünde oturmuş, cad
deyi seyrediyordu. Birdenbire 
irkildi, Hızır okşamış gibi ür
perdi: Gözleri kaldırımdan ge
çen bir erkekle bir kadına takıl- • 
mıştı; daha doğrusu kadının ya
nındaki erkek bir mıknatıs gibi 
bakışla~ını çekmişti. Kimdi bu 
erkek? 

Öyle basıt sanılan duygular 
vardır ki, insan bu duygularının 
uyan!!lasını önliyemcz; feleğin 
çemberindw geçmış olanlar bile 
çok kere hissiyatbrına tahak
k;im edemezler. Pakize mağrur, 
herkese lfıkayd, tun!: hisli bir 
kadındı. Gördüğü bir erkeğin ar· 
ka~ından bakakalmamak için 
derhal ba,ını çevirdi ve karşı 
dU\'ardaki aynaya göz atlı. b;r 

kere daha kendini beğendi. Mak
yajsız, asil vakur yüzünü çerçe
veleyen bal rengi saçları ensesi
ne doğru dal,galanıyordu. Üstad 
bir heykeltraş !imi ile işlenmiş 

vücudü bütün azameti ile clık du
ruyordu. Hayır. bu asil vakur 
yüz, bu bal rengi saçlar, bu hey
kel vücut hiç bir erkekle alaka
dar olamazdı. 

Pakize biraz evvelki Eafından 
kurtulduğuna sevindi, hafif bir 
göğüs geçiı'di, kendi kendine gü
lumsedi, Holde oturanlara göz 
gezdirdi ve biraz evvelki gibi 
sokak tarafına döndü. 

Adaların lekesiz bir yaz akşa
mıydı. Deniz, esmer bir genç kız 
yüzü kadar kırışıksız karşı ka
yalara uzanıyor, öte yakalar. 

s
' Einstein 

Nerededir? 
KOCAMUSTAFAPAŞA. ALİ 

SAN 
- Eynstein ne zaman yaşa. 

mıştır? 

- Henüz sağdır. Amerikada 
yaşamaktadır. 

KADIKÖY - NAMIK 
GÖRÜTGEN 

- Okumaktan mı fayda var -
dır, yoksa çıraklıktan nu? 

- Okumak insanın zekasını 

genişletir, bilgisini arttırır. Çı

raklık o sanatte tecrübe sa -
hibi y~par. Eğer işiıtlz el, kol ha
reketi ile yapılacak bir iş ise çı
raklık lazımdır. 

- Gazeteye makale yazarsam 
kaç kuruş vereceğim? 

- Gazeteye makaleyi mubar • 
rirler yazar. Siz galiba ililn ver
mek istiyorsunuz. İlan bedeli de 
santimledir. 

GÖZTEPE • İBRAHİM 
CÖMERT 

- Mektubunuzun birinci kıs
mını alllkadar muharrire verdik. 
Diğer suale gelince; bunun sebe
bini 13 Ağustos tarihli gazete • 
mizde ıneşretmiştik. Teveccühü
nüze teşekkürler ederiz. 

NURKALEM F. ÖZKERİNÇ 
1 - Ben de tefrlkalan kesip 

saklarım. Acaba tefrikaları sak -
lanac1>k şekilde yapamaz mısı • 

ruz? 
- Arzunuzun isafına gayret e

dilecektir. 
2 - Metro mudur, metre mi .. 

dir? 
. - Kelimenin Fransızcası, İn -
gilizcesi, Almancası başka haş • 

.ka söylenir ve yazılır. Türkçede 
(Metre) diyoruz. 

3 - Sorduğunuz kelime Al
mancadır ve (rehber) manasına 
gelir. 

KARTAL'DA İHSAN 
- Gazetenize lisan dersi koy

manızı dilerim. 
- Sekiz sayfalık gazetede bu

günkü mühim dünya hadiseleri 
arasında bunun için ayn bir kı
sım ayıramadık. İnşaallah ileri -
de arzunuzun isafına çalı.~ılacak

tır. 

MEHMET TUNÇAY 
1 - Kemaleddin Kllmi'nin o -

kuma kitaplarındaki siirleri bir 
arada basılmış mıdır? 

· - Hayır .. 
2 - Eski gazetelerden İkdam, 

Tanin, Tevh;diefkar, Sabah gaze. 
!erinin kolleksiyonlannı nerede 
bulabilirim? 

- Büyük kütüphanelerde var
dır. 

·---·-- ------
tatürkün huı.urunda kalmalan 
ik i saatten fazla sürdü. Ebedi 
Şef Mare.al'in teftişler netice -
sine dair verdiği izahati aliıka i
le dinliyor, yenilmez Türk ordu
sunun Ege kıyılarında kahra -
manca nöbet beklediğini, her 
türlü techizatın tam ve noksan
sız bulunduğunu, talim ve ter
biyesinin imrenilecek bir mü -
kemmellikle olduğunu bir defa 
daha büyük askerin ağzından i -
şitmekle memnun ve müftehir 
görünüyordu. (Arkası var) 

Pendikten Fenerbahçeye kadar, 
ortasından bölünmüş gök çem
berinin yedi reng;ne bürünmüş, 
sarı, mor, pembe, yeşil, kırmızı, 

mavi; kah katmerli, kah düz, 

yüksele alçala, dalgalanıp yassı
lanarak uzanıyordu: cOralarda 
bir köşk alsam• diye düşündü. 

Bu düşünce aklından geçer
ken biraz evvelki gibi Hızır ok· 
şarnlşçasına yine ürperdi; göz
leri uzaklardan yakına çevrildi, 

kaldırımdan geçen iki kişiden 
birine takılıp kaldı: Yine erkek
le kadın geçiyordu. Kimdi bu er
kek .. Erkeğin yanındaki kadın
da gözü yoktu. 

Kadınla erkek kolkola bahçe 
kapısından girdiler, holün mer
mer merdivenlerini çıktılar, et
rafı süzdüler, yürüdüler, ilerle
diler, geri döndüler, holün çıkı
şına geldiler, tekrar geri döndü
ler ... Kolkola girmişler, bir aşa
ğı bir yukarı dolaşıyorlardı. 

Erkek uzun boylu, esmer ten
li, genif omuzlu, mızrak gibi 
dimdikti. Bu halile yalnız ve sa-
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Numunesi Olan Kadın 
Türk Karargahında 

S Işıklar BirdenSü rjrij KAY FRANCI 
Kay Francis çok güzel bir ka

dındır. Hafifçe şişkin dudakları, 
iri gözleri, dümdüz bir alru var
dır. 

Uzun boyludur. Gayet munta
zam bir endamı, küçük göğsü, 

uzun bacakları vardır. 
Kay Francis'de, kırk yaşında

ki bir kadının olgun güzelliği 

vardır. 

O kadar güzel olan bir kadın 

için hayat pek kolaydır. Onun 
hayatının hül8.sasını bir çok er. 
kek çehreleri teşkil eder. 

Bu erkekler, onun önünde ba-
yatın bir çok müşkiUltıru yok 
etmişlerdir. 

Oklahamada doğan Kay Fran
cls'in annesi Katherina Elinton 
isminde bir aktristi. Fakat bu 
san'at, hayatta mu>vaffak olması
nı kuvvetle isteyen kızının ilk 
zamanlarda hiç de hoşuna gitmi
yordu. 

Her zaman bunu söylerdi: 
- Hayatta en mühim, en 111 -

zım olan şey, evveUI paradır. 
Zengin olduktan sonra da şu

nu tekrarl8llll§tır: 

- Parasız olmanın ne demek 
olnuğunu ben bilirim. Onun için 
bir daha parasız olmak istemem. 
İnsanların müsrif olabilmelerini 
de bir türlü zihnim kabul et
mez. 

Kay Francis'in mütevazı ha -
yatı bir çok insanlara bir nümu
nc olabilir. On senelik zenci hiz-
0metçisi İdo lle birlikte küçük bir 
evde oturur. 

İdo çok becerikli bir kadındır. 
Ev işlerine o bakar. yemeği o pi· 
şirir ve hanımını stüdyoya o gö. 
türür. Onu orada giydirir ve ha
nunırun masraflarına o bakar. 

Kay Francis çok hesaplıdır. 
Haftada 5000 dolarlık kazancırun 
hemen hepsini biriktirir. 

• •• 
Kay Francis, günün birinde, 

Dwiglat Francis isminde bir a
damla evlendi. Bu, bir aşk izdi
vacı değildi. Bu izdivaçla biraz 
daha serbest olmak ve biıaz da
ha ilerlemek istemişti. 

Evlendikten bir kaç zaman son
ra ayrıldt ve Avrupaya bir seya
hat yaptı. 

Pariste, Nevyorkta tanıdığı bir 
gençle karşılaştı. Amerikaya be
raber döndüler. Vapurda nişan
landılar. 

O, politika ile meşguldü. Bos
ton şehrine gitti. Kay de, para 
kazanmak için tiyatroya intisap 
etti. Çabuk muvaffak oldu .• Ar
tık onu, repetisyonlar, kontrat -
!ar, oyunlar zaptetmişti. Buna 
rağmen, genç nlşanlısile evlen • 
diler. Fakat bu izdivaç çok devam 
etmedi. İkisi de kendi mesleğin
de parlamak için çabalıyordu. İ

kisi de şöhrete ve paraya haris i-

dece: c Yağıb bır delikanlı. değil
di, çok daha başka bir (evkala
deliği vardı. Yüzüne bakıldığı 

zaman kırık, yuvarlak hiç "bir 
çizgi göze çarpmıyordu, hütün 
çizgileri sertti, keskindi, düm
düzdü; amma buna rağmen in
san bu yüzü yadırgamıyor, te

dirginlemiyordu, aksine, yakın

laşmak, sokulmak isteği veren, 
cana yakın, sıcak kanlı, manalı 

bir yüzdü. Burnu, hafif kemerli 

olmasına rağmen düzgün görü
nüyordu. Rengi pek kestirilemi
yen gözleri koyuydu. Dudakla
rından eksik olmıyan gülümse

yişi farkedenleri büyülüyordu. 
Gençti, çok gençti, fakat çocuk 

değildi; .her şeye, herkese hakim 
olmak istiyen, uçsuz bucaksız 

bir ihtiras ile yanıp tutuşan bir 
erkekti. 

Kimdi bu erkek? 
Bir kere daha aynada bal ren

gi saçlı başına, asil güzelliğine, 
kadınlığının ihtişamına baktı, 

sonra merak etti, beğ.endiği erke
ğin kolundaki kadını inceledi: 

diler. Hayatta muvaffak olmak 
isteyen ve bunun için ayn ayrı 
yollardan giden iki insanın be -
raber yaşaması iınk8n.sızdı. İkin
ci talil: oldu. 

Kay kalben çok bedbaht oldu. 
Fakat bu ayrılış hem onun, hem 

1 de genç politikacının bayatı için 
çok iyi oldu. ÇünkU ikinci koca. 
sı bugün Amerikanın en tanınmış 
şebslyetlerinden biridir. Kendisi 
ise ma!Om: Meşhur bir film yıl

dızı olabildi. 
Ona, artık, tiyatrodaki şöhre

ti kafi gehniyordu. Daha büyük 
bir şey istiyordu. 

Nihayet film yaptı. İlk yaptığı 
film Virtuos Sin ismindeki film
di. Bunu Kennet Mackenna ile 
beraber çevirdi. Film bittiği za
man evlendiler. 

Ayni meslekte oldukları için 

uyuşamadılar. Bir kaç ay 
boşandılar. 

sonra 

Bundan sonra, Kay Franeis, 
ortalardan çekildi, evlenmedi. 
Evinde ve hayvanları arasında 

serbest bir bayat geçirdi. Artık 

kimse onun hoppalığından, aşk. 

iarından, boşanmalarından bah· 
setıniyordu. 

Epey sene böyle geçti. Fakat 
şimdi, yine onun hakkında dedi. 

kodulara haşladılar. Çünkü gü • 
zel yıldız kendisini Varner 

Bros'a bağlıyan kontratı da yır -
tarak ve ayda ona verilen 800000 
frangı da istihkar ederek Nev

yorkta yaşamak üzere Holivu • 
du terketmişti. 

ı ........................ ı 
ı Küçük Sinema Haberleri 
ı ........................ ı 

* Ralph Bellamy felaket yo
lu isminde şimdiye kadar hiç 
bir cinayet filminde mev
cut olmıyan psikolojik ehemmi
ylti haiz kordelayı ikmal etmiş
tir. * Baş rolünü Penny Single
ton'un yaptığı film bilhassa ne
şenin hakim olduğu hakiki ve 
insana hoş dakikalar geçiııten 

bir eserdir. Adı: Karım ve pat
ronum. 

Yirmi üç,, yirmi dört yaşında ya 
vardı, ya yoktu; teni rüzgarla 
sertleşmiş, güneşle kavrulmuş -
tu; geniş attığı adımlar uzun yol 
yürümeğe alışkan olduğunu bel
li ediyordu. Kendinden dalgalı 

saçları kısa kesilmişti, koyu kes
tane rengiydi; yanık kahverengi 
gözleri hadife gibi yumuşak

tı ... Güzel değildi, zarifti; alımlı 
değildi, masumdu; bunun için 
göze çarpıyordu. Üstünde dübe
düz, sade beyaz bir esvap vardı, 
ancak göğsüne taktığı küçük pır

lanta broş'la sade elbisesinin ar
kasını ilik~yen pırlantadan yıl

dız düğmeler şatafatsız giyinişi

le taban tabana zıddı. Erkeğinlfı 
koluna girmişti, bütün vücudü
nü erkeğine yaslamıştı, yüzü er

keğinin yüzünde, gözleri erkeği
nin gözlerinde, varlığını erkeği
nin varlığına katmış, dünyayı u
nutmuş, erkeğinin sözlerini din
liyordu. 

Bal rengi saçlar yelelendi, gu
rurlu kalb dişi bir pars yüreği 

gibi çarptı, amansız yürek sızla-

- Türklerle harbetme ... 
Demişti . Halbuki şimdi te

cavüz eden Türklerdi. Eğer mu 
kabele etmiyecek olursa bugün 
Horasanı kaplıyan Türk ordusu 
yarın bütün Arabistanı istila e.
debilırdi. 

Halifeye bir adam gönderip 
işi danışıncaya kadar da çok u
zun bir zaman geçecekti. 

Ahnef bin Kıys ne olursa ol· 
sun diyerek maiy~tindeki as -
kerlerle cDolo Haıı. lll karşısı
na çıktı. 

Türk;er, (Dolo Han) 
de olan Türk ordusu gece varısı 
çadırlarını sökmüşler, ha;p e 
meden t;eri dönmüşler, Ceyhunu 
geçerek vatanlarına avdet et -
mişlerdi. 

Niçin? 
Muhakkak bir zaferin arife

sinde iken Tütkler neden Müs -
1 lümanlarla bir harbi kabul et

memişlerdi? 

Artık iki orduııun Çarpışması 
emrivaki haline girmişti. Vakit, 
akşama yaklaşıy()ldu. 

Bunun sebeplerini bize tarih 
açık olarak izah etmiyor, sade
ce vak'ayı cDoio Han, bir husus; 
tan teşe'üm etmekle gece Yarı
sı nagihan ordusunu kaldırıp Ma 
verayünnehre döl\dÜ• suretinde 
kaydediyor. Aralarında tecrübe neVinden 

ufak bir müsademe oldu. 
Sonra, her iki tarai da ertesi 

sabah kanlı bir Jıar>e tutıışmak 
için yerlerine Çekil.ıiler. 

* İşte Haceac'dan evvel A -
rapların Türkl>e•le ilk temas ve 
macerası budur. 

Çadırında Yalnr başına otu
ran (Ahnef bin KS) ı yine bir 
düşünce aldı. 

Ve bu aw:era Mi!Bdın 642 ve 
Hicretin 22 inci senelerinde ol
muştu. 

Evvela bu işe ilalifenin izni 
olmadan atılınıştı 

Saniyen Türk ırdusu çok kuv 
vetli idi. 

Muaviye devrinde de Hora
san taraflarına yayılrn1ş olan 
Türkler areyhine şiddetli bir .. ,~ 
yaset takip edilnt!şti. 

Eğer Arap aserleri galip ge
lirlerse Ömer b.ki bir şey söy
lemezdi. Fakat a mağlup olur
larsa? .. 

Ebıl Sufyanın oğlu, (Türl~leJ 
rin aramızda yerleşmesi bizim 
saltanatımız için tehhkelidir. An 
sızın üzerlerine saldır ve kelI'C
lerini kılıçtan geçir) suretinde 
verdiği emri serdarlanndan Re
bi bin Zeyy!W_ derhal tatbik et
mif ve Horasanda kendi halloe
rinde yaşıyan Türk halkı üzeri
ne saldırarak hepsİJ!li kılıçtaıı ge
çirmişti. 

İşte o zamaıÖmerin elinden 
kurtulmak im)JlSızdı .. 

Ne yapmatd.i? 
Ça.dınnda~ıktı ... 
Güneş doif' doğmaz kanlı 

bir boğuşmağ sahne olacak ge 
niş sahaya bıtı. 

Bu sahan öte ucunda, ya
nan meş'aletin ziyaları altın

da beyaz Tii' çadırları görülü
yordu. 

Ahnef biKıs, Türklerin ali
cenaplığınııVe bilhassa hakan
ları cDolo ;an, ın mertliğini 

işitmişti . 
Eğer g ice ona bir haber 

göndereclıllsa veya imkanını 

bulup ke.i giderek görüşse a
caba TüJ'Cr bu harpten vazge
çerler ıtdi? 

Ahn bin Kıys endişeli ve 
mütereit, gecenin karanlığı 

içinde r nokta gibi durduğu 

yerde rdıen kayboldu ..• 
Nete gitmişti? 
Bur kimse bilemedi. •• .. 
Gecrarısından sonra ... 
Tüılcaragahında yanan ışık 

lar biın söndü. Hiç şüphesiz 
ertesi oahki savaş için dinlen
mek il'açında olan asker uyu
muştu 

* Ert sabah ..• 
Are.r çadırlarından çıktık

ları zan karşılarında Türk as
kerler Türk ordusunu bula -
madılı 

dı: Ot yaşına başlığı halde 
yeryüıde hiç bir erkeğe böy
le bir ğ ile bağlanamamıştı; 

balbııl'U yanık tenli kadın ... 
Düşiesi birdenbire durakla

dı, akıı değiştirdi: cBu kadını 

neredctanıyorum? Tanıdığım 

muhaıl<:, muhakkak tanıyo 
rum; ferim ısırıyor iyice bi
!iyoru amma nereden biliyo
rum, tde tanıdım? Bu kadın 
bana yabancı değil. ..• 

Fikll takıldığı bulmacayı 

çözme vakit kalmadan ense
sini b.efes okşadı, bir ses ku
!aklaı'I dibinde çınladı: 

- i çok bekletmedik ya 
Pakiz. 

Ba)lgi saçlar dalgalandı, 

düşüıi alın mermerleşti, me
rak ~iddet yatıştı, endişe. ü
zünt\ıindi: 

- ; bekletmediniz. 

Eni General Tayfurla eşi 

BayııGülizar senelerdenberi 
eski yeni dünyada dolaşıp 

durd!lll sonra nihayet İstan
bulaen Pak~ Tek'e kav115-

Bu kanlı tarih vak'ası da. Hic 
retin 51 inci senesinde oldu. 

Muaviyeci-en Abdülmelik bin 
Mervan zamanına kadar geçen 

1 kısa müddet zarfında Araplar 
hep kendi aralarında birbi.r!erio.. 
le boğuşarak vakit geçiTdiler. 

Şam, Mekke, Medine ve Kfife i 
arasında olan post ka•"&aları A- l 

rapları yalnız kendi dertlerine 
düşürmüştü. 

Türkler, eğer Araplar gibi ih 
tiras düşkünü, saltanat aşıkı ol• k 
salardı ls!Bmın bu nifak ve teş- f 
ettüt devresinden istifade edel'- b 
!er, ufak bir akınla Emeviye sal 
tanatının yerinde yeller esti~e-
bilir !erdi. n 

Halbuki Araplar kendi şehir- 1 
!erini bizzat kendileri yakarlar, h 
en mukaddes yer tanıdıkları Ka- k 
beyi yıkarlar, İslamlık namına 1 
Müslümanları kılıçtan geçirirler, te 
doğrarlarken ayni devirde Türk 
!er Ceyhunun öte tarafındaki ül d 
kelerinde, Maveraünnehirde çok ö 
geniş bir ticaret hayatı yaşıyor
lar, orta Asyada göz kamaştırıcı 
bir medeniyet ıııerlcezi kuruyor
lardı. 

(Arkası var) 

tukları için onun şerefine bir zi
yafet çekiyorardı. Pakize Tek öz 

Türk kızıydı. Ailesinden kalan 
hesapsız bir servete sahipti. Ge

lirinin bir kısmını bayırlı işlere 
veriyor, geri kalanile rahat, kay

gusuz ömür sürüyor, dünyaYı 

dolaşıyordu. 

Emekli General Tayfur, Paki
eznin elini öptü, Pakize ihtinr 
baba dostunun elini öpüp başına 

koydu. Bayan Gülizar Karun 
kadar zengin bildiği Pakizenin 
karşısında •eski terbiye• dam

gası basılrnlŞ olan dalkavuk eda. 
sile ezilip büzülerek: 

- Rahatsız olma kmm. şöyle 
şu koltuğa buyur! diyordu. 

Oturdular. Tayfur: 

-Seni ağarlıyabilrnek bana 
ne mutlu, dedi; Baban merhu
mun çok iyiliğini gördüm ben; 
anun sayesinde ı.r.ydana çıktım. 

İstanbulda pek te az oturuyor
sun a kızım!.. Billahi çok göre
ceğimiz geliyor. 

(Arkası var) 
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Hazreti ...,....-•d'ln Dolutu 

Muhammed Kabeyi 
ona ir Ettirmişti 

(Hazreti MuhaJJllll!d) e gelin
e .. o, vaziyetınden son derece e

u ııin bulunuyordu.·· Zamanının 
ıühim bir kısınını, zevcesi HaU· 
nin mallarını idare etmekle ge

tnyordu. Boş kaldığı zaman~· 
a muhitinin lüzum gösterdili 
' • lere koşup yetişiyordu. 
Hazreti Muhammedi yakından 

·up tanıyanlar, birçok şeyler i• 
ih n ona müracaat ediyorlardı. 
eı ~uşkill işleri olanlar, bir fell • 

c•e maruz kalanlar, maddl ve 
ı- ııanevi ıztırap içinde bunalanlar, 

ierhal (Hazreti Muhammed) in 
9\ ıuzuruna koşuyorlar .. büyük bir' 

ırnniyetle içlerindeki dertleri 
öküp sırlarını söylO.yorlar .. on· 

- lan; dertlerine devi, hasta gönül· 
ve erine şifa istiyorlardı. 

Hazreti Muıwnmed. bütün bun· 
ve arı büyük bir dikbUe dinliyor· 
ol- u. Ve hiç birinden madcll ve 

rıanevi yardımını esirgemiyor • 
ra. lu. 

O .. böylece, cemaat işlerinde 
nm'lVÜZ e"t. .. Halk arasında, 
ııi hukuktan dolayı bir ih ~ 

t at \"e niza zuhtlr ederse derhal 
'Hazret1 Muhammed) e müraca· 

Aıa lt eoivarlar. Onun verdili hilk .. 
ile- ne kanaat ve rıza göstsiyorlar· 

h. Büyük ve küçük servet sahip
eri de. şayet bir sebeple Mekke.o 

et,. len u7.aklaşacak veyahut bir .. 
Ue- rahate çıkacak olurlarsa, par.ala· 

·• -mı ve ktymetU eşyalarını ona 
ge- :evdi ve emanet ediyorlardı. 

* Bu sırada (Hazreti Mubaın • 
:ned) in karıfblı cemaat iflerl· 

bin ııhı en mühimmi, (Kabe) nln ta. 
dn1ri meSelesldlr. 

Kibe, b~ Me~ye hU.. 
rv. m edea bir sel netlcesinde kıs

• '!llfJl harap olmut. uzun ~ • 
ılfe hnberi tamir ecUlmeıni_. J!'.ilr 
A· ~ halde bırakılırsa, kısa bir za
. !Nln sonra büsbütün mahvolup 
ıne ' 

pdecekti. 
. Hazreti Muhammed. Kureyı 
ih kabilesini teşvik ederek Klbe
oı- v1 tamir ettirdL Adeta, yepyeni 

bir bina vUcude getirdi. 
e~ FakaL. tam. (Hacerlesved) de. 
sal ııilen mukaddes taflD yerme ko
e- rıulacağı zaman. büyük bir müş. 

ltllit ba§sösterdL Kuran kabl-
ir- lesini teşkil eden dört koldan 

• ber biri, mukaddes t9fl yerine 
koymak werefinl paylapmıyor • 
1ar; blrblrlerinl. kan ve llllmle 

, tehdit ediyorlardı- ...nt..-ı. 
. k Hazreti M~ ~UAllV& 
ül dehisınm Ubamile bu felAketla 
k önüne geçti. MUbarek sırtlannda

kl hırkayı Ç\k4nP yere serdi. 
Haceriesvedl bunUD Oserine va
IJettl. Hırbnm diri ucunu. ka~ 
lenin dört kolundan ayrılan mu-

) rahhaslann ellerine verdL say. 
ıece hırkayı yukarı ~ 
aonra .... tam konulacak Y 

'...., bndW 
binana ıeUnce, biSDt Aal!Qm& 

alarak yerme yerlefth'di··. 
OliU mtıcade. 

Bu sayede mtlndU ve kadar 
le bertaraf olarak yarıya 
mynlan kılıçlar. )an1anDa g1rdl. ... 

(Hazreti yuııammed) in bu 

sırada gördUlil mil)ıhn ~ 
L:_ b" . ..ı- ühim bir hayır cemı -
~- lrl U1:', m .... _LL-11 

yettnl ihya et.oaeddh"· wcu-r: sul çocuklan geçindirmek için 

bir . et teŞkil .uniflerdl Bu 
cemıy -'-' '--'-ı-cemiyet, ba,)'11' .,.uaP.ı.enu&U yar. 

111 dımı ve )lekkeYe gelen ticaret 
Dl- _,_ .... kü••nlr bir 

kervanJarındall ~ ~..... . 
,... vergi ile idare edillrdL Fakat hır 

hayli zamandanberl, bu Adet ter
le kec:lilmiş.. . cemlYet de, Adeta in

fisah eylemiftl. 
Halbuki Hazreti Mubanuned, 

.na çocuklan çok severdL Bilhassa 
LU- fakir çoouklara karşı kalbinde 
m; çok derin bir pfkat h1ul besler .. 
m. di. Onun bu tablatinl çocuklar da 
>1'- jbll.iiklerl Jçln dalma sabahları 
ı. (banei saadet) in tinUnde veya-

Jıut çarşıya ilden yollar üzerin -
ide toplanırlar. Hazreti Muham • 

w) tnd'i beklerlerdi. 

Kalbi, insan1 hislerin en yük
sek pfkat ve fazlletlerile dolu 
olan Hazreti Muhammed, kendi
slnl bekliyen bu çocuklara te -
bessilm etmeden, onlara tatlı bir 
Uç sös aliiylemeden geçip git
mesdL Hattl ekseriya, bu fakir 
çocuklara teker ve para tevzi e-

derdi-
AJDl samanda, yine o sıralar-

da btltüıı Arablstanda büyük bir 
kıthk hUkilm lilrllyordu. Bun .. 
dan ela en ziyade dul kadınlar 
ve )dmseıdz çocuklar milteeuir 
oluyordu. 

ffte bu YHiyet, (Hazreti Mu • 
Jıaauned) in rahim ve f8flk bJ... 
bine IOJl derecede bir eza ve ız. 
tı.."IP verdi. Bir ltln, Kureyf et
!rafım topb~. dedelerinden 
kalına olan eski ve insanl Adetin 
ih}'ISUll tS1lf ettl Böylece de, 
(Eytam ve arlPlill himaye ve 
ll&habet) namı altındaki metruk 
ha)oar cemiyeti, yeniden vllcude 

•Jdi. 

lhsntl llnbpPuned'l mütıees
sfr eden dller blı cihet daha var
dı kl oda, Araw.&m heJlm• ... 

na Adetleri lcll. 
Gerek kabile rtilleri ve prek 

cede seftblllle hayat ıeçlnneyl a
det ecDmdflerdL Bol bol kumar 
pbirleön serıginl-1. IOD dere • 
OfDUY~· Gece sündUz, tg.. 
ki iç1Yc:4'ı.dı· Evllrlncle ve ça • 
~ kadın hanendeler ve 
raJtUMlet besliyorlardı. Ekseri· 

._....ı. illi kadınla evleniyor • 
ya Jg&".., -'-" d .. lar bunw bir kaç IDDU e goz· 
ele' cariyei!re malik bulunuyor .. 

lardı. 
Bu kaahlardan dojan erkek 

çocuklara ehemmiyet veriliyor •• 

onlar, alle efradı ansına alım • 
yordu. F.-ı im çocuklar. de> • 
tar dolmai derhal tildttrillilyor, 
hatta diri ~1 toprala c&nillü .. 
yordu. 

Yüksek taekamn bu fena l • 
detlerl, balkı qajı smıf1arına 
da sirayet ettifti. Kıumar, ek .. 
serlya kUçük ailelerin bir avu9 
servetini mah-tdfyor .• O aileniD 
efııadı, peripn olup cldiyordu. 
İçki ise, bir çol kanh bldlselere 
sebebiyet veriyi'du. 

Sonra.. korkuç kan dAvalan 
da, buan bUyUJ. bir feliket tef
kil ediyordu. "& ehedmi.Y•tak 
bir sebepten iler plen bu kan 
dlvllan yüzündta. yalnız (ferd) 

1er deill; kala~ aileler, hatta 
kabileler bile bblriDe giriJor" 
Bir hlç ynz~rce m.. 
san, lrıanlar içinde yere ,erl1l -
yordu. 

Mesela, (Harbi 'lhis) adı ve-
rilen ve tam kırk ene df'Vam e
den bir bn dlvlsı btııı-ce ki
tinin 61UmUnden ~ aettcelen
mlpl. Adeta muıı, bir harp, 
korkunç bir kltal tıiDl alan bu 
kan dlvlsuıa da, (tlıil) ismin-

deki bir YAl'lf •tına Pabrl) ls • 
mindeld diler bir r atının 
kO§Uda plebe etm-, sebebiyet 
vermiftL (Necid) bfllslnln en 
kuvvetli bir unauru•lan (Abes) 
k&bilesi, (Vlhls) ın:arafım iltiı. 
zam etmittl. Yine Jt kuvvette 
bulunan (Zebyan) f-bilesl de, 

(Gabri) )'18 tar~ gCSstermit
tl Bu yUzden çıkan~ bU-
yUdtlkçe bilyümilf; mUthit 
bir mukatele gJrmiftl. 

Halkm, cehalet villllUCll 

lanıp kaldıiı bu 
detler, Hazreti M .~ucu 
derecede müteessir 
diyor, bunların izal 
ler dil§Unüyordu. _( 

Fakat halk, 0 ka'Y cahil idi 
kl, müessir sözler nasihatler 
klr etmiyordu. Bu en ahll-
kı, nezahet bilmek 
için, ancak manevt lWıl bir 
kuvvete lhti,aç ilyordu. 

rrlccln ıHU') 

ız 
Hayata Dair: 

Tesadüf 

Harb mı, Sulh mu 1 . Kliiblerin Tescil 
Müddeti Bitti Bilmem bilir misiniz? Piyer Ji· 

va son makalesinde şwıa yakın 
bır şey söyler: cHayatta her if 
tesadüfe bağlıdır•. 

Bu Piyer Jlva maalesef bizde 
pek o kadar tanınmış bir muhar-

rir degildir amma. O fikri, doğ. 
rusu hoşuma gıttı. Belkı de ken-

Klüblerin Tescil Muameleleri Bit. 
tikten Sonra Maçlara Başlanacak 

di iradesızl.ifini hulasa ettilı i
çin olacak. Zarar yok. Ben ken· 
eti kusurlarını da söylemekten 
hoşlanan bir ınsanım. 

Yalnız, bWlU kabul etmekle, 
tabü, tesaclilfün haricinde mu -
hinı bir )lidıse yoktur, demet 

istemiyorum. Billkia lüzumun -
dan fazla bile vardır. Bilhaua 
siyaset Slhuında iradenin ne bü-

yük itler yaplbilıecejine mefhur 
NapolyOD bir miul tefkil ed• 
bilir. 

Ancak. bizim hayat•mıuk te -
sadüfün hlkim olduiu mktr edi

lemez. Hem niye oltnum canım? 
O da bizim libi bir mahltik de-

• ğil mtf. 
Beo size söyliyeyim mi? Biz 

insaıılar çok nankör mahlakla • 
rız. Tabiatın önümüze düıüniü· 
lü telMiüf gibi güzel bir rehbere 

uyoıaktan özürleniriz. Halbu ki 
buada utanacak ne var?. İDlllll 
oğlunun en büyük karaıktıeri tem
bellik iken her ifl tesadüfe bı • 

rakmak kadar rahatlık olur mu? 
Böyle dilfünürilz de BOnra yine 
tesadüfü inkira yelteniriz. Hu· 
lAsa biz çok tuhaf insanlarız vet

selim. 
NURULLAH ATAÇ 

PLAJDA 

- Taarruz pee oluna ne yap 

mak lizam öiren4iD mi? 

- Evet.. Elektrikleri lilultir
mek.. 

8ELENLllR CllDEN~~R 
*Narhın kaldırılması üzerine 

bazı esnllf insafa gelmiflerdir. * Dün sabah liman ameleain
den Rizeli. Tem.el Sırkeci tram
vay hattını takiben ôteki dün· 

yaya gitmiftir. 

* İki gün evvel hareket eden 1 
Alman handanlı Doyçland vapu-

rile Avrupaya bir hayli menfi 
propaganda gı1ımittir. 

Blkek-llUJt ........ !. 
Katlua - .......... ı. 

Mm-f
~-B~. 

1 DEDiKODU 1 1 
ANKETiMiZ 1 
ı--

Küllükte konllfU)'orlardı. Bi • 
ri meşhur bır muhariri kut.e
derek: 

- B~ dedi, gençliğimızde 
onun yazılannı yegane zeki 
mahsulü nesirler diye okur, bay 
ran olurduk. Ancak zamanla fo-
1asmı meydana çıkarabıldik. .. 

Gençlerden biri atıldı: 
- Evet amma, bu sayede biz 

kurtulduk. Artık o yazılar-1 yut.
muyoruz ... 

O zat gülümsedi: 
- Gerçı öyle ... Lakin sızin bu 

gün hayran kaldılr.larmızın fo
yaları çıkmıyacmlı ne mıl6m? 

NEZAKET 
Tramvaya bır kolu omuzuna 

aslı, yaralı bir ihtiyar bindi. Ar
ka sıralaıdan bir sea yübeldi: 

- B~tıçiı be!. Söyle ıu sakat 
herüe de gelein buraya otW'lun 
Ben kalkanın··· 

MOTEHASSIS İSTİYORLAR 
Parıste, kadın çoraplarının lü 

zumundan faz1a dayanıklı ol
duğu göriıldüjünden herhangi 
bır zarara meydan verilmemek 
ıçin fabrikatörler tarafından, 
şeıu:imizden br çürük çorap mil 
tehusısı cel>olunmasma karar 

vsilnıiftir· 
POLiSTE: 

Bir guetenin açt.ığı be.kklık -
evlilik ankeU yüzünden dun bir 
'bqka gazetede müessif bir hl
dise vukua gelmiftir. Her ikisi de 
muharr!r olan bir karı koca ara
sında mezk(ir anketin münalr.a· 
psı yüzünden çıkan kavga ne
ticesinde kadın muhM'ir bnko
la, kocası da cankurtaran otomo 
billle Şışli zük\u' hastanesine sev 
kedilmişlerdir. 

• 

Mutlaka meslek deiiftirmek 
icap etae ae olurdunuz?. 

Gelen cevaplan aıruile derce
diyoruz: 

1 - Reuamda olum aç gal
mam .. 

- Kay&erili Boyacı Yorgi-
2 - Bendenizm, karınca kader 

ince operatörlükte gözüm var. 
Ne de olsa elimiz yat.kın sayılır. 

.. Etyemezde Kasap Hüsnü· 
3 - Ne ohnam icap ettiğini ba

na değil, Barba Kostiye sor. O 
daha iyi bilir .. maamafi İnhisar
lar Vekiletıni münuip gbriıyo- , 
rum ... 

- Ressam Çalll -
4 - Zinlin olurdum •• 

- Eskici Salamon -

• ' - Haabezzarure, ötedıenbeıJ. 
huret çektfiim mealek qçıbktır. 

- Bir muharrir -
8 - Benclenis halimden mem-

nunum. .. 
- Yenieaml kemerinde di
lenci Hüdaverdi • . 

Erkek - Ne ana.._...,. 
Kadua - Bir pıt ....... Wlpe!o1 

1 
RADYO 1 

Saat 11 .. Alaturka uplpt 
••kkıaü propam. 

S..t 11,31 Saçlanma ak ...... 
................ (Beledi)'• 

fu heyeti tar•6"•• fumedan) 
Saat 11,41 Canlnrq pul (E

miniall imanedesiaı tanfuMlaa 
korQ) 

Saat 11,fl Balat ........ ... 

sirdilm••• (~ .... , 
Sut 11,U Mel6t (YMJ'a 

Kemale itlW) 

Sut ll,SI At martial DelJrell 

_ Evli •tr .nek badilinl re,• .-ar ..... •• neye all-ı S..t l'I Dis1er1ae kapa•u• 

1 
..... ( ........ ukQ) 

...utr?. (Çihni7e Htla>'D Kuakiy 
_ Omitlidii• '81ee ..... !. Wilrili••• ValbeJ 

Beden Terbiyesi Genel Direk.. 
törlügi.ınce tatbike konulan yenl 
ve gayrıgedere kluplenn scıl -
ve gayrifedere kluplerhı tescil -
lerinin yapılması ve bunun ıçln 
de bütiın gayrifedere klilplerln 
kanuni tescilleri ile federe Jdüp. 
lerln bu seneki spor faaliyetleri
ne iştirak edebilmek için lAzım 
ıelen esami listeleri ile hüviyet 
cUzdanlannın İstanbul Btilıesl· 
ne teslim gUnU dün alqam sona 
ennl§tlr. Btilgeye telllm ed11en 
esami Usteleri ve slcll evraldan 
Btilıece tetkik ve tucWden mn.. 
ra 15 stin lçhıde Genel Direk • 
törlute gönderilecek ve oraca da 
muamelelai yine 15 IÜD içlnda 
bitirilerek iade olunacaktır. BU
tün bu muamelelerin Eylill • • 
nuna kadar yapbna• )Azım pt. 
melttedir. Bu itlerin IODU .Jm • 
dıktan sonradır kl, bu seneki fut
bol faaliyetine 1Nıt1anablleoek • 
tir. Bu Pllfle lik maçlannm 15 
Tepinlevvelden evvel blflanma .. 
il bira& IÜıÇ ıörflnmelrtetJir. Bu• 
aUne kadar ~tla yeniden p. 
ren pyrlfeclere ldüplerle t.t.n.. 
bul klilplerlnlıı adedi otuza çık.. 
mqtır. 

Yenldm teecil o)unan klilpler 
fUDlardır: Şifll, Be7o1lmpor, 
Galataspor, Kuıtulllf, Kalecpor, 
Akınspor, Alemdar. 

!Bunlardan bqka bugün ele 
bir çok pyrtfedere klilpler aı. 
geye müracaatle kencltshd tes
cil ettirmesi muhtemel olduluna 
göre, bu seneki futbol faaliyetin• 
de İstanbul klUplerlnin 35 • 40 
raddesine varacağı an18f11makta
dır. 

BUtün klilplerin telcll ifi ik • 
mal olunduktan sonra klilp acle. 
dine göre Ajanhkça kümeler tef· 
rtk o)unacak ve yeni leD8 faali
yet progı amı tesblt edllecektlr. 

Faaliyet pl'08r8ID1 çklllrkea l
ilmci bir mÜfkü} de saba derdidir. 
Şimdiye kadar 23 klilp o.zertn -
den yapılan lik maçlanmfa ... 
buwzhk yUzUnden maçJ.I' çok 
pç bltirilebilmlt ve SICllkl•ra bl-
Dllfb, ve tabiatile bir gok tlkl • 
yet ve dedikodular dojurmut • 
tu. Bu -- lae hem ldGp acledl· 
nhı fwzlahtı ve hem de Taksim 
stadının Utim1A1d muhtemel ol • 
dulun• nuaran lik maçlannın 
yapılabllmesl bir çok milfkilltı 
mucip o1acaimdm İstanbul A· 
ianlıiı İstanbul Vali ve Be1edL 
ye Reisine bqvurarak biç ol • 
musa bu sene için Taksim ata· 
dının ist\ınlAkinin tehlrlnln mtım
kUD olup o1madıAam lltlmzaç et
tikten sonra yeni sene pl'Oll'& • 

IDJılU tanzim için davet etdll eski 
sporcularla yeni bir lçdma ya • 

Salil '' Hat Blylanlllla 
1n,. Edilecek Bilalar 
IW boyu ve ..ıılllerde lnp .. 

clilen biDalanD bat bo)-11 ft .. 

... ~ - m*e ..,ıde .... 

.. edllnwll lkmyhr. BallNld 
phlrcWk mitteb••N Pend .... 
tJlnında bjU.assa Bo1Mi91ncleld 
binaların inplarmCle bu -
_. önünde tutmmmpv. 

Beledb'e buna da bir formül 
bulmut ve Boiadçlndekl evle • 
rin önlerinde nhtım yapılacala i
çin binaların deniz kıywndaıı on. 
metre aerlde yapdmaa mecbud 

~ 

Bılurkl,. Çlkaı Sil 
Bakırköyünde yapılan artezl

yen ameliyeleri e1numda doksan 
metre derinlikten çıkarılan au -
yun pek mebzul oldulU ve lfl • 
SUIJl görüJdülü takdirde bu su • 
yun İstanbul şehrine de isale e
dilebıleceii anlıafılmıştır. Bakır· 
köyünde su tesisatı vücude ge • 
tirildiği takdirde bu su bir boru 
ile şehir suyuna raptedılecektir. 
Bakırköy suyu f1Uldılik aehre 

verilecek değildir. 

par ak ır-
lıyacaktır. 

Cihat, Fenere Girdi 
Güneş klübüniln 

ve MilU takımın en iyi 1 aaı 
Cihadın hangi klübe ıtrecett bir 
müddettenberi dedikodu halin • 
de ve muhtelif nvayetler halin • 
de çalkalanıyordu. Nihayet Fe
nerbahçelller, İngılizler karpaın. 
da talwnlaruam kalesini mOda -
faa eden bu yıldızı kaçırnuyarak 
kendi klilplerine yerlefllrmiPtr· 
dlr. 

Cthad'ın Fenere te&cili yaptı • 
rılmı§tır. 

At Yınflan Tllllltl 
Edilemiyor 

Islah F.ncUmenl tarafından ter. 
tip edilen ve altı hafta devam e ,. 
den İstanbul ft :rantları t.t.n
bul menldılarmı tatmin edeme. 
cllll için ılikadarlann rica ve 
tavaaautıan ile Ud hafta daha 
temdit edl1ecektl. Scıa dıklkada 
öjrendltlmlv IÖJ'e .tJlyet, tem
cilt edllecek bu iki hafta için ,,.. 
rllecek lkramlyenia k8l'fllalma 
temin eclenwnft ve miloakıleyl 
• yapammuf buhmduluadaa 
bu yarqlann temdldlnin mllmktla 
olamıyacalmı at sahiplerine ve 
al•kadarlan blldirdiilnden ı. -
tanbullulann iftiyakla bekledlll 
bu kotulann icrası ıelecek sene
ye kalmıt demektir. 

ooı--

TUrkiyıYBzmı Şampiyonm 
Şeni Stadallla Batlıyw 

Türkiye yüzme pmpiyonUL 
yarm ve Pazar günü Şeref ata-

. dının yüzme havuzunda Menm, 
lzmir, Trabzon, Ankara, Ordu. 
Balıkesir, Kocaeli, Seyhan, Ha
tay, İstanbul bölgelerinin ip -
raki1e yıpılacaktır. 

Bu pmpıyonaya iftlrak ede • 
cet 10 böJcede biri İatanbul olo
mak üzere eekızi lstanbulda top
Janmıı bulunmaktadır. 

Seyhan ile Hatay böı,e.tnia 

aıelmesl de beklenilmektedir. 
Gelen b6Jtelerden lılıenin, Ye

til Buna; Ankara ile Blha•, 
Karast, İzmir Britanya, Trabmn 
Reşadiye, Ordulular Musul, Ko
caelililer de tslr.endıeriye oteline 
misafir olmuşlardır. 

likm - Tekıt llaçl 
Erbaa (Hususi) - Nikaar fut

bol sahaaında talabllıt bir il • 
yirci huzurunda yapılu maç 1 

1e tarp 9 fatda Tobt lpOl'OUla
n lehine hitama etmifür. 

Yanım Jwleıtnde lapat ma. 
··- .imik owe mtlraıwıat )'lf* 
pldıiı ..... ~ .... ...... ,...... ............ . ,....,_,.e;.a .... .-.. 
im V8Pll d ...-ı buhmmw 
llmMır· 

Ha'kld bir imam blbat •• 
blplerlnhı buna rlaJet etmedik
leri~· 

Beledl)'e Jlb'uetl bir tarntmJe 
lnpat pllnlarlle beraber çapa .. 
bulundunılm.uı mecbud oldula
DU fUbeJıen blldirmlfth'. 

iki Ollnllbil Çarplf it 
Dün gece saat ikide Harbt,.. 

de bil" otomobıl çarpışmam ol • 
mu§tur: 2224 numaralı tofBr llt
rahimin ıdaresindeki oıtoadilliı 

Büyükdereye giderken Baıl'Mld 
de karşıdan geıen tof6r 
idaresindeki 1888 mııı•• 
mobille çarpııam.-

Neticede 
kısmen~ 
clekl 
bf, 



Fahamet, İsviçreden gelecek 
olan ablası Ferhundeyi bekliyor
du. Ferhunde, üç ay evvel ko
casile beraber gitmişti; bu yol
culuk, gezmekten ziyade koca -
sının i§leri için yapılmıştı. Fer -
hunde gittiği yerde adamakıllı 

5ıkıJmıştı; işler de bir türlü bit
mek bilmiyordu. Şimdi beş on 
gün kalmak üzere kardeşinin ya
nına dönüyordu. 

Fahamet elinde bir kitap, pen
cerenin kenarındaki koltuğa o
turmuş ablasını beıkle:ıııekteydi. 

Az sonra kapıda bir otomobil 
durdu, arkasından da zil çalındı. 
Gelen Ferhundeyd.i. 

İki kardeş uzun uzun lrncak
laştılar, sonra yanyana oturup 
konuşmağa daldılar. Karanlık 

basınca, Ferhunde yol elbiseleri 
ni çıkarmağa yukarı kata çıktı 

ve bir çeyrek sonra, döndü. İlk 

heyecan dakikaları geçmişti ar
tık. 

Elektrik !§ığı altında Fahamet 
ablasının yüzüne dikkatlice ba
kınca, Ferhundenin çehresinde 
hiizünlü bir ilacı.!, bir ıztırap dal
gası gezer gibi oldu. Ferhunde_ 
durgundu; zorla konuştuğu bel -
!iyeli. Bununla beraber ablası 

htııa genç ve zindeydi. 

ıFerhünde titriyen bir sesle an 
latmağa başladı: 

- Ben birisini BeViyorum Fa -
haınet. Evet §~ kardeşim, bi
risini sevdim. Bilrne?.Bin, o gün
denberi deli gibiyim, bir türlü 
kendime gelemiyorum. Ah, biz 
kadınlar, ne kadar zayıf mah -
!\ıklarız. Çabuk aldanıyoruz. 

Tatlı bi!r nüvaziş, bir küçük arzu, 
hır heyecan kili. 

KocaınJ ne kadar ııevcliğimi bi
lirsin! Çok iyi ve mütekAmil bir 
adam. Fakat nedense bir kadı -
nın arzularını, ruhunu tatmin e
decek kabiliyette değil. Lakayt.. 
sakin, ve her zaman ayni hali 
muhafaza eder. 

Ah, bir gün beni kollarının a
rasına almasıw, ııe~sini ne 
kadar isterdim. Onun da benim 
nıivazişlerime ihtiy~ hissetti - . 
ğini görmek isterdim. Nerede? 
Böyle taha5Silslerden hep uzak
ta kalır. 

Bununla beraber hiç bir vakit 
onu aldatmağı düşünmedim. Fa
kat şimdi. hiç te kuvvetli bir se
bep yokken ona ihanet etmiş bu
lunuyo.rum. Mehtaplı bir dekor 
vardı o kadar. Yine seyahatte i
dik. Biliyorsun, zaten hlç otur -
duğumuz yoktu. 

Bir gün atlara binerek gezme
ğe çıktık. Köyler, dereler, tepe -
!er .. görsen ne enfes manzaralar! 
Sevindmden ve neş'emden el 
çirpıyor, çocuk gibi zıplıyordum. 
Kocama: 

•- Ne güzel dekor değil mi 
Muhtar? dedim. Beni kucakla
sana! • 

- Zerre kadar şüphem yok. 
Bir saaltenberi şu dar sokakta 
ondan başka kimseyi görmedim. 

Komiser, memura sert sert 
baktı: 

- Bir daha soruyorum, buna 
l'min misiniz? Siz. sokağın köşe • 
•İnde iken bu kapıdan başka bi
rısinın girmesi ihtimali yok mu? 

Memm, o zaman vaziyetin çok 
na,jk olduğunu anlayarak tered
dilt etti. Dedi ki' 

- Bır •dam aynı zamanda iki 
yerde olabilir mi? 

- Sen sualime cevap ver. 
_ Evet koıniserinı.,. şey .•. ha. 

yır omlserım. DoğruS'lı belki de 
goz1"1'ime aldanmış olabillrinı. 

Çünkü be;, ayni zamanda bu iki 
~vi tarassud •tmek vazifesini al
mıştım. Fakat ookak köşeli oldu
iu için, be iki bu \ld evden biri-

Muhtar gayet soğuk bir ta -
vırla omuzlarını kaldır.ırak: 

- Manzaraların güzelliği se
ni kucaklamam için bir sebep 
teşkil etmez .. sen .. 

Bu sözlerin beni ne.kadar kır
dığını, inkisara uğrattığını iza
ha lüzum yok. Bana öyle geliyor 
ki, insan sevdiği ve ~\rildiği za
man, güzel manzaralar karşısın
da heyecana gelir, ve daha çok 
sevişmek ister. Bir ay bütün bir 
iştiyakla kıvrandım, durdum. 
N asil anlatayım? Adeta buhar 
dolu bir kazandım, neredeyse 
patlıyacaktım. 

Bir akşamdı. Kocam yine er -
kenden odasına çekilmişti. Müt
hiş sıkılıyordum. Bu sıkın tının 
tesırile dışarıya çıktım. Dışarıda 

harikulade güzel biz gece vardı. 
Tam da ayın on beşiydi. Gölün 
loyısına kadar yürüdüm. Dağ -
!arda kar, sanki bir gümüş yığı
nıydı. Sular da pırıl pırıldı. Ha
vada taUı bir ılıklık insana ba
yıltıcı bir heyecan B§ılıyordu. 

Anlıyorsun ya dekor mükem -
meldi; ve insanın tatlı heyecan
lar duymamasına imkan yoktu. 

Çimenlerin üzerine kendimi 
bıraktım, oturdum ve kendimi 
hülyalara kaptırdım. Başka ne 
yapabilirdim? İ<;imde büyük bir 
arzu uyandı; bir sevişme, bir aşk 
ihtiyacı. Çektiğim ıztıraba isyan 
edeceğim geliyordu artık. 

Demek böyle ay ışıklarında, 

bir sevgilinin okşay~larına maz
ıhar olamıyacaktım; ateşli ku -
caklaşmalardan nasibimi alamı -
yacaktıın. Bir tatlı ılık yaz gece
sinde, baygınlık geçirerek kuv -
vetli kollarla sıkılmıyacaktım. 

Hem böyle düşünüyor ve hem de j 
ağlıyordum. 

Tam bu sırada ansızın arkam
da bir hışıltı duydum; bu bir a
yak sesiydi. Birden döndüm ya
nıba§ımda bir erkek duruyordu. 
Bu meçhul erkek müşfik bir ses 
le sordu: 

- Ağlıyor musunuz? 
Bu genç bir avukattı; tanıyor

dum. O da annesile beraber se
yahat ecliyordu. Otelin salonun
da bir çok defalar biribirimize 
rastlamıştık. Hatırlıyorum. Be -
nim bütün hareketlerimi gözle -
rile takip ederdi. 

Bu ani vazi:yetten o kadar şa -
§ırmıştım k~ ne cevap vereceği -
mi bilemedim. Ayağa kalktım. O 
yanımda olduğu halde tabii bir 
şekilde yürümeğe ba§ladık. A -
vukat pek hürmetkar davranı -
yordu. Seyahatten, dolaştığımız 
yerlerden bahsettik. O, bütün 
duyduklarımı. arzularımı bili -
yormuş gibi konuşuyordu. Be -
nim duyduklarımı o da duyuyor
du, hatta benden daha iyi hisse
diyordu. 

Bir aralık bana bir hikaye an
lattı. Bu hikAyenin mevzuu, be
ni izahı gayrihabil bir heyecana 

Zabıta Romanı: 19 
ne başka birisi girmiş olabilir. 
La.kin böyle bir şey olmadı gibi 
geliyor bana' 

Komiser hiddetle cevap verdi: 
- Sana öyle geliyor ama, ka. 

zın ay<ığı ~ka... Sen şimdi bu.. 
rada, vazifenden ayrılma! Bu 
meseleyi ııonra konu ~uruz. F8'at 
Lliprensin Brandonun evinde i
ken öldürüldüğünü zannediyo -
rum, bu da polis erk!inından ba
zıları için nahoş muamelelere yol 
açacaktır zannediyorum. Takip 
edecek saatlerde, doğrusu bu şe
hirdeki bazı genç polis memurla
rının yerinde bulunmak istemez
dim. Şimdi efendiler .. 

Tekrar geriye döndil, avluyu 
Servis kapısının yanında dura -
rak, ytiksek duvarları tetkik et -
ti. Haddon yhml. metre murabbaı 
lr.ııdar tutan avluyu gözden geçi-

Ankara Radyosu 

A:':' _"=:·: ... I 
.A.P. 11.79 ıa. 1415 KAıa. H ıı:w. 

lllU m. ıu ıı:... Ut ıı:w. -1 EylOI Cuma 
Saa& ız.se, Provam. 
Saat 12.35: Tiirk mü.dil (Pi.). 
Saat 13.00: Memleket oaat ayan, 

aJaWI -.e meteoroloji. haberleri. 
Saat 13.15 - lt.00: JıliU:ik (Karqılı 

11roıı:ram - PL) 
Saat 19.00: Pro..-ra.m. 
Saat 19.05: Müzik (DODA müzlfl -

Pi.) 
Saat 19.30: Türlı Miizifi (Fuıl He

J"eU - WcH faalı). OkllJ'an: Tahsin 
Karakuş. Çalanlar Hakkı Derman, 

Resmi Geçitlerde 
Vazifemiz 

Üsküdarda Nadir !mzasile al • 
dığınuz mektupta deniliyor ki: 

- Bugün resmigeçidi seyret -
meğe gittim. Halk birbirini iti -
yor, kargaşalık oluyor, zabıta 

memurlarını da uğraştırıyorlar. 
Halbuki herkes ken.ıii vazifesini 
bilse, rah&t rahat dursa ne olur? 

Acaba bu nerede ve nasıl öğ -
renllir? 

- Her halde bunun bir mek -
tebl, medresesi yoktur. Bu içten 
gelmıılldir. Bilhassa kadınlar bi
raz daha itidal sahibi olmalıdır. 

Etrer Kadri. Huaıı Giir, Hamdi Tok- il••••••••••••• 
&J', Basri tlrıer. 

l - Selim Bey Hlcaa Peşrevi, Z -
Ceşml malımunm sebeptir. 3 - Pek 
eareslzim. t - Cevri hicrin arllml' 
feryadımı. 5 - Yüceldikçe J'Üceldl. 

18 - Ke.man tak.simi • Hakkı Derman. 
7 - Flrkaıln &1dı bütün. a - AJıtu 
Wvlrl lılltayel için. 9 - Bana her 
J"erde ııe.nln. 10 - Aıe.t """"m fir
kat. 

Saal Z0.15: KonllflllL 
'Saat 20.SO: Memleket saat &J'an, 

&Jam; ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.50: Türk müıclfl: Okuyan

lar: Radife Neydlk. Melok Tokırö&. 

C&lanlar Vecibe Daryal. ı:.rer Kad
ri, Kemal Nly&zl Seyhun. l - Ba -
yali PeşrevL Z - Salihadılln PmaJo 
BaJ'atl 1&rkı (Arlık idi.tir eekllflnı), 
S - • • • • • Bayall şarla (Kal -
bim :rlne iiıcgün). 4 - Sade ilin Kay
nak Bayati şarkı (Karşıda kara 700-
ca). 5 - Jsat Varan Eviç şarkı (Son 
a,..ı.tm maleml). 1 - Kemal N[J'a
.ı Seyhun - Kemençe talWıııl. 7 -
Salihaddln Pınar - Hicaz şarkı (Yü
aüm ırlilse de kızlar). 1 - Osman Ni
hal - Kürdlllhlcazkir şarkı (Gözüm
den &ltmJyor bir dem haya1l). 9 -
Salih&ddln Pınar KünlUlblcazk:lr 
tarkı (Kalbimi a1aiına al.sam). 10 -
Rakını Kiirdtlilılcuki.r p.rkı (Deme
dim ona hle kimsin). 

Saat Zl.30: Konuşma. 
Saal 21.45: N-.'ell plaklar - R. 
Saal 21.50: Müzik (Sollnler). 

· Saal 22.000: Müzik (Rbasellcüm
hur Bandosu. Şef ihsan Künçer). 

1 - Donhettl «La Fille du ReKinıonb 
operaauıdan Ma .... 2 -Valdteureı 
N~·eu VaJ . 3 - Mıtndel ohn •Ruy
Blao Uvertür. f - Luil'ini ~Cani~ ı 
nn Sc•b (Ninni). 5 - CSainl - Sa
ens .DeJanlre» ooerasmdan Fantezi. 

Saat 23.00; Son ajans babel'lf'ri, ai
raat. esham ve tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (ffat). 

Saat 23.20: lllüzlk (Cazband - P.) 
Sut 23.55 - 24.00: Yarınki proı:

ram. 

sevketti.' Sular, ay ışığı, dağlar 
eli.le geliyor ve sanki içli, tatlı, 
müşfik şarkılar terennüm edi
yordu. Ve bilmem nasıl oldu; iş
te o zaman kendimi ... 

Ertesi günü onu yola çıkarken 
bir daha görebildim, o kadar. 

• •• 
Sözlerini bitirince Ferhunde 

kendini kardeşinin kollarına bı
karak yine ağlamağa koyuldu. 
Fahamet ablasının anlattıklarını 
büyük bir elemle dinlemişti. Ni
hayet yavaş bir sesle: 

- Abla, dedi, bu sevdiğ'miz 

hazan bir erkek değildir; AŞkın 

ta kendisidir. O gece senin sev -
diğin ve şimdı uğruna ıztırap 

çektiğin şey, o adam değil bila
kis o ışıklı sular, gümüş tepeler, 
hulasa o gıizel dekordur: Daha 
doğrusu o nefis tabiattır. 

FAİK BERÇMEN 

riyordu. 
Konliser dedi ki: 
- Kosdon eğer dar sokaktan 

gelmişse, yine ayni yoldan dön
mÜJ olması kabul edilebilir. Fa
kat bir adamın iki defa memu • 
runuzun gözünden kaçması pek 
o kadar mümkün değildir. 

Komiser omuzlarını silkti: 
- Kosdon her halde kıyafeti

ni değiştirmiş olabilir. Benim 
memurum budalanın biridir. 
Şimdi hepinize soruyorum. Da -
ha na"'! tahmin ve faraziyelerde 
bulunuyorsunuz? 

Dikkatle doktora ve miralaya 
baktı. Miralay: 

- Faraziyem biraz manasız 

amma, kati! hôla evde olmasın, 
dedi. 
ma, katil hlila evde olmasın, de
di. 

Komiser güldü: 
- Eger siz bwıa inanıyorsanız, 

herşeye inanabilirsiniz. Maama
fih evi bir kere arayalım. 

Tekrar eve girdiler. Komiser 
sanki evin bir ucundan öbür u • 
cuna geldiklerini bildirmek lstL 
yormuş gibi, çizmelerini vura vu· 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize f otografınızı gönderiniz 
kim olduğunul.u söyliyelim 
NEVZAT ERBİLEK (İstanbul) 

- Hassas bir 
tip. Bilhassa 
güzel sanatlara 
karşı fevkala -
de istidadı var
dır. Kendi ze -
kasına pek çok 
güvenir. Dik -
kat hassası kuv 
vetlidir. Azım
kardır. Verdiği , 

kararın muhalı.kak iyi şekilde 

neticelenmesi için çalışır. 

* FERİT GÖÇ (Vefa,) 
Enerjik bir 

tip. Munta -
zam çalışma

sını çok se -
ver. Atı!gan -
dır. Çok azim
ka.-drr. Her 
işi sonuna ka
dar büyük hır 
sebatla yap -
mak içın uğ

• 

raşır. Başladığı her işte muvaf
fak olur. 

• MUSTAFA OKUMUŞ (İstanbull 
Sevimli bir 

tip. Sokulgan 
ve uysaldır. 

Kavrayışı faz
ladır. Karar -
lar;nda kolay 
kolay dön -
mez. Arkadaş
lığı çok kuv
vetlidır. Ken-
disi de arka -

daşları tarafından çok sevilir. 

* NEZİH ŞENDİL (EYÜP) 
Zeki hır tip. 

Fakat aeele
cıdir. Karar
lannda sü -
ratli olup ken 
disine fev -
kalade iti -
madı var -
dır. Dikkat 
hassası faz -
ladır. Giriş -
kendır. Takdiri çok sever. Ar -
ka<laşları arasında iyi kalplili 
ği ile tamnmJ§tır. 

ra yürıiyordu. 
Mesai o&sının yanına gelince 

içeriye baktı. Heterlııgton duva
ra dayalı bir iskemleye oturmuş, 
Adeta kendinden geçmi§ hir hal
deydi. Polis memuru pencerenin 
kenarında ayakta duruyordu. Ce
sed hala yerde yatıyordu, fakat 
bir battaniye ile üzerini örtmüş. 
lerdi. 

Komiser sordu: 
- Ben evi arayacağını, ister • 

seniz beni burada bekleyiniz.. İa
terseniz geliniz. 

KomiseT. iki adamın cevabını 
beklemeden merdivenleri çıktı. 

Yukarı kattan ayaklarının seol 
geliyordu. Her odayı beyhude ye 
re arayıp duruyo.rdu.. 

Miralay Detrnar cebinden men
dilini çıkararak alnırun teri -
ni sildi. Doktor Haddon panta -
!ondaki küçük kan lekesine bak
tı. Acaba komiser bu lekeyi gör
dü mü diye düşündü. O zaman, 
miralayın biraz şaş:..ın bir ta
vırla kendisine dik dik bakmak. 
ta olduğunu gördü. O zaman 
Merl hatınna geldi. Acaba bu 
yem facia luzın üzerinde nasıl 

·-ANKETiMiZ 

• 
lzmir Fuarında Bol 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

•i== 
Eğlence Var SULTANAHMElTE KAM1Jı 

- Bence kadın 25 - 30 y~ş a
rasında çok güzeldir. Kadın gü • 
zelliğinl bu zaman anlac ve ona 
göre kendisini satmağı bğrenir. İzmir Fuarı Enternasyonal Karak

terine Uygun Olarak Çeşitlidir 
EDİRNEDE NAzuı 

- Kadın güzelliği sorulur mu? 
Her yaşta güzeldir. Yeter ki ka
dın kadınlığını bilsin. Yoksa y~
lı, yaşsız kadın yoktur. Hepsı ka
dındır. 

,,---
1 

İzmİT Fuarındaki 

İzmir, (İkdam Muhab'..rin -
den) - İzmir fuarı, Akdenizin 
güzel incisi İzmirin ortasınd~ 
430.000 metre karelik saha üze
rinde bütün ihtişam ve mükenı
meliyetile yükselmektedir. İz -
mir enternasyonal fuarı, yalnız 
memleket dahilinde değil, hariç
te de nisbi bir turizm hareketi 
yaratmıştır. Memleketin uzak, 
yakın her tarafından muhtelıf 

nakil vasıtaları, bilhassa azami 
tenz;latlı Devlet Demiryolları 

tarifelerinden istifade ederek 
trcnl~rle İzmir ziyaret~i akını 
devam etmektedir. Kıbrıs. Şam, 
Berut, Halep "" Yunanistandan 
da gelenler pek çoktur. Avrupa
daki fuarları görm;;ş olanların 
İzmir fuarı hakkında söy !edikle
ri çok enteresan ve mühimdir . 
İzmir fuarı enternaı;yonal karak
ter.ne uygun olarak çeşitli ve 
tam teşhir malzemesinden baş
ka eğlence vasıtalarının bolluğu 
itibarıle de fevkalade zengindir, 
Ecnebi ziyaretçiler, İzmir fuarı
nın gece ve gündüz manzaraları
nı, teşhir malzemesinin zengin -
lik ve güzelliğini gördükten son
ra bızim fuarımızı, Avrupa !u -
arlarından her cihetçe üstün bulr 
maktadırlar. Fuarın kurulduğu 

sahanın, şehrin orta yerinde ve 
çok geniş şekilde olınası, orada 
sistemli bir çalışma ile çok gü
zel eser !er vücude gelirilmesi, 
Türkiyenin bütün mahsulat ve 
mamuliıtının toplanması bir ter 
cih sebebi sayılmaktadır. 
İzmir fuarı, evvelce de yazdı

ğımız gibi çok güzel, fevkalade 
mükemel bir eser olmuştur. Za
manla daha mıitekiımil, daha zen
gin de olacaktır. İzmir enternas
yonal fuarının bu kadar zengin 
ve mükemmel şekilde hazırlan -
masını temin eden İzmir beledi
ye ve fuar komıtesi reisi Dr 

yeni bir tesir hasıl edecekti? 
-9-

HEYKELLER DEHLİZİ 
Dışarıda hadise ile doğrudan 

doğruya alakadar insanlar bek -
leşiyorlardı. Facia yerine ilk 
gelen insan. hiç şüphesiz Mis A
melya Bagge oldu. 

Kadın, Brandon konağının ser
vis kapısından girmek için Pas. 
tör pasajına girdiği zaman, ak • 
şam olmak üzere idi. 
Köşede nöbet bekliyen polis 

memuru, kadını gördüğü zaman; 
hayret etmedi: 

- Mis girmek yasak! dedi, ci
nayetin vukuageldiği odanın ka 
pısıru mühürlediler. Sonra bana 
kimseyi yaklaştırmamak için e
mir verdiler. 

- Siz, benım Adi bir merak 
yüzünden mi buraya geldiğimi 

zannediyorsunuz? Eğer öyle dü· 
fÜilliyorsamz, bu ,;efer aldanıyor
sunuz. 

Şöyle muhkirane bir tavırla 
memura baktı ve yürümek iste
di. fakat memur tekrar kendisini 
tuttu. Kadın o zaman bağımı.ağa 
başladı: 

eğlencelerden Perili ev 

Behçet Uz, yalnız İzmirde değil, 
Türkiyenin her tarafında takdir 
edilmektedir. 

Bu sene İzmir fuarına iştirak 
eden ecnebi devletler on bi1dir. 
Şimdiye kadar J\larda bu kadar 
fazla ecnebi devletin iştiralı: etti
ği görülmemiştır. Fakat gelecek 
yıllar fuara şimdikinden fazla 
ecnebi devletin iştirak edeceğin
den şüphe olunmamaktadı?. 

Fuarın gece manzarası fevkal
ade muhteşemdir. Başında be -
yaz bir şemsiye tutan bir kadı
nı andıran paraşüt kulesi ve ci
varındaki müesseseler, yollar, 

meydanlar favkalade {ÜZel U:n
vir edilmiştir. Paraşüt kulesinde 
geceleri müsait havaJa·da genç
ler paraşütle atlamala· yapmak
ta, Kültür parkın orrtmları i -
çinde gezinmektedir. 

Fuarın Luııa park pı altında
ki sahada toplanan e/ence pav

yonları da çok zengidir. Bura
da bir perili ev, ma~ra mağa -
raları, Türkiycnin 2,40 metre 
boyunda 18 yaşındai en yüksek 

adamı, dünyanın eı şişman ka -
dını vardır. Pavyııları dolaş -
maktan yorulanla kendilerini 
eğlence pavyonlaına atmakta, 
atlıkarınca, Viya:;.nın döner do
labında eğlencelivakitler geçir
mektedir. 

BURSADA RİZA 
- Kadının, 18-20 arası en 

güzel zamanıdır. Bu esnada ka -
dm insana aşk ilham eOA"· Şiir 
ilham eder. Velhasıl tam manasl
le insanlığını ilham eder. 

İZMİRDE SEMİH 
- Kadın 20 yaşında güzellik 

kelimesinin bütün ınanasile gü -
ze!dir. Böyle kadın görünce in -
san. ne için yaşadığını •nlar ve 
kadının mfuıasuu takdir eder. 

Şerit Nasıl Büyür? 
Çiy ve7a bl pl~merni' etlerde oıaa 

bu kurtlar bilhassa .,fır. balık ve çiy 
domuz etinden ve pastırma, sucuk 
ve ejy köfteden de .-eoer. Bu 5ebep
ten eU daima. plşlrerıek yenıek lıizım
cıu. Şerli haslalıima yakalananıar 

duhal doktora ı-tdlp ll:ie alınahdır. 

Bunda Dımal edtn her &'ün kendi ku'9· 
vetJnden bir kısmının lclndeld 'fC -
rlller tarafından emlldliinl unulmo
mahdır. 

Şerit iein abnacsk lloielara <tıerit 
tamamen bilnıJııtir) diye doktordan 
sü:ı alınmadıktan '°ora tfodavi bın.

kıJmamabdır. Zira bundaki azıcık ib
mal tekrar terid.ln bü::rum.f':titne .kbrP 
olur. 

Yeni Neşriyat 

TARTMA USULÜ 

Şhrimizde tanınmış muhtekir 
bir kasap bu çok değerli kitabın
da müşteriye, kaba kfiğıt kullan
mak, bolca kemik koymak V S. 
gibi bir çok mesleki usullerle 250 
gram eti bir kilo diye sürmenin 
kolaylıklarını gayet açık bir dil
le anlatmaktadır. 

* AVCI 

Necip Seliinıet'in avcılık, atı

cılık ismindeki mecmuanın son 
mecmuası intişar etmiştir. Tav
siye ederiz. 

---··---
Baş, D~, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, k'ıklık ve botun ağrılarınızı derhal keser. 

- • lc11>ında günde 3 kate alınaqilir' • -

_ Ben doı;ım Haterington'u 
ziyaret etme; geliyorum. Siz ne 
karışıyorsunt? 

Memur tteddüt etti. Halbuki 
aldığı emir ldukça sarihti. An.. 
cak kendilene müsaade edilen
ler eve girıWrlerdi. Acaba Me
terdotelin şıııt bir dostu bu züm
reye dahil aiedilebilir miydi? 

Sonra bö;r bir vaziyette biri 
sinin gelip, eteringt-Ona refakat 
etmesine mli olmakta lıısaisız 

bir hareket! Memur çenesini 
kaşıdı .. gözlıini kaldırdı. Yuka· 
n pencerelelen biri, zay1f bir 
mum ışığı il aydınlanmıştı. 

Başını ka)rarak: 

- Bu aı1nlar neden başka 
yerlere gi•iyorlar anlamıyo

rum. Artık anları da sıkılmıyor 
mu? Doğrumu isterseniz Mi..•, 
gidip onunldıiraz konuşmanızda 

her halde mlZur olmasa gerek. 
Yalnız bana it kattaki odalara 
girmiyeceğine söz veriniz. 

Yol verdi. lis Bagge hemm i
çeriye girdi ' kapıyı şiddetle ar
kasından kııtdı. İçı>risi karan
lıktı. Kadın ' çantasından bir e-

lektrik !Ambası çıkardı. Işığı ta
kip ederek mutfağı, sonra sofayı 
geçti. 

Fakat merdiveni çıkacak yer
de, salona girdi ve heykeller deh-
1izini kapayan perdenin kenarın
da durdu. 

o" sırada kalbi şiddetle çaı·pı· 
yordu. Nerede ise düşüp bayıla. 
cak gibiydi. Bir sandalyeye otu

rarak çantasından ufak bir şişe 

çıkardı, kokladı. O zaman içi 

ferahladı. Az sonra perdeyi ara
lıyarak, elindeki elektrik lamba
sını heykellere doğru tuttu. Hey. 
keller birbiri arkasına sanki can
Jannuş gibi oldular. 

Mis Bagge ışığı başka istika
mete çevirdi. Bir maksat takip et
tiği anlaşılıyordu. Dehlizin öbUr 
ucunda, sol tarafta boş bir hey
kel kaidesi vardı. 

Dehlizın mukabil cihetinde iki 
boş kaide daha görünüyordu. 
O zaman Mis Bagge'de bir kana
at hasıl oldu. O zaman yavaş ya
vaş dehlizin öbür ucuna kadar 
yürıidü ve durdu. 

(Arkası var) 

1 

• 
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Belediye Memurları 
Terfi Listesi 

• 
Terfi Eden Memurların isimleri 

Müddetlerini dolduran Beledi
ye memurlarından bir kısmı bi
rer derece terfi etmiştir. Terfi e
den memurların listesini aşağı
ya koyuyoruz: 
Mürakıp Abdülkadir Akbulut Tah

&il Müdür Muavinlijine terfi etmiş

tir. 
40 liralık l\'lUrakıpU(e nakledilen-

ler: 
Eminönü Tahakkuk Başmemuru 

Şefika G6klolıç, Eminönü Tahsll Bq 
memruru Lcbip Aktan. 
• 35 Liradan 40 liraya terfi eden 
Başmemıular: 

Sadettin Tavmcrgen, Mir'at Çengi, 
Suphi Uyguç. 

39 Llradan 35 llraya. terfi edenler: 
Mürakıp: Nurettin Behiç Altın -

3ai', mürakıp, Hüseyin Pastal, Mü
rak.ip: Vasfi Ocak.. Tahsil Müdürü: 
Refet Ökmen, Galata Tahsil Başme
muru: Abidin Türkkan. 

25 Liradan 30 llraya terfi edenler: 
Samatya Taluiil şubC!Si Başmemu

ru: Asım AJ<kın. 
2t ve 22 Liradan 25 liraya terfi e

denler: 
Hikmet SenUlrk, Tabir Oğuz., A

ta Sayar, Hurrem Örten, Bürhan Ök
tem, Şefik Bilge, Abdülkadir Arel, 

Cevat Çapanoğlu, İhsan Kutku, Yu
sut Erteni, Ziya Acun, Muhtar Şe -
re.fil, Cevat Öz.güven, AlltetUn Al .. 
gan, Ali Kemal Oktay. 

17.5 Liradan 20 liraya terfl eden 
memurlar: 

Saadet Onul, Fahri Özbay, Ncsip 
Erer, Hulüsi Sözen, Şükrü, Kiızı.m 
Küral, Meliha Gökmen, Ali Rıza i
şin, Celili Atadoğu, Adem Huliisi, 
Hayri Dündar, Mukbil Kerim, Yasar 
İrican, Cahit Kentmen, Ahmet Ak
soy, Salfthattin Kmay, Mehmet Şen
soy, Necmi Yar, Tosun Tosya, Bür .. 
han Uyak, Hikmet Rengezer, Mu -
harrem, Danyal öztaş, Cevat önler, 
\ ıya Caner, Şükrü Batuhan, Yusuf 
J _ın, 

16 Liradan 17,5 llra1a terfi eden 
memurlar: 

Nafiz İzmirlioğ!u, Saim Cahit Gil
~ennan, Mitat Akman, Adnan Tok.ay, 
Ismet Gönenoilu, Şekip Alp, Abmet 

liamdi Ye!man, İsmailHak.kı AJ< _ 
r tok, Ethem Aslansan, Ahmet HulQsi 
!.Sen, Ekrem Yener, İi;ru Kilınll Kil-

tük, Ali Eren, Bürhan Ak.eren, Celll 
Kulaksız, Mükerrem LAçin. 

U Lira.dan 11 llraya terfi ede.ıa me
murlar: 

Mehmet Ali Gilralp, Tahsin, Eşref 
Melekzat Uluyazman, Süleyman Ba
şar, Muammer Karabüber, Mecit E
zer. 

10 ve 12 lira.dan lt liraya tertı e -
den memurlar: 

Burhan Taııi&, Şefik Pulata1, Hu
lü.si Binici, Faruk Sümerler, Necmet
tin İrmak, Raif Enö<, İbrahim Etem 
Kürat, Ali Erman, Necdet Gürtan, 
Süreyya Uysal, SalMıattin ÖZbaykal, 
Muza!fer vnur, Muhtar Sowuıt. Ba
ha Arıcan. Faik Sert, Hakkı Alem -
dııroj:lu, Ya,ar Dotancıl11 Ahmet 
Gençer, Hilmi, Ziya Ebeoğlu, Zeki 
Ergip, İbrahim C&nd.Qf, Sayıt Agun. 

Ücretleri yük.selen tahsJ14arlar: 
80 Llra:ra: 
Hayri Atay, Hüseyin Temelgök, 

Hasan Çağlar, AIJettm Emul, E.sat 
Gür, Hikmet, Mustafa Sayıner, Bed
ri Güreller, Rıfat Düı.gider, Nedim 
Genç, Hamdi Sezer, Hüseyin Aydın, 
Ahmet• Yıldınm, Sabri Bıyıklı, Ali 
Ekemen, Halit Gökmen, Musa ÖZtürk 
Recep ~dop, Şevket Demircan, Hü
seyin Dinç, Tevfik Erdem, Yakup A .. 
kın, Sabri Dilman, Cemal Sözen. 

5Z Liraya terfi eden tahsildarlar: 
Zeki Beyazıt, Cemalettin, İhsan 

Haser, Ahmet Fahri, Faik Gözütok, 
Zekeriya Ohrulu, Osman Tamer, Ru
hi Ekin, Kemal Üşenmez, İbrahim 
Ersöz, Süleyman Uluer, Recep. 

t9 Liraya terfi eden tah.slld&rlar: 
Yusut Ziya Akın, Iiakkı Anll, Mu

harrem Konnan, HaW Vurat, İsmail 
Turan, Adil Boyacıoj"lu, Bahaettin 

1 

Sipahi, Murat Mişk:an, Hasan Çiçek, 
Haaan Fehmi Aııkın, Fuat Vanioelu 
Mustafa Özoiuz, Mehmet Saydut, İs~ 
mllil IIakkı Gençel. 

45 Liraya terfi eden tahsildarlar: 
Hasan Ferit, Hayri Geçen, Veysi 

Koçak, Ali Rıza, Hüseyin Zihni Te
mizkan, Necmettin Gön, Ethem Gil
lümser, Muharrem Karaca, Şeri1 Tu
na, Ziya Gökı~ık, Mehmet Ertem, Sır
n Tuna. 

50 Liraya terfi eden kantar ve n 
memurları: 

Ali İsa" Mükerrem, Hüseyin oğlu 
Mehmet, Nazmi, Hayri, Mehmet Ce
mil, Mazhar. 

Sulh Düzelmiyor F akak Harp 
Te Olmuyor 

(Baş tarafı 1 inci aaytada) 
Nihayet Sovyetlerle anlaştık

tan sonra Almanyııruıı vaziyeti 
ç~k kuvvetlenmişti ve ondan .is
tifade ederek sulbcülcre nele• 
alnıağa vakit bırakmadan Mösyö 
Hitler'in ileri atılması ve meselll 
Danzig'i işgal eylemiş olması la
Zllııdı. 

Halbuki Uanzig vaziyetı, a
şağı yukan bugün de, iki halta 
evvellııi vaziyetten farklı değil -
dir. 

Acaba Alınanyarun bu teen • 
nisi, mesela İnı:ilizlerle vukubu
lan muhavere ve müzakerelerde 

Loııdramn Almanyaya bazı mü

saadatta bulunmasından mı ileri 

geliyor? Bunun ilıtimali yok de

ğil. Çünkü, İngiliz Hükı1meti 
böyle mühim müzakcratı ekse _ 
riyctlc •··-- b. • """' ır zamanda Parla-
mentoya arzederdi. Hatta biz de 
bu sütunlarda iki. .. 
.. gun evvel bu 
wnidi izhar elıniştik. Halbuki 
M. Çenıberlayn her t··-•·· . . u.n:u ıntızar 
hiJafında müzakerat tn• • 

ıne ırun 

henüz neııredihnek sırası gelme

diğini söylemişti, ki bu bizinı 

hayli nazarı dikkatimizi celpten 

hali kalınaııuştı. 

Nitekim, harbin bilhassa bu 

miizakcrat yiiziinden teahhura 

uğradığı da her yerde söylenip 

duru~·or. 

Eğer İngilizler ne yapıp yapıp 

· f. Oitlcr'i az , eya çok memnun 

edebilecek bir şekil buldularsa 

hakikaten çok akıllıca hareket 
etmiş olurlar. 

Zatcıı İngilizfor sıkışık zaman

larda siyaseten fedakılrhk etme

ıini bilen bir millet diye maruf
turlar. Tabii, İngilizlerin mese
la Lehi'itan hesabına yapacağı fe
dakarlıkların kıymetini de M. 
Bitler'in layık olduğu derecede 
takdir etmesi lazınıdır. 

İşte biçare sulhün, başlarken 
de söylediğimiz veçhile, iki zıd ..... 

ııııteha arasında çırpınıp dur • 

masının ve aşağı yukarı kendini 
kurtaracak gibi göriiıunesinin se
bebini İngilizlerin bıı siyasi on -
hina kabiliyetinde buluyoruz. 

Bunun böyle olup olmaıhğını 

da, miizakerat neşredildiği vakit 
anlayacağımız tabiidir. 

Maamafih esas temenni, har -
bin çıkmamasıdır. o afeti hele 
bu defa da 11tlatalım da, ilerisini 
elbirliğile düşüniir, v.ıı elbette 
bu hallerin tekerriirüne mani O

lacak tedbir buluruz. 

EBUZZiY AZADE 

Velid 

Mayi, Madeni 
Mahrukat Harice 
Gönderil miyecek 1 

(Baı tarafı 1 ınci sayfada) 
Bizde de bilhassa Akdenizde se

fer edecek vapurlar geceleri ışık 
yakmıyacaklar ve dahildeki ışık 
!arın harice çıkmaması için de [ 
maskeleme terübatı alacaklar -

1 
dır. 

İZMİR PİYASASINDA 
İzmir 31 (A.A.) - Bugünkü ga 

zete~erin neşriyatına nazaran 
limammızda bulunmakta olan 
İngiliz vapurları burada kalmak 
e~rini aldıkları için Liverpola 
gonderilmek üzere bu vapurlara 
yüklenecek olan mallarımızın 
ıhracı geri kalmıştır. Baltık 
memleketlerine gönderilecek mal 
!ara harp · .. sı.gortası yapılmaması 
dun şehriınızdeki sigorta acen -
talar:na bildirilmıştir. Diğer 
memıeketlere yapılacak mahs 1 
sevkiyalı için harp sigortası k~
bul ediliyorsa da gönderilecek va 
pur bulunmadı~ından ihracat ya 
pılmamaktadır. 

DOGUM 

Emniyet Müdürlüğü Birinci 
Şube İhinci Kısım memurların

dan Osman Aydın Tanrı ÖVerin 
bir kız çocuğu dünyaya gelmiş 

ve Ceyhan tesmiye edilmİitir. 
Nevzatla uzun ömür diler~ 

g •()_R_SıııiiııııııılliıAIİİİ 
ANKARA 

21 ·8 .939 
KAPANiı 

1 STEKLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYHSllfARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LLEVA 
109 ÇEK Kr. 
109 PESETA 
100 ZLOTİ 
lOt PENGO 
100 LEY 
100 DİNAB 

5.55 
127.1475 

3.1675 
&.6'7i 

ZS.795 
67.1925 
51.035 
Zl.68 

L54Z5 
4.065 

24.945 

2.54 
100 YEN -
100 İSVEÇ Kr. $0.41 
100 RUBLE -

ESHAM: VE TAHVİLAT 
1938 yüzde beş ikramiyeli 19.-

ı-GONON TENKiTLERi 1 

Harp ve Hayat 
(Baş taralı 1 inci sayfada) 

cek, Fransa hudutları kapandı, 
İstanbuldan kalkan trenler yal
nız Peşteye kadar gidiyor ve 
bunlardan sonra şu havadis: An
karada Altındağ mahallesinde 
bir kadın mesele•inden Ahmet 
Şiikrü Mustafa Basanı öldürdii. 

Fransada askeri tedbirlere de
vam cdilmi11 Romanya Sovyet 
hududunda tahkimata başlamış, 
Hitler İngilterenin cevabını i
talyaya bildirmiş, etrafta barut 
koku5u -.ar. Fakat hayatın karşı
sında biitün bunlnr nedir ki?. İş
te bir misal: İstanbul konservatu
arına bu yıl talebe kaydına henüz 
başlanmadığı halde mektep di
rektörlüğüne birçok veliler baş
vurmakta, çocuklarını kaydettir 
mek istemektedirler .... 
Tekirdağına gelen iki İngiliz 

gemisi, iş'arıahire kadar Tekir

dağında kalmak için emir aldı -
lar; blı.dutlar boyunca yığılan 

kuvvetlerin kapışmaları imkan 
ılııhiline girdi, Alman tayyarele
ri Polonya hududuna tecavüz et
ti. 

Evet harp, biitiin dehşetile, 

heybeti ile sınırlara sokulan harp 
ve bu miibip savletin karşısında 
Hayat: tiyatro binasının asri si
nema yerinde yapıln1asına karar 
verildi; Kadeş ''npırrunun sürat 
tecrübelerine başlamyor, Tak -
sim, Harbiye, Şişli, Nişantaş, 

11-laçka, Beşiktaş ve civarında 

sivrisinek imhası i~in yapılan 

mücadele müsait bir safhaya gir
miştir. 

Harp ve Hayat, İşte iki düşman 
ki, dünya yaratıldı yaratılalı bi
ribirlerile boğazlaşıyorlar; iki 
diqman ki, dünya durdukça ba
rışmıyacaklar, zaınan zaman çar
pışacaklardır. 

Asırlar boyunca sürüp gelen 
ve siirüı> gidecek olan bu müca
delenin namağlup kahramanı 

bayattır: Hayat yenilmez. 
SELAMİ İZZET SEDES 

Türkün Büyük 
Kuvveti 
(Baş lara!ı l ınci sayfada) 

hassas kılmıştır. Türkiye'nin en 
büyük kuvvetini yalnız bu şuur 
hali değil, cümhuriyet rejiminin 
basiret ve irade.sine karşı mille
tin hudutsuz emniyeti teşkil et
mektedır On altı seneden beri dış 
ve iç politikamız, milli müdafaa 
davamız hiç şa~mıyan bir isabet
le, münhasıran halkçı ve memle
ketçi bır ıstikamet takip etmiş
tir. Münakaşa ve infiallerin, hat
ta kör ve şahsi ihtirasların bu is
tikamet üzerine rol oynadığı gö
rülmemiştır.• 

•Türkiye sulh için çalışanlar
la beraberdir. Fakat bu su!!} te
cavüz ve zor rejimıni beynelmi
lel hukuk ve tesanüt rejimine 
doğru sevkeden hiç olmazsa bir 
intikal sulhu olmalı ve sağlam te 
minatlara ;;>tinat etmelidir. Bu 
sağlam teminat, yalnız iki taraf
lı siüıhsızlanma ile .. yahut her za 
mandan daha müsellih sulh blo
ku cephesinin iı;ti.kJ:an ile elde 
edilebilir .• 

İKDAM 
.;ı\ \'FA - '1 

lngiliz Donanması Seferber 
HARBE HAZIRLIK PAPANIN MESAJİ 

(Baf tarafı 1 inci sayfada) 
Va"°""' 31 (AA.) - Sokakların 

duvarlarında ylillerce bü:rü afif l'Ö

ze çarpmaktadır. Mareşal Smlı"iy 

aids. ba afqlerd.ekl resimlerde taıık
Jarın. toplana J'ilriil'İi4 halinde ba -
lunan kıtaatın yt.nında. göriJlmekte
dir. Afişlerde M&r-lln seııenlerde 

söyJemlt oldafu nutuktan baa cim
leier bilyiilr. harflerle iktibas odllmlt
tir. Şiddete ve kavvele karşı yesine 
cevabımız şudur: cM"'"utecavızl tepe- 1 

11,ocetln. 
Bir ~imle ilaha: c.f'.icr harp .-,ı

Uyacak olursa, kadın, çocuk, ihtiyar 
bepials ul<erlLlt 

v.......-, ll (AA.) - Poloara 
eollrl hüidl•etinla Wr tebililni leT
dl etmiştir. Bu tebliide ıtö;rle deuU
meicledir: 

1 - Polonyarun müdafaa tedllirferl 
alınası zaruridir. 

2 - Dantzts Jıadiselcrinden, Al -
m.annnın taleplerinde ve Slevakya
da alınan tedbirlerden sonra Polon-
7anm tehdJt altında bulundui'u aşl

kirdır. 

3 - PolonJ'a sulh istemektedir ve 
Beck tarafında.n J'&pda.n teklifler da

iresinde müzakere7e huırdır. 
VAPURLARA iHTAR 

VU'IOva. 31 (AA.) - lladyo is
tasyonları düıı öileden soara aetrl-
7atla.nnı dnrdnran.k denizdeki bütün 

avmhra İıı6111s "' Leh llsaıılarm
da bir ihtar gönd~lerdfr. Bunda 
vaplU'lar Gdnıla llm•n•n• ,.trmemele
açıkta durarak Umana girmek lolo 
kılavuz istemefe davet edilmektedir. 

İlıtarda, Polonya sahilleri öniinden 
seçmenin tehlikeli oldu.iu ili.ve e4U
md<tedlr. 

Bu sahillerin açığında Danimarka~ 
İsveç ve Polonya l'em.ileri bulunmak
ta.dır. Alman vapurları Polonyaya se
ferlerini kesmlşJr-rdlr. 

Varşo,.,., sı (A.A.) - Dön ilan e
clllmif oiaa •eferberilk ı..tblrleri, 

VaJ"ŞOvanuı manzara..ıı;;mı deifştlrmit 

delildir. Bütun nakliyat .. ervtslerl, 
nermal 111rette ltl-ek!Mir. YalJıııı 

buı karakterlstlll: hidlse-Jer. Polon -
yada fevkalide blr vazlyrt bulundu
tanu cöstermektedir. Blib"' bir 
takım kadınian.a ve dellkaıı1ılarm .ı
per kazmak üzere, kazın_& ve kürek 

1 laşunaJı;ta oldııklan sönılmektedlr. 
Dün akşam hiik:ü:mel memıırlan 

tarafından verllmlş olan talimata 
tevfikan VU10va caddeleri karanlık 
lçlndeydL Münakalil seyreicleşınlş

tl. 
v,,.... .. a, u (A.A.) - llallye neza

retinin bir kara.rn.amr.&l, milli müda
faa namına J'&pılacak bütün müsa
dereletln n 1"orülecek bUtun lşlerlA 

bonolarla te.ıı.,e edilmesi tein hiikil
mete s.:ı.liilılJ'et vermektedir. 
LONDRAOA NEŞREDİLEN BİR 

TEBLİ{; 
Londra, 31 (A.A.) - Sivil müda

faat dairesi aşağıdaki t.ebllii neşret
mektedtr: 
«Gıda maddelerinin teni pllalan

nı tanzime memur olan daire hall
baurda mutad.ın hlliJına 11da mad
deleri müba,.-ea rd.IJmrmf'!i>inl halktan 
rica eder. :Xüba7eatta normalin hari
cine çıkılmaması lazımdır. İbtınt 
erzak tedarik etmlıj olanların bu er
zakı satın aldıkları matazalara iade 
etmeleri rlca olunur. Bu uan ortalık
ta )'iyecell: darlıiı olduiu m;inbma 
ahnmamahdır. Sadece bakkallardan 
vesalr matazalardan anormal te"kll -
de mübayaatta bulunulmasuıa manl 
olmak lisım g-eldlil manasına ahn -
malıdır.» 

HARP IIAZIBLIGI 
Londra, 31 (A.A.) - Sivil müda

faa dairesi sıhhiye otomobilleri lstas
J'Onlan ile harp ruhorunda pasll mü
dafaa servislerinin i. gal t'decekleri 
bütün binaların takvl7esi için alınan 
tedbirleri bildirmektedir. 

Dün 110 larat nıllbıeoi Londra ci
varındaki arsalan ka2mağa başlamış
tır. Buralardan W<anlan topraklar 
torbalara dolduruim&kladır. Bu tor
balar kamyonlarla teni edilmekte
dir. 

Diğer taraftan sııla maddelerinin 
ra.syonal bir şekilde tevzii i~ln alınan 
tertibatın taınamlandıfı ve tatbikata 
derhal ceçUebtlettfl oirenilmlştir. 

Hazırlanan ]'flıin& söre bÜ)'ük cıda 

maddtlerl flrmalan 5 ili 8 firmalık 
P"UPlara ayrılacak ve bu firmalardan 
biri herhan•I blr sebepten dolayı mu
vakkaten dalda bUe tevziat temin 
edilebilecektir. PU.nda bundan ~da 
bdınlar, çoc-uklar ve ihtiyari r ta -
rafından tahliye edilen mıntakalarda 
tqe teşk.Uitı vitca.de setırllmt". 1 der
pif eclll.mek&edlr. Bunlar bu mmtaka
ları tahli.>·e ederken 48 uatılk yiye
ceklerini de beraber l'Oture('"klerdlr. 
FRANSANİN HAZIRLIÔI 

Parl•, 31 (A.A.) - 31 Atuatostaa 
itibaren bUtün 4lmendUerler miısa

d.cre edilmiştir. Bu husustaki karar
namede '°yle denllmektecllr: 

1 - Demlryolları malzeme:ı;I, bl -
nalan, memur ve müstahdemleri as
keri nakllyahn temini için hü.küme
tln emrine verlhnlşttr. 

2 - Sivil yolcular ve emtia nakll
J'&h askeri makamların rö~tı rcretl 
türoma söre muvakkaten, kimilen 
veya kısmen •eri bırakılmuıhr. Tren
ler ,rlde<>eklerl ,.erlere varmadan ev
vel durdurulup tabliye edUebiJecek
lerdir. 

Parh, 31 (A.A.) - M•ttep çocıık-

lan Paristen ayrlllrken bera.berieria
de iki siınhik yiyocel<, bir yorpn 'ı 
bir de ufak valls ,rötürmektedlrJer. 
Mektep çocukları. kendUeri lo61ı Or
Jeaa'U ve Parlsla cen.Wa l'&rbtsln
de kiln dtier tehirlerde lllaar edil
miş olan kamplara ıitmektedlrler. 

Yolculuk zahmeUerlnl hafllletmek l
ı;lıl çociikiann ıuıalan babalan 
kamplara kMlar kendilerine refakat 

etmektedirler. 
ALMANYADA 

llerlin, 31 (A.A.} - SaJihlyettar 
malıfellerde 1171-.ııtııe rino. na
zırlardan mürekkep bir mUli mUda
faa ., lislnt• ihdwDa d&lr BiUer 1.a

rafmduı n..,...ılleıl JıararnamMea 
maksal, bVIUn ınllli, ukeri, U.tıoadi 
ve mali kuvvetleri blr an.ya toph -
prak banlann blrllkte çaJ,...aunı 

temin etınekten ibarettir. Ayni mab
fe11erde bu karamamf'nln her ihti • 
male kafi' atın...,. bir JhUyal kdblrl 
oldufu Uive edilmektedir. 

Meclis şu zevattan mürekkt ptlr: 
Reisi, GOrlns. ikinci reisi Rudotr 

Hess. 
c.Propaa-anda Naurı mttllne nas • 

7onal - Sosyalls& partl:alnl temsil et
mektedir.» 

İTALYAOA 
lloma. ıı (A.A.) - B<iJ'Ü itaJya

da bir Eyliılde.ıı ltlbueıı kalın aallşı 
menedJlmlştlr. İhtiyat kahve stokla
n, onla emrine verllmlttir. 

DJier bir leblifde birahane, lokan
ta ve bal' clbi namu:mi mıae.esele -
rln 3 Eylülden Ulbaren en ,rec: ola -
rak saat 23 de kapahlması lüzumu 1-
U.n flıllilınelrt.edfr. 

BULGARİSTANDA 
Setra. 31 (AA) - Samiar m<e

llol, bütün memlekette hililıııa emir 
verilinclye kadar bütün umumi top
lantıları menetmlştlr. 

Diler tarafta.o wda ErünıharbJJ'e
al, 20 rinhık bir talhn d~\·rtsl getir
mek üzt-re- yeniden lk1 sın.ır llatlyat -
larıru ~lah altına davet etml' oldo
tuna bildirmektedir. 

(Baş taralı ı inci sayfada) 
.Sureti umwniyede iyi haber 

alan mahfellerde ihsas edildıği
ne göre Hitler son notasında İn
gillere ile devamlı bir itilaf ak
detmek hususundaki şiddetli 
arı.usunu teyid etrniştır. Hillere 
göre, bu itilif Avrupa suJhü için 
emin bir kale vazilesini göre 
cektir. 
Söylerdiğine göre Hitler Po 

lonya hakkındaki taleblerinın is
afı Jazmı geldiğınde ısrar etmiş 

tir. Bununla beraber taleblerini 
muhtevi bir ajanda hazırlamağı 
da vadetmiştir. 

Bu ajanda Polonya ile doğru -
dan doğruya yapılacak müzake -
relerin esas.nı t~kil edecektir. 
Fakat Vanj0va hükümetinin 
Berline murahhaslarını gönder
mes: şarttır. İn.giltcre hükumeti 
Var~ova hükumetine Alman tek 
liflerini kabul veya reddetmek 
kendisine aid olduğunu bildir -
mek!e iktifa etmi~tir. Herhalde 
İngiltere şu veya bu şekilde Var 
şovanın kararı üzerine müessir 
olmıyacaktır İngiltere hükumeti 
sadece, Polonya ile Almanya a
rasındaki gerginliğin izalesine 
matuf tedbırler alınması arzusu 
nu izhar etmiştir. 

LONDRADAKİ FAALİYET 
Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah 

Çemberlain ile bır saaı len fazla 
görüşmüş olan Haricıye Nuırı 
Lord Halifaks ve Harıciye neza

reti da lmi sekreteri Cadogan öğ

leden sonra tekrar ~·vekilı zi
yaret etm.şlerdir. 

Mesajların Metni 
Berlln, 31 (A.A.) - D. N. B. bil

diriyor: 
28 Afuslo!ı 1939 larlbll notasında 

İngiltere hükiimeU, nizalı mcseltler 
iizeri.Dde Almanya ile Polonya ara
llllda dotrudan doinıya yapılacak 

mü.a.kereler için tavassutta bulu. -
mak niyetinden Alman hiıkiımellni 

haberdar etmiştir. Birlblrlnl takip e
dea hidbeler ve umomi Avrupa cer
cinlifl dolayıslyle mti.zakerelertn ça
buk olması lüzumundan İnc'lltere 
bükü.met! de fiiphe etmemekte tdl. 

Alman hükümeli, 29 Aj-ustos tarih
li cevabında. bir anıa,..•:ra varmak • 
hususunda Polonya hü.kılme"tlnin as
.tnlne karşı olan Uimatsızlıtına rat
men, .Whun mC"nfaaU namına, in&t
liz tavassut ve tcklUlerJnl kabule mü
temayil oldutunu btldlrmişUr. Bu -
l'ilnkü butlln Şf'ralU takdir edem Al
man hükümetl, not.asında, bir ft"li. -

ket tehlike-sinin öniine ceçilmf"k l'>te
nb'ona. çabuk ve ttthhU.rsıuı: hareket 
edtlmt""i icap eyledttlnt h•barüz et -
tlrmeii de lüzumlu bulmuştur. Bu 
sebeple-, Alman bükUmeU, 30 .\.~u -
to · 1939 ak,amına kadar, yalnız nıü
zakere için değil fakat ayni umanda 
varılacak an~yı imzaya da sa
lihiyetdar olmak rUyle, Polon1a 

hükimetinin bir df'leır:"lni kabule i
mi.de olduiunu beyan etmiştir. 

Alman hüküm.eti, Polonya de!.~ıre

slnin Berllne ıetmesinc lntlzaren, ı 

anlaşma teklifinin eaaslarmı ingiliz 
hükümetine ıönderebUeceiinl de 
blldirml"itlr. 

Bizzat İncili% hiikiimetlnin de Al
manya llt Polonya arasında dotru -
dan doiruya müzakereler yapılması 
lehinde bulunmasına rOre, Alınan hü
kimeU tarafından beklenen Polon -
J'a delegesinin ıelmem~l müzakere 
esasları bahsindeki Alman nok.tai 
nazarının İn&illz bükü.metine bildiril
mesi ea.sı şartını ortadan kaldlJ'mak
ta bulunmakla beraber, Almanya Ha
riciye Nazırı, son İn.elliz notasının 
tevdii esoa.~ında, Polonya delere~l-

nln relmesl ihlima\I nazarı dltkote a
lınarak müzakerelere esas olmak ü
zere hasırlanan Alman tekliflerinin 
metnini İn&"iib buyiik ekislne bil -
dlrmiştir. Alman biikümetı, bu vazi -
7ette, sonradan dahi olsun blr Po -
lonya deleceolnlıı layla edileceğini 
sanmıştı. Filhakika, Polonya, kaça
mak: J'ollan ile Te esuı!ll% dek.lira.! -
yonlarla işi uzatmaia çalışırken Al
man hiikü:met.tndf'n mUternadiyen 
müulı;ereye iın;i.de oldllfunu bildir -

ı::aell:ten farii olmarn&ıiı istenemez. 8'I 
arada Polonya büyük e!çloinln 1ap -
Uit bir '-bbüıılen bllyül< el•hıin 

da.hl möıakereye a.li.hlyetclar kılmı 
mad1iı anl&ı}ılmışbr. 

Bu varlyette . .Fii.hrer ve Alman bU.
kümeU. l.lı.I K'ÜD OO.ub04wıa blr Po -
lonya delereslnln cetmeslnt bf'klf'dl

ler. Ba teralt altında Alman hükil.
meU, İ.m:"iliz hııkiımeUne tevdi edl -
len şekJinde durust ve kabili kabul 
olduiuna kani bulıınduiu bu teklif
leri reddedilmiş telillki e1lemektf'
dlr. 

Almanya ile Polonya ara tnclakl 
vaziyet oyle bir haddedir ki herhanıl 
yeni bir bidise, k&rşüıklı vaziyet al
mış bulunan as.ke-ri kuvvetlerin hare
kete ceı:m ini mucip olabllt-cf'klir. 

Bundan sonra Hitlt"r kf'ndl mü
şahitlerinin verdill rapora i'IUna -
den Dantzig, Koridor, Bela yanma .. 
duı ve daha bir çok haklar i. t.emek
tedir. HIUer Sar navzs.suıda oldUj-u 
g"ibl Koridor ve Hela yarımadaıı;ında 
plebisit 7apılmasu:ıa razı olmaktadır. 

Fakat Dantxtı' ile ser\M' t 701lar ve 
ekalliyet me-selcslnde ısrar ttmekte
dir. 
İKDAM - TürkiJ'e dahilinde 'i& -

bah olan hadiseleri cece yarbından 

sonra vermeyi ltlyat tdtn Anadolu 
A.Janm her zamanki ıriir'atlnl dün 

&"ece de ıösterdl. Gf'ce yansından son
ra saat 3 e kadar denm eden mea
lleri neticesinde dün sabah olan hi -
diselerl l'ecenln Z ve-ya 3 unde ver-

Berlin 31 (A.A.) - Henc!orson 
İngilterenın cevabın' gcC<> yarı
sını beş geçe Von Ribbcntrop'a 
tevdi etmiş ve nazırla 35 dak:ka 
kadar görüşmüştür. 

Henderson sefarete yaya ola
rak dönmüştür. 

PAPANIN TEKLİFİ 
Vatikan, 31 (A.A.) - Papa baş 

lıca al.ikadar devle'ler nezdJıde 
hır sulh teşebüsünde bulunmuş 
tur 

Kardinal, Maglione, bu sabah 
CL>te!garıdolfo'da Papa ıle uzun 
hır mülakat yapınJ,1tır. Kardi -
nal, bu mülakatı müteak;p der • 
hal Vatikana dönerek Vat.kan 
nezdındeki Fransa, İtalya, Al -
manya ve Polonya sefırleriyle 

İngiliz orta elçisinı davet etmiş 
ve bunları sıra ile kabul ederek 
kendilerine tahriri birer nota 
tevdi etmiştır. 

Londra, 31 (A.A.) - Hıt.er'ın 
notası ile İngiliz cevabının ha.ki
ki muhteviyatı hakkında. bır gü
na mallı.mat yoktur. Maamafıh, 
sıyasi rnahafilde bir çok aliane 
istinaden ancak zay,f bir üınid 
beslenilebileceği neticesi istih • 
raç olunmaktadır. 
Vazıyette bir güna tebeddül 

yoktur. Fakat her ihtimale karşı 
icabetle!). bütün müdafaa tedbir
Ierinın süratle alınmasına devam 
olunmakladı.r. B. Greenvood, 
Çember lain \ e milli miıdafaa na 
zırlartle uzun uzadıya görüşmuş 
tür. 

Majeste Kralın otomobille 
Bukhingham sarayından Ha1'lıı -
ye Nezaretine ve oradan hava !.i
leri nezaretine gitııuş ve bu zı -
yaretlerinde kendisine Dük de 
Gloucester'in refakat etmiş ol -
duğu son derece nazarı dikkati 
eelbetmiştır. Majeste, Londra -
nın himayesi için yapıl.m:ş olan 
hazırlıkları ve alınmış olan ter
tibatı bizzat kontrol etmiştir 

Berlin, 31 (A.A.) - İtalya se • 
firi saat 8 de ve lO da olmak ü
zere İngiltere sefirini iki kere 
ziyaret etmiştir. İkinci mülikat 
yarın saat sürmüştür. 

İngiltere sefirinin bugün daha 
bazı mühim mülakatlar yapacağı 
zannedilmektedir. 
İNGİLİZ MATBUATINDA 

Londra, 1 (A.A.) - Ganteier, İn
clllzterle Almanlar arasındaki cö .. 
'-•lerla nframakla oidulıı müş
kül&ltan bah! elmt"ktrdirl('r, 

Berlin, 1 (A.A.) - V6lkischer 
ll<Obahter gazelesi diyor icl. 
PoJonyanın nan ettlği umumi &e -

fer\>erlik yeni ve ciddi bir tahrik m::ı.
hiyetindedir. Bu hare1ıtet aynı zaman .. 
da dlinya sulhüniı kurtarmak icın 

yapılan gayretleri do tehdit etmek -
tedir. Polonya bu tedbiri •ini, Slo -
vakyada Alman kuvveUer nın b u
nuşunun tazammun ettil!ı Abnon ta
arruzuna istinat ettirnıek:tedir 

İTALYAN MATBUATll"DA 
Mlliııo, 1 (A.A.) - İtair n mat -

buab Polonya ~ferberliflnin ç0k c-ld
d.i ve teb.llke11 blr tedbir oldulunu 
7amıaktadır. 

Stampa diyor ki: 
Polonyalılar ıe.vıt rdlidiil müd

detçe Almantan talmln etm"ye im -
kin 7oktur. Polonyaya anlatmalıdu.• 

ki. kendi isllkliliDI kurtarmaaı için 
7erine çare olan elzrm fedak&rhkla

ra katlanması icap tder. 

mek itiyadını gösterf'D bu ıı:ürat nü
mwıest ajansın bir de maki
nesi bo:mlanea melde kaım.ı,or. 

Anadolu Ajansı blras sürat ve bo· 
zulma:z makine sa.hfbl olursa vaı:tfe
alnl tamamen J'apablleeek. 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Miktarı 

Parlayıcı ve paUayıcı maddelerin 1 aded 
naklınde kullanılac:ık saç tekne. 
Yukarda yazılı tekneye konacak l adet 

Muh. B. 
Lıra Kr. 

16442 64 

17957 50 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 
1233 19 

1346 81 

Eksıltme 

Şekli 
Pazarlık 

Kapalı zarf 

Saati 
14 

15 

motör. 
ı _ Şartname plan ve keşfi mucibince par!ay.cı ve patlayıcı maddelerin naklınde kullan.lacak 

1 adet saç tekne 7 /VIIl/939 tarihin de ihale oluna.madığından yeniden pazarlıkla ve ~u tekneye konacak 
motörde 24/VIII/939 tarihinde ihale olunmadığından yeniden kapalı zaı-f usulıle eksıltmeye konmuştur. 

11 _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şek il ve saatleri hizalarında gösteril-

miştir. .. 
III _ Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü Kaba taşla lc,·azı.m ve mubayaa! şubesindeki altın komıs-

yonunda yapılacaktır. 
ıv _Şartname, plan ve k~ilnameler ,32, ve •89• kuruş mukabilinde Ankara, tz:m·r başmüdür • 

lü,klerile İstanbulda levazım ve mu bayaat şubesi veznesinden alınabi lır. 
v _ Motör eksiltmesine gire<: ekler mühürlü tekli! mektuplarını kanuni vesaıklc 7,5 gıiverune 

paraı;ı makbuzu veya banka temin at mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ilıale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz muk&bilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gi

recekler % 7,5 teminat akçelerile birlikte yukarda adı geçen komisyona vermeloci ilan olunur. (67651 
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ŞEKER HASTA LI K L ARINA ve DIY A BE T L E R E 
yegane G 1 DA olan Türkiye ve Avrupada Birinciliği ihraz 

eden, bütün Avrupa mamulatına rakip olan 
A 

lsrar ile isteyiniz ve HASAN marka ve ismine dikkat ediniz. 

_________________________________________ , 
Böbreklerden idrar torbası.ıa kadar yollardaki hastalıkların 

mikroblannı kökünden temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

Böbreklerin çal ışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluk-
, larını , eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını , sık 

sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
olur. 

DİKKAT: BELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin J.l. 7 • 932 tarih ve '.l • 27 numaralı Ruh•atını haiz-lir. 

Şişli Terakki Lisesi 1 Yatısız 
1 • ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISI MLARINA 

Talebe kaydına başlanmışta. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe müracaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Eski talebenin 10 Eylfile kadar kayıdJarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde, yerleri
nia muhafaza edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul etmiyeeektir. 
3 - Bütünleme ve engel sınavlanna 1 Eylfil Cuma günü, ·olgunluk sınavlarına da 9 Eylfil 
Oumartesi Pnii başlı~cakt il'. 
4 - Okula kayıd ve kabul ıartlarını gösterir prosepektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönde
rilir. 

_____, NİŞANT AŞI Halil Rıfatpa•• Konağı 
Ba,mabeyincilik Konağı 

----------- Eski Feyzlatl • 

Yatılı BQGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
Ana sınıfı ve ilk kısım Bebek te eski Fransız mektebi binuınd a, kız ve erkek lı:!sıınllU'ı ayn da· 

irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

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

edebilirler. !stiyenlere mektep tarlfnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

Yatak, yemek ve ç~ o

dalarile salon takımları vel -

hasıl her nevi mobilyalar; BA

KE (ESKİ HA YDEN) ma -

ğazalarmda teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve mü

sait şartlarla satılmaktadır. 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Gazete Mecmua 

Kitap 
Aydın 

Eskişehir de 
~es .. U şo lK 

İKDAM gazetesinin tevzi 
merkezidir 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

· YAQIN 
CEt{ DEFTEllİNE 

IMZAATAH 
t>OYOK EL 

OLACAKTIJl 

TORK(Y 
ı's 

Jr>ANKASI 
' 

'Teknik Okulu Müdürlüğünden > Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 
1 - Yeni talebe kayıt muamelesine 1 Ey !Cilde b~lanacak 30 

EylCilde nihayet verilecektir. 
2 - Orta Mektep mezunlan imtihanla, Olgunluk imtihanını 

ver.m.iş Lise mezunlan imtihansız alınır. 
3 - 22 Yaşından 'büyük olanlar Okula kabul edilmezler. 

4 - Kıeyıt olunmak iste~erin: Okul Müdürlüğüne yazacak -
farı istida, Nü1us hüviyet cüzdanı, Mektep diploma veya tasdikna -
mesi, tam teşekküllü bir hastahaneden sıhhi heyet raporu, aşı .ka

ğıdı, l:yi hal kağıdı ve 12 adet Vi ktorya eb'adında fotoğraftan iba

ret evrakı kayıt müddetinin sonuncu günü akşamına kadar her gün 

saat ~12 arasında Yıldızda bulun an Okul Müdürlüğüne vermeleri 

ıveya işbu günün akşamına katlar Okul Müdürlüğüne vasıa 

olmak üzere Posta ile iadeli t.eah hütlü olarak göndeımeleri lazım· 

drr. Posta.da vaki olacak gecikmeler mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - T~rinievvelin ilk günlerinde yapılacak duhul imtihanı 

günleri &YTJC8 ilin edilecektir. 
6 - Daha fazla bilgi edinmek Jsteyenlerin Okul idaresine baş 

vurmaları. (6562) 

T. C. lstanbul Belediyesi lstanbul Elektrik Tramvay 
ve TUnel işletmesi U. Müdürlüğünden 

1 - Silfilıtarda kurulacak 1 adet muhavvile merkezinin inşası 

işi (2974.!lO) lira muhammen bedelle pazarlığa konmuştur. 

2 - Muvakkat teminat (223.12) lıradır. 

Emniyetle Müstahzarları 
kullanabileceğiniz Piyasaya çıktı 

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

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

emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlannHştır. 

KANZUK G L OT EN Müstahzarları 
Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

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

lstanbul perakende satıt yeri=- Bahçekapt Zaman ltrlyat Dapo•u 

iZMiR ACENTEMiZ TURK ECZA DEPOSUDUR• 

- Çocuk Hekimi -

( Lokman Hekim) 

n 

3 - Eksiltme 4/9/939 pazartesi günü saat 15 de Metro han bina

sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komis -

yonunda yapılacaktır. 
1 

Dr. AHMET 1 
A!'!~~~~!:U r

•mmeım.•••••1m111111mıuııummıınw•nmıııuuuııııııııowuııııı Dr. Hafız Cemal 

JAHILıYE MÜT AHASSISı ı c= 
Divanyolu 104 I~ ~ 

4 - Bu i;ıe ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden 1 
p.rasız tedarik edilebilir. 

- 5 - İsteklilerin kanuni vesik a ları ve muva.kkat teınınatlarile 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

1 
Muayenehane saatleri: Pazar es ~ 

~"":.rı~:~ "16;. 2~~- ,~~::~~ ı=§= Memleketin en eski gaze
1
tesi ;: 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Dl- ld .., k d k • 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: __ O ugu a ar, en ço sevı en, 

ilan edılen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları (6665) Son Telgraf Basımevi. ~---------.. k • :;;;; 
------------- ---- ı uoktor Feyzi ı ı= aranan 'Ve o ttnan gazetesı : 

Yatılı 

Yatısız 

Nişantaşında : Eski Feyziye Ahmet Onaran = lıaline de geliyor ~ 

1 Ş 1 K 
• s Kız Cilt ve zührevi hastalıklar = L 1 E S 1 Mütehassısı i ·····-····· ; 

Erkek caAMd:uesaey,seNn:oe.: H!earbgunıa···ıı saAnbahkartan

8 

== lla"nını iKDAMA Veren Çok Kazanır ~= .femlcket ım.ı;in en eskı hu u. i l ıs C"SJd ı Aan, İlk, Orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt için her gıi 

mektebe müracaat edilebilir. ;:l~f::l.e:o~:kte~ tarifn amesi gonderilir. akşama kadar. Telefon: 23899 'mlllllUllOllWlllDUllllllllll•WlllJll•HllllllllUllllllllllUBlllWUllllllllllınlllll•WlllmlUUllllJIUlllllllllll lll0!10111111Uilll001111!1110ıl 


