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Aferin Vekillere! 
Lisanı Keşmekeşten 

Kurtarmağa Çalışıyorlar 

ltalya Hariciye Nazın ltalyanlar 12 Adaya Neden 
Arnavutluğa Gidiyor Soyuna Asker Yığıyorlar? 

, İlk çığırı Maarii Vekili Hasan 
• Ali Yücel açmıştı. Vekalete gel 
diğinin ilk veya ikinci haftasında 
bir taminı neşrederek bazı Ma • 
arii daire ve şubelerinin kendi 
kendilerine taktıkları garip ga
rip isimleri kaldırmalarını ve es
kidenberi yerleşmiş ve lisana ge
çerek Türkçeleşmiş resmi unvan 
ları tekrar almalarını emretti. 

Bu cümleden olarak mesela 
bir aralık (Kültür Direktörlüğü) 
gibi diliınize yabancı bir unvan 
almış olan müdürlükler tekrar 
(Maarif Müdürlüğü) oldular • 

(Maarif Müdürlüğü) kelime· 
}erini Arapçadır ve binaenaleyh 
Türk~eye yabancıdır diye kal • 
dırmak lstiyenlere bir dereceye 
kadar hak verilebilirdi. Eğer o • 
nun yerine ayni kelimelerin tam 
mukabili olmak ve öz Türkçe ke
limelerden mürekkep bulunmak 
üzere yeni bir tabir bulabilse 
idiler. Fakat belki bir asırdır kul
lanıla kullanıla Arapçalığmı çok
tan kaybetmiş ve Anadolunun 
her yerine yayılarak en küçük 
bir Türk çocuğunun bile anlıya
bileceği bir bale gelmiş olan (Ma
arif Müdürü) kelimeleri yerine 
hem şekil, :ııem şive, hem de ma 
biyet itibarile büsbütün ba~a ve 
telaffuz itibarile de çok sakil 0 • 

lan (Kültür Direktörü) kelime· 
!erini ikame etmek cidden aklın 
ve mantığın kabul edebileceği 
bir yenilik değildi. 

Bir kere (Kültür Direktöril) 
kelimelerini, değil Anadolu bal· 
kı, battA frenkçe tahsili olınıyan 
herhangi okur yazar bir Türkün 
bile anlıyabileceği şüphelidir. 

Sonra (Maarif Müdürlüğü) ya· 
bancı bir tabirdir diye değiştir· 
mek istiyenler, hiç olmazsa (Kül 
tür) ü öz Türkçeye tercüme edip 
de meselA (Ekip biçme Başkanlı· 
ğı) demi§ Iosalardı, yine bir de
receye kadar mazur görebilirdik. 
VakıA bu (Ekip biçme} kelimesi· 
ni bir nevi bayır turpu veya şal· 
gam ekmek mAnasına da alanlar 
bulunabilirse de, onlar da yavaş 
yavaş (Ekip biçme Başkanlığı • 
nın) vazifesi turp ve şalgam ek
mek değil ancak kafalara ilim ve 
irfan aşılamak olduğunu öğren
miş olurlardı. 

Lisanı sadeleştireceğiz diye ak
lına gelenin böyle bir kelime ve
ya tabir icadına kalkışması ve 
daha fenası bunu, salahiyeti ol
sun olmasın, kullanması nihayet 
yazımızda, konuşmamızda hayli
den bayiiye teşevvüş husule ge- 1 

tirdi. Eğer bu hal biraz daha de
vam etae di, aşağı kan b · bi
rimizin lisanını bile anlıyamıya~ 
cak bir hale gelmemiz tehlikesi 
vardı. 

Yine bazı eski tabirlerin değiş
tirilmesine ve yerine öz Türkçe 
mukabillerinin konulmasına her
kes gibi taraftarız. Lisan, ister is
temez sadeliğe doğru gidecektir, 
bunu biç bir kuvvet tevkif ede • 
mez. Yalnız, bu sadelik cereya
nını teşvik ederken ifrata var • 
mamak ve kaş yapayım derken 
göz çıkarmamak lAzımdır. 

Muhtar Slovakya Başvekili Tiso 

Londra, 17 (A.A.) - Time! 
gazetelerinin Bratislavanın ga
yet emin bir rnenbadan öqren -
diğin e göre, pek yakında Slo -
vakyanın hükfıınet merkezine bir 
Alman askeri kumandan tayin 
olunacaktır. 

Diğer taraftan bütün kışlala 
rin Alman kıtaatına tahsis edil-

-

mesi üzerine tahliyeleri Brati&
lavanın resmen Alman kıtaatı 
tarafından işgal edileceğini gös 
teriyor. 

Vah vadisi boyunca bütün 
ıehirler ve keza T&encin ve Zi
lina askerle dolup t~aktadır. 
Ve Slovakyanın başlıca demir • 
yolu merkezi Zilinaya giden bü 
tün yollar hususi seyrüsefere 
kapatılmıştır. 

Vah vadisindeki istihkamlar 
tam teçhizat ve mevcutlarını 
almıştır. 

Roma, 17 (A.A.) - Kont Ci
yano yarın tayyare ile Arnavut-- . 
luğa gidecek, orada üç gün kala-
cak ve Aşnavut milletine hita
ben bir nutuk söyliyecek1ir. 

MUSOLİNİ BADOGLİYO lLE 
GÖRÜŞTli 

Roma, 17 (A.A.) Musolıni ma \ 
reşal Badoglioyu kaıbul etmiş ve 
kendısıle askeri mahiyetteki me 1 
.eleler hakkında uzun uzadıya 
görüşm~tür. 

MACARNAZffiI ALMANYADA 

Salııburg, 17 (A.A.) - Bay 
Csaky saat ll.30 da Fuschel şa
tosunda yeniden bay •Fon Riıb
ıbentrop• u ziyaret etmiş ve ken 

(Arkası 7 inci sayfada) 

• n 
Akdenizin ak sularında 

Asfropaln 

ve Anadolumuzun pakize kıyılarında bu kara lekelere tahammül edilir :mi? 

1 

a" 
Biz Türkler, Hami umumiden 

en çok zeyiat vererek ve en çok ar 
razi kaybederek çıkmış bir mil· 
!etiz. Haritaya şöyle bir bakacak 
olursak 1912 denberi bir ucu Av· 
rupa göbeklerine uzanan, diğer 

ucu tA Basra körfezine kadar gi
den koca imparatorluğumuzun 
altıda birini, batta beşte birini 
yabancı ellere terketmiş bulu • 
nuyoruz. Öyle iken yeni devre 

( Arka.tı 7 inci sayfadaL, 

Yeni Maarif Vekili Hasan Ali, 
iyi okumuş, iyi öğrenmiş, Türk • 

(Arkası 7 ine; sayfa.da) 
EBUZZlY AZADE 

Velid arruz 
Halk Evlerinden Dışarı 

- Polonya Hududunda 
Çıkmıyor Yeni Çarpışmalar f.A#)~ \ 

~ •. ! 

Trakya manevraları münase • 1 
betile mefruz seferberlik sahası- r-----------=n-J:"-·----:;;::~~-
na ithal edilen İstanbula düşman 
tayyarelerinin yapacağı taarruz 
dün beklenmiştir .. 

Hava taarruzunun bir iki saat 
süreceğini duyan uzak semtler· 
deki halktan bazıları şehre in • 
memiş, evlerinde oturmuştur. 

Bir kısım a,ile reislerı, çoluk ve 
çocuklarının lüzumsuz yere so • 
kağa çıkmamalarını sıkı sıkı ten 
bih ettikten sonra işlerinin başı
na gitmişlerdir. 

Tehlike işareti verildiği e6nada 
halk koşuşrnıyacaktır. Evlerinin 

(Arkası 7 inci ıayfada) ,.-------1 V AR D N I 
• Biz Kimiz, 

İtalyanlar Kim?. 

Bu Çok Heyecanlı 

Ve MU hl m Yazıyı 
Yarın Okuyacaksınız 

• 

MilU Şef Trakya seyahatlerinde ve manevra sahasında 

Olduğu Bildiriliyor 

Fena Bir 
Genç öi'retınenlerimizden 

Ceına! Oğuz Öcal kuk sekiz say 
falık •Mecınuai Eş'ar• ını ver
eli: Tenkit ederseniz sevinece • 
!im! dedi. 

Beş on senedir, hemen her 
gün: •Tenkit ederseniz sevine • 
ceiim!• frid,as~e bir •M)ecınuai 
Eş'ar• ahnz ve daha ilk mısra
larda yanlış vezin, bozuk kafiye 
ile karşılaşınca, kitabı elimizden 
bırakırız. •Yurddan se !er adını 

taşıyan Cemal Oğuz Öcalın şiir
lerine de ümitsiz bir göz attım 
ve evvelll •Köy lii kadını• ınan
zuınesini okudum: 

(Yazısı 7 ir.ci sayfada) 

LE • 1 
Zihniyet 

Çok görmüş kara 'baJıtı bir gi • 
yimlik çarığı 

Kızgın güneş altında tarlasını 

biçiyor 
Hayatın zmınni yudum yudum 

içiyor .. 
İfade ılüzgün, ve:ıin kafiye 

yerinde; ancak görüşlerde mü
balağalı bir rikkat var. Nihayet 

genç bir şairin duygularına da 

gem vurulamaz ya! .. Sayfayı çe 

virdim. Karşıma •Monden ka • 
dın· çıktı: 

Gözü yok ~u'a ında, yavru U'l· 

da, ındc; 

A _ Hayırdır inşallah ! .. vrupa 

Milli Şef Manevrayı 
Takip Ediyorlar 

(Yazısı 7 inci say fada) 
KanaLr yıireklerı ayağının ya

rığı 

(Arkası 7 iı cı s .ı ·ada) 
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SAYFA- Z 

Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Emekli General Kemal Koçer 

Hatıratı 

Müfettişi 

Köprünün Altındaki 
Casustan Çekindik 
VAPURU NEREDEN BULDUK? 

Bii.y!ik harpte kumanda ettiğim 
alayda yaver ve bana bütün ru
hile merbut bulunan Himmet za· 
de Hüsnü, o sıralarda, Sirkecide 
bir ardiye işletiyordu ve pera • 
kentle olan bazı askeri eşya da 
gizlice Anadoluya sevkediyordu. 
Ona, bu ufak yardımın bir iş gö· 
remiyeceğini, orduyu ancak def· 
aten binlerce ton silah ve cepha
ne göndermekle besliyebileceği· 
mizi anlatırdım. 

Hüsnü, metin ve nikbindir. 
Cephelerde de bu vasıflan dola· 
yısile uzun yıllar yaverlikte kal· 
mış, ateşler içerisinde yetişmişti. 
Bu işin de oluvereceğine inanır· 
dL Menfi ruhlular daha teşebbüs· 
ten evvel mağlup olurlar! Tatlı 
ümitler olcyiyıcıdır. Bu hayalleri 
dinlemek bile zevk ve inşirah, 
hiç değilse teselli bahşedebilirdi. 

Bir gün, ardiyeye girerken, 
Hüsnü, güler yüzle beni karşıla· 
dı. 

- Hüsnü! Galiba yine teselli! 
- Hayır, bir vapur buldum! 

Hem, bin ton cephane alacak! 
- Bin ton mu? 
- Evet, üç gecede bin ton! 
- Hangi vapur, kımin? 
- Ararat! Sizi de sahibi ile gö-

rüştüreceğim .. 
cArarah, boyanma bahanesile 

Halice girecek, yüklenecek, lirna· 
na çıkacak, burada da yolcusunu 
güvertesine aldıktan sonra, deni· 
ze açılacak, yükünü, konuştuğu· 
muz gibi İneboluya verecek! 

Düşünüş, yerinde idi. Bin ton! 
bir sürpriz yapabilirdi. Fakat bu 
işin akim kalınası, artık müteşeb 
hislere bir hayat hakkı ve imka· 
nı da bırakmazdı. Muvaffakıyet 
yollan, çok defa, hele bu çapraşık 
d uruıiıda tehlikelidir. Mantık, e. 
min bir yol çizemiyordu. Cepha· 
nelikler tarassut altında idi. Ge
celeyin Haliçte hareket, dikkati 
çekebilirdi. Vinç işletilemezdi. 

Sonra, yıizlerce işçiyi cephane· 
!ilde ve vapurda çalıştırmak, bir 
şeyi. sızdırmamak. acaba müm • 
kün mü idi? Casus, harimimize 
de sokulabilirdi. Bu. üzerine eş· 
ya. altına cephane yükliyerek iz. 
mite satıcı k:ıyafetile seferler ya· 
pan motörlerinki ile nasıl muka· 
yese edilebilirdi. Anadoluya ka • 
çan arkadaşların maruz kaldık
ları muayeneler, böyle büyük te 
şebbüslerde cesareti kırabilirdi. 

Bütün ambarlarını memnu mad
delerle dolduran bir vapurun 
muayenede göze çarpmaması 

mümkün olamazdı. 
Yalnız, i§in bu cephesindeki dü· 

şüncelere kapılmak, hareketsizli
ğe sevkedebilirdi. Esasen hayat 
da tehlikelerle doludur. O gün • 
]erde hayatına bağlanan kaç 
memleketci vardı ve esir bir ha
yatın n.e değeri vardı? 

SİRKECİDE UFAK 
LOKANTADA 

Vapur sahibi ile ayni masa
dayız. Rozalt uzun !boylu, uzun 
sakallı, parlak .gözlü birisidir. 
Bakışlarında bir samimiyet gö
remiyordum. Fakat, planını din 
Jemiye de doyamıyordum: Bo· 
yan ırken vapuru yüklemek iş -
ten bi'e değildir. Hem bu, ilk 
\'apurdur, zafer yolunu açacak
tır ,.e artık bu işlek yoldan yü
rünecektir. 

Karşımdaki ıbir iş adamı, bir 
maceracı, bir ajan mıydi? Bir al 
birenttc miydim? Nereye gidiyor 
dum? Hemrahımı iyi intihap et 
meyi, güvendiğim lecrübelerim 
bana ö~retmem:ş miydi? İlk gö 
rü~tüğüm bu adam, kanlı bir 
jest mi oynıyacaktı? İstanbul 

muhitini, birçok mevki sahiple
rini yakından tanıyordu ve müs
bet işler yaptığıru temin ediyor 
du. Bütün !bunlara inanmak i
çin, itiraf eder;m, çok saf olma-
' ,ı, 

cı muhitleri de !biraz tan ı mış !bir 
insandım. Meselenin mahiyetini 
çok daha bilgili ve tecrübelile
re sormak, onlardan karar al -
mak da doğru ola·bilirdi. Fakat 
burada, bilemem, mantığın da 
yeri var miydi? Dostlar da müs 
bet veya menfi mütalealar ser
dediyorlardı. Bu akt, işle ilgili 
olmıyanlara değil, 'bana düşü

yordu. Bu yol açık ve tehlikesiz 
olsaydı, elde edilecek muvaffa
kiyetin de ıbüyük bir kıymeti o
lamazdı. Nazarımda çekilen e
lemler canlanıyordu. Derin mü
talealara dalınaktan,;a, teslimi -
yeti tercih ettim ve kat'l sözü 
verdim: 

- Vapur, yarın geceden iti
baren yükünü alabilir. 

Rozalt bin ton cephaneyi 
11.000 lira gibi mutedil bir ücretle 
İneboluya verecek, lbu paranın 
yansını peşin olarak İstan'bulda 
alacaktı. 

İŞÇİ TEDARİKİNDE ÇEKİLEN 
GÖÇLÜKLER 

İşçiye veri!ecek iş, çok tE!b.li
keli idi. Bir infilak, birçokları
nın hayatına mal olurdu. İleri
de arzedeceğim veç'hile, böyle 
de olmuştıı. Düşman süngüsü al 
tındaki !bir yerden üç gece bo
yuna cephane almak nasıl müm 
kün olabilirdL Vakıa nöbetçiler 
inlerine çekilerek istirahatlerini 
arıyorlan:!ı. Meşgul ıbir belde -
nin uykusuna dalan osakinlerin
den cüretkar!ık -Oeklenemeı.di! 

Esasen kapılar mühürlenmiş ve 
mesullere teslim edilmişti. Ha
liçte, Köprü altlarında gözcü • 
ler vardı. Müstevli hesabına işli 
yen şE.'bekeler de faaklt. İkinci 
'bir rnüsellah işgal, herkesi sin
dirmişti. Yalnız inzibata memur 
edilen veya elinde silfilıı bulun
mıyanlara de tevcih edilen dar
be, artık kımıldamıya meydan 
bırakmıyacaktı! Ancak, bu hak 
sız darbelerin, uyandırıcı bir 
tesiri de olduğu bilinmiyordu. 

Yurdumı yürekten seven ,.e 
hiçbir menfaate kapıımıyan ıbir 

kütle her mem'ekelte d e var
dır. Fakat bizdeki feragali ve 
fedakarlığı temsil eden sınıf, 

bütün cihanın takdir ve •hayre. 
tini celbeder. Bir vesile ile yi
ne yazmıştım. Çanakkale '.nüda· 
filerinin kahramanlığından bah
seden bir ecnebi diyor ki: •Türk 
!er burada öyle kahramanlık e
serleri gösterdiler, ki tarihin bü 
tün şehametleri ıbunun yanın -
da sönük kalır .. Bu camia için· 
de cephanelikte, vapurda çalış

mak için birkaç yüz kişi mi bu· ' 
Iunamazdı? 

Hamallar, ilci zümreye ayrıl
mışlardı. Salih ve Osman reis, 
Anadolu gayesi için her fedakar
lığa hazırdılar. Bu iki kardeşin 
idaresinde binlerce işçi vardı. 

Hızır ve Şalban Kahya, o zaman 
hüküm süren Hürriyet ve İtila
fın bir bazicesi idiler. Salibin 
partisincien istifade edilebilirdi 
ve ötedenberi Sa!ihle anlaşılmış 
tı. Salih. ekseriyetin başında i
di. Muhalif partiye ayrılanlar • 
dan sakınmalı, bütiin icraat giz
li kalmalı ve yabanc:lara bir şey 
sızmamalı idi. Gizli '.şlerde 

istihdam edileceklerde yüksek 
karakter aranmalı idi. 

İşçiler, kayıtsız ve şartsız, re. 
islerinin emr:ne tiiJbidir:er. Ne 
yazık ki, şöhret peşinde koşan 

bir iki 1'Jmse, hazırlanan teşeb
büsü baltalamak istidadın ı da 
göstererek, işçilere mümanaat et 
meye kadar özendilerdi. Giıya 

bu işçiler !bir kumanda. altında, 

o hodbinlerin emrile çalışa.bilir
di! Bu adamlar, esasen isteseler 
de, iş başaracak lbir kabiliyette 
değillerdi. Hamiyyeti inhisara 
almanın manası anlaşılamıyor -

(Arkası var) 

Gazinolarda Bir 
Duble Bira 
20 Kuruş 

Halbuki T esbit Edilen 
Fiat 10 Kuruştur 

Bira fiatlan ucuzlamasına rağ· 
men birahane, gazino ve eğlence 
yerlerinde lazımgeldiği kadar 
tenzilat yapılmamıştır. 

Ankara Belediyesi, bilhassa 
duble fiatlarını gösteren bir ta -
rife tesbit etmiştir. Bu tarifeye 
göre çalgılı yerlerde en fazla bir 
duble bira 10 kuruşa satılacaktır. 
Halbuki İstanbulda çalgılı ver. 
!erde bir duble biranın 20 ku -
ruştan aşağı satıldığı yoktur 

İstanbul Belediyesinin de bu 
işle, Arıkara Belediyesi kadar 
meşgul olması istenmektedir. 
Diğer taraftan, şehrimizde bira 

sarfiyatı birdenbire eski sarfiya
tın üç, hatta dört misline çıkmış
tır 

Birçok yerlerde de kili mik • 
darda bira bulunmamaktadır 

BELEDiYE 

Hayvanların Nakliye Ta. 
rifesi Tesbit edildi 

Belediye, mezbahada kesilen 
hayvanların nakliye masrafları
nı yeniden tesbit etmiştir. Ko -
yun ve keçiden 25 kuruş, sığır ve 
mandadan, dörtte bir parçasın . 
dan 42, bütün sığır ve manda -
dan 168, süt kuzusundan 10, ot 
kuzusundan 15, dana ve malak . 
tan 75 kuruş nakliye masrafı alı· 
nacaktır. 

---oo---
INHISARLAR 

inhisar Kolon"aları 
İnhisar !ar İdaresi, kolonya şi -

şelerini daha güzel ve süslü bir 
şekle sokm.ıya karar vermiştir. 
Ayni zamanda cepte taşınabile. 
cek şekilde küçük şişeler de ih -
das edilecektir. 

----000~--

DENiZ 

iki IVotör Çarpıştı 
Varlık isminde bir mötör dün 

sabah Haliçte. Yemiş önlerinde 
Bandırma limanına ait 10 tonluk 
Yıldırım motörüne çarpmış. ve 
kıç tarafını parçal;ırn\ştır. 

Denizyollarının F~vkahi.de , 
Seferl.:ri 

İzmir fuarı münasebetile 22 a
ğustosta limanımızdan kalkacak 
Mersin hattı postası dönüşte Kı b· 
rısa ağrıyacak ve ada halkını İz· 
mire götürecektir. 

8 eylı'.ılde İstanbuldan kalka -
cak posta da İzmirden alacağı 
ada halkını tekrar Kıbrısa götü
recektir. 

İKDAM 

Almanya Ticareti de 
Garip Şekle Soktu 
Tüccarımız Çok Zarar Ediyor 
Alınanyaya yapmakta olduğu· 

muz zahire ihracatı yarı yarıya 

düşmüştür. Alman hüktimeti, son 
zamanlarda memleketimizden 
yalnız tiftik, yapak, keçi kılı gi · 

bi mensucat maddeleri alınak • 
tadır. Hatta bu yüzden umumi 
kliring hesaplarında, memleketi
mizden alacaklı vaziyete geçmiş· 

tir. Ancak Alman hükumeti, 

memleketimizden yaptığı tiftik 

ve yapak idhaliitıru memleketi· 

mizde yalnız beş altı firmaya in· 

hisar ettirmiştir ki, bu fiatlar da 

büyük bir rol oynamaktadır. 

Alman permi daireleri kendi 

tacirlerine de kat'i emirler ve
rerek Türkiyeden yalnız, göste-

rilecek ihracatçılardan mal mÜ· 
bayaa edilmesini emretmiştir. 

Memleketimizin birçok ihra • 
catçıları Almanyaya mal sata -
mıyacak vaziyette olduklarından 

rekabet olmamakta ve Almanya 
tiftik piyasalarını istediği gibi 
tanzim etmektedir. 

Alman idhalat permi daireleri 
' Türkiyeden gelen malların ev· 

safına uygun olmadığını ileri 
sürmekte ve asgari olarak yüz· 
de yirmi gibi büyük bir iskonto 
yapılmasını ileri sürerek hafta

larca süren bir paazrlığa giriş • 
mekte ve beynelmilel ticaret ka
idelerini hiçe indiren bu talep • 

!erde Türk tüccarlarının hakla· 
rına aldırış etmemektedir. 

Et Nakliye İşi Yeni Yapılacak 
Karara Bağlandı Onbir Vapur 

Etlerin Daha Sıhhi Ve 
Çabuk Nakli İçin Vesait 

Dün Şehir Meclisi fevkalade 
toplan tısına de-vam etmiştir Va • 
linin riyaseti altında toplanan 
Meclis, 3692 numaralı kanun mu 
cibince teşkili liizımgelen itiraz 
komisyonlannın tahsisatı hak • 
kında bütçe encümeni mazbatası 
müzakere edilmiştir Bundan son· 
ra 3666 numaralı kanunla nakil· 
]eri Belediyelere terkedilen mez· 
babalarda kesilen etler ile bun· 
!arın nakliye ücreti ve bütçesi 
hakkında iktisat ve bütçe encÜ· 
menlerinin müşterek mazbata
sının müzakeresi esnasında mü
nakaşalar olmuştur. Azadan Za
hit, her tarafa nakledilen etler· 
den ayrı ayrı nakliye ücreti alın· 
mas1nı istemiş, iktisat encümeni 
reisi, bunun doğru olamıyacağını, 
semtler arasında fiat farkı zuhur 
edecei!ini söylemiştir. Bu esna· 
da muhasebeci söz altmş ve ka· 
sapların nakil işlerini 19 kamvon 
ve dört motiirle yaptıklarını ve 
b-qrl~ r·ıı : ı,...ı:,. rı r: k~ · ~ı lo;)m~dığı· 

nı \'P f"ıtı i • : ı.. ... rla masraf faslının 
J?"Pni< tutulduO-unu anlatmıstır. 

Vali: 
- El nakil islerini id"re eden

lerin senelik varidatı 178 b;n li· 

radır. Bu parayı şimdiye kadar 

eşhası hususiye alıyordu. Bun

dan sonra kar, Belediyenin ola • 

caktır. İlk sene varidatı vesaiti 

nakliye mübayaasına harcana • 

caktır .. demiştir. 

Şehir Meclisi bugün tekrar 

toplanacaktır. 

Münakale Vekili Şarl· 
raııeyi Tetkik Etti 

Dün sabah saat 10,30 da Deniz. 
yolları idaresinde Nafıa Vekili 
Ali Çetinkayanın reisliğinde bir 
toplantı yapılmış, bu toplantı, 
İngiltereye ısmarlanacak 11 va • 
purun Ankarada şartnamelerini 
hazırlıyan ve dün sabah şehrimi· 

ze gelen komisyon azalarından 

Nafıa Vekaleti deniz nakliyatı 
umum Müdürü Ayet Altuğ ile 

Denizyolları fen heyeti reisi Hıf
zı ve işletme müdürü Nasuhi Ö
zok iştirak etmiştir. Vekil, ko . 
misyon azalarından, vapurlar 
hakkında izahat almıştır. 

MÜTEFFRRIK 

Gümrükler Müruru Geldi 
Gümrükler Umum Müdürü 

Mahmut Nedim, dün sabah m.e -
zunen Ankaradan şehrimize gel

miştir. 

Adal·~rH \ eri'rcgk fuı·un 
~'tı.' li"<ı t .,r.,ı::ı 

Limanlar Umum Müdürlüğü, 

adalara sevkedilecek iyi suyun 

metre mik'abından nakliye mas

rafı olarak yirmi kuruş alınması 

muvafık bulunmuştu. Halbuki bu 

fiatın 23 kuruşa çıkarılması is . 

tenmektedir. Amme menfaatle -

rinden sayılan bu işde Münaka

lat Vekilinin yardımı ve Beledi· 

yenin tesbit etmiş olduğu fiatın 

kabulü beklenmektedir. 

NO T lLA R: 
BE\,EDİYEDE ŞİKAYET 

BÜROSU AÇILIYOR 

Gaz-etelerin ya.zdıiına cöre bele
diyede bir şikiyet bürosu açıla

caJ<mış. Şakacı bir arkadaşla bu 
mevzuu konuşuyorduk ta: 

- Şiki.yet bürosunun yanına bir 
de istatistik bürosu açmalı •• 

Dedi Sordum: 
- Neden? .. 

- Ha1kın o kadar çok ~iki.yeti 

ol:ıeağını tahmin ediyorum ki. 
ancak günlük müracaatların sayı- ' 
sını böyle bir büro tesbit edebilir. 

Cevabını verdL 

RADYO GÜRÜLTÜSÜNE 

ÇARE ARIYANLAR 

Radyo gürültüsüne çare ar1-
yanlar var. Gürültü ve parazit'ten 
şikii.yetçl olnuyan da yok. ribL Fa
kat, bence radyonun cürüJtüsün
den önce kendisinin ıslahına. ve işe 
yarar hale gelmesme bir çare bul
mak liztmdır? 

ZORLA 

SÖYLETECEKLER 

Cümburiyet'tc şöyle bir başlık 

okndum: cMüddehmıumınln rarip 
bir tekzibi, söylediii sörler beya
nat. ma.hiyeünde değilmiş!» 

Ya-zıyı okudum, Müddeiumumi 

Hilrmet Onat'm yausını okudum. 

Ve .. nilıayet şu neticeye vardım ld 
Cumhuriyet nzetesi MÜddeiuma
miye söylemediklerini zorla söylet
mek istiyor. 

Bre bbaf!.. Söylemedim.. diyen 

adama ill:i. ki. söyledin, söyliye-

.,. sİllde l'Örüyoruz. Belki, metazori 

sin demeyi de Cümhuriyet gazete

sinde l'Örüyoruz. Belki, metezori 

Ue bu da olurdu amma, Bay Yu

nus Nadi'nin o forsu kalmadı şim

di! 

BİR İMTİYAZ; 

BİR DE TAHSİN 

Adalara su vermek benim ço

eukluğuından burüne kadar her 

yıl beledJye reislerinin ağzından 

lşitilen bit yılan hlkiyesl idi. Lüt

fi Kırdar on günde bu davayı hal

letti. Hatta, o kadar halletti ki A
dalara verilecek su mlkdarı ihti ... 

yaçtan (lok fazıa imişj b unun için 

de yarıyanya indirmek )Azım cel
mlş. 

Bravo d.ofnısu. Eğer' mem.uri
ı:ette de takdir aferin uSuJü ile ol
saydı Valimize hem bir imtiyaz, 
hem de bir tahsln verirdim, 

ALLAH MEVKUFA . 

SABIR VERSİN 

Yusuf Ziya Öni' hili · mevkuf. 
Taksira.ll var nu yok mu., bil.miyo
nız.. Tabü bunu mahkeme U.yin 
edecek ve bi~ de öğreneceğiz. An
cak bu ada.ıucağız kefaletle tahli

yesini istemektedir. Üstiiste de ca

liba birkaç defa müracaatı oldu. 

Fakat, mahkemeler -arasında içti-• 

had ihtilatı varmı.ş. Bu yüzden 

muamele ve karar teehhür ediyor

muş; aınma öbür tarafta da mev

kuf bekliyeduruyormuş. 

Bize düşen bu vaziyette sadece: 

- Allah mevkufa acısın ve sa .. 
bır versiıı_ 

Demek ve bir an evvel mahke

meler arasındaki lhtuifın ve içU ... 

had farkının izalesini dilemektir. 

ŞÜKRÜ AHMED 

Ticaret Vekili 
Dün Sabah 

Şehrimize Geldi 

Cezmi Erçin Yarın 
İzmire Gidiyor 

Ticaret Vekili Cezmi Erçin, 
Dış Ticaret Umum Müdürü Ce • 
mal Ziya ve İç Ticaret Umum 
Müdürü Cahil ile beraber dün 
Ankaradan şehrimize gelmiş, 

Haydarpaşa istasyonunda Veka
lete bağlı müesseseler erkanı ta 
rafından karşılanmıştır. 

Vekil, öğleden sonra Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğüne gelerek 
bir müddet meşgul olmuştur. 

Cezmi Erçin saat 16 da Valiyi zi
yaret etmiş ve oradan, yeni ku· 

rulan takas limited şirketine gi: 
derek çalışmalar hakkında iza . 
hat almıştır. Vekil, yarın Ege va
purile İzmire gidecek ve pazar 
günü fuarı açacaktır. 

Ankaradan şehrimize gelen İç 
Ticaret Umum Müdürü Cahit, 
pazarlıksız satış kanunLtnun iyi 
bir şekilde tatbiki için tetkikler 
yapacak ve lazımgelen tedbirle
ri naluımasıru kararlaştıracaktır. 

Umum Müdür ,satış ucuzluğu 

hakkında da tetkiklerde buluna· 
caktır. Bu yolda İktısat, Ticaret 
ve Ziraat Vekıileti birden çalış· 
maktadır. 

Hayatı ucuzlatma yolunda bir 
çok maddelerin gümrük resimle
ri de indirilecektir. 

00,----

Dahiliye Vekili Mez~ahayi 
Gezdi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, 
dün öğleden evvel Vali ile bera
ber mezbahaya gitmiş, tetkikler 
yapmıştır, Vekil, öğleden sonraki 
mesaisini Vilayette, havadan ya· 
pılacak taarruza karşı alınan ted· 
birlerin tetkikine hasretmiştir. 

--oo---

EKONOMi 

Yapak ihracatı 
İhracat tüccarlarımız, Sovyet 

Rusyaya 2 milyon kilo yapak ih
rac etmek. üzere bir anlaşma yap 
mışlardır, Anlaşma, piyasada 
derhal tesirini göstermiş ve fiat
lar vükse1meğe başlamıştır. 

Kuş Yemi Ve Arpa 
Fiyatları 

Kuşyemi satışları durduğun -
dan, fiatlar 5,27 paradan, 5,14 pa
raya düşmüştür. Bir hafta için -
de yalnız Almanyaya 400 ton kuş 
yemi satılmıştır. 

Arpa fiatları eski şeklini mu· 
hafaza etmektedir. 

POLiS --- - -
ıc amyon Çarptı 
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Manevra Mevsimi 
Herşeyin bir mevsimi oldu

ğu yibi manevraların da mevsi
mi vardır. Manevralar, harbin 
taklidi demek olduğundan ve 
bir harbi muhit olan ahval ve 
şeraitte ve mesela soğuk, kar, 
çaııııır ve saire gibi tabii mani· 
aları da taklidi olarak ihzar et
mek için en müsait mevsim yaz 
olmasına binaen askeri manev· 
ralar yazın yapılll'- Ancak ına
nevralar, yalnız askeri olmaz, 
borsa manevraları, intihabat ma· 
nevraları. ilah. gibi manevralar 
mevcut olduğu gibi siyasi ma • 
nevralar da vardır. İşte Alman
larla İtalyanların 30 günlük bir 
Avrupa mütarekesi akdi teklif
lerinin siyasi bir manevra olup 
olmadığı meselesi düşünülmcğe 
değer bir meseledir. Filhakika 
İtalyanlarla Almanların ellerin.
deki maddi vasıtalarla, malik ol 
duldan kuvvetle sulh cephesin
de rahne açamıyacaklarıoı, bu 
cepheyi sarsanııyacaklannı an -
lıyarak böyle bir mütareke yo· 
liyle konferans masası etrafına 
toplanmağı ve orada yapılacak 

müzakerelerde knllanacaklan 
siyasi ve diplomatik hilelerle bu 
cephede bir gedik açmak teşeb· 
bilsüne girişmeği düşünmüş ol
malan muhtemeldir. 

Bismarkın Almanya1ı ve Mak· 
yavel'in. İtalyası, mazide bu ne· 
vi siyasi mane-vralan çevirme
miş değillerdlr .• Esasen kuvvet
li politikacılar ve keskin diplo
matlar, mağhlp milletlerden çı

kar, derler. 

Öyledir de... F'ransada Cle -

nıenceau'yu 1870 felaketi yarat· 

mıştır .. Almanya, umumi harp -

ten ınağ!Up çıkmış ve İtalya da 

galipler peşine takılmış bir 

mağlup olmak itibarile belki 

ferasetli diplomatlar yetiştirmiş

lerdir. Fakat bugün gizli diplo· 

masi nasıl tamamile ortadan 

kalkmı~ menfaatlerini müdrik 

olan ve bundan dolayı birleşen, 
haklarından, kuvvetlerinden e

min olan milletlerin teşkil et • 
nıiş oldukları bir cepheyi de dip

loınasihid'alarile yıkmak imkiı · 

nı da öylece tarihe karışmıştır 

Sulh cephesinin. sarsılnııyacağı· 

nın en büyük delili, bu cephe · 

niıı kuvvetli olduktan başka hak 
lı olmasıdır. Esasen bu cepheye 

dahil devletlerden hiçbirinin to

taliter devletlerden beklediği bir 

şey yoktur. Halbuki diplomasi 

hud'alarıom başında cazip vait
ler gelir, 

Totaliter devletler, konferans 

akdi, müzakereler icrası gibi tek 

liflerile sulh cephesini bozmak 

ümidine kapılıyorlarsa aldanı -

yorlar .. Onların bilmeleri icap 

eden. bir tek nokta vardır: Ne 

harp ıney.tanında, n.e de masa 

başında k~ndileri için muvafia· 

kiyet imkanı kalmamıştır. Ne 

yapalım, talileri.ile küssünler. 

NİZAMEDDİN DANTON 

Salmatomruk caddesinden geç-
mekte olan Bekir oğlu Ahmedin ı ...... H '" uu• H ...... ı 

idaresindeki. 347! numaralı kam- ıı ıt's'"o .. R'u'y''o"R'u .. zı'"ı f 
yon, ayni caddede çalışan çöpçü ı 
60 yaşında Ahmet Emine çarpa· ı ı .. Hu ••••••ı ı 
rak hafifçe yaralamıştır. ı ı 

Yuzm- ek e·ı . ıBekçilerden Şikayetı 
ı mıyormuş ı İ 

Büyükderede Cami sokağında ı Üsküdarda Süleyman Er -

ı kan imzas·il·e aldığımız." mek • 14 numarada oturan Kirkor oğ-
lu Artin, denize girmiş, fakat , ı tupta de~yor ki: . ı 
yüzmek bilmediğinden boğulmak ı - Esinden mahalle bek~ı· 
üzere iken kurtarılmıştır. ı si ayni zamanda mahallerun ı 

ı ölüsüne, dirisine koşan bir yar ı 
Otobüsle Tramvay ı dııncı idi. Şimdi mahalle teş- ı 

Çarpıştı : kilatı kallrtı. Belı;çilerin va· i 
ı ziycti değişti. Mahallede ölü 

7473 sicil sayılı şoför Kostanti· ı olsa bunun için Jıizını olan şu 
nin idaresindeki Kurtuluş · Be· ı ve bu İlleri yapt1Tacak adam ı 
yazıt otobüsü, Meşrutiyet cadde- ı yok; 

sinden geçerken birdenbire kar· ı Bekçilerden maksat gece· ı 
şısına vatman Ahmedin idare • ı leyin bir kere sokakta mı gez· 
sindeki 92 numaralı Eminönü • ı mektir. Yoksa halkın bu gibi ıı 
Kurtuluş tram,·ayı çıkmıştır. ı umumi ihtiyaçlarına da koş· 
Karşılaşma esnasında, arada az ı mak mıdır?. ıı 
bir mesafe olduğundan, otobüs ı Okuyucumuzun bu sualine 
ve tramvayı idar<! edenler çar • ı cevap verilmesini ve bekçile· ı 
pışmıya mani olamamışlar ve o· ı riıı vazifelerini ı 
tobüsün ön ·çamurluğu ile tram- ı ı 
vayı·n bazı :r"rleri basara uğra - ı Soruyoruz ? ı 
mıştır. ı ..... , .................. ı 
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'l!ôap;df 
Muharrir Varmış, 
Artist Yokmuş ! 

Günün Mevzuları: 

SAYFA-3 

' ~ ' . ..,_ 
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~ 
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Şüphe Sahibi İnsanlar 

Mısır Askeri Heyeti 
Dünkii Son Telgrafta biri böy 

le yazıyordu: 

Piyes muharriri var amma ar
tiııt yok! 

Sarı Dünyanın 
Yeni Manzarası 

Japonya Artan Nufusunu Nasıl Ve 

Nerede Beslemek Kararındadır ?. 

Şüphe nura doğru koşmaktır 
derler. İlim de şiiphe ile bulu.~ 
nur. Tabiat kar§ısında en çok şüp 
Jıelenmiş liısanlardır ki, sonra 
alim olnrln. • 

Yarın I stanbula Geliyor 
Yok değil, artist de çok am

ma bulabilene.... Evvelki yaz, 
hoş bir tesadüf, beni bu artist
lerden beşi, onu ile karşılaştır 
mıştı ki o zaman bu genç artist 
leI'de görmi.'(; plduğum istidat, 
kabiliyet, daha doğrusu onlarda 
ki, o yaşlarından umuimıyacak 
ustalık, bana bir hayli parmak 
ısırttığı gibi, bizim bu işlerden 
anhyan bazı muharrir arkadaş
larllDJZın da adamakıllı ağızları
nın sularını akılmıştL Hatta, is-

Fakat, bir de bizim bildiği • 
miz manada, halk arasında kul
lanılan şiiphe vardır. Bu nevi 
şüpheye sahip, yarı miivesvis, 

·tetmeğe sevketti_ Bu istila siya- yarı iirkek insanlara, her g\in 

Trakya Resmi 
Bulunacak 

Misafir Heyet 
Geçidinde Hazır 

Baldvin 
Bir Nutuk 
Soy-ledi 

Uzak doğuda yıllardanberi sü
ren kanlı boğuşma, yeni bir saf
haya giri:yor. Japon - İngiliz an
laşmazlığı, iyiliğe doğru bir a -
dım attı. Şöyle ki: 

1 - Japon istirnsile Çin de ha
sıl olan yeni duru.mu İngiltere 
filen kabul etti. 

seti, J aponyanın , Ortaçağ ve De- raslamaz. 
rebey lik re inini bıraktığı ta - İstanbula yapılacağı farzolu • 
rihte başlar (1868). İlk demiryo- nan bir hava taarruzuna karşı, 
lu (Yokohama - Tokyo) 1872 de şehirde ıılıııan tedbirlerden şüp 
yapıldı ve 1876 da Çine karşı he edenler, işte bu cinstendir. 

!Kahire. 17 (AA) - Anadolu 
ajansırun hususi muhabiri bildi

riyor: 
Ordu teşkil&tımız ve askeri 

usullerlıniz etrafında tetkikatta 
bulunmak üzere memleketimizi 
ziyaret edecek. olan Kahire top

çu kumandam Tümgeneral Hüs- . 
nü Elzeydi Paşanın riyaset etti
ği Mısır askeri heyeti bugün Ka
hireden hareket etmiştir. 

iHeyet reisi General Hüsnü El
ıııeydi Paşa ibareketinden önce, 
Anadolu ajansına yaptığı beya • 
natta, Tiirkiyeyi ziyaret etmek -
1en duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek demiştir ki: 

.Bütün Mısırın candan sevip 
hayran olduğu kalıraman Türk 
askerine, Mıs:ır ordusunun seıa
mıru götürüyorum. Türk ordusu
nun yüksek kıymetli kumandan
lariyle temas ve kazandığı b~
yiik zafere siyasi debAsı ile tet
viç eden Cü:mhurreisi Milli Şef 
ltnönüye taziııılerimizi sumnak 
fırsa1ını bulacağımdan dolayı 
!bilhassa bahtiyarım. 

Bu vesile ile bütün dünyanın 

hayran olduğu yeni Türkiyenin 
banisi Ebedi Şef Atatük'ün ö -

nünde eğilmeyi de bir vecibe 

bilirim.> 

Bir Japon, Amerikalı 
Kadıni Dövmüş 

Vaşingl<J!I, 17 (A.A.) - Wel -
Ies, Caldwell'den bir rapor al -

!Dil§tır. Caldwell, bu raporunda 

bir Japon ııöbetçislıım bi:r Ame

rikalı kadını tokatlaması hadise

si hakkında Şanghay'daki J apqn 

general kon.solo.su nez~~ t~şeb
büslerde bulunmuş 0 ugunu 

bilcfumektedir. 
-oo---

Hindistanda Kıtlık 
Bombay, 7 (A.A.) _Kuraklık 

yüzündeıı Hindi.stanın vasi mer

kez mıntakalan kıtlık tehlike -

sinde bulunmalı.tadn'. Kativer 

lbükU:ınetleriııde şimdiye kadar 

40.000 hayvan ölmüştür. 
iHükiimet zahire ve ot ihraca

tını yasalı: etmiş ve lı:öylüye yar
dımlarda bulunmağa başlamıştır. 

!Heyet Cwnartesi sabahı Ça -
nakkaleye muvasalatında deni
ze Mısır - Türk renkleriyle be -
zenmiş biı; çelenk atacak, kara
daki 8.bideye konmak üzere de 
•bir diğer çelengi Çanakalede bı 
rakmak suretiyle kahramanları• 
mızı selfunlıyacaklır. 

* !Mısır askeri heyeti yarın sa,,.t 
16.30 da Romanya vapw:ile lima

romua gelecektir. 
Ankara, 17 (A.A.) - Kahire 

~pçu kumandanı Tüıngeneral 
Hüsnü Elzeydi Paşanın riyase -
tinde memleketimize gelmekte o 
lan Mısır aısk.eri heyeti Cumar -
tesi günü İstanbula gelecek ve 
Tümgeneral Hüsnü Rıza i~ ls -
tanbul 1roınandan vekili, Istan
bul merkez Jrumandanı ve mil+
mandarlıklarına tayin edilen Kur 
may Albay Hamit Doğruer ve 
Kurmay önyüzbaşı Münir Aral 
tarafından merasimle karşılana

caktır. 

!Heyet İstanbulda kaldığı müa 
detçe kendilerine hususi daireler 
ayrılmış olan Perapalas otelindı:, 
ikamet edecek ve bilahare ec -
nebi ataşemiliterlerle birlikte 
Trakyaya giderek manevraların 
son gününü ve büyük geçit res
mini takip eyliyecektir. 

Mısır Kredi F onsiye 
Tahvilleri 

Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde ::.. 
faizli ve ikramiyeli Mısır kred,i 
Fonsiye tahvillerinin 16 Ağustos 
1939 tarihindeki çekilişinde: 
1903 senesi talrvillerinden 506.229 

numaroya 50.000. 

Nevyork, 17 (A.A.) - Demok- tanbul HaİkC'\lllerinden 'birinin 

rasi terbiyesi lrongresin:in ver _ biiyük sahneli geniş salonunda 
miş olduğu ziyafette birÇ<>k ha _ oynanan gayet karakteristik ve 

tiplerinin canl:a.ndınlması gayet 
tipler, nutuklar sıöylemişlerdir. 

güç ve uzun meharetlere muh 
Hatiplerden Baldvin, bugiin - taç bir komedide bu çocuklardan 

kü dünyada kıt'alardan birinde birkaçı, gösterdikleri ustalıklar-
cereyan eden büyük vak'alann la Nizameddin Nazili çileden çı-
diğer kıt'alarda beheınebal akis kannışlar; ertesi günkü gazete-
ler uyandırmakta olduğunu ve lerin birinde ona şu aabrlan yaz 

dırlmı§lardı: 
•kimııenin etrafı duvarla çevril 
miş bir bahçe içinde yaşayaını- • • • • • • • • İşte dün g«e 

• ( ..•.• ) Halkevi sahnesinde sey-
yacagını> söylemiştir. Hatip, bir 

retmiş olduğunu harikulade san 
harp çıktığı takdirde bu harpte 

atk&:rlardan birkaçı ki, bu çocuk 
beşeriyetin hürriyeti mevzuy 

lıır Evkaf bankasında memur 
balısolacağını, fakat harp bu -

İ imişler. 
takdirde ngiliz milletinin her 
zamandan ziyade kuvvetli maddi Fakat bunlar, ne için Şehir ti-

yatrosunda çalıştırılmıyorlar da 
vesaiti ile mücehhez ve beşeri - Evkafta kullanılıyorlar? Eğer 
yet hürriyetinin harbin netice - Evkafa memur 18zımsa Şehir 
sine bağlı bulunduğu kanaatine tiyatrosunda Evkaf memuru o-
sahip olarak ortaya atılacağını lacak adam mı yok?• 
söylemiştir. 

Nizameddin Nazilin o zaman-
Bu sözleri sırf kendi şahsına ki uzun bir yazısından almış ol-

2 - Tien - Çin'de İngiliz imti
yazlı mıntakasında İngiliz bay
rağına sığınan dört su~lu Çinliyi, 
İngilizler yerli hükı'.ımete (Ja -
ponlara) teslim etti. Bu mesele, 
Japonlann dileğine göre kapan
mış oldu. 

Bu iyilik emareleri, şimdiden 
._Uzak Şarkta kat'i bir vaziyet ta

haddüs edecei;<i manasına tefsir 
edilemez. Ancak, dUTgunluğa 

doğru ilk adımlar atılmış de -
mektir. 

San Dünya, otuz yıldanberi, 
sürekli ve kanlı ihtilfu;l37 için -
dedir. Bu çırpınmalar, gitgide 
yeni bir alem yaratmakta. dört 
yüz milyunluk sonsuz çin dev -
leti, yavaş yavaş tarihe karışmak 
tadır. 

Tarihinen önemli dönüm nolt. 
talanndan birinde bulunuyoruz. 
Uzak Doğuda, demir ve ateşle, 

yem bir düzen kUTulınak üzere
dir. 

mına söylmekte olduğunu beyan duğmn bu parçada gösteriyor ki, * 
eden eski İngiliz Başvekili, söz- bizde kıyıda.,. b..ı1takta ne artist- Çin tahtından Mançu haneda-
lerine şöyle devam etmiştir: ler var. Yeter ki arfüte rağbet nının uzaklaştırıldığı 1912 yılın-

- Naziler ve komünistler, ken artsın! dan bu güne kadar, San Dünya, 

di idealleri için ölmeğe nasıl ha- Diyeceksiniz ki: Bizde artiste bil' dakikalık olsun rahat yüzü 
zırlanmışlar ise demokrasi de az rağbet mi var, nedir o, gençle- görmedi. Yalnız, Çin Cümhuri -
kendi idealleri için ölıneğe hazır rimizin Hollivudlu sinema artist yeti Yuan - Şe - Kay'ın r eisli-
lanmalıdır. lerine gösterdikleri rağbet? İş- ğinde az-çok bir durgunluk dev-

• te, asıl o :rağbet değil mi bizim resi yaşadı (1912 - 1916). Ondan 1 n g il t e r e de yerli ve gerçek artisti günden sonra heı· eyalette türeyen ge -
giine turfa eden? neraller bhibirile, fasılasız, dö-

T ahrİ rİ Nufus OSMAN CEMAL KAYGil..I vüştüler. Çin ülkesi, kanlı bir 
güreş meydanına döndü. Her ta-y apılıyor ................. ___ rafla müstakil devletçikler kurul 

ı ı du. Teşkilatı esasiye kanununun 

muzaffer bir harp açıldı. 1905 te Yazıldı, çizildi. Telişa lüzum 
Rusya ile galibane dövüşüldü ve yok, dendi. Fırın kapılarına ko-
Japonyaya sırasile şu yerler ka- §anlara, acaba ne olacakmış, di-

l - Kuril ve Ruyu - Kuyu ye sağa sola baş vuranlara na-
(1875). sihatler edildi. Fakat şüphe sahibi 

2 - Forrnoz adası (1895). insanların kafasının içindeki 0 

3 - Sakahlin adasının giiney vesveseyi söküp atmak hala 
parçası (19~). mümkün değildir. 

4 - Kore yarımadası (1910). Vapurda, şöyle, uzaktan ta-
5 - Marian, Karol:in ve Mar - nış•P seliınlaştığınız, ismini bi-

shell adaları (1919). le unuttuğunm bir adam, yanı-
Japonya böylece genişleye ge nıza sokuluyor. Az sıkılgan, faz 

nişleye, mesahası: 680 bin mü- laca ürkek, çokça samimi ve 
rabba kilometre ve nüfusu 90 mahrem esrarınız görünmeğe 
milyona çıktı. çalışaulı: kulağınıza fısıldıyor: 

Japonlar, giriştikleri bu istila - Bu hava taa:rnızu manev-
yolunda duramazlardı. Zaten, ırk ıası nedir? 
ve dimağ ıtıakımından, ibüyük e- - Bilcliğimiz manevra.. Bü-
mellere ve bÜY,Ük cenklere mey- tiin dünya büyük şelıi:rtainde 
yaldirler. yıllardanberi yapılıyor. 

İki yeni ve kendilerine uygun Yüziinde garip ve manalı bir 
amil, bu iştihayı arttırdı: tebessüm dolaşarak, tekrar 10 -

~HERCÜMERCİ: ruyor: 
Çin'de 1912 denberi hükum sü • - Siz gazetetisiniz, du • 

ren kargaşalık, Japonları mu - yarsınrı: da .. 
vaffakiyetle harekete sürükledi. Siz, bu sual karşısında a5ahi-
Bir liği yok olmuş. Dahili kavga- leııiyorswmz. Daha çok ciddile -
larla zayıflamış bir milletin dış- şerek: 

tan gelecek darbelere dayana - - Birader, sen de çocuklaş-
mıy acağı aşikardı. ma .• Düpedüz manevra işte .. Baş 

AVRUPANIN KARARSIZLI- kabir tarafı yok bu işin .. 
(}I. • O, tatmin edilmiş göriinüyor, 

Harp sonu dunyasının karar - fakat, hala şüphesi dağılmamış-
sızlığı Japonlara kuvvet veren tır. 

başlıca 1ı:mildir. Harp sonu Av - -============== 
rupa ve Amerikası malı'.ım: Her AD L 1 YE 
yerde ümitsizlik, fütur ve ışsız- yeni Tesis Edilen 
lik .. yirmi otuz milyon işçi: Ba-
şı boş, avare .. her millet kendi Mahkemeler 
yarasını sarmakla meşgul.. işte, 

Japonları koskoca Mançu ve Çin 
ülkelerine yayılarak Uzak Do
ğuda yeni bir düzen kurmağa 

sevkcden sebepler .. 

* 

İstanbul adliyesınde tatbik e
dilecek olan yeni teşkilat ha -
zırlıkları tarnamile ikmal edil -

mek uz erdir. 
1911 senesi tahvillerinden 

39.182 numaraya 50.000 frank ik 
ramiye kazanmışlardır. 

Londra, 17, (A.A.) - Milli bir f ANKARA HABERLERİ"t lağvı (1925), bu hercümerci son 
defter tanzim suretiyle İngiltere ı •......... _••••••••..: haddine çıkardı; Çini, yabancı
halkının nüfus tahriri yapıla - K •• •• B y } ları imrendiren emsalsiz bir şi-

cağı dün öğleden sonra ilin edil OIDUr U ) kar haline koydu. Çin: Sayısız 
miştir. 1169 918 T zenginliği, üç bin yıllık medeni_ Japon'lar metodla hareket et-

on >tiler. 938.000 murabba kilometre 
---•o<>---- Bu pl1ına göre. her kadın, er- • • yet ve inceliği ile hayaller e>k -

1 

ve 30 milyon nüfuslu Mançu kıta 

Dün öğrendiğimize göre yem 
teşkilat ile İstanbul.da baştan te 

sis edılecek olan mahkemeler 
şunlardır: 1 ağırceza, 3 asliye 

ceza, 6 hukıık. F d k S K kek ve çocuk bu deftere kaydo- şıyan, efsanevi bir diyardı. Bu 
in 1 atış 00- Ankara, 17 IA.A.) - Maden sını Çınden ayırarak sözde müs-

lunacak ve harp çıktığı zaman topraklara asırlarca, Mogol'lar 
zk • tetkik ve arama idaresinin 1939 takil bir imparatorluk kurdular. 

f l B 1 ismini ve me ırr defterdeki ka- ve Mançu'lar hil.kinı olmuşlardı. 

Peratl• eri• ı"r l0 Qw I• ıl ilk 1 ·t d · Burası kömür, demir ve altın yıt numarasını havi bir vesika Y ının ay arına aı ma en ıs Bu efsanevi servet kaynakları -
1 ak B · · 'L' h d ,. tihsal"-' madenleı:ile meşhuniur. Maru;u-

T 1 a ac tır. u sıstemın uu e E'ıı ... muz etrafında verdiği nın, toprağın üst ve altındaki . op ontısı kuo devleti, Japon ittifak ve hi-
vardır: rakamlara göre, bu renenin ilk sonsuz hazinelerin, herkesten faz 

mayesi altındadır. J aponyanın 

Gır. esu·n, 17 (A.A.) _ Fındık Bir taraftan, mükellefiyet, ia- beş ayı içinde Zonguldan havza- la Japonları imrendireceği şüp- itaaili bir peykidir. :Mançu şi -
k t "" · b' l' "" ve kadınların maaş almaları da T k hesizdi. tarım satış aapera ı .. en ır ı- ,,... sın uvenan ömür istihsali mendiferi Ruslardan satın alına-

ğinin genel kurul toplantısı yüz gibi harp vaziyetinden doğan ih- havzada kömür istihsal rekor se- Tarihi zaruretler vardır ki Ö - rak bu kıt'ada Moskof nüfuzuna 

enl'den fazla mümessilin işHra- tiyaçlar temin edilmiş olacak ve" nüne geçilemez. Japonyanın Çi- sed çekı'ldı·. nesi olan 1938 yılının ayni ay -
kiyle dıin yapılmıştır. dig-er taraf•-- da bir harp olma- ni istil1ı ederek istismara kalkış- Bundan soma Japon'lar asıl ...,, larında 1.022.343 um olan istih -

Toplantıda Ticaret Vekaleti- ması bu zaruretlerden biridir. Çine saldırdılar. Mançuri, Mo-
ı sa dalıi , 1941 de yapılacak umu- sruata nazaran 147.575 ton fazla-ni vali Feyyaz Bosut temsil et- Otuz yıl önce yazdığım bir ki - golistan, Çin Türkislanl ve 

Bunlar Sultanahmette tapu bi 

nasında açılacaklardır. Müddei

umumilik yeni mahkemeler için 

h~ten mübaşir ve zabıt kiıti

bı almak üzere de ılti imtihan 
açımştır. 

42 Sabıkalı Dolandırıcı 

•;aı· gı'bı" ayrıca Vekaletin ibir mi tahriri nüfusa yardım ede - sile 1.169.918 tona varmıştır. lapta (Japonya _ Zaman mat-'J'kt B' ,..,., Tibel'den gayri olan asıl Çin 4 
Tayyarecı l e ır müfettişi de hazır bulunuyor - cektir. Maden tetkik ve arama idare- baası, Selfınik 1326) demi§_tinı ki: milyon murabbaı kilometrelik 

-oo---

Müddeiuinumilik dün Ligor 

Kefaloğlu isminde bir sa:bıkalı • 

yı Sultanalımet birinci sulh ce

za mahke!"lesine vermiştir. 

Henüz genç denecek bir yaşta 

bulunan ve temiz giyinen bu a

damın hırsızlık, dolandırıcılık 

Yenilik du. Mezlıfu defterın tanzimi için si bu rakamları verirken, mem- ,Japonyanın iç. ve dış po - muazzam bir ulkedir. 
Londra, l'I (A.A.) -Bütün in- Birlik ıdare meclisi reisi cel- memleket 65.000 mıntakayl ay- leke! içine yapılan kömür iınra- litikası iki sözde toplanabilir: Bugüne kadar, Japonlar, asıl 

giliz askeri tayyarele:rinde sukut seyi açtıktan sonra Ebedi Şef rılmıştır. Halbuki en son tahriri ratının da seneden seneye daimi Doğum çokluğu, sefalet çoklu • Çinin hemen hemen yansını ele 
halinde yangın çıkmasına mani Atatürkün azız hatırası için a- nüfusta memleket ancak 49.000 bir şekilde artmakta olduğu kay ğu .. bu !hal Japonyayı, Rusya ve geçirdiler. Bütün büyük merkez-

yağa kalkılarak ve ~iri dta~a mıntakaya aynlınıştı. Çin ile çarpışınağa sevkeder. lerı,' baştanbaşa bütün sahilleri 
olacak cihaz kullanılacaktır. su··ku't edilımek suretıy e azım deylemekte ve 1936 da 9.679.781 (S f 5S) 
Tayf.)Te yere düştüğü zaınan ve tebcil edilmış müteakiben Bir Vapur Karaya ton olan memleket da'hili kömür ~~g- :rbi;sayfada daşoyleyaz- ve bütün şimendiferleri ve bü -

O d 
yük ırmakların suladıkları zen.gin 

hususi bir makani:ıma bu cihazı kongre reis ve katipleri seçile- tur U istihlak.inin iki sene içinde yüz- mıştım: (124). topraklan zaptettiler. 
tıareket getirecektir. Bu cihaz, rek ruznameye geçilmiştir. Londra, 17 (A.A.) - Hollanda de 29 ,1 nisbetinde bir artış ile .Tahmin edilebilir ki, Rus - * 
uçma esnasında tayyarenin ateş Evveia idare meclisi ve kon- ile İngiltere arasında sefer et - 1.249.246 tona vardığını bildir - Japon harbinin tazminatını bir Jç yıldanberi süren bu kanlı 
alması veyahut yere nıeceği s.ı- trol heyeti raporkl~ıılile büilcn- mekte olan Prague vapuru. saat melı:tedir. gün, Çin ödeyecektir.. iırtilaya, ne, Japonyanın ba•'ıca 

..nJa:rı oJcun arak .., ve nye 1939 l J • fi d .,. r.ııda Jı:apaklaımıası esnasında da .- 6 da kesif bir sis yüzünden Har- Y1 ının ilk beş ayına ait aponyanın cogra urumu raokibi Rusya, ne, Büyük Okya _ 
Fatsa, Tin'bolu, G<irele, Vice wich limanında karaya otur - menıleket dahili kömür istihliı - gözönüne getirilirse bu zannet nusun uzak kıyılarında bı'taraf -

otomatik olarak harekete pç • 'o-"'-... · d l kil k ı lır A J ve Beşilı:dW.W....e yem en eş muştur. İçinde 200 yolcu bulu- Jı:inı 1938 yılınm ayn
1 
aylarında- çar~abu an aşı · sıl aponya lık (Neutrality Act) afyonu ile 

:mektedir. ~en salış kooperatiflerinin nan vapurun hacmi 4.200 tondur. (Dai Nippon) 33ı.ooo niurabba uyuşuk bekliyen Amerika, ne 
lı:i istihlilke nazaran yfu:de 31.94 ı esahalı 

-oo- b'•'""e iltihakları tas.vip edil - Fı'lı'sti·ne Gı'zlı" Gı'ren ki ometre m ve yetmış' d c d . lı: d d" 
I 

»..., bir artışla 507.796 tondan 669.993 e, eTmen evı arşısın a un-Çinin yeni Tele on rniştir. Birliğin işleri, müstahsi- milyon nüfuslu bereketsiz, vol - ya hegemonyasını kaybetmekten 

' kaçakçılık, emniyeti. suiistimal, 

sahtekarlık gibi suçlardan tam 

42 sol:ııkası vardır. 

Lıgor Kefaloğlu bu sefer de 

sahte nüfus kağıdı kullanmakla 

ve nü!us kağıdında tahrifat yap 

makla suçludw:. 

Mahkemede cü:rnı,jjnü itirai et 

miş, ·h8..k.ım suçluyu tevkif etmış 

tir. 

melı:ten ibaret kuru ve değer.ıi:ı 
bir jest oldu. 

* Hatları le bol kredi verilmesi, kadro ve Muhacirler tona çıkmıştır. kanlı adalardan mürekkeptir. korkan İngiltere ses çıkaramadı 
. ·u Kudüs, 17 (A.A.) _ Filistin Dünya krom istibsa11ıtında ön Bunun ziraate elverişli kısmı ve ,.ıkaraıruyacaktır. Zamanım12da, Uzalı. Doguda, 

""""~g";~, 17 •AA) - Cbe· maSYaflar, haklnııda miıme.ssı e- • .....,~ -...... • malıamatı Jı:a-ça.k muhacerete mevkide gelen Türkiye krom is- yüzde on beşidir. Bu topraklar, .Almanya ile İtalyaya gelince: tarihin meşimesinden yeni bir 
rin soı·dulıları suallere um.um ikiai ajansından: . . mani olmak için şiddetli tedbir- tihsalatına gelince, 1937 de halkı beslemeğe yetmez. Başlı - iBu davada müttefikleri Japon - Sarı Dünya dog"uyor! .. Büyük ve 

··"'·ler ıyı ın""ur" tarafından Kıahat verildik d" tr'l · h dd · d Yapılan bütün teeru~ • uu ler aJmıştır .. Bu sene 6.500 ka - 192.508 ton olan istihsal, 1938 de ca en us ı erın amma esı e yanın muvaffalı:iyetini dilemek kanlı facianın safhalarını yakın 

net
;_.__ v=mi< oldıığundaıL ten sonra idare medisine oort çak muhacır· geldiği ve bunlar dışarıdan gelir. Japon siyesetini ve alkışlamalı mevkiindedlrler. · ~~= " "' - 203.4-05 tona çıkmış bulunuyor - dan takip edelim .. bunun bütün 

Chunkın. g ile Hong . K.ong ara- asli ve iki yedek aza ile iki mli dan 1.2.00 ünün yakalanarak hu- incelerken her şeyden önce şu Kısaca: Emri vaki karşısında 
,_ ı · yapılmıştır du. A insanlık ve hele Avrupa tarihin-

. · · küşad raki'bin seç .. w.erı · dut harici edildiği anlaşılmıştır. rakamı hatırlamak gerektir: Ja- vrupa ve Aın,eriılı.a aciz ve atıl 
.eındaki telefon se~ . -"- t 1939 zun ılk beş ayı i&tihsalatı k 1 0·· .. t dilem·•·en tesirleri Kongre mesaiısıne ıuuaye ve- Şimdiye kadar kaçak yolcu ge ponyada nü!us kesafeti murabba a ıyor!... derecede ki, emri ue asavvur e ı, 
remni dün icra edilıniştir. ri.rken, mümessilerinni minnet tiren vapurların mürettebab cı?- ' ise I938 in ayni aylarındaki kilometre başına: 157 ki • vakii kabul etmek sinyalini İn - görülebilir. 

Kunmin gile Ran~oo: .. ar;•;:: ve şülı.ran hislerinin büyükleri _ zalandırılıyordu. Bundan böyle llil.111 ton ihraca.ta mukabil yüz.- şidir. Doğum çokluğu ve se- giltere verd .. Bu işte Amerıka - Yl.'SUF osıtAN BÜKÜLMEZ 

dUi telefon servisinın uşa mize bldirilmesi karar altına a- bizzat yolcular da hapis ~ez.ası = de 2.5.~ bir artııla 100.972 tona falet bollugu Japonyayı Asya - nın gösterdiği reaksiyon sadece Esiri Yenigün 

.;...~~~~~~ ..... ı-:~~1.J.LL-'1IllllWın~d~aö.J..y:ap~ı=la=c~a=k~-..ı.~~,_...~~~~~~~~~-...!.....!li•l..ll~auhuk~uum2....!o~l~ac~a~k~l!aı~·d~ı~r.;._~~..:..~v~D~r~m~ı~şt~ı~r.~--~~~~~~..:..~n~ı~n~k~a~r!a~sı~n~d!a~m~ü~st~e~m~l~e~k=e~z~a~p-~~b~i.r~u~·~caret~~ın~u~alh~ades~:in:ı~· ~fe:s:h~e~t~·:..!,~-~B~ıı.ş~m~uh:on~rlQrindnı; 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi l ı Yazan: Rahmi Yağoz Tefrika:~ 

Yatta Tarihi Yemek 
Masası Başında 

Savarona başlıbaşına bir de
ıüz şehriydi .. İğneden ipliğe ka
dar içerisinde noksan bir nokta 
yoktu. Bilhassa her tarafta elek
triğin hakim olduğu, en küçük 
işlere kadar her servisin elek -
triğe terkedildiği bu tekemmü -
!ün derecesini göstermeğe kafi
dL 
Savaronanın kataloğu daha ev 

velce bizzat Atatürk tarafından 
tetkik edilmiş, Atatürk'ün i.şa -
ret ettiği bazı değişikliklerin ya
pılması da suvariye İstanbuldan 
ayrılmadan emredilmişti. 

Kap tan Sai.t Özege Hamburg'a 
gidince beş senedir metrılk bı -
rakılan Savaronayı teslim aldı. 

Temizletti. Emredilen tadilatı 

250 bin lira sarfile yaptırdı. Vf!' 
Mayıs ortalarında Hamburg'tan 
kalkarak kıç gönderinde Türk 
bayrağını dalgalandıra dalgalan
dıra Baltık, Manş denizini geçti. 
Sutampton'da gemiyi doka al -
dırtarak kaııinesinde yapılması 

lüzumlu tamirleri tamamlattı. 

Moravyayı yeniletti. Tekrar yo
la çııkarak İstanbula doğru telk -
mil süratile harekete geçti. 

Geminin tadilatı yapılırken İs 
tanbuldan ve Ankaradan verilen 
telgraflarla kaptan Saide sürat
le hareket etmesi bildiriliyotdu. 

Atatürk yat işile meşguldü. 

Haciz meselesini satış yapılıncı
ya kadar geçen bütün hadiseleri 
bizzat tetkik etmişti. Yatın yola 
çıktığı telgrafı üzerine Ebedi Şef 
gelmesini sabırsızlıkla bekleme
ğe koyuldu. 

31 Mayıs gecesi yatın Çanak ._ 
kaleye geldiği telgrafla İstanbu
la bildirilmişti. Ertesi sabah l 
Haziran 938 Salı (1) sabahı saat 
6 da Çekmece önüne gelen Sava 
rona orada demirledi. Yol (2) 
halinde bulunan geminin temiz
liği ve tentelerinin açılmasile 

meşgul olundu. Saat tam yedide 
ticümhur umumi katibi Hasan 

(1) Salı günlerinıin Ebedi Şe
f;in 1ıayatlannda mü1ıim rolleri 
vardır. Mesela Samsuna ilk de· 
fa van§ları Salı gününe tesadüf 
eder, İstanbula ilk geli§leri yine 
Salı günüdür. Şapka, dil ve di
ğer bazı inkılapları iliin edişleri 
yine Salı gününe rastlar. İstan
bula son defa gelişlerinde Sa -
lı gününe tesadüf etmem tetkike 
değer bir hususiyeti haizdir. 

( 2) Gemi sefer halinde bulun• 
duğu zaman tenteler toplanır, 

·ıumbar kapakları kapanır, mer
divenler çekilir. Çıplakça bir 
deniz yolları müdürü ile Riyase
vaziyet arzeder. R. Y. 

Nihayet aşka inanmak lazım .. 

bilhassa genç yaşta .. bir genç kız, 

b ir genç erkek için gaye sevmek 

ve sevilmek değil midir?. İhti -

yacımız, arzumuz heyecan ve 

zevk değil mi?. Aşk bile işte bu 

heyecanı verir. Hem tatlıdır, 

hem de acı .. severken, muhak

kak ki, çok ıztırap çekeriz. Fa -

kat, ıztırabın ne güzel bir lezzeti 

bir tadı vardır. Bu lezzetten ayrıl 

roak istmediğimzi için, kalbimi

zin acısına, dişimizi sıkarak ta -

hammül ederiz .. 

Süheyla bunları anlatırken. 

Neri~an, onun ağzını niçine ba

kıyordu. Dalmıştı.. 

Süheyla, birden, Nerimanın 

ellerini tuLLu: 

1 
Rıza otomobille Çekmeceye gitıti 
ler. Gemiye çıktılar, su·vari ile 
gö~tüler. Gemiye Denizyolları 
tarafından gönderilen yaş sebze 
ve kumanya ambarlara indiril
di. Bir saat sonra katibi umumi 
saraya avdetle Atatürk'e yatın 
geldiğini haber verdi. Ve gördü
ğü revkaladeliği bir saat anlat -
makla bitiremedi. 

Saat 11 de yattaki hazırlık ta
mamlanmıştı. Dolmabahçeden 
gönderilen emir üzerine Sava -
rona demirini aldı. Saat 13.40 ge

_çe Dolınabahçe önüne gelerek 
demirledi. ' 

Atatürk yatın gelmesini bekli 
yordu. Yat gelirgelmez sara~ 

rıhtımında hazır duran Acar 
motörüne beraberlerinde katibi 
umumi Hasan Rıza, Meb'uslar
dan Salih Bozok. Kılıç Ali, Ya -
ver Celal bulunduğu halde bin
di. Tam saat 14 te yata geldi. 

Atatürk, lumbar ağzında ge
mi zabitanile birlikte kendisini 
karşılıyan su<1rariye iltifatta bu
lundu. cHoş geldin kaptan. kı;:

limesile başlıyan iltifat kapta -
nın teşekkürlerile aralanarak de
vam etti. İlk defa yatın süvari 
kamarasında Atatürk kahve i-ç
ti. 

İşte, yatın geldiği gün saat 14 
de Dolmabahçe önünde Savaro
naya geçen Ebedi Şef, burada 
- tafsilatını aşağıda göreceği -
miz - 56 günlük bir hastalık dev
resi geçirdikleri 26 Temmuz 938 
gününe kadar bir defa, 10 Tem -
muzda Acar motörile Florya ve 
Boğaza kadar yaptıkları bir ce

velan müstesna yattan kat'iy -

yen dışarı çıkmanııştır. 

Atatürk kahvesini aldıktıı.n 

sonra süvarinin kılavuzluğu ile 

yatın her tarafını gezdi. Baştaki 

salon, buna bitiş ik kütüphane sa 

!onu, iç salon, kıç salon, birinci 

sınıf daireler, ikinci ve üçüncü 

sınıf kabineler, alt katlar, ma -

kine daireler, elektrik santralle

ri tamamen gözden geçirildi. A

tatürk çok memnun ve çok neşe

li bulunuyordu Yatı bu gezinti

sinde gerek kataloğların verdiği 

malillnatı, gerekse kendisine a -

ğızdan arzedilen tafsilatı noksan 

bulduğunu sü<1rariye söyledL Mü 

teakiben de Riyaseticümhur for 

su ile maiyyet erkanını ve şube

lerini yata nakletmek için umu

mi katibi Hasan Rızaya emir ver

di. 
(Ar kası var) 

5 

- Sen böylesin, şimdi, değil 

mi, cici kız.. dedi.. söyle bana.. 

Ek-remi çok, hem de pek çok, 
deli gibi, çılgın gibi seviyor 

musun .. 
Neriman başını kaldırd,, Göz

lerini bir an tavana dikti. Gö -

ğüs geçirdi. Bakışlarında hayal 

doluydu. 

- Çok seviyorum, Suheyla .•• 

- Lezzetini, zevkini düşünü -

yorsun, değil mi?. 

- Evet acısına da katlanıyorum .. 

lıakikıaten, Süheyla, hem tatlı, 

<hem acı.. bundan bir hafta ev -

velki bir geceyi düşünüyorum. 

Yarabbi, ne gece idi o .. çok tat

lıydı .. hem çok .. Ekremle Adaya 

gitmiştik .. bir otelin terasında, 
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OY:rdımı~kı Güzel Yıldız Annie Şehır Planında 
gretmen ı 
SULTANAHMETTE 

MUZAFFER 

- Orta mektep yardımcı öğ-
retmeni olmak istiyorum. Ne 
yapayım! 

- Lise mezunu iseniz Maarif 
Vekaletine müracaat ediniz. 

ANKARADA SABRİ 

- Türkiyede en çok okunan 
mecmua lıangisidiır. Elime l.an
gi mecmuayı alsam (Türkiyenin 
en çok okunan ;mecmuası) di -
yor. Hangisine inanmalı. 

- Sordum. Türkiyede en çok 
okunan mecmua meselesi bir 
sırdır. Bu söylenmez dedHcr. 

MUSTAFA RAMİZ 

- Türkiyenin en meşhur ilk 
karikatüristi kimdi? 

- Memleketimizde sanatkar 
karikatüri_st (Cem) imzaı;ını a
tan Cemildir. (Cem) osminde 
lbir de karikatür mecmuası çı

karmıştı. Sonralan Sedat Nıın_ 
Sedat Simavi, Ramiz en kuv -
vetlileri:ıırlendir. Bunlar içinde 
meslekte (Ramiz) kaldı. Diğer

leri henüz yenidir. 

İZMİTTE HAKKI 

- iBir ş;k:Ayetim var. Gazete
nize göndersem yazar mısınız? 

- Okuyucularımızm şikil. -
yetlerine, dileklerine gazetemiz 
sütunları açıktır. 

BEYoGLUNDA CEMAL 

- Bir ahpallıım var. I{endisi 
15 seneden!beri Tüırkiycd.ed\r. 

Tii)"k tebaası olmak istiyor. Mu 
amelesi uzun mudur? Ne yap
malıdır? 

- Dahiliye Vekaletine mü -
racaat etıınesi liizımdır. Türk 
vatandaşlığına geçmek !stıyeı: -
ler i.çin kMlun vardır. Bunu o
kuyunuz. 

TÜRBEDE ALİ KEMAL 

- Türk sinema yıldızı var 
mıdır? 

- Maalesef henüz hayır. 
- Biroe filmler neden Ame-

rika filmleri gibi olmuyor? 

- Sebebi 'basit. Amerikalı -
lar bir milyon dolar sarfediyor
lar ıbiz ise niJı.ayet 10 bin lira .. 

İSTANBUL SEVİNÇ 

- M. M. Grupu ne demek? 

- Milli Müdafaa grupu de -
mektir. Mili! Mücadele esnasın
da çalışanların toplandığı birlik 
tir. Nitekim ga2'etemizin ikinci 
sayfasında Mili! Mücadele esna
sında M. M. Grupu İstanbul re
isi olan generalin hatıralannı 

okuyacaksınız . 

HÜSEYİN HÜSNÜ 

- Bazı gazete ve mecmuala
rın kağıtları çizgili glbi? Kitap
larda buna tesadüf edemiyorum. 
Bu çizgiler nedir? 

- Devlet gazete ve mecmu
a kağıtlarının az bir gümrükle 
memlekete ithaline karar ver
miştir. Bu kağıtlar fa'brika tara
fından böyle çwgili yapılıyor ve 
adına da filigranlı kağıt diyor -
lar. Kitap kağıtlarında bu yoktur. 

Vernay'ın Bir Filmi Tramvay unutuldu 
Bu Film Genç Artistin Yeni 

Olacaktır Bir Muvaffakiyeti 

'Genç artist Annie V ernay ye
ni bir film çeviriyor. Bu filmde 
kendisine verilen rolü tamamile 
kavarmış olan güzel kadının ye 
ni ve büyük bir muvruffakiyet 
kazanacağı tahmin edilmekte -
dir. 

İsmi •Rehineler> olan 'bu fil 
min mevzuu şudur: 

Sefil bir manzara arzeden 
bu kulu/bede onlar beş kişidir -
ler: Larquey, Saturnin Fabre, 
Roquevert, .. Hatta bir altıncı -

!arı da var .. O da b,ir serseri ... 
Alman kumandanının kendisi -
ni bir mallıbese atmasını bekle
memiş .. kendi kendini · kapat -
mı.ş. 

1'914 senesinde Aisne kasaba
larından lbiri Alman askerlreri ta 
rafından işgal -edilmiş .. bir cina
yet i§lenmiş.. Almanlardan biri 
öldürülmüş. düşman, intikam a
lacak .. hem de intikamı çok şid 
detli olacak ... 

1f 
Saıhne başlıca üç enterpret 

arasında geçer: 
Saturnin Fabre; hapse gir -

mek için köylü kıyafetine gir
miş olan köy zenginlerinden Ba 
ba Rossignol... komon müdürü 
Oharhin - Beaumont, siyah bir 
yelek ve sarı bir gömlek giy -
miştir. Sarı renk, zarafet nişa-

·, nesi değildir. Sinema perdesin
de bembeyaz görünür. 

Bir de 'bir sene sonra 17 yaşı
na girecek olan yıldız Annie Ver 
nay ... 

Annie Vernay, daha şimdi -
den birçok filmlerin kahramanı 
olmuştur: Tara Kanova ... Wert 
her'in Olıarlotte'u ... •Rehineler. 
filminde de Beaumont'un kızı 

ve oğlu Rossignol'un karısı. 
Annie Vernay, kendisine ve

rilmiş olan rolden dolayı çok 
memnundur, sevincine payan 
yoktur. Son derece hoşuna git -
miş... Genç artistin istikbalde 
birçok eserlerde muvaffak ola -
cağı şimdiden belli ... 

İnsana En Fazla · Benziyen 
Maymund

1
ur Hayvan: 

İnsanların hepsinin sağ eli 
ile iş yaptıkları malum. Sol eli 
ile çalışanları solak diye isim tan 
rız. Acaba maymunlar hangi el
lerinden istifade ederler. 

Bir alimin toobit ettiği bilgi
ye göre: Şampanzeler ve Goril 
maymunları sol ellerini kulla-

nırlar. Diğer maymunların hep
si muhakkak sağ elleri·ni kulla

nırlar. Alim diyor ki: 

- Maymunlar sağ ellerini 

kullanmak suretile iruıanlara 

bağlılıklarını isbat etmiyorlar 

mı? 

Halkın Bu Günkü lztırabı -Daha 
Belli Değil ... Nekadar Çekeceği 

·----------~----,----~ 

. . 

Halk, İstanbul sokaklar~ da, boyuna, dolu geçen tram. 
vaylara baloarak •Alı• eder, durur ... 

İstanbulun müstai<bel imarı
na alt nazım plan şehircilik mü
tehassısı Prost tarafından yapıl
mış ve Nafıa Vekaleti tarafın -
dan tasdik edilmiştir. 

Plil.n 15 senede tabbik edile
cek ve bu i.ş için 60 milyon lira 
sarf edilecektir. 

Ancak, 15 sene sonra, İstan -
bulda yine hiç değifmiyecek lbir 
manzara kalacağından korku'Yo • 
ruz. 

O da, İstanbul tramvaylarının 
birer sa~dalya kutusu halinde, 
İstan'bul hemşerilerini istif ede
rek, nakleden acıklı manzara -
sıdır. Çünkü, nazım plan tatbik 
edildikten sonra bile, şehrin bel 
li !başlı istikametlerine giden a
nacaddelere müva·zi yeni yollar 
açılmış olmıyacak, yeni tramvay 
hatları tesis edileıniyecek, ara
balar artmıyacak, halk yine ak -
,şam ve sabahları boş tram
vay bulabilmek ıçın istas -

yanlarda saatlerce bekliye -
cektir. Bütün Avrupa şe -
hirlerinde tramvay oturarak se
yahat etmeğe maılısus, ucuz, u
mumi nakil vasıtaları olarak iş
lediği halde, Lstanbulda, tram -
vay, yine, rahat ve oturularak 
seyahat edilen ·bir nakil vasıtası 
olmıyacak, istifli lbir yük araba
sı manzarasını muhafaza edecek 
tir. 

Zaten, İstadbul tramvay !arın 
da bu hal ve işkence al_tında se
yahat etmek umuru 00.iyeden 
olmuştur. 

İstanbul hemşerilerinin ra
hat seyahatlerinin bu nazım 

plan yapılırken düşünülüp dü
şünülmediği noktasını ibelediye 
mizden öğrenmek istedik. Ken
disine müracaat eden bir arka
daşımıza belediye imar işleri 
müdürü Hüsnü Keseroğlu demiş 
tir ki: 

- Şehrin yapılan nazım pla
nında tramvaylar için yeni yol
lar tasavvuru yoktur. Hatta, A-

tatürk köprüsünden dahi tram
vay geçmiyecektir. Ntteklm bu
rada evvelce döşenmiş olan 
tramvay hattı da sökülmüştür. 

Tramvay hatlarının şehrin 

iher tarafından sökülmesi tasav
vuru vardır. Yeni ısmarlanan o
tobüslerin belediye tarafındaıı 

şehrin her tarafında işletilmesi 
düşünülmektedir. Zaten son za
manlarda da Avruparun bir çok 
büyük ve medeni şehir !erinde 
tramvaya karşı olan düşmanlık, 
ya"laş yavaş rayların sökülmeei
ni mucip olmaktadır. Ancak, İl
tanlbuld.a, ot.obüsün ne derece
ye kadar ıbütün seyrüsefer işini 
temin edeoeği ve tramvayın ye
rini tutacağı tetkike değer bir 
lmeseledir. Bu hususta şlmdideıı, 
derhal lbir hüküm verilemez.. 

Bu izahattan anlaşı).ıyor ki, 
İstanbul belediyesi, şehrin en 
miiıhim meselesi olan ve halkın 
ezelt bir derdi, ıztırabı mahiy&
tini kazaıımı.ş bulunan vesaiti 
nakliye işini yakın. zamanda hal 
le imek için bir tedbir almış ve 
mü&bet lbir neticeye varmı.ş de
ğild'İr. Ar&şı!ı.y or kil, daha u.
zun yıllar, halk, bugünkü ıztıra
ba katlanmağa mahkumdur. Şeh 
rin pliinı 15 yıl sonra, tahakkuk 
edecektir. Fakat, tramvay mese

lesinin hangi tarihte halledile -
ceği malum değildir. İsterdik ki, 

zarar yok, uzun vlldeli olsun. 
tramvay derdi de şu kadar sene 
sonra ortadan kalkacak, diye, 
belediyemiz, müsbet ,bir şey ııöy 
lesin, bir müjde versin! 

Yeryüzünde, İstanbulda ol -
duğu kadar, hiçbir yerde iptida! 
şekilde tramvay yoldur. Her ba
kımdan noksanlıkları vardır. 

1 - Tramvaylar iBtif halinde
dir, yolcu oturamaz. 

2 - Halk ayakta da gitmeğe 
razıdır, bekler, fakat, boş tram
vay bulamaz. 

(Arkası 7 inci sııyfada) 

mehtabın altında, haşhaşa yemek iki yaşında iken annesi ölmüş - her oturduğu metresini nikah - hat Hanımın müthiş kibirine do- şoförünün etrafını almı.şlar, on -

yedik.. o gece, ne fevkaliide ge- tü. Babası huvarda meşrep bir lamıştı. kunuyordu. !arı dinliyorlardı. 

ce idi. Biraz fazlaca içmişim .. ilk 

defa, üÇ şişe bira içtim .. üç şişe, 
bana öyle dokundu ki.. adeta 

sarhoş olmuştum .. fakat, Sühey 

lacığım .. öyle güzel, blr gece idi, 

o kadar unutulmaz bir gece idi 

ki.. sorma .. Süheyla .. Ekremi çok 

seviyorum .. 

Nişan ve sonra evlenmek .. 

öyle acele ediyorum ki.. 

Neriman, o gecenin hatırasını 

ürpererek yaşıyordu. Gözleri sü 

zülmüş, bakışları buğulanmıştı. 

Geniş bir nefes aldı. Bütün mes

ut insanlar gibi, kalbi hızlı hız

lı çarpıyor, helecanlanıyordu. 

'Süheyla. candan sevdiği bu en 

yakın arkadaşının, şimdi seyret

tiği sevincini uzun uzun düşün

dü. Neriman mes'ut olmalıydı. 

Çünkü, hayatta çok çile çekmşi

ti. 
Annesini, hiç tanımı..vordu. O, 

adamdı. Bir takım taahhüt iş

leri yapıyordu. Eve, 'bir kadın 

gelmişti. Neriman, daha küçük 

yaşta iken, bu kadının kim ol -

duğunu bilmedi. Aklı başına gel 

diği vakit, komşulardan, etraf -

tan, eve gelen bu sarı saçlı kadı

nın, babasının m<>tresi olduğunu 

öğrenmişti. Bir kış günü idi. Bu 

felaket haberini, küçük N eri -

man, mektepte bir arkadaşından 

öğrenmişti. 

O gündem sonra, babasile ko -

nuşmadı. Yaşlı hovarda Ziya 

!Bey, kızındaki değişikliği farket 

ııni.şti. Qnu okşadı. Neriman ba -

basının dizi dibinde: 

- Anne, anneciğim, diye kü

çük omuzları sarsıla sarsıla ağ -

lamıştı. 

Aradan altı ay geçti. Evin i

çi bir matem havasile kaplıydı. 

Ziya Bey, beş altı yıldır bera -

Nerimana hoo- bakan sarı saç

lı kadın -Melahat hanım- artık, 

Nerimanın annesi olmuştu. Üvey 

ana.. Ekseri üvey analar g>bi, 

Meliihat hanımla Nerimanın ara

sında da müthiş bir kin, bir u -

çurum vardı. 

Son zamanlarda Ziya. Beyin 

işleri bozulmuştu. Çok borcu, az 

kazancı vardı. Hem de, epeyce 

yaşlanmıştı. Zaten, Melahat ha

nımla da aralarında kavıga bıış -

lamıştı. Melil.hat müsrif bir ka

dındı. 

'Son bir sene içinde üç apartı

man değiştirmeğe mecbur kal -

mışlardı. Şimdi, Pangaltıda, dört 

odalı küçük, •karanlık bir apar

tımanda oturuyorlardı. 

Daha iki üç yıl evvel, Tak -
simde tuttukları bir apartımana 
doksan lira kira verebilirken, 

bugünkü sıkıntılı vaziyet, Mela-

Evinin içindeki tatsızlığın baş

lıca sebebi de, parasızlık. Ziya 

Beyin işlerinin bozuk gitmesi. 

idi. 

*· Ekrem, bir fabrikanın !stan -

bul ajanı idi. İyi kazanıyordu. 

Gençti. Yakışıklı bir adamdı. 

Nerimanla Ekremin tanışmaları

nı, çok garip bir tesadüf temin 

etmişti. Bir gün, Ekrem, husus! 

otomobili ile Maslaktan geçiyor

du. Bir otobüs, tuğla taşıyan bir 

kamyonla hafifçe çarpışmıştı. 

Otobüsün yolcuları asfalta in -

mişler, kendilerini Büyükdereye 

kadar götürecek bir vasıta bek

liyorlardı. 

Ekrem, arabasile kaza yerine 

ı:eldiği zaman, durdu. Otobüsün, 

kurtuluş çaresini bekleyen yol
cuları, çeyrek saattenberi mü -

nakıışa eden kamyon ve otobüs 

Ekrem arabasından atladı. 

Kalabalığa doğru yürüdü. Bu -

rada N erimanı ilk defa görüyor

' du. Ilık ,bir mayıs sabahı idL Ne" 

, rimaı\ açık mavi bir koottim giy 

mişti. Kendisine ço kyakışan ba

şında bir şapka vardı. Ekrem, bu 

genç kızı görür görmez, gayri 

ihtiyari duraklamıştı. Bir an göz 

göze geldiler. Nerimanı, sinema 

yıdızı Alice Faya benzetmişti. 

ince, uzun, masum tavurlu bir 
çehresi, pırıl pırıl parlıyan koyu 

gözleri, kıvrım kıvrım kirpikle

ri, muntazam taranmış güzel, sa

n saçları vardı. 

Ekrem, kalabalığa sokulup, 

kaza ile alakadar olunca, bu 

genç ve şık giyinmiş adam, Ne -

rimanın da gözün~en kaçmamış

tı. Genç adam, orada duran o -

tobüs biletçisine: 
(Arkası ııar) 
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Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 5 

Hazreti Muhammed'in Doğufu 

Abdülmuttalip Çocu
ğu Kabeye Götürdü 

med) in doğumu, her tarafta bü 
yük bir alaka husule getirdi 

Amine, o şerbeti içmişti. Ve 
derhal cismi, nura garkoluvar • 

mişti. 

Birdenbire bir ak kuş ile kar 
şılaşmıştı. Ve ıbu kuş, kanadile 
onun arkasını sıvamıştı. 

O anda, sema ile zemin, nu
ra garkolmuştu. Ve Amine, do
ğurmuştu ... 

* 
Aminenin bu kadar büyük 

bir safvet v.e heyecanla anlattığı 
doğum hadises> böylece devam 
ederken, harikulil.de !bazı hal • 
ler de zuhura geldi. 

Asırlardaıılberi intikal edip 
gelen rivayetlere nazaran (Ka
be) de bulunan putların hepsi, 
yüzüstü yere devrilmişlerdi. O 
anda, "rada - (Mescidi Haram
da) - ibadetle meşgul olan Aı'o
dulmutta0lib, birdenbire hayret 
ve haşyet içinde kalarak: 

- Ya, Aıbdulmuttalib!.. Şim
di, Amineden bir çocuk dünya
ya geldi. Vücudu, aleme rahmet
tir. 

Diye, gayıptan gelen bir ni
da işitmiştL 

Yine o anda, (Medayin) şeh
rinde, İran hükümdarlarına malı 
sus sarayın !büyük taşı yıkıl -
mış .. MecCısilerin en büyük ma
bedlerinde, asırlardanberi ya -
nan mukaddes ateş sönmilij .. Sa
va isminıdeki büyük göl kuru -
yuver.ıniş .. Birçok kuru derele
ri su basmış.. Bağdatta, Dicle 
saıhillerinde bir deve, orada ne 
kadar deve varsa önüne katmış, 
çöllere doğru sürümeye başla -
mış.. Daha, bunlara ,benzer bir 
takım haller zuhur ederek, hal- • 
kı ha<yret!er iç-_e bırakmıştı. 

Fakat. .. en büyük hayret ve 
heyecanı hi.5seden, İran hüküm
darı (Nıişurevan) idi. 

Nıişurevan, bu fevkala.delik
leri ha.her alır almaz, emni.yet 
ettiği adamlarından birini, (Hay 
re) de ikamet eden (~~ü~~ 
sih) ismindeki ihtiıyar alime gon 
derdi. Bu gayritabii hallerin ne
ye delalet edeceğini öğrenmek 
istedi. 

Abdülmesih, eski kitapların 
rivayetlerinden b!rlısedıerek: 

- AsırlaI'danberi beklenen 
ahırzaman Peygamberinin doğ -
duğunu tahmin ederim... Fakat 
gideyim. Ben de (Satiha) danı -

şayım. 

Dedi. 
Satiha, Abdülmesihin dayısı 

idi. Bütün hayatını, o devrin i
limlerine hasvederek ihtiyarla
mış .. ve bilhassa (Kehanet) (1) 
ilminde büyük bir şöhret kazan 

mıştı. 

Abdülfesih, Satihi ziyaret et
tiği zaman, artık bu iihtiyar a -
lim ölüm haline ge!ınWıtL Böyle 
olmakla beralber, yeğeninin söy
lediklerini !büyük bir dikkatle 
dinlemiş .. gözlerini yumup bir 
müddet düşündükten sonra: 

- Evet.. ahırzaman Peygaıın
beri, dünyaya gelmiştir. Onun 
neşredeceği din, bütün dünya ü
zerinde büyük bir tesir husule 
getirecektir. Fakat, Nıişurevana 
söyleyiniz. O, müsterih olsun. 
Bu fevkal{ıdeliklerde, gerek o
nun şahsını ve gqrek saltanatını 
tehdit eden hi9bir felaket yok
tur. Kendisi, u-zun müddet sal
tanat sürecektir. Kendisinden 
sonra da, sülalesinden 
hükümdar gelecektir. 

· Diye cevap verdi. 

on dört 

Bu cevap, NUşurevanı meın· 
nun etti ... Fakat ayni zamanda, 
bütün İran ve Arabistan muhi
tine yayılarak, (Hazreti Muham 

(1) (Gayıptan haber vermelıV 
ilmi... O devirde bu ilme çok e
heınmiyet verirler, kihinlerin 
her sözünü büyük bri hakikat 
olarak kabul ederlerdi. 

HAZRETİ MUHAMMEDİN 
ÇOCUKLUÖU 

Abdullah ile Amine, büyük 
bir sevinç içindelerdi. Büyük bir 
heyecan ile bekledikleri çocuk, 
nihayet bir takım harikuladelik
ler arasında dünyaya gelmişti. 

Amme, iideta bir rüya gördü
ğünü zannediyordu. Ve bağrına 
bastığı evladının, hi9bir çocuğa 
'benzeıniyen hallerini gördükçe, 
payansız bir meserret hisseyli -
yordu. 

Devhal (Muhammed) tesını

ye ett'iği bu son derecede sevım
li ve nur gibi parlak çehreli ço
cuğun vücudu, adeta bir gül 
goncasına benziyorou. Arkasın -
da, iki küreğlııin ortasında, Me
ta büyücek bir mühre benziyen 
yeşilimtrak bir ben bulunuyor -
du. Bilhaı;şa sünnetli olarak doğ 
muş olması, gerek Amineye ve 
gerek muhitiındekilere büyük bir 
hayret veriyordu. 

Henüz doğan (Muhammed), 
!başka çocuklar gibi ağlamıyor -
du. Biliikis, cazip çehresinde, son 
derecede sevimli bir tebessİlm 
görünüyordu. Dudakları müte -
maıcHyen kıpırdıyor ve kıpırdi -
yan bu dudakların ı>rasmdan, 

en tatlı kuş nağmelerini andıran 
ahenktar sesler duyuluyovdu. 

Bütün komşular, Aıminenin, 
evine dolmuştu. Hepsi de, de -
rin hayretler içinde kalarak, be
yaz •bir sofa sarılmış olan •bu ha
rikutade çocuğu temaşa ediyor
du. 

Bu sırada kapı açıldi. İçeri, 
Aıbdülınuttalip girdi. Sesi, heye
cımla titriyerek: 

- Çocuk nerede? .. 
Dedi. 

yim. 
i!)edi. 
Ve' (Hazreti Muhammed) i el

lerinin üzerinde tutarak Kabeye 
götürdü. Beytüimukaddes'in eşi
ği üzerine Iroyarak kendisi geri 

çekild!· 
(Arkası var) 

iKDAM 

SPOR 

Demlrspor 
G. Saray Maçı 

r ................................................. :, 
i ........ ~.:: .. ~~~.!!~.~~~~!: ........ i 

F. I. F. A. dan Gelecek 
C ev a b a Göre Karar 

Verilecek 
Ankara, 17 (A.A.) _Demir • 

spor - Galatasaray maçında çı • 
kan hadise dolayısile yarıda ka
lan oyunun neticesi hakkında ka 
rar verecek olan komite bundan 
evvelki toplantısında hakem ra
porunu tetkik ederek bunda 
muhtacı tavzih gördüğü bazı 

noktalar üzerinde incelemeler 
yapılmasına karar vermişti. 

Bu mesele ile alakadar diğer 
malıimat da toplanılmış oldu • 
ğundan evvelki akşam tekrar iç
tima eden komitenin keyfiyeti 
F. İ. F. A. dan sormaya kara; 
verdiği ve esasen bu gibi husu- 1 
sat hakıknda da evvelce ·fede -
rasyon tarafından F. İ. F. A ya 
müracaat edilegelmiş olmasına 

binaen, bu mesele hakkında F. İ. 
F. A. dan gecelek cevaba intiza
ren muamele yapılacağı öğrenil
miştir. 

--ooın---

Süleymaniyenin 
Yıl Dönümü 
Süleymanieyliler 29 uncu yıl 

dönümlerini 3/9/939 pazar günü 
kutlulayacaklardır. Mezkur gün 

Bir, İki, Oç! 
Bir, iki, üçe kadar sayı say - ı 

masını daha Doğan üç aylık iken 
ana ve babasından işitmeğe baş
lamış ve büyüdük.çe de bu sayı
lar küçük çocuğun ağzında do -
!anıp kalmıştı. 

Doğan çok güzel bir bebekti. 
Anası her zaman onun için: 

- Diğer çocuklarımdan daha 
güzel olduğu için değil, şimdi -
den her şeyi anladığı için onu se 
viyorum. Çok şeker şey değil 

'? mı .. 
Diyordu. 
Tam 6 yaı;ına girdiği zaman o

nu mektebe verdiler. İlk sabah 
mektebe giderken anası: 

- Oğlum kendine iyi bak, dik
kat et. Sınıfında da burada alış
tığın gibi blı', iki, üç, diye bağır
ma. Bu hal arkadaşlarının se -

verildi. Doğan İstanbula gelir -
gelmez hemen büyük bir piya -
nist Bayanın yanına koştu: 

- Bayan, dedi. Kafamda bir 
çok havalar, mesela bir çok vals
lar var. Ben söylesem, siz bun
ları notaya alabilir misiniz? 

- Memnuniyetle, Bay, bir, i
ki, üç .. benim soyadım (Oynar) 

dır. Dansetmeğe bayılırım. Hele 

valsleri çok severim. Size büyük 

yardımım dokunacaktır. 

Bunun üzerine Doğanın yüzü 

güldü. Memnundu. 

Küçük Bayan (Oynar) notayı 

doldururken: 

- Aferin, bir, iki, üç? Aferin, 

diye bağırıyordu. Güzel bir vals 

meydana çıkıyor .. 

Doğan hiç ara vermeden üç 

yeni valsi Bayana temize ~k -

tirdi. Notalar yazıldı. Bazı ufak 

yanlışlıklar düzeltildi. Binlerce 

·nüsha basıldı. Ve bütün yurda,_ 

hatta dünyaya yayıldı. Az bir za 
man içinde Doğanla Oynar her

kes tarafından tanındı. Resimle

ri gazetelere basıldı. Bunların 

nağmeleri büyüklerin olduğu 

kadar küçüklerin de ağızların

dan eksik olmadi. 

de, de, saat 12 de klübün Vezne
cilerdeki ~okalinde bölge erka- 1 
nile, matbuat ve Fene!'\bahçe , ::~:~~~~;;~~==j 

Nihayet her ikisi de büyüdü

ler. Evlenme çağına geldiler. İş 

hayatında olduğu kadar ~ıle o -

cağında da mes'ut olmak için el

ele verdiler. 

fut.bolcuları şerefine bir ziyaıfet 
verilecek, yemekten sonra oto -
büslerle klü'bün Şehremininde -
ki sahasma gidilecektir. 

ninle eğlenmelerine sebep olur. 
Tabii sen de uslu durmazsın. Fe
na notlar da alabilirsin, dedi. 

Doğan, bu nasihatleri dinle -

mek istemesine rağmen yine 

kendisine benziyen kırk kadar 

Daha 6 aylık iken bir, iki, il9 

1 

çü ağzından bırakmıyan ve mek 

tep sıralarında da do, re, mi le

ri tekrarlıyan Doğan yurdun bü

yük bir musikişinası olmuştu. 

- --

NCş>CLCNCL'M 
DOÔRU CEVAP 

- Hayrola, artık işi İkdama 
döktün galiba? .. 
.. - Evet .. en güzel çocuk sayfa
sı onda çıkıyor da .. 

* PLAJDA İMTİHAN 

- Sabahları güneş odana gi
rince ne yaparsın?,, 

- Ne mi yaparım? .. Hemen 
yatağımdan sıçrar yere inerim. 

- Aferin! Sonra? .. 

Saat 16 da matbuat takımile 
Süleymaniye tekaütleri, 17 de 
de Fenetbahçe birinci futlbol ta
kımile Süleymaniye birinci fut
bol takımı arasında birer müsa
baka yapılacaktu-. Birinci maçı, 
matbuat takımının çalışkan ve 
değişmez başkanı Ahmet İhsan, 
ikinci maçı da Adnan Akın ida-

çocuk arkadaşları arasında hu - ----- - Panjurları kapatırım!.. ====================! 

re edecektir. Biletler Zeki Riza 
Spor mağazasile Şaban Toptop 
Spor mağazasında satılmaktadır. 

TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
Recep 

3 

Vasati 

Güneş 

5 13 
Otıe 
12 18 
ikindi 

16 03 
Akşaın 

19 04 
Ya tst 
20 47 
imsak 
3 20 

Ağustos 

18 
Cuma 

Hava Raporu 

Ezani 

Güneş 
10 (T/ 

Oğı-. 
5 13 
İldodl 
9 02 
Akşam 

12 00 
Ya tıı 
1 42 
imsak 
8 15 

Yeşilköy Meteoroloji istas -
yonundan alınan malıimata gö
re hava yurdun Egenin cenup 
kısmı ile cenubi Anadolunun 
garp. kısımları ve cenubu şarki 
Anadolu.da açık, Trakya, Koca
eli ile Karadeniz kıyıları bölge
lerinde çok !bulutlu ve mevzii 
yağışlı diğer yerlerde kısmen 

'bulutlu geçmiş rüzgarlar Trakya 

ve Ege bölgelerinde şimali, di

ğer bölgelerde garbi istikamet-

teıı orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hM•a bulutlu 

geçmiş, rüııgar şimali şarkiden 

saniyede 5.7 metre hızla esmiş
tir. Saat 14 de barometre 1009.1 

milimetre idi. Suıhunet en çok 
29.9 ve en az 18.8 olarak kayde
dilmiştir. 

---0001----

Motosiklet Çarptı 
Samatyada oturan Tahsin kızı 

beş yaşında Nimet, evinin önün
de oynarken, Vasilin idaresinde· 
ki bisiklet, kendisine çarpmıştır. 

yunu bırakamıyor, sınıfta, balı -
çede bir, iki, üç, diye bağırıp 

duruyordu. 
Yine bir sııbah, kendisinden 

geçmiş bir halde, muallimi del'-
sini verirken o işittiği ve a

lıştığı tempoyu sınıfta tuttur -

muştu. 

Bir, iki, üç! 

Bir, iki, üç! 

Birdenbire muallim: 
- Ne yapıyorsun? .. Ne yapi

yorsun? .. Sınıfta olduğunun far

kında değil misin? .. diye bağır -
dı. Ve bu sefer muallim onu sı
nıftan dışarı çıkardi. 

Bu günden sonra arkadaşları 

Doğana bir isim taktılar. Artık 

Doğan demiyorlar, onu bir, iki, 

üç, diye çağırıyorlardı. 

Günden güne Doğan bu hasta

lıktan kurtulacağına bir, iki, ü-
çe 

Do, re, mi 
yi de ilave etmişti. 

Artık İ§ olacak gibi değildi. 

Bir gün babası onu muayene i • 

çin doktora götüvdü. Doktor ço

cuğu iyice muayene ettikten son-

ra: \ 
- Buna piyano çalmasını öğ _ 

re tiniz .. 

Dedi. 

Doktorun tavsiyesi üzerine ça 

resiz Doğana kuyruklu gi_izel bir 

piyano alındı. Küçük çocuk gün

lerce piyanosu ile uğraştı. Niha

yet bir gün kendisini ziyarete 
gelen bir arkadaşına: 

- Dudaklarımın arasından i

yi havalar çıkarıyorum amma 

bunları notaya alamıyorum. 

Dedi. 

Arkadaşı da: 

- O !halde sen söyle, notadan 
anlıyan birisi de yazsın, dedi. 
Doğan bu çareye de başvurdu. 

Fakat bunu yapacak bir arka -
daş bulamadı. 

Nihayet şehre gitmeğe karar 

Bundan sonra her hafta bu 
sayfanızda zengin hediyeli bil
mecelerinizi bulacaksınız. İlk 

bilmeceyi veriyoruz. Cevapları

nıza aşağıdaki ku.ponu ekliyerek 
(İs.tanbul İkdam gazetesi çocuk 

müsabakası muharriri) adresine 

20 gün içinde göndermeniz la

zımdır. 

Soidan sağa doğru: 

1 - Trakyada bir vilayetimiz 
(10 harf), 2 - Siyah renkli bir 
balık ismi (10 harf), 3 - Er (5 
harf), 4 - Tanrı (5 harf), 5 -
Üçüncü ve incirile meşhur bir 
vilayetimiz (5 harf), 6 - Helva 
yapılır (5 harf). 

Yukarıdan ll§ağıya doğru: 

1 - Bir nevi kömür (3 harf), 
2 - Bir hece (2 harf), ve zamart 
(2 harf), 3 - Demiryolu (3 
harf), 4 - Beyaz (2 harf), ve bir 
hayvan (2 harf), 5 - Leblebinin 
ikinci hecesi (3 harf), 6 - Uza.ı. 

nidası (2 harf) ve etrafı su n~ 
çevrili toprak (3 harf), ve bir 
erkek ismi (3 harf), 7 - (R. A. 
La.) ve sağ değil (3 harf) ve tav 

la taşı (3 harf), 8 Nota (2 harf). 
ve soy, insan nevi (3 harf) ve 
bir htıee (3 harf). 9 - (L. A. Q.) 
ve bir göz rengi (S harf) ve bü
yük (3 harf), 10 - Nota (2 harf) 
ve (İ. T. R.) ve serbest (3 harf). 

HEDİYELER 

Bu bilmeceyi doğru çıözenler 
arasından 60 k~iye aşağıda isim-

Bimiyorsanız 

Öğreniniz 
Bugün büyüklerimizin giydiği 

fıörtden şapkalar 1577 de keşfe -
dilmiştir. İlk defa Orlean'da gi • 
yilmiştir. 

* Akıllı İngiliz Tüccarının biri 
piyasaya çeşit çeşit kulak ve bu 
run çıkarmış. Bı.ınlar yeni bir 
maddeden yapılıyormuş. Her is
tenilen renkte boyanıyormuş. 

Burnunun iğriliğinden basıklı -
ğından şikayet edenler hemen 
bundan bir tane takıyor, burnunu 
düzeltiyormuş. İyi buluş amma, 
ne kadar pratik olduğu belli de
ğil! .. 

Bir çok bilginler balık üzerin
de ayrı ayn incelemelerde bu -
lunmuşlardir. Bu bilginler balık 
!arın deni2Kie koku alma duygu
larının en kuvvetli olduğu neti
cesine vaı'IIlışlardır. 

* Avrupanın en eski ve en çok 
yaşıyan ağacı meşedir. Bu ağaıç 
şöyle böyle 200 sene kadar ya • 
şar, Daha sonra beyaz çam gelir._ 
Bu da 100 - 120 sene kadar ya
şar. 

leri _yazılı hediyeler verilecektir: 
BIRİNCİYE: Bir kutu çocuk 

oyuncağı. 

İKİNCİYE: Büyük bir lastik 
top. 

ÜÇÜNCÜYE: Bir büyük şişe 
kolonya. 

10 UNCUYA KADAR: Birer 
hikaye kitabı. 

60 INCIYA KADAR: Muhtelif 
kıymette faydalı hediyeler. ·---····---+ İKDAMIN ÇOCUKLARI + BİLMECE KUPONU 

t ism : ~~8:~~ .............. . 
• 

Adres: ........................... . -·-········· 

SAYJ<'A-4. 
) 

Bu Günün-~ 
-- - Yenilikleri 

Vejetalin Y emiyen 
Köpekler 

İngilterede Londradaki köpek 
sahipleri birleşerek köpeklerini 
Vejetalin yemeğe alıştırmak is
temişlerdir. 

Fakat insanlar derhal alıştık -
!arın bu maddete hernedense kö 
ıııekfier kat'iyyen yanaşmamak. 
ta dillerini bile uzatmağa tenez
zül etmemekte imi§ler. 
HER KEDİ ÖLDÜREN 300 FA

RE ÖLDÜRMEGE MECBUR 
İMİŞ!. 

Piteairn adasında yeni bir ka 
nun tatbik sahasına konmuştuı;:., 
Bu kanuna göre bir tane kedi 
öldüren her şahıs muhakkak su
rette 300 tane fare öldürmeğe 

mecburmuş. Kedi öldürdüğü gö 
rüien şahıs hakkında hükıimete 
ihbar viiki olursa muhbire mü -
kafat verilmekte imiş. Kedi öl
düren şahıs ta 300 tane fare ya
kaladiğını kuyruğunu götürmek 
suretile isbat edecekmiş. 

Aksi takdirde her fare kuyru
ğu için tam btr İngiliz ltrası ce
cası ödemeğe mahkıim ediliyor
muş! 

Bir fare kuyruğunun bir 1n -
giliz lirası ettiği memleket hak
kında ne dersiniz ? 

T·AKMA SAÇLI ASLAN 
Fladelfiyadaki hayvanat bah

çesinde bir erkek aslanın hey
betli saçları bir hastalığa uğra· 

mış ve dökülmüş. Biçare aslan 
uyuz eşeğe benzeyince.. heme:ı4. 

hayvanat bahçesi müdüriyeti bu 
aslana takma saç yaptırmışlar. 

Şimdi aslan peroteyi takıyor. Ö
nöne gelene gösterişli.it yapıyor
muş. 

oCNJrO suuuc•mzııc ... ,, 

llUGCNIC aULllAc•vız 

1234567@910 

-.---'-- 1 --.-' ---=·-------• ·--•--ı• -.---
----.-·---==·-- -l.-1-ı--1 --.•-===·-.---· ----ı• 

- SOLDAN SACA _ 
1 - Seyyar ıbölıne, 
2 - Nağme. 

3 - Kamer - Bir edat • N efly 
edatı. 

4 - Noksans{z • Bir nota - Ta 
mamen yanmış are,. 

5 - Bır nakil vasıtası • Mef • 
hum. 

6 - Boş - Yıkılıp dökülmüş. 
7 - Bir nevi baston • Edat • 

Bir rakam. 
8 - Bir hece - Bulaşıcı - Bir 

rakam. 

' l 
l 

9 - Orta Amerikada bir ciim
huriyet ve •bir kanal. 

10 - İskambilde bir cins kağıt. 
- YUKARIDAN AŞA(UYA -
1 - MeŞhur ıbir kadın casus. 
2 - ~e kuşu. 
3 - Beygir - Bir duvarcı ale

ti - Ayak (farsça). 
4 - Kalbul etmemek - Nefiy 

edatı - Sarmaktan eınlr. 
5 - Taharri - İneğin yavrusu. 
6 - Be>§ - Dinen memnu. 
7 - Valde - S,U - Zımnen an• 

!atmak. , 
8 - Bir edat - Okuyan - Kar

nı tok olınıyan. 
9 - Orta Avrupada me~h.ur 

bir prenslik. 
10 - Bir nevi şilah. 



SAYFA-il iKDAM 18 - A~USTOS 1939 

7lr1t•ı (·Vfll·~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU -

.A.Q. 19,H m. 15195 K••· ıo Kw. 

.A.P. 31,79 m. 8465 K.._ it Kw. 
1639 m. 188 K ... 120 Kw. 

[(9~~\I 
Müptedi Mütercim 
Fransız akademisi azalarından 

Andre Maurols son aylar zarfında 

ciddi ve yarı felsefi bir kitap çıkar
dı. «Un art de vlvrea isimli olan bu 
eseri Kanaat Kütüpha.nesi Türkçeye 
tercüme ettirmiş. Merak ederek ge
~enlerde bJr tane aldlDl ve okudum. 
Türkçesinin yanlışsızbğı, fikirlerin 
ınbbatll oldufunda. ve aslından ter
aümenln iyi yaıtıldığmda. bende ka
naat basıl etli. Güzel bir kilap oku· 
dum diye sevilyordum. Cüm.burlye&ı 

ra.:1teeslnde de, birk&(l gün evvel Pe
yami Safanm ayni kilaplan parça 
parça yaptığı tercümeler rözüme iliş
ti. Aklıma. derhal Peyami"nfn tercü
melerile Kanaahn bastıiı ltlf.abm t
oindcki ayni satırlar olması Jbun ge
Jen cümleleri mukayese etuıek geldi. 
Mukayeseyi yaptım ve her Lklsi ara
sında büyük farklar cördüm. Bu iki 
tercümenin hangisinin doğru veya 
doğruya en yakın bulunduiuna ka
rar verebilmek için, eserln as1ını a .. 
hp üçüzlü blr mukayeseye ]ti.zum 
vardı. tYşenmedim, bunu da. yaptım. 
Ve gördüm ki Peyami Safanm tercü
mesi aslına Pok daha uygun yapıl .. 
mış&ı. Kitabın tercümesinde ise ne 
kelimeler asıllarmm tam mukabili, 
ne de fillerin tasrif şekli Fransızea
dakiJerinfn ayni idJ. 

•!================~ 
ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? Zaman Mefhumu, • 

lzmir Fuarı Pazar 
Bir Rüyadır -18 Ağustos Cuma 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği • Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayarı, 

• 
Günü Açılıyor B'ÜYÜKDEREDE M. CONICJ:;R 

- Benim kanaatime göre ka· 
dm 32 • 35 arasında her bakım- . 
dan güzeldir . 

ihtiyar Emlne Hanım, gerildi, 
esnedi, duvardaki saate baktı: 

Saat tam üç.. Mahmutcuğuın, 

;aya geleceğini vadetmişti. Ah .. 
gelirken benim kaşelerimi getir· 
meyi unutmasa bari 

Elini alnına götürdü, gözlerini 
kapadı. Fakat kapannnş olan göz 
kapakları, odada ne var, ne yok 
hepsini görmesine, hissetmesine 
lllAni olamıyordu. Çamlıcadaki 

bu köşkte ikamete başlamış ol • 
C!uklan zamandan bu ana kadar 
~eneler geçmişti.. oğlu Mahmut, 
bu köşkte doğmuştu. . hala ebe 
kadının: cEmine Hanım, müjde .. 
dördüncü oğlan çocuğun dünya
ya geldi!> sözleri kulaklarında 

çınlıyordu. 

Yavaş yavaş boşalmış, tentı3" 

!aşmış olan evde hiç bir şey de
ğişmemişti Kocası ölmüş, üç bü
yük çocuğu uzaklara gitmişti. O 
na yalnız Mahmutcuğu kalmıştı 
ve ebediyen onunla beraber ka
lacaktı. 

Mahmut, her zaman: .Anne • 
ciğfm, ben hiç evlenir miyim? 
Senden başka kimin yanında 

mes'ut olabilirim?. diyordu. 
Hayır, köşkte hiç bir değişik • 

llk yoktu. Salonda koltukların i
pek örtüleri biraz yıpranmıştı .. 
Yerdeki halı kaldırılmış, yerine 
başka bir tanesi konmuştu. Fa • 
kat üstad Yesarinin güzel bir ya
nsı, inci gibi bir bediası hlıla sa
lonun bir duvarını tezyin ediyor
du. Hala eski bir çini vazo, sene· 
lerdenberi işgal etmekte olduğu 
yerde duruyordu. Hala Mahmu • 
dun hediye etmiş olduğu bir tak
vim, masanın üstünde idi. 

Emine Hanım, gözünü açma • 
aan bu takvimin göstermekte ol-
0.uğu tarihi biliyordu: Pazartesi, 
7 ikinciteşrin 1938. 

Maamafilh ha1atının günleri, 
haftalan, aylan, seneleri geçmiş
ti, maziye ait birçok şeylerin ar
tık geri dönmesine ihtimal kal . 
mamıştı. Yalnızlık, onu her giin 
biraz daha sıkıyordu. 

Kendi kendine: 
- Artık ihtiyarladım, dedi. 
Gözlerini açtJ, yere düşmüş o • 

lan gazeteyi eline alarak açtı .. 
beşinci sayfasında tiyatro ve si
nemalara ait ilaruar arasında şöy
le bir şey gördü: 

• 7 ikinciteşrin 1939, salı .. bü -
yük gala müsameresi.> 

Gülümsedi: .Tuhaf şey .. yanlış 
basmışlar .. > dedi. 

Başı ağrıyordu, gazeteyi elin
den fırlattı. Hafif bir gürültü ile 
lr.apı açıldı, hizmetçi Kadriye ka
dın , elinde bir tepsi ile içeri gir
di .. hanımının çayını getirmişti. 

- Acelen ne yahu! Mahmut . 
cuğumu bekliyorum. Beraber i. 
çeceğiz. 

Mahmut Beyi mi bekliyorsu • 
nuz? 

Kadriye, tepsiyi masanın üze-

1 
rine koYlllU§, hanımının çayını 

kadehine koyuyordu. 
- Buyurunuz hanımefendi, içi

niz .. biraz ferahlarsınız.. esasen 
vakit de gecikti. 

Emine Hanım, duvar saatine 
baktı: beşi çeyrek geçiyor .• va
kit, ne kadar da çabuk geçmiş!> 

Mahmut, daha gelmedi mi? 
Doğrusu çok caİıım sıkıldı. Kaşe 
!erimi bekliyordum. 

- Ne söylüyorsunuz, hanıme
fendi? .. 

Kadriye, fazla bir şey söyliye
medi. Hıçkırıklar içinde ağlamıya 
başladı ve salondan çıktı .. Emine 
Hanım, onun çıkışını seyreder· 
ken içini büyük bir endişe kap
ladı. Salonun dört bir tarafını 
gözden geçirdi. Gözleri, takvime 
takıldı , kaldı: Salı , 7 ikinci teşrin 
1939. 

Bu nasıl olur? 
Hizmetciyi caR"trdı: 
- Kadriye! Söyle bana .. ne ol· 

du, ne oluyoruz? Mahmudum ne
rede? Bugün nedir? 

- Hanımefendi, hatıranızı bir 
yoklayınız .. bundan bir sene ev
vel, günü gününe tam bir sene 
evvel siz, Mahmut Beyi bekliyor
dunuz. 

Gözlerini kapadı, ta uzaklar. 
da'!'l bir acı dU')'du, bu acı, büyü 
yor, büyüyor ve bütün vücudünü 
istila ediyordu. Boğulmamak için 
bir çığlık kopard ı. 

Mahrnudu bekliyordu Geç va
kit kapı açlınmıstı.. kapının çalı

nışından gelenin Mahmut olma- . 
<lığını ve oğlunun basına bir sev 
gelmiş olduğunu anlamı5tı Bir 
zabıta memuru, içeri girmiş ve 
şöyle <lemisti : 

cBay Mahmudun başına bir 
kaza geldi .. bindiği motosiklet, 
bir duvara çarparak parçalandı.> 

İyi amma, Mahmudun motosik· 
Jeti yoktu. • Şimdi kendisi hasta
nededir .> 

Kadriye hıçkırıklarla ağlıyor· 
du. Zabıta memuru, şaşırmıştı. 

Şapkasını başına geçirmişti. E
mine Hanım, koltuğuna mıhlanıp 
kalmıştı Bu hadisenin üzerinden 
tam bir sene geçmişti. 

••• 
Kadriye Hanım, acaba niçin iki 

· çay kadehi getirmişti? Sobanın 

. önüne diz çökmüş de ne yapıyor
du: 

- Kadriye! .. 

- A.. hanımefendi .. uyandınız 
mı? Ne ala .. Mahmut Bey deşim· 
di geldL İşte kaşeleriniz. Sobayı 
tutuştunıyorum Hava biraz so -
ğuk.. siz de biraz keyifsizsiniz. 

Emine Hanım, geniş bir nefes 
aldı .• Ne kabus!• dedi ... Gayriih
tiyari olarak etrafına baktı. saat, 
beş buçuğu gösteriyordu. takvim 
de bir sene ileri gitmiş değildi. 

Mahmut, odadan içeri girerek 
annesine doğru koştu ve ellerine 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Kan -

şık program - Pi.) 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Dans mü

ziği - Pi.) 
Saat 19.30: Türk müziği {Fa -

sil heyeti.) 
Saat 20.15: Konuşma (Hafta • 

lık spor servisi) 
Saa.t 20.30: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği 1 -
Latif ağa - Hicaz şarkı: Niçin 
şepta seher ben zarı zarım. 2 -
Bedriye Hoşgör • Hicaz şarkı: 

Mümteziç aşkınla. 3 - Latif a
ğa - Hicazkar şarkı: Yoktur za
man gel. 4 - Nefise - Hicazkar 
şarkı: Severim her güzeli. 5 -
Osman Nihad • Kürdülühicaz • 
kar şarkı: Kaç yıl yüreğim. 7 -
SaHihattin Pınar · Kürdilihicaz· 
kar şarkı: Ne gelen var. 8 - Mu· 
sa Süreyya - Kürdülühicazkar 
şarkı: Dün doğıruyacak. 9 - .••.•• 

- iMuhayer şarkı: Niçin mahzun 
bakarsm öyle. 10 - Bedriye Hoş
gör - Muhayyer şarkı: Bahara 

bak. 
Saat 21.30: Konuşma. 
Saat 21.45.: Neş'eli pli\klar - R. 

sarılarak: 
- Nasılsın, anneciğim? dedi. 
~esi, genç yavrusunun, de

likanlı oğlunun alnından öptü. 
Şimdi karşı karşıya oturmuş 

]ardı.. Emine Hanım, oğlunun 
çay içmesini, pasta yemesini, so
ban•>ı. önünde ellerini ovuştur • 
ma>-nı seyrediyordu. Yalınz ağ· 
zını açıp bir kelime bile söyle· 
mi yordu. 

Bu sükutu, Mahmut ili!fıl etti: 
- Anne.. dedi.. bizim Macidi 

hatırlıyor musun? Yepyeni bir 
motosikleti var. bana satmak is
tiyor. hem ,o kadar pahalı değil .. 
ben, { bu teklifi kabul ettim. An
neciğim, bu motosikleti alacak O· 

· lursam, hem yol masrafından ta 
sarruf etmiş olacağım, hem de 
tatil günleri. .. 

- Mahmutcuğum .. 
- Ne-var anne? .. 
- Mahmutcuğum, bu motosik-

leti sakın alayım deme .. 
- Niçin anneciğim .. ne var ki? 
- Fazla sorma.. anneler çok 

zavallı kadınlardır. Onların da 
kendilerine göre bir takım garip 
heevsleri olalbilir. Oğlum, Mah
mutcuğum, bu motosikleti alını
yacağını bana vadet.. eğer sen
den bunu niçin istediğimi öğren· 
mek isetrsen onu sana ancak bir 
sene sonra söyliyebilirim. Daha 
evvel söyliyemem ... Şimdi 'bana 
bir bardak çay daha ver de rahat 
rahat içeyim. 

HİKAYECİ 

Şimdi .un art de vtvre» teı-eüm~
stne olan sempatim, bu mukayeseler
den sonra bir a.nda antipatiye çevril
miştir. Kitap baştan aşalı yanlış ter
cüme edilmlşttr, denJlebilir. Yanlıt 

tercüme ya bilgisizlik, :yahut dikkat
sizlik eseridir. Fakat bu kitabın ter
cümesinde dlkka1slzUk peşnisinden 

ziyade bariz bir ca.llet ve acemlllil 
ifa.deleri okunuyor. Tercüme salii.hi
yetslzUğlni kendisi de bildlil loln o
lacak ki, milptedJ mütercim ismini 
kita.ba yazmala cesaret edememiş. 
Yalnız adının ilk harfleri olduğu an
laşılan L - C diye iki harf yaznu.ş. 

L - C rumuzlu müptedi mütercim 
belki kendisinin lisan bJl&"isbıi tec
rübe maksadiJe bu lr.i&abı Tiirkçeye 
(!,evirmiş olabilir. Fakat okuyucu id
rakinin hiç le tecrübe lahtası vazı. 
fesi ~öremlyooeğinl bllınesi lazımdır. 

Kanaat Kilapevlnln ise, kilabm 
Fransızcadan tercümeıotinl bu halile 
basmak işgüzarılğını göstermesine sa 
dece Jıa.yret ediyoruz. ÖMER SELİM 

,,,,,.,..,""' 

- Ağırbaşıı 

ve' ciddi bir tip. 
Kendis' nc, ze
kasına ve hat -
ta bazusuna g;J 
venir. Dikkat 
ve intizama çok 
riayetkard ı r . 
Arkadaşlarımı: 

arasında dai -
:.......=-..._.,... ... ma takdir edil 

mek ister. Çok konuşmağı sev-

mez. * 
SABRİ ÖZTÜRK (Sultanahınet) 
- Kendi k-

linde bir tıp. 

B.a.şkasrnır. de
dikidusu i!I ıığ 
ra.şmaj{ı sev • 
mez. Eğ: enceyı 

sever. Güzel 
sanatlara md -
!undur. Muay
yen bır yerde 
muayyen i~kr 

de çalışmağı sever. 

• 
lzmir Daha Şimdiden Fuarı 
Görmeğe Gidenlerle Doldu 

Fuar gazinosundan bir köşe 
l 

İzmr (İKDAM Muıhaıbirin -
den) - iBııgünlerde İzmir fuarı 
sahasında .görülmemiş !bir çalış 

ma ve kalaıbalık göze çarpmak
tadır. Elospozanların pavyon, 
stand ve vitrinlerini tanzim için 
gösterdikleri mesai bolluğunu 

lbir karınca yuvasına ıbenzetmek 

çok yerinde olur. Bu seneki fu 
arı , Ticaret Vekilimiz B. Çezmi 
Erçin açacaktır. Vekil, cumarte
si günü İstanıbuldan hareket e
derek pazar sabahı İzmirde !bu
lunacak Ege vapurile İzmire ge
lecektir. Ticaret Vekilimizle İk 
tısat Vekiliımiz B. Hüsnü Çakı

rın, birçok mebusların ve fuar 
devletlerinin Ege vapurile İzmire 
gelecekleri öğrenilm;ştir. Bu se 
neki fuara iştirak eden ecnebi 
devletlerden yedisinin sdir leri 
de fuarın açılma merasiminde ha 1 

zır bulunmak üzere İzmire ge • 
Ieceklerdir. 

Hazırlanan fuar açılma mera
simi p.rogramına göre Ticaret 
Vekilimiz ve diğer vekillerimiz 
İzmir rıhtımında merasim1e i&
tikbal edileceklerdir. Fuarın a· 
çılma merasimi, 20 Ağustos pa
zar giinü sa.at 18 de fuarın 9 Ey
lfıl kapısı önündeki meydanda 

yapılacaktır. Merasime, ask.eri 

mızıkanın çalacağı İstiklal n;:.:r
şile !başlanacak, müteakiben ıb.; 

Iediye ve fuar komitesi reisi Dr. 

Beıhçet Uz, bir nutuk irat ede

cek, İzmir enternasyonal fuarı

nın bu mükemmel hale gelebil

mesi için geçirdiği safhaları an 

!atacak, gelecek yıl da.ha mü

kemel olması için alınan ted . 

'birleri izah edecek, fuara iştirak 

eden ecnebi dEvle1,ere ve eks • 

pozanlara teşekkür edecektir. 
Müteakiben Ticaret Vekilimiz, 

ı iktısadi, mühı.m 'bir nutuk irat 

ey liıyecek, İzmir fu!!fının ehem 
miyetine ve faydalarına temas 
eyliyecektir. Bu nutuktan sonra 
B. Cl"Zmi Erçin, fuarı açacak -
tır. Açılış merasimi, şehirdeki 

Komplifıkatör tesiısatile bütün 
şehre yayılacaktır. 

Fuar açıldıktan sonra pavyon 
!ar gezılecek ve önce fuar komi· 
te5i tarafından vekillerimiz ve 
açılma merasiminde bulunan se 
firler şerefine bir ziyafet verile
cektir. 

B. Cezmi Erçin, 21 Ağustosta 

İzmir üzüm piyasasını açacak, 
tüccar ve müstahsillerle hasbı-

hallerde ıbulunacak, ayni gün 
Manisada yapılacak üzüm bay-

ramına gideceklerdir. O akşam 
Manisa Halkevinde Vekıl şere-
fine bir ziyafet verilecektir. , 

Bu seneki fuar, geçen yıllar 
fuarlarından çok üstün ve mü-

kemmel ıbir eser olanU'Ştur. Müte 
hassısların sözlerine ıgöre birkaç 
yıl sonra İzmir fuarı, şimdiki 
yerinde Avrupa fuarlarından üs 

tün ve •güzel bir eser halini ala
caktır. Fuarın açılmasına dört 

gün kalmıştır. İzmirde kalaıba -

!ık ,bir kütle :her taraıfta göze 
çarpmaktadır. Bu seneki fuar 
ziyaretçilerinin geçen yıllardan 
fazla olacağı ta!lımi'll edilmekte

dir. 

Elazıg Lisesinin Te
mel Atma Merasimi 

Elaziğ, 17 (A.A.) - Burada 

inşasına karar verilen lise bina

slnın temel atma merasimi bu

gün binlerce halkın iştira.kiyle 

ve coşkun sevinçler arasında ya

pılmıştır. 

Bu münasebetle söz alan dör 

EDİRNEDE SABAHATTİN 
ÖZ TUNÇ 

- Kadın sevilen yaşta gıiu i.
dir. 
1929 UZUN ATLAMA ŞAMPİ · 

YONU TAHSİN ARDl.T.\IAl-l 

- Fikrimi ibiTaz tuhaf bula
ca.kısınız, amma.. bence kad;n 
yüzünde ve ıbenliğinde sene;erin 
izleri görünmeğe başladıktan 

sonra güzelleşir. Bu da 45 - 55 
yaş arasındadır. 

KOMİSYONCU A. 
KALAYCIOÖLU 

- Kadın otuz ile kırk yaş a
rasında ,güzeldir. Anca1' bana 
göre sarı saçlı, 'beyaz tenl ı .,J • 
malı; işte kadının en güzel ya
şı. Yoksa genç yaştaki bir kadın, 
en güzel olmaktan çıok uzaktır. 

BAKKAL HÜSEYİN ŞA.~EP. 

- Kadının yaşı, kat'yyen s<r 
rulmaz. Kadın llıer yaştr, güzel· 
dir. Yeter ki güzel sözlü olsun. 

Yoksa soğuk kadın 'bence ba!
mumundan heykele benzer. 

KADIKÖY ALİ BAHADIR 

- Kadın 25 yaşına kadar çok 
güreldir. Çünkü o zamanlar o
nun !henüz olgunlaşmağa başla
dığı çağlaroır. Ondan sonra ka
dın artık olmuş ve sararmış mey 
valara benzer. 

SAGLl9' 
Nışadır Ruhu 

Sönmemiş kireç vasıta>ile 

çıkarılan bu maddeye amonyak 
derler. Nişadir ruhu, tabiı ola

rak nebatattan bazılarında, ha
vada, ve idrarda bulunur '\'e ha

lfilarda keskin bir koku neşrile 

mevcudiyetini hissettirir. 

Nişadir ruhu, bazı sızıları \"C 

ağrıları izale ve defetmek için 

ispirto veyahut zeytinyağı ile 

karıştırılarak cilde sürüliir. 

Nişadir ruhundan başka tür 

lü de istifade olunur: Zehirli bö· 

ceklerin sokmuş oldukları yer· 

!ere sürüldüğii takdirde fayda

sı görülür. Nişadir ruhu, sarhoş· 

ları da ayıltır .. Bir bardak şekeı 

li su içine birkaç damla nişadir 

ruhu konularak verilecek olur· 

sa sarhoşluğu derhal zail olur. 

Bayılmış bir adama da nişadir 

ruhu koklatılırsa onu da ayıltır. 

düncü umumi müfettiş Alpdo
sının temel atma merasimi bu
müessesesinin büyük değerini 

anlatmış ve milli şef İnönüye ve 
büyüklerimize karşı halkın iç
ten duyduğu minnet ve şü an
ları teyit eylemiştir. , 

Çlkılabılecek bir mahreç bulun- derek telefon ahizesini eline al- yerinde idi ve 'hır hakim gibi ko ortağı mevkiine koymuş <Huya- Mis Bagge, bu saatte kalkmış ol· 
madığını hatırladım. Çünkü pen dı. Telefonda konuşan kimse, nuşuyordu. Sordu: rum. Bu hareketin amili, sadece saydı, işler karmakarışık olurdu. 
cerelerin pancurları kapanmış- sert bir !]sanla konuşuyor ve kı- - Bu işe asla iştirak etmemiş kahramanane, alicenabane bir 
t B Hiç şüphesiz, o latii kadını ta • 
ı. unun üzerine bir sandalye lı kırk yararcasına seçil - olduğunuza yemin edebilir misi· hiştir, diye iddia ve bunu ispat 

KIN l-IA N 
Çeviren : N. DANTON 

- Hakkınız var. Eğer işim şe
rikiniz doktor Syrett'e düşmüş 

cılsaydı ihtimal beni zabıtaya tes 
lim ederdi. Talilin varmış. Fa • 
kat size hiçbir şey söyliyemem. 
Eğer tevkif edilmiş olsaydım ken 
elimi müdafa etmiyccektim. 

Genç kız, bu son cümleyi mey 
dan okuma gibi bir niyetle söy
lememişti ve doktor, ona bir ne
vi hayranlıkla bakmaktan ken
dishıi menedemedi. 

- Beni müşkül bir vaziyete 
sokuyorsunuz. Hiç olmazsa Bran 
don'un evine girmenizin anını, 

bir cinayet kasdi olup olmadığı
nı öğrenmek isterim. 

- Cinai hiçbir kasit yoktu. 
Hiçbir şey çalmadım. Hatta san
dalye kılıfından başka hiçbir ,e
J i yerinden oynatmadım .• 

kılıfı aldım. Çoraplarımı çıkar • miş kelimeler kullanıyordu. Dok niz? etsem bile doktorluğum, mesle- mısınız? 
dım. O esnada vestibüle gelmiş . tor Hadden, son derece ciddiyet- - Ben mi? ğj.m burada, bu.şehirde tamamUe Genç kız gülmeğe mecbur ol· 
tiniz. Siz veyahut başkası: le dinledi ve şu cevabı verdi: Genç kız, bir adım geriledi ve: mahvolmuş olacak. du: 

Genç kızın dudakları yeniden Genç kız, tekrar ti-tremeğe - Pekala .. derhal geliyorum. - Hayır, hayır .. dedi. Biraz kendi nefsini cebred • - Mis Bagge, müstekreh bir 
titremeğe başlıyordu. •bıı§ladı ve deva-m etti: Ahizeyi yerine koydu ve Mer- - Hiç bir veçhile suç ortaklı· rek gülümsedi ve: şeydir. 

Doktor, gülümsedi: - İnsan, nevmit olunca deli - le Detmar'a dönerek adeta ım- ğında bulunmadınız, değil mi? -Şu halde ne yapmalıyım? Haddon, müstehziyane cevap 
- Çok oriJ"inal surette kıyafe· cesine hareket eder. Elbisemi o· rıltı kabilinden: - Bulunmadım .. yemin ede - verdi: 

1 - Bırakınız, evime döneyim. 
tinizi değiştirmjştiniz. Hemen muz arımdan aşağı bıraktım ve - Zabıtadan çağırıyorlar. Mis rim. - Mis Bagge, çok dürüst bir 

S d 1 kıl fı bel . k - Sisi ne den. gcldijldda EL hemen beni de aldatmag· a mu _ an a ye ı nı ıme uşan • ter Ricardo'yu öldürmüşler .. de· Şimdi genç kızı bir titreme tut- k dınd K di b · v· · · 
dım ı d"b" d k" b h - Sizi evinize götüreceğim.. a ır. en enıne ı ıçın ız· 

vaffak oldunuz. Fakat korkuyor- ·· sa onun 1 ın e 1 oş ey- di. muştu, titremeden duramıyordu. t k tı b şki1 
dunuz. kel kaidesi en ziyade gölgelik o- ÜÇÜNCÜ FASIL Doktor Haddon, genç kıza yak. bana itimat etmelisiniz.. ırap ve sı ın mem aı te . e-

l b" kt d id. s· · G kı ·· ı · · d kt dik debilecek hadiseleri ifşa etmeyi Genç kız, titr i yı;rek tasvip et- an ır na a a 1• ızın veya Bu sefer genç kızın yüzü, bir laştı ve onu omuzlarından yaka- enç z, gaz erını O ora · 
gel k . d ,._ t· J d ""k-"- t bir vicdan borcu bı"lı"r. ""lhakika ti: en ımse onun yanın a ,..,.,- heykel kadar solgunlaştı. Sende- ]adı. Kızcağız, titredi: ı ve onun nazar arın a su u-rıe r• 

_ Evet, korkuyordum. bası bulunmaması ve beni mey- liyerek yavaş yavaş ayağa kalk- _ Mis Detmar, kendinizi top- ve dudaklarında ağır bir cidddi- bu suretle hareket etmeyi o da 
_ Zabıtadan mı? • dana çıkaramaması ihtimalini tı ve duçar olduğu dehşetten bü- lamalısınız .. kendinize gelmelisi- yet olduğunu gördü. belki isteemz, Fakat bunu bir va-
- Hayır ne zabıtadan .. ne de düşünerek ümitleniyordum. Fe· yümüş olan gözleri ile Haddon'u niz. Eğer zabıta, sizin Ricardo. - Size ne kadar teşekkür et· zife sapar. İtiraf ederim ki Mis 

· d na halde azap içindeydim. süzdü ve: nun evine uğramış olduğunuzu öğ sem azdır .. diye söze başladı. Bagge'in meziyetlerini takdir e-
~:tt:: sizi görüııce emniyet kes Bu son sözü söylerken nefesi - Vay .. Mister Ricardo, öldü- renecek olursa maznun olarak Fakat doktor, mü!Ayemetle sö- decek kabiliyet ve ehliyette de· 

kesilmiş gibiydi. rülmüş ha! dedi. tevkif edilmeniz çok muhtemel. zünü kesti: 
- Şu halde Mister Ricardo'- J ames Haddon, tasvipkar bir d V ğj.lim. Yalnız bir teselli noktası 

d k k d , Doktor Haddon da nazarını ir. aziyeti iyice kavrıyorsu • _ Mis Detmar, bana teşekkür 
an or uyor unuz· eda ile başını salladı ve yine·. d - 1 , var. Vahim bir kalp hastalığına 

genç kızın gözlerinin derinlikle· nuz, egi mi. etmenizi icap edecek hakiki amil-
- Mister Ricarelo'dan da kork - Bana söylemelisinız· , dedi. · t ih tt · B" k k 'kk G k b 1 müptela. bugünlerde ani surette rıne eve e ı. ır er e rı at enç ız, aşı i e bir tasdik i- ]eri bekleyiniz. Sizin garip hattı 

mıyordum. Rica ederım· . T-ar Bu sırada çalan telefon, la' kır- h ti h t tu · d k d a··ımesı· çok muhtemel haydı" = ve mer ame en eyecana u • şaretı yaptı.. o tor, evam etti: hareketinizin yegane şahidi ol - ·· ·• 
etmeyiniz. Vestibülü süratle geç dısını kesti.. ]ursa ancak bu kadar tutulabilir- - Sizi polise vermekten içti. marn, her halde Allahın bir ina. §İ..'Ildi gidelim. 
tim, büyük salona geldiğim z'<a~-~~~G::;e~n:;_ç...;k~ı~z!a_;s;!!u!:s~m'.!;a:,:s!!;ın~ı;_:ıiş~a:;:r:,et~e-:__ı__ıdı_ıi,__ . .1'F~a~k!!_at~se~s~i~nııde~ki{liı_gall}'lr'!i§'aalhl!S'!ili~·kLJ...ıi!JSüı...!:einl~eKkl~.biı~tJ~<diııni..ı;ıııc..l..;ıu>Jti..<ili;;....,,.,....ır.,....,iieJo.Jı.i.nn..ıw.ırn-.l--------..l....bbu"-"""ıı.l..--

Zabıta Romanı : 5 
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• ,. TARllllrtDG 11/FAlt VG Aferin Vekillere 
1.fO.ftlf ~ ' ' l~L 111 (Bil§ tarafı 1 inci sayfada) j_j A\ .~ .t4 .# çenin inceliklerine sahip ve zev-

Jf :fP\ " " ~e':ı~:~k!~~ı~!.ib!!~~ :a~:: 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika : 5 ma gelmeden evvel, kendisi de 

Sarhoş Valinin 
Verdiği Emir 

Aftxlullalı bin Muti, her tara

fı askerler dolu sarayının kendi
ne tahsis ettiği odasında yum -
ruklannı sıkarak, dudaklarını 
ıııırarak dol&§ıyor, gözlerinden 
vahşi kıvılcımlar fı~kınyordu. 

Hayatına çok bağlıydı .. 
Ve hayata bağlı olan eks~r 

ı.n.sanlar ,gibi tatmin edilmek bil
mez bir llıtir&ı1ı vııırdı. 

Halifelik davası güden c.ı\b -
dulah bin Zübeyi:r> e yaran -
mak, hO§ görünmek için neler 

yapmamıştı ... 
Ve ancak bu sayededir ki KO 

fe valiliğin! elde edebilmişti. 
Şimdi ise artık hem bu vi!8ye
te, hem bu sa.raya, hem de bu 
sarayda geçirdiği muhteşem ha
yata veda etmek !Azım geliyordu. 

Bu .. çok ellmdi.. 
Esasen Küfeye geleli ne ka

dar olm\.lflu ki... 
Bu kadar az bir müddet için

de hiç değilse ,tiyle tam istediği 
gibi ıblr zevk hayatı olsun süre

memifll 
Zengin bir ihtişam çerçevesi i

çinde kadınlı ve şaraplı bir a -
lem ... İşte devrin bütün idare 
adarnlarmın, kalplerinde yaşı -

yan en büyük arzu... . . 
Bu arzuyu tatmin hırsı idi ki 

Abdullah bin Zübeyirin vali.sini 
kudurtuyor, asabiyetten asabi -

b" 0-yete sevkediyor. Ve onu ır ç 
cuk gibi ağlatıyordu. 

öl.OM ÇEMBE&l 

Evet .. vali ağlıyordu .. 
Etrafı keskin kılıçlardan, siv 

ri mızraklardan aşınmaz bir i>
Iüm çemberi ile ı;arılı ve içerisi 
muhafız askerlerle dolu sarayı
nın penceresine yaklaşmış, ağlı
yordu ... 

Sarayda binlerce asker v""": 
Fakat bu aamler de ke~ 

gibi can kay~ına .dü.~ıış ~ 
d ki ilıtilAlcilerin uzerle 

Dışarı a . ber-
rine hücum i.çin verılecek. 
ihaı:-ııi bir emri şüphesiz dinle -

miyecekti. efih 
Abdullıiı Muti ne kadar s 
h . '~'- o niSbette mağrur ve arıs ,...~ 

du. . Ar er-
Bütün Arap reislerı, ap 

kanı gibi m~u. ında be-
lbrahim Efterı, ar~ .. deki 

_ı.h. ile saray onun 
yaz roa_.-

1 
k 

meydanda azametle do aşır en 

görüyor. Bir vakitler sarayııım 
zindanlarında n:ıevkuf tutarak 

inlettiği .Muhtarın cakalı ç~~ 
lı tavırlarına şahit oluyor,. ve. u 
r· gün lıiendi gururuna indır -
d~;leri acı darbenin tesiri altın-

• da köpürüyordu. . 
_ Hayır .. hayır. teslım olmı-

yacağım!.. .. . . 
Dıye bağırdı. Sonra gozlerını, 

ağlamaktan şişmiş, kan çanağı
dönmüz gözlerini yanıbaşın

~: duran sadık kölesi (Said) e 

çevırdi. ... 
Derin bir ihtiras ile ıçını çek 

ti. Şişen avurtlarından kuv
vet alan nefesi bir yılan ııı -
lığını andıran vahşi bir sesle du 
daklan arasından fışkırdı. 

Halıl sıkılı duran elini kal 

dırdı. .. 
Parmaklarını asabının bütun 

. l""' ile açrak ve ag"zından 
gergın 16. . "ırdı. 
köpiıkler saçarak yıne bag tir 

- Şarap .. şarap .. şarap ge 
Sait .. Şarap istiyorum!. . 

.Mağlüp ve mahsur olan vali, 
elemini, kederini unutmak, ka
na kana doyamadığı sefih hırya
tın son anlarını olsun yaşıyabil
mek içın kendini içkiye, şaraba 
vermek istiyordu. 

İçti .. mütemadiyen içti ... 

Saidın altın kupalarla getir-
. sanki 

diği şarabın her zerresı . 
Abdullah bin Mutia başka bır ha 

yat veriyordu. 
İçti.. içti. .. 
Ve içtıkçe de vaziyetin ~a.

metini unuttu. .. fiıtiiiWler.ın. ~ 
~· -~ .3-:-- -n.naur ve esır ol-

1 
duğunu unuttu. Kendinden oka
dar geçmişti ki, muhasaranın ü
çüncü günü Saide: 

- Şarap! ... 
Diye bağırdığı zaman aldığı 

eevap onu tehlikeli vaziyetin ha 
kikatine yaklaştıramadı. 

Sait: 
_ Şarabın son katresini ~e 

biraz evvel takdim ettim. Bır 
zerre bile kalmadı. 

Demi~tir. 

V ALiNiN SARBOŞLUt.U 

Bu ne demekti? .. 
Sarayda, koskoca sarayda na

sıl oluyordu da şarap yokt~! 
Ve nasıl olmuştu da Sat! sa

rayda şarabın kalmadığını söy
lemeğe cesaret edebilmi§ti... 

Aıbdullah, hançeresini yırtan 
•büyük bir uluma ile gürledi: 

_Ne ... ? Ne dedin? .. Şarap 

k mu? Bu nedemk?. Saray-yo ... 
da şarao kalmadı ise Kiıfede de 

. k; Berı şarap istiyorum mı yo .... 
1 dm ~31·ıı Git 

şarap... An a mı " ·· • 
ara, bul. .. Nerede bulursan bul 
Bütün Kıifeyi altüst et.. şanbı 
olup da veTmiyenleri saray zin
danına doldur ve bana... şarap 

getir ... 
Sariıoş valinin verdiği bu em

ri Sait nasıl tatbik edebilirdi? 
thtil8.lciler, tamamen muha

sara altına aldıkları saraydan 
değil insan, kuş bile uçurtmu -
yorlardı. 

üç gündeilberi son damlası
na varıncaya kadar içliği şara

•bın tesiri altında vaziyetin va
hametini unutmuş olan valiye 
bunu anlatmak lazımdır. 

Fakat nasıl? .. 
Saidin, verdiği emre itaat e 

derk hemen gidip şarap arama
sı li.zım gelirken gitmemesi, san 
kJ bir itirazı varmlf gibi müte
reddit <lumıası valiyi daha zi
yade kudurttu .. 

Köpüren ağzından salyalar a
karak ve bütün iiç günderıberi 
durmadan, nefes almadan içti
ği şarabın tesiri altında bütün 
vücudu titriyerek kölenin üzeri
ne hücum etti 

Son kalan kuvvetile Saidi be 
!inden kavradı. 

- Daha duru)"Orsun ... Şaray 
dan çıkıp bana şarap aramak i
çin daha tereddüt ediyorsun ha! 
Öyleyse ben seni saraydan dı

şarı kestirme yoldan göndere -
yirn de gör ... diye bağırdı. 

Ve ... koflan arasında havaya 
kaldırdığı cılız köleyi fırlahp 
atmak için odanın penceresıne 

doğru yürüdü. . 
Sait kapana kıııılm~ hır do

muz gibi çırpınıyor, f~ka~ A~ 
dullah t.in Mutim gergın 8.salbı
le .kuvvet bulmut Jrollan :asın
dan kendini Jturtaramıyo u. 

Mıdullah, fUurUDU kaybet -
mit bir vahşi haliyle pencereye 

yaklattı ... 
Saidi fırlatıp atacaktı'.. . _ 

--· ı.. pencerenın o-Birden, ....- .b. 
nünde yıldırımla vurulmuş gı ı 

duniU. ıh lanı 
A akları zemine m .. P 

Y kan çanağına dönen ııoz 
ka~. ihtili.lci kuv-
leri sarayı kuşatan 
vetlerine d)kilmişti. . 

İhti!ilcilerin azametli tavır
.. eşin kızgın şuaları al

ları. gun alın kılıç !arının 
tında parlıyan Y .. · 

.. alıcı akisleri ü.ç gundenberı 
~ mad. en içerek hayallere 
mute ry li 
dalan ve kendini unutan va. -
nin aklını nihayet baş•na getır-

. ti. 
mışAcı hakikat bir daha ve de

. bir tokmak gibi Mıdullah 
mır . t· 
b. Mutiin başına inm~ ı. 
ın Parmaldan gayriihtiyari gev 

pdiKollan a:rasında tuttuju sai

din sıııka gövdeli ayaklan dibi

ne düştil. 
Kendi de bir lı:ftive gibi onun 

üıeriııe :yıkıldı. (Ar'eGıı wr) 

bu yapılan uydurma yenilikler
den !bizim kadar müteessir ve 
müteezzi imiş, ki Vekalete gelir 
gelmez, bu gibi hataları ıslah ile 
işe başlamıştır. 

Maarif Vekaletinin bu makul 
hareketine zamime olmak üzere 
geçenlerde Dahiliye Vekili de bir 
tamim göndererek son zamanlar
da kullanılmıya başlamış olan 
(İl, İlçe vesaire gibi) kelimeleri 
bırakarak, yerlerine yine eskisi 
gibi Vilayet, Kaza ve Nahiye ta
birlerinin istimalini emretmiştir. 

Maarif Vekaletinden sonra Da
hiliye Vekaletinin de bu yola 
gitmesi, hükumette lisan teşev
vüşatıru yavaş yavaş ortadan 
kaldırarak bir istikrar vücude ge
tirmek arzusun un hakim olduğu-
nu göstermektedir. J 

Bundaki isabet aşikardır. Niha
yet lisan gibi, 'bir milletin irfan ve 
medeniyetinin ilk ve en büyük 
vasıtası olan bir amilin, aklına 

her gelenin elinde bir nevi tec
riibe tahtası olmasına dünyanın 
hiç bir memleketinde, hiç bir 
milletinde müsaade edilmez. İn
gilizler, lisanlarına (Haşmetlu İn
giliz lisanı) derler, bundan mak
sat da İngilizcenin, Kralın sahsı 
kadar taarruzdan masun olduğu
nu anlatmaktır. Biz, İngiliz lisa 
nına İngilizlerin verdikleri bu e
hemmiyeti fcvkalıideyi N ecmet
tin Sadık (yahut Necmettin Sa -

dak) Bey arkadaşımızın vaktile 

Akşam'da intişar etmiş bir ma -

kalesinde okumuştuk. Necmettin 

Sadık Bey, bu makaleyi, galiba 

ı : o zaman lisanda bazı tebeddü-

Iat yapmak temayüllerine karşı 

ikaz maksadile yazmıştı. Fakat 

bilahare, bir kısmı tabii çok ma

kul, bir kısmı da şu (Kültür Di

rektörlüğü) gibi çok sakil tebed

dülat yapıldığı vakit, Akşam baş

muharririnin bu eski yazısını ha

tırlayıp da, mana iZ yenilikleri 

olsun tenkid veya tahlil eylediği 
ni göremedik. 

Hulasa. heyeti hükümetin !i

yi ibka, kötüyü ilga yolunu tut -
sanı teşevvüşten kurtarmıya, iyi. 

mıya karar verdiğini şu iki misal 

ile anlıyoruz, bundan dolayı hü

kıimeti samimiyetle takdir ve 

tebrik etmek lazımgeleceği ise 
tabiidir. 

EBUZZİY AZADE 

Ve~ld 

Almanya 
Slovakyayı 
İşgal Ediyor 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
diBile birlikte öğle yemeğini ye 

miştir. cLeopards Kron şatosun

da Bay Csaky'nin misafiri olan 

Bay Frik, Macar nazırı şerefine 

bir akşam yemeği verecektir. 

Fil.ANSIZ TAYYARELERİ 
İNGİLTEREYE UÇTU 

Paris, 17 (A.A.) - Hava ne

zaretı neşrettiği bir teb!iğde, bu 

sabah Fransız kuvvetlerinin İn-

' giltere üzerinde ikinci ıbir manev 

ra daha yaptığını bildirmekte 

dir. Birincisi evvelki gece ya -

pılmıştır, 

Telbliğde tasrih olundu;:..;;;a 

göre, İngiltercnin cenup ve mer 

kez şehirleri - Liverpo<i. Bristol 

Birrnlngham, Manolıester, - he 

def ittihaz olunmll§tur. Yedi bom 

bardıman filosu bu uçuşa işti -

rak eylemiştir. Bu filolar, ağır 

ve hafif born:bardtman tayyare

Ieriyle yolcu tayyarelerinden mü 

rekkept' ve iki yüz parça idi. 

Geçen ay İngiliz tayyareleri

nin Fransa üzerindeki uçuşları

nı yakından takip eden bu ma-
:»-

nevralat·, her gün daha sıkı ve 
daha müessir bir şekil alan Fran 

aız _ İngiliz teşriki mesaisinin 
devamını had.im olmaktadır. 

iKDAM 

İkdam Soruyor 
(Baş taraf\ 1 inci sayfada) 

girdiğimizdenberi, her ne paha
sına olursa olsun sulhü muhafa
za etmek, bu suretle Avrupada 
istikrar temini!e kendimizin ra 
hat etmek ve Türkiyemizin sulh 
ve sükun içinde imarını tamam -
lamak için elimizden gelen her 
fedakarlığı yaptık. Bu fedakarlık 
cümlesinden olmak üzere, Ana -
dolumuza adeta yap~ık olan ve 
haritada her gözümüze çarptıkça 
yüreklerimizi sızlatan on iki ada 
mızın ismini bile son haftalara 
kadar ağzımıza almamak feraga
tini gösteriyorduk. 

Bütün bu sükO.tlarımızdan, bu 
istiğnalardan maksadımız. hep 
sulhe hizmet, yeni gaileler çıkar
maktan mücanebet idi. Fakat bi
zim bu fedakarlıklarımızı İta! -
yan dostlarımız hiç anlıyamadı -
!ar, demokrat cephesine iltihakı 
mızı kendilerine karşı bir hare
ket gibi telakki ettiler. O vakit -
tenberi İtalyan gazeteleri, aley
himizde ağızlarına geleni yazı -
yorlar, sabrımızı tüketmek için 
ellerinden geleni yapıyorlar. 
Hatta bununla da iktifa etmiye
rek adalardaki tahkimatı arttırı 
yorlar, asker tahşidatını bir kat 
daha takviye ediyorlar, gün geç
miyor, ki bilhassa (Leros) adası
na yeni tayyare yığdıkları hak • 
kında mevhiş yeni haberler 
gelmesin. 

Bu vaziyet akrşısında Türk 
matbuatı ve o meyanda atesc kö
rülde gitmenin candan aleyhda
rı olan (İkdam) gazetesi de ni -
hayet, en kudsi haklarımızı mü -
dafaa için meydana atılmıya 
mcobur oluyor. 

On iki adaya İatlyanlar mute
madiyen asker ~·ığıyormus. Bu -
nun sebebini askeri muharriri -

miz emekli General Kemal Koç
ere sorduk. Bize kısaca ve kat'i 
bir ifade ile cKendilerini müda
faa için!• cevabını verdi. 

Filhakika İtalyanların 12 ada
da ve bilhassa Radosta vazivet
Ieri o kadar sağlam defıildir. Ni -

hayat denizlere hakim ol~ul(u 

muz ve bilhassa 12 adanın Italya 

ile muvasalesini kestiğimiz gün, 
12 adadaki tahşidat ve istihzarat 
ne olursa olsun, bu adalar düş -
mei!e mahkumdur. 

Yalnız, mütrim olan nokta (Le 
ros) adasının tayvare üssü ya -
pılmış olmasıdır. İtalyanların bu
radaki tayyareleri ile Anadolu -
da bazı şehirlerimizi tehdit ede
da ilanihaye muhasarası ve zap
bileceği tabiidir. Yalnız. bu ada
lı güç bir mevki addedilemez. O 
cihetle İtalyan dostlarımıza ses
lerini biraz kesmelerini. bizi da
ha zivade sabırsızlığa sevketrne
melerini }ıalisane tavsiyr ed<>riz. 
Aksi takdirde İtalyanlardan so -
rulaeak hesaplarımız yalnız 12 a
daya inhisar etmez, daha baska 
hesaplar da sormıya kalkısabili· 
riz. Bunu da unutmamaları kendi 
menfaatleri muktezasıdır. 

----00---

JıllivP Ve~;li Purün 
lmrıı. lıya Gidiyor 

Adliye Vekilimiz Fethi Ok
yar bu sabah şehrimizden İm -
ralıya gidecektir. 

Adliye Vekilimizin bu seya

hatinde kendisine müddeiumu -

mi Hikmet Onat ile İstanbul ga 
zeteleri muhabirleri refakat e
deceklerdir. 

Şehir Planında 
Tramvay 

(Baş ta:rafı 4 ii.ncü sayfada) 

3 - Tramvay gayet yavaş gi

den !bir nakil vasıtasıdır. Mede
ni hayatımızda yollarda israf e
dilecek boş vaktimiz yoktur. 

Bu saydığımız noksanlıklar, 

hiçbir medeni şehirde görüle -

mez. Binaenaleyh, şehrin nazım 

planını yaparken, İstanbulun 

tramvay meselesini de düşün -
mek, halletmek, hiç olmazsa hal 
!edilebileceği seneyi tayin et -
mek llzımdı. 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıitı Yer: 

Son Tellraf Buuııevl. 

8A1'FA-T 

Milli Şef Manevrayı 
Takip Ediyorlar 

MODERN İRAN 
İran hatıra getirildiği za -

man, üzerinde takriben 12 sene
deı:lberi saltanat süren Rza Şah 
Pehliviyi yadetmemek mümkün 
değildir. Edirne, 17 (A.A.) - Cüm -

hurreisimiz yanlarında Bll§Vekil 
Refik Saydam olduğu halde dün 
akşam maneVTa sahasından dö
nerek geceyi Babaeski'de husu
si trenlerinde geçirmişler ve bu 
sabah tekrar manevra sahasına 

gitmişlerdir. 

MİLLİ ŞEFİN TETKiKLERİ 
Edirne, 17 (A.A.) - İki gün

denberi Edirne halkının büyük 
bir iştiyakla beklemekte oldu~u 
milll Şef İnönü yanlarında Baş- 1 

vekil Refik Saydam ile Milli 
Müdafaa Vekili General Naci 
Tınaz, Trakya Umum Müfettişi 

Kazım Dirik, umumi katipleri 
Kemal Gedeleç ve maiyetleri 
erkanı olduğu halde bugün saat 
12.40 da otomobille hur3ya gel
mişlerdir. Cümhurreisimız şehir 

methalinde umumi müfettişlik 
baş müşaviri Sabri, vali Fent 

Tümer, belediye reisi Şerif, mül 
ki ve askeri erkan ile mektepli -
!er ve binlerce halk tarafından 
karşılanmış ve iki mektepli tara
fından birer buket takdim edil -
miştir. 

MERİÇ KÖPRÜSÜ BAŞINDA 
Karaağaç yolu üzerinde Meriç_ 

kfprüsü başında ziraat kursu ta 
!ebeleri ve Karaağaçta da halk 
tarafından kaı~ılanmış olan Şef 
istasyona gelmiş bulunan husu
si trenlerine çekilerek kısa bir 
istirahatten sonra trendeki hu -
susi salonlarında Trakya Umumi 

Müfettişi ile burada bulunmakta 
olan rneb'uslarımızı ve onları ta

kiben de Maarif Vekili Hasan Ali 
Yüceli kabul buyurmuşlardır. 

Büyük misafirimız saat dört 

buçuğa kadar istirahat ettikten 
sonra şehri gezmişlerdir. 

Bu 12 sene zarfında Biza Şah 
Pehlevi - ki kral olmazdan ev
vel generaldi - İran'ı bir 17 nci 
asır hükiimeti seviJ:'esinden, bir 
20 nci asır devleti mertebesin@ 
çık. rdı. 

Sathi bir müşahit nazarında 
dünle bugün arasmdalt.i en bü
yük fark, İran kadınlarının 
milıt elıbiselerinin, bahusus yaş
mağın ortadan kalkmas:dır. Bu 
türlü giyinme, 1936 martında bil 
fiil terkedilmiştir. Kezalik erkek 
!er de kıyafetlerini az çok de
ğiştirerek AVTupai esvaplar giy 
meğe başlıyorlar. Yeknazarda, 
kisvei hariciye en göze çarpan 
bir tebeddül olmakla beraber, 
vukua gelmiş tahavviillerin en 
mühimi değildir. 

Riza Han mevki iktidara ge
cince orduyu ve siyaseti modern 
teşkiHltla teçhiz etti. ------- Riza Han, kezalik, ziraaıü ha
ra.setin ıslahı ve bir san'at hali
ne getirilmesiyle iştigal etti. Bir 
çok şeker ve dokuma fabrikaları 
yaptırdı. 

1Polanya Hududunda 
Dantzig, 17 (A.A.) - Sezew 

civarında yeni bir hudut hadise
si olmuştur. 
Almanların söylediklerine gö

re, Polonyalı hudut muha!ızla -
rı Alman gazetecilerine ateş et -
mi§lerse de ısılbeıt olmamıştır. 

Dantzig ayanı keyfiyeti Polon~·a 
komiseri nezdinde protesto et -
miştir. 

Polonya mehafilinde hadıse te 
yid olunmamakla ve böyle bir 
protes 0 verildiğinden ademi ma 
lı'.ımat bcvan edilmektedir. 

Varşova, 17 (A.A.) - Ka o -

vice'den bildırildig;ne gore. Be

uten hudut ıstasyonundakı Po

lonyalı polisler istasyonun Po -

lonya kısmına geçmek istıyen Al 

man nazilennin taarruzuna uğ
ramışlardır. Polonyalılar hadi -

seyi önlemege muvaffak olmuş
lardır. istasyonun karşı tarafın-

GÜ nün 
Tenkitleri , 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Koltuğunda çantası koşar moda 
peşinde ... 

.Aıbonedir kürkçüye, şapkacıya, 

terziye; 
Kan kusturur eşine: •Haydi pa

ra \Ter• diye ... 
Bu unsralar üstünde durala

dım. Bunlar. genç bir şairin gem 
vurulması doğru olmıyan duy
guları değil, \ ıücadele edilmesi 
lazım gelen yanlış bir zihniyetin 
ifadesidir. 

Köyler\' mektep yapıp, köy
lüyü insana ısındırmağa çalışı -

da bulunan Alman polisleri ha -
diseve seyirci kalmışlardır, 

POLONYA İTTİFAKI 
İMZALANIYOR 

Londra, 17 (A.A.) - Fınan -
cial Times gazetesinın diploma
si muharriri, İngiliz - Leh itti -

fak muahedesinin 15 gün kadar 
Londrada Lord Halifaks ile Po
lonya sefiri arasında "mza edi
lecegini yazmaktadır. 

Çemberlayn Avam Kamara -

sıııda verecegi beyanatta bu mu

ahedenamenın hıç kimse aleyhı

ne müteveccıh olmadıgım ve an

cak ikı memleketten herhangi 

birinin doğrudan doğruya veya 

dolayısile tecavüze maruz kal -

ması halinde yek.diğerine mü -

tekabilen yardımda bulunmaları 

nı istihdaf etmekte olduğunu 

söylemişti. 

Bugün Taarruz 
Bekleniyor 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

civarında bulunanlar koşmadan 
fakat hızlı yürümek şartile evle
rine gireceklerdir. 

3ığınaklara girecek olanlar 
münhasiren evlerinden uzak o
lanlardır. Bunlar da ıstedikleri 

takdirde bir agaç altında ve dük 
kan kepenginin siperinde taarru
zun neticesini bekliyebilecek -
tir. Alarm işareti verildiği esna
da dükkanlar kapanacak değil -
dir. Esnaf, dükkilnlaımda dura
cak dışarıya çıkmıyacaktır. 

Sığınaklar 250 kişi alacaktır. 

Her sığınağın kapısında bir po
lis veya bekçi olacaktır. 

Sıhhati umumiye de, kernlisi 
uğruna sarfedilen mesaii mah
susadan istifade etti. Şimdı bu 
memleketin birçok yerlerinde 
hastanelere tesadüf olunur. Bil 
hassa her sene hesapsız kurban 
!ar veren 91tma illetine karşı son 
derece şiddetli bir saVa.J açıldı. 

Bu müıhlik salgın hastalığa 

karşı, mucerret bir ilaç olan ki
nin sayesinde, \•efiyat adedi bir 
hayli azaldı. 

Cemiyeti Akvam sıtma ko

mısyomı. tahaffuz .çin günde 4-00 
miligram, tedavi için de 5 - 7 

gün müddet:e yevmiye 1 - 1.30 
gram kinin alınmasını tavsiye e
diyor. 

Kinin sayesinde. Tiransiran
yen hattının ·~rna şimdi de

vamlı bir tarzda çalışmak müm 
kün olalbilecektir. Bu ana kadar 

bu işi b~armak ÇQk zor olm~ 

tur. Çünkü sıtma, ameleyi yere 

seriyordu; fakat şimdi, bu 1500 
kilometrelik hattın yakın bir is 
tilııbalde Bahrihazeri, Bura 
körfezine ilhak edecefinden e
min olunabilir. 

Bu suretle, modern han. 
enerjik hükümdarı sayaıiJı,. 

de şarkın uyandıtuu illbat et • 
miş oluyor. 

OUnkU Oövıne Vakaları 
Uzunçarşıda 393 numaralı dük

kanda atÇı Ferhat kızı Fatma dün 
polise müracaat ederek Sirkecide 
Hocapaşa sokağında seyyar sab
cı ömer oğlu Mustafa tarafından 
dövüldüğünü iddia etmiş, suçlu 
yakalanmıştır. 

lan bir devirde bazı okur yazar
larımızda konfora karşı, daha 
doğrusu medeni ihtiyaçlan temin • ......................... 1 ederek yaşıyanlara karşı bir i•- • 
yan görünüyor. Daha dün şehir ı Askerlik 

Fındıklıda Hardal yokuşunda 
9 numaralı apartırnanda oturan 
Hüseyin oğlu İzzet, ayni yerde 

mukim Mehmet tarafından dö -
vülmüş, suçlu tutulmuştur. 

Taksimde mukim komisyoncu 
Mihran, İmam sokağında oturan 
garson Hwr tarafından dövül -
müştür. 

tiden •yaban. diye kaçan köy- f .. H•••••••••• Ut••••• •• ı 
tüntüz, bugün kııdın erkek şe
hirliye sokulurlarken; işleri güç 
teri köylerde olanlar şehirliyi 
•umacı• gibi görmeğe başladı
lar. Bu garip haleti ruhiye yan
lış bir zihniyet doğuruyor. •Yurd 
dan sesler• şairinin •Monden ka 
dın• tasviri bu zihni~·etin bir 

örneğidir. 
Gençlerimizin büyük, hem 

de affedilmiyecek kadar büyük 
bir kabahati var: Birini överkrn 
ötekini sövmek, birini göklere 
çıkarırken, ötekini yerin yedi 
kat dibine· batırmak. 

Bunun en canlı misalini gene 
• Yurddan sesler• de görüyoruz. 

•Gözü yok yuvasında, yavrusun

da, eşinde• diye yerin dibine ba
tırılan •Monden kadın• •Kızgın 
güneş altında tarlasını biçiyor ..• 
diye göklere çıkarılan •Köylü 

kadını• na kurban edilnıiştir. 
Cemal Oğuz Öcalm yanll§ 

bir zihniyet doğurmakta olan 
bu . haleti :ruhiyesini ferdi telaW 

etmediğimiz içindir ki, mücade

le edilmesi lazım bir zihniyet di-
yoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Yoklamalar ea,ıadı 
Kartal Askerlik şubesinden: 
335 doğumlu ve tecil dolayı-

sile bu doğumlularla muameleye 
tabi olan daha eski (yani 316, 
335) doğumluların son yoklama
larını yapacak askerlik meclisi 
aşağıda yazılı günlerde toplana
cak \•e hizalarında yazılı kasaba, 
mahal!e ve köylerde kayıtlt o
lan yerli ve yabancıların son yok 
lamasını yapacaktır. Alakadar 
olanlar buna göre hareket ede
ceklerdir. 

12 Eylul salı Kartal, Yakacık 
Soğanlık, 

SüUücede mukim Feride is -
minde birinin oğlu Hasan, keçi 
otlatırken inekçi Fehmi ve uşağı 
Ali taraflarından dövülmüştür. 

14 Eylüi Perşembe Pendik, 

Dolayba, Yayalar, Şıhlı, Kurtköy, 

16 Eylül Cumartesi ·aaman

dıra nahiyesi köyleri, 

19 Eyliıl Salı Maltepe, Yeni 

Kariye, Küçükyalı, Başıbüyuk, 

21 Eylı'.ıl Perşembe Kartal, 

23 Eylul Cumartesi Kartal, 

26 Eylı11 Kura çekmek. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

939 mali yılı zarfında mektep pansiyonu için yaptırılacak olan 
(12ö) dolap memhur nümune ve şartnamesi mucibinde açık eksıltme
ye konulmuştur. 

Belher dolabın muhammen bedeli (20) lira olup ılk teminatı 
(187,50) liradır. Eksiltmesi 4/9/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi bınası içinde 
toplanan satınalma komisyonıında yapılacaktır. isteklilerin şartna· 
mesini görmek i.çin her gün ve eksiltmeye girmek için de belli güıı 
ve saatte satınahna komiiyonuna müncaıttarı ilin olunur. (1385) 
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Cinsi Mikdarı ı.:uhammen B. 

Lıra Kr. 
% 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme §ekli 

saati 

Kalın kınnap 6000 Kg. 4320 00 324 - Açık eksiltme 14 
K.Bğıt düzeltme makinesi 1 adet 500 - 37 50 Pazarlık 15 
iPüekürme cihazı 1 adet 700 - 52 50 Pazarlık 16 

I - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada şartnameleri mucibince hi2alarında göst&i-
len usullerle satın alınacaktır. i 

II - Mulıamen bedelleri, muvakkat teminatlan, eksiltme şekli ve saatleri hizalarında gösteril
miştir. 

m - Ekailtme 25/Vlll/939 Cuma günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alını komis
yonunda yapılacaktır. 

r:v - Şartnameler her gün sözü geçen tubeden parasız alınabil<\ceği gibi kınnap nümunesi de gö-

rülebilir. 
V - İsteklilerin eoksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 eüvenme paralarile birlikte mez-

k:Qr somlııyona eelmeleri. . 6096. 

• I - Şartnameııi mucibince f adet kamyon kapalı, zarf usulile sa-
1m alınacaJdır. 

llk Muhammen 
teminatı bedeli 

14.48 193,00 Hasımpaşada '.Bahariye caddesinde 3,15 metre 
yüzlü 19,30 metre murabbaı belediye malı ar-

kira sanın satışı. 

Senelik 
4,13 55,00 Koca Mustafa Pa§ada Sünbül efendi sokağında 

Belediye malı yol artığının kiraya verilmesi. 

Muhamırum bedelleri ile iel.k teminat mikdarları yukarıda yazılı 

işler ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 24/ 8/ 939 Per

ff!mbe günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartname

ler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 

ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü mua~yen saaita 

!Daimi Encümende bulunmaları. (6074) 

Il - Mubamen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 870 liradır. 

ill - Eluiltme 21/VIII/939 Pazartesi günü .saat 16 da Kabata§ta 
Levazım ve Mübayaat fUbesindeki alını komisyonunda yapıla
caktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen ıubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü tekllt mektubunu kanuni 

·veııalklıe % 7" güvenme parası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflannı eksiltme saatinden bir saat 1 

evvel mezk:Qr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme- • 

TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
leri lAzınıdır. (6337) T ES IS TARiHi 
Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden MERKEZİ • • 

1919 

ANKARA 
Acentalanmız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük 

işleri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakli, teslim ve tesellü -
müne ait herhqi bir müracaat veya ihtilaf hakkında yapılacak 
fifahl ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acen
ta.1.ıınmıza yapılması icabederken Umum Müdürlüğe yapılmakta -
dır. Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müraca
atların, İstanbul Galatada eski Merkez Rıhtım han halen Liman 
hanı olan binanın altındaki (telefon 42362) baş acentalığa ve va
purlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahal-

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
li acentalığınııza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 

Gelibolu İ(ra Memurluğun -
dan: 

Maliyeye borcundan dolayı 

Geliboludan Hafız Cemal oğlu 

Ziyanın Gelibolu civarında Nal
bant Havuzu Hacı.kadın çeşme -
sinde hudutları dosyasında yazı
lı yüz yirmi lira kıymetli bir 
kıt'a bağ ile beş yüz lira kıy -
metli bir kıt'a tarlası.mn açık 

arttırma suretiyle satılmasına ka 
rar verilmia ve ıartı:ıamesi 84/ 
938 numaralı dosyasıncladır. Bi

rinci arttırma 31/8/939 perşem

be günü saat 14 ve ikinci art
tırması l li /9 /939 Cuma gü

nü saat 14 olarak tayin edil
miştir. Borçlu Ziyanın ikamet -
gAhı meçhul bulunmasına bina -

Mantarlı Muşammalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

TEFRIŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KEJ! mağazalarında her yer
den müsait. şartlar ve ucuz fi. 
atlarla satılmaktadır. Beyaz 
eşya dairemizde hassal.ar, ya
tak çarşafları ve yünlü yatak 
örtülerinin fiatları kıyas ka
bul etmez derecede ucuzdur
lar ve rekabetten ari.dirler. J 

(19896) 

en iş bu arttırma ilanı kendisine 
tebliğ edilmediğinden tebliğ ma 
kamına kalın olmak üzere i11ın o
lunur. (13896) 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
çok musait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bu l undurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 

8UG0N 
KUM&AllASlNA 
PA124ATAN 
KOCOK El 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

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

2 - Müsabaka müddeti 1 Eyl(iJ 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 
1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere a1tı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 
Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilli
ğine müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlannı 
yazdırarak bir nümune alacaklardır. 

··yA~IN 
CEt( DEFTEllfNE 

IMZAATAH 
BOYOK EL 

OLACAKTIJl. 

TÔRK(Y 
ı's 

e,ANKASI 

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

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere 
makine ile ve kağıtların yalnız birer yuzune yazılmı.:; 

olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabilin
de vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba konulacak resim, 

şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması katidir. Müsabakaya basılmış bir 
kitapla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya gönderecek
lerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eser
leri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı muka
bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekil

liğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi 
mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapı
lacağını gösterir noterlikten tasdikli bir tealhhüt senedi vermeleri de 
lazımdır. 

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

Mektupla isteyenlerın altı kuruşluk posta pulunu da birlikte gön-
dermeleri 11izımdır. ,3497, .5836. 

TUZLA içmeleri 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve buton ağrılarınızı derhal keser. 

- • icabında gUnde 3 kat• alınablllr. • -

O. Denizyollan Umum Müdürlüğünden 
iZMIR SÜR'AT POSTASI 

İstanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icap eden İz
mir sürat portası, İzmir Enternasyonal Fuarının açılış merasi
minde bulunmak isteyenlerin bu merasime yetişmelerini temi
nen yalnız bu haftaya m ahsus olmak üzere 19 Ağustos Cumar-
tesi günü saat 11 de kalkacaktır. (6239) 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre 

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

2 - Müsabaka müddeti 1 Ey!Cıl 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 
1940 Perşembe günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 
Perşembe günü akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilli
ğine müracaat ederek bu müsabakaya girecekler defterine adlarını 
yazdırarak bir nümune alacaklardır. 

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

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

olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğüne makbuz mukabil:n
de vermeleri veya göndermeleri l.1izımdır. Kitaba konulacak resim, 
şekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan birine 
ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir 
kitapla girenler de kitabın üç nüs;hasını verecek ve<ya gönderecek
lerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eser
leri kabul edildiği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı muka
bilinde ve her türlü tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekil
liğine üç yıllık bir devre için terkettiklerini ve kitabın o devre 
:içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya kendi 
mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapı
lacağını gösterir noterlikten tasdikli bir tea.hlıüt senedi vermeleri de 
11izınıdır. 

7 - Kitaplarda bulunması !azını gelen pedagojik ve teknik va
sıfları gösteren şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek teahhüt se
nedi formülü Maarif Vekilliği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. 
Mektupla isteyenlerin altı kuruşluk posta pulunu da birlikte gön-
dermeleri 11izınıdır. c3488• c5737• 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Adet Nev'i Muhammen Muvakat Pazarlık 

Bedeli teminat saati 
- - -
20000 Telsiz perf.öre bandı 7800 585 15 

20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 
1 - Yukarıda nev'i ve mikdarları yazılı bandlar 9/8/939 tarihin

de yapılan eksiltmede ihale edilemediğinden pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 31 Ağustos 939 tarihinde ve yukarıda gösterilen 

saatlerde Ankarada P. T. T. Uını,ınıi müdürlük binasındaki satın al-
ma komisyonunda yapılacaktır. • 

3 - Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere her gün ve pazar lığa işti

rak etmek için 31 Ağustos 939 tarihinde mezk\ır saatlerde o komisyo-
na müracaatları. .3765> .6250> 

Sarıyer Belediye Şubesi MUdUrlUğUnden 
Rumelihisarında Bebe~ - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Si

vas Valisi Hasan Paşa veresesine ait 62 - 64 No. lu 1386 metre mu
rabbaından ibaret arsadan haritasında kırmızı tarama ile işaret edi
len (291,74) metre murabbaı kısmının posta, telgraf ve telefon mer
kez binası inşa olunmak üzere istlmliikine menafii umumiye görül
düğü İstanbul Vilayeti idare heyetinin 18/5/939 tarih ve 346/99 No. 
ve yine idare heyetinin 21/7/939 tarih ve 153/437 No. lu kararların
dan anlaşılarak İstanbul Umuıoıi Meclisi Dı.imi Encümen:nin 31/5/ 
939 tarih ve 5514 No. ve yine Daim! Encümenin 26/7/939 t~r;h ve 
7409 No. kararlarına tevfikan teşeklı.ül eden heyetin 1295 tarihli 
istimlak kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkur arsa
nın ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların dı
binde bulunması itibarile dfuı kıymeti nazarı dikkate alınarak be
her metre murabbaına beş lira veetraf ve iç duvarlarında mevcut 
olup tahminen yüz otuz beş metre mikabı taşın heyeti umumiyesi
ne de söküldükten sonra istifade edileceğine göre ayrıca iki yüz li
ra kıymet takdir ~ilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd
detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör
mek ve izahat almak keyfiyet alakadaranca malum olmak üzere 
ilan olunur. (6327) 

Şirketi Hayriyeden ___ , 
SAZLI TENEZZÜH SEFERİ 

Kıymetli san'atkarımız Kemani SADİ IŞILAYIN ıdarcsinde 
memleketin güzide san 'atkarlarından mürekkep BİR SAZ HE
YETİ ve lokantacılıkta şöhretile maruf olan PANDELİ tarafın
dan ihzar edilen nefis büfeyi hamil 74 numaralı vapu~umuz ya
rınki Cumartesi günü köprüden saat 14.30 da kalkarak muayyen 
iskelelerimize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevelan 
yapacak, 20.45 de köprüye gelecektir. 


