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istanbula ikinci Bir Hava Taarruzu Daha 
Yapılacak, Dünkü Tecrübe iyi Netice Verdi 

Sığınakl~r ~~l~J!':'caKiif i Gelmedi' Milli Şef İnönü Ma~evr-a 
"italy~ın u~aşm~· kzusu Halk Büyük_ Bir Soğukkanlılıkla Sahasından Döndüler 
Muhakkaktır. Yalnız Bundan Hareket Ettı ve Muvaffak Oldu 

. İstifadeyi Bilmek Lazım 
IBlzlın masamızda müsterihane 

ne satırları yazdığımız anda dün 
yıınm en muııtarip adamların • 
dan biri Möayö Musolini oldu • 
ğunu tereddütsüz iddia edelbili
riz. 

it~anm hükumet reisi (fa
§izm) denilen macerayi icat ile 
Roma üzerine yürüdüğü ve dev
let idaresini, hünerbazane bir çe 
viklik1e eline aldığı gündenberi, 
İtalyanın gerek dahilinde, gerek 
haricinde pek çok iş görmüş, 
hatt.A çok da muvaffak olmuş 
bir adam addolunabilir. 
~talyarun eski halini ve mese

li N apoli gli>i mın takalardaki 
perişanlığını u çok b~, fa
kat yeni halini bizzat gormek 
nasip olmadı. Yalnız eski ve ye
ni hali görüp mukayese edebi
len bazı Aşinalardan işittiğimize 
göre, Mösyö Musolini, İtalyanın 
dahilinde halı:ilcaten çok yenilik 
Jıe1' yapmağa, büyük umran eser 
leri vücude getirmeğe, İtalyan 
milletine yeni bir ruh ifaze et • 
meğe muvaffak olmuştur. 

Harici siyasete gelince, İtal
y&n ba§Vekllinin o sahada ~a • 
zandığı mütevali muvaffakiyet
leri görüp tasdik etmek için de 
ttaly~a gitmeğe hacet yok .. B~ 
netWeler zaten herkesin gozu 
önünde olduğu gibi, frenk gaze
telerini biraz muntazam takip 
etıni§ olın6kta bu bapta esaslı 
lı:anaat hasıl etmeğe k8!1dir. 

İtalyan bqvekilinin harici 
siyasetteki muvaffakiyetlerıne 
pek şaşmamakta iktiza eder. 
(Makyavel) denilen mahlukun 
ırkından olan ve onun meşhur 
nazariye ve fikirlerini hiç şüp
hesiz berı.imSemiş bulunan bir 
adamın biraz zeki, azimli ve va
tanpeı..:er de olursa, harici s~ • 
yasette çok işler gürebilmesın
den tabii bir şey olamaz. 

Fakat bu suretle on altı, on 
yedi senedeııberi siyasette her 
gün bir ba§ka hüner, bir başka 

"•IVARDNI• 
İtalyanlar 

Arnavut 1 u k ta n 
Derhal Çıkmalıdırlar 

'-:su 

Bu MUhlm Yazıyı 
Yarın Okuyunuz 

Bir yaralı hastahaneye kaldırılıyor 

Trakya manvraları mknase -
betile şehrimizde beklenen mef
ruz hava taarruzu dün sabah ya
pılmış bu tecrübe 9,35 den 10,35 e 
kadar devam etmiştir. 

Saat 9,35 de alarmi haber ve
ren ilk düdük Beyazıt kulesin s 

den ötmüştür. Müteakiben bü- 1 

tün düdükler çalmağa başlamış, 
halk düşman tayyarelerinin şe

hir üstüne gelmeden evvel yer
lerinde bulunmak üzere hareke
te geçmiştir. Beş dakika sonra 
caddeler, sokaklar boşalmış, her 
kes yerliyerine girıni§ti. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Mısır Askeri Heyeti 
Dün Şehrimize Geldi 
Misafir 

Askeri 
Heyet Memleketimizde 

Tetkikler Yapacak 

Misafirler Galata rıhtımında 

Memleketimizde askeri tet • 
kiklerde bulunmak üzere dün 
akşam şehrimize bir Mısır aske---------··· Her TUrk Genci, Her t 

Tur k Münevveri + 
va Har TUrk için f 

Bu haftanın en büyük milli 
ve ed~bi zevki, gen< ve ate~li + 
muharrir 

l RAHMİ YAGIZ'ıo + 
ITALYA'YA AÇIKİ 

M E K T U B'unu i 

l okumak olacaktır. ı 
Milli iman ve heyecanın bu + 

yeni indüaı: i 
ÇIK T 1 

ı Bütün müvezzilerden ara-

ri heyeti gelmiştir. 

Kahire topçu kumandanı Tüm
general Hüsnü Ezzeydi Paşanın 
reisliğinde bulunan dost hükU

met askeri heyeti •Romanya. 
vapurile saat 16 buçukta Galata 
rıhtımına varmışlar ve rıhtım • 

da İstanbul Merkez Komutanı 
vekili General Osman Tufan, Ha 
riciye Vekaletini temsilen Cevat 

ile mihmandarları G.!neral Hüs

nü Rıza, Vali ve Belediye Reisi 

Lut!i Kırdar, Mısır sefaret er -
kanı tarafından karşılanmışlar • 
dır. 

Muhterem misafir !erimiz doğ
ruca Per&palas oteline giderk 

bir mikdar istirahat etmişler ve 
bilahare de Vilayete, Deniz Ko -
mutanlığını resman ziyaret et -
m~lerdir. 

Almanya - Bu Sefer Muhakkak Ele !+ -yınız. t 
Geçireceğim • • • -·-·-•-+iı (Arkası 7 inci saytada}_ 

Manevralar Son Safhasına 
Girdi, Sıkı Çarpışmalar Oluyor 

Kırklareli, 19 (A.A,) - Trakyanm bü
yiik konuğu :Milli Şef İsmet İnönü, bu sabah 
saat onda Kırklareli istasyonundaki trenle
rinden ayrılarak otomobille manevra sahası
nı teşri buyurmuş ve öğleden sonra saat 

15,30 ola dönerek vagonlarında istirahate çc
kilmi<lndiı. 

:wm Şef, saat 18 de Başvekil Refik Say
damı "'' Nafia Vekili Fuat Cebesoyu kabul 

(Arkası 7 ine; sayfada) 
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Almanya Nihayet 
Slovakyayı Aldı 

50,000 Asker Polonya-Slovak 
Hud dunda Tahşit Edildi 

1 ROMA"NIN 1 
. B! HABERi J 

Alman - İtalyan ' 
Askeri İttifakı
na Macarlar da 

Giriyorlar 
Roma, 19 (A. A.) - -Havas

Resmen bildirildiğine göre, Kont 
Ciano ile Kont Csaky arasında 

yapılan görüşme, bu görüşmeyi 
takip ve dört saatten fazla de -
vam eden Musolini - Csaky mü
!Akatı takip etmiştir. 
Roma'nın siyasi m&hfellm 

Csaky'nin ziyareti hakkında tef 
sirlerde bulunmakta ve şimdiki 
vaziyetin karışık ve tehlikeli ol
duğunu beyan etmekteda: !er. 

---00>----

ı Kont Ciano 
Arnavutlukta 
İtalyanlara Göre 
Vaziyet Tehlikeli 

Kont Ciano 

Roma. 19 (A.A.) - İyi haber 
alan mahfellerde söylendiğine 

göre, Macaristan Alman - İtal -
(Arkası 7 inci sayfada) 

Slovakyayı işgal eden Alman kuvvetleri ve Slovakya Reisi Tiso 

Londra, 19 (A.A.) - Varşova

dan News Clıronicle gazetesine 
bildiriliyor: 

Bavyera garnizonlarının bil -
yük bir kısmını teşkil eden 50 
bin Alman askeri Slovakyaya 

gelmiştir, Polonya - Slovak hu
dudunda bu asker )erin muhtelif 
mevkileri işgal ettiklen b!ldiri!
mektedir. Söylendiğine göre şım 
diye kadar bu hudutta bulunan 

(Yazısı 7 inci sayfada) 

LEii 
Boyalı Kadınlar 

Maarif Vekiletinden sonra İs
tanbul vilayeti yüzlerini göz • 
terini boyıyan kadınların işba

şma gelmelerini yasak etti: Ka
dın öğretmenlerle, dairelerde 
çalışan kadınlar, kızlar arlık 

makiyaj yapmıyacaklardır. 
Yasak fenaya matuftur. Ma

arif Vekileti ile İstanbul vili • 
yeti makiyajı yasak etmekle, 
allık süren, dudaklarını kızıla 
boyıyan, kirpiklerine rimel çe
ken kadınlann mergup olmadık
larını da iliin etmiş oldu. 

Maarif Vekalctlle İstanbul vi
layetinin karanııı kendi emirlerin 

deki kadınlara ait bir yasak te1:'1ı 
Jıj edemeyiz. Bu yasak çok şu • 
müllüdür. Bu iki yüksek mile·
seı;e diyor ki: 

- Kadınlarımız yuzlerini göa 
!erini yıkayıp temizlemedikçe 
bizimle teşriki mesai edemezler. 

Şu halde şehirli kadınları • 
mızın yüzde doksan dokuz üç 
çeyreği yasak edilmesi lilıım 
gelen bir kötülük mü yapıyorlar? 

Bir kadınıu makiyaj yapman 
fena mıdır? 

Maarif Vekaletile İ tanbnl vi
( Arkası 7 incı sayfada) 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

Bundan Sonra Sizinle 
Çalışmak isteriz 

Ardiyeden beraberce ayrıldık. 
Tramvayı aldık. Tramvayda ara· 
mızda bir laf da açılmamıştı Fizi 
yonomiy.i, bunca heyecan içinde, 

tetkik etmek istiyordum. Rozalt, 
uzun sakalile acaba o ane kadar 
kimlere ümitler vermemi~. kaç ki 
şiyi sürüklemişti! •Ümid iledir 
cihanda her hal!• Ümidimi ve 
metanetimi kaybetmiş değildim. 
Bu cürmü beraberce işlemiştik. 
Müşterek amelin cezasını bera. 
berce çekmeli idik. 

Tramvaydan, Ağacamü dura· 
ğında indik, karşıdaki sokağa 

girdik. Az yürüdük, üç katlı bir 
evin üst katındayız. Dr:.m, hal~ 

başlamamıştır. Nezaketi de unut
mıyan Rozalt, kahve ısmarladı 

ve hatırımı sormak liltfunda da 
bulundu. Bir hizmetçi kız kahve 
getirdi, syrıldı ve kapıyı kapadı. 
Rozalt da söze başladı: 

- Bilirsiniz, beyefendi, bu gi
bi fevka!Ade teşebbüslerde mu • 
vaffakıyet, mali fedakarlığa bağ
lıdır. Vaziyet, tasarladığımız gibi 

çıkmadı. Vapuru kurtarmak için 
çok para ödemeğ"e mecburuz. 
Belki 50,000 lira ile vapur yola 
çıkabilir!. Ben, yirmi yıldır, İs
tanbulda çok işler gördüm. Elli 
bin lira, istikbalimiz için de la. 
zımdır. Taliin cilvesini bileme • 
yiz, yarın beraberce bu toprak • 
!arı terketmyeceğimizi kim te • 
min edebilir. Esasen bu para, gön
dereceğimiz mal fiatının yüzde 
birkaçı!\"& tekabül eder! 

Buc rücu, ihtiyal \ "e bu 
hasis emel bir darbe tesirini ha
izdi. Bir darbe ki, ruhuma ve yur
dumun mukaddes menfaatine in
diriliyordu! 

de etmiştik . Bize açılmış bir kre
di yoktur. En büyük kuvvet, gru
pun imanı idi. Borcumuzun ya
rısını da, sevkiyat muvaffak olur 
ise, İneboluda ödiyecektik. 

Şifahi mukavele, Rozaltın dö 
nekliği ile suya düşmüştü. Anka
rada ve İstanbulda bu vaziyetin 
nasıl karşılanacağını düşündük • 
çe sarsılıyordum. 1 

Ardiyeye döndüm. Üç yıl sa • 
vaş alanlarında, mukaddes ve müş 
terek gaye uğrunda beraber koş
tuğumuz Hüsnü ile haşhaşa vazi 
yetin münakaşasına da1 dık. O sı 
rada içeriye güleryüzlü birisi gir· 
di, seliimladı: 

- Ne o, bey, seni heyecan için 
de görüyorum. 

- Rahatsızım. 

- Hayır, canınızı sıkan hadi· 
seye vakıfım. Ararat, size, şirke~ 
tin haberi olmadan verilmiştir. 

Vapur, Lafransez şirketinin ma
lıdır. Ben, bu şirkette komiserim. 
Derin düşüncelere dalmayınız, ı 

Belki bir çare buluruz. Gel, be
raberce dırektöre gidelim, o, iyi 
bir zattır. Bize, memleketimize. • 
ümit ederim, yardım eder. 

Arif, güler yüzile tam bir sa· 
mimiyet ifade ediyordu. Buna 
rağmen, biraz önce maruz kaldı
ğım çirkin muamele, bende de· 

rin şüpheler uyandırıyordu . • Şi
rin dahi kasdetmesi cana. güle
rektir' • Yeni hır teklıf kar.-ı< ın

da mı kalacaktım? Arif, bir kur
tarıcı mı idi? Bir casus mu? Ne 
olursa olsun, ona pirev olmalı i

dim. Sel1imct sefinesinden köpü
ren bir denize atılmıştım Köpü
ğe el uzatmak da bir ümit •ere · 
bilirdi. 

10 _ A~ITSTOS L . 

iKDAM 

Teneke Evlerin Adalılar Nihayet Dün Yeni Yapılacak 
Kaldırılmasına S K I On bir Vapurun 

Başlanacak uya avuştu ar Münakasası 
Burada Yapılacak İs -
timlake 1,5 Milyon Lira 

Kafi Geliyor 
Sirkeciden Yenikapıya kadar 

olan tren hattı boyundaki köhne 
ve eski kulübelerin kaldırılması. 
için tetkiklere başlanmıştır. Mü
nakale Vekaletinin emrile Dev· 
!et Demiryolları idaresi bu işle 

meşgul olmaktadır. İlk olarak bu 
harap evlerin istimlakile yıkıl

ması için ne kadar paraya ihti -
yaç olduğu hesaplanmaktadır. 

Nihayet 1 - 1,5 milyon lira ile 
buraların temizleneceği tahmin 
edilmektedir. Bu iş yapıldıktan 
sonra tren yolunun deniz tara • 
fında büyük bir asfalt cadde açı
lacak ve burası İstanbul . Edir· 
ne asfalt yolunun bir başlangıcı 
haline getirilecektir. Bu işte Mü
nakale Vckaletile belediye müş
terek çalışacaklardır, Nafıa Ve
kaletinin de bu yolda yardımda ' 
bulunacağı ümit edilmektediı: 

Bütün bu işin iki sene içinde ta
mamlanacağı ümit edilmektedır. 

Ziraat 
Dün 

Vekili 
Geldi. 

Muhlis Erkmen Süt 
İşile Meşgul Olacak 
Bolu havalisindekı ormanlar

da uzun tetkikler yapan ve köy
lülerle temas eden Ziraat Vekili 
miz Muhlis Erkmen dün şehri

mize dönmüştür. 

Vekil bır müddet şehrimizde 
k Iacak ve b ı hassa süt mesel L 
nin hallı için alakadarlarla te · 
maslıır yapacaktır. Şehrimizin i
ki yerinde yapılacak süt fahri -
kaları hakıknda ecnebi firmalar 
tarafından bildirilen teklifler de 
Vekil tarafından tetkik edilecek

tir. 

Adada Yapılan Merasimde Vali 
Bir Nutuk Söyledi 

Adaların suya kavuşması mü
nasebetile dün Büyükadada bir 
merasim yapılmıştır. 

Davetliler Köprüden hareket 
eden 9,15 vapurile Büyükadaya 
gitmiş, iskelede kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılan
mıştır. Buradan arabalarla Ma
dene gidilmiştir. 

Merasimde DahHiye Vekili 
Faik Öztrak, İstanbul Meb'us -
!arı, Adada bulunan diğer Me -
buslar, Vali, Limanlar U. Müdü
rü Rauf Manyaslı, Üsküdar, Ka 
dıöy ve havalisi tramvay işlet • 
meleri U. Müdürü Feridun Man
yaslı .. Sular İdaresi Müdürü Zi
ya, Beledıye, Vilayet, Parti er
kanı hazır bulunmuştur. 

İlk sözü alan Vali şunları söy· 
lemiştir: 

c- Sayın arkadaşlar, 

İstanbul'umuzun muhteşem 
varlığını teşkil eden çerçive ıçe
risinde Adaların emsalsiz güzel
liklerile şüphe yok ki çok hususi 
ve kıymetlı bir mevkii vardır. 

Kalbimizdeki İstanbul sevgisini 
biraz tahlil edınce bu itibarladır 
ki şehrin en mamur en müstes
na, en temiz birer parçası ol -
muşlardır. 

rasiminde bulunulduktan sonra 
davetliler Plaj gazinosunda zi
yafete davet edilmiştir. 

Ziyafet esnasında şehir mecli· 
si azasından Avni Yağız, Meliha 
Avni ve Sular Müdürü Ziya söz 
söylemiş, Ada suyunun kıymeti
ni tebarüz ettirmişler, Valiye te
şekkür etmişlerdir. 

Ziyafet sona erdiği esn~da Da
hiliye Vekili Faik Öztrak şu söz 
!eri söylemiştir: 

•- Adayı suya kavusmuş gör
mek bana büyük haz vermek -
tedir. Uzun kayıtsızlık devresin 
de Adanın güzc.Jıj(i ile nisbet 
kabul etmiyecek şekilde mahru· 
miyet geçinnis olması bizim için 
sıkılacak bir haldir. Son zaman
larda arkadaşlarım bunu kısmen 
telıifi etmış olmakla benim 
mes'uliyet devreme tesadüf et -
tirdi.kleri için bana bir 10.tuf ol
muştıır. Ada halkının gosterd gi 
kadırşinasılk, bu vesile ile bu 
işi başaran kıymetli arkadaşım 

Vali ve Belediye Re isi Lıitfi Kır· 
dar hakkında ibzal ettıkleri il • 
tifat ve takdir eserleri bana ve 
arakadaşlanma cesaren yerecek 
mahiyctted.r. Buradan ayrılır • 
ken size teşekkür ve hürmetle ri
mi izhar etmekten kendimi ala
n1ıyorum.• 

Vekılin sözleri şiddetle alkış-? 

lanmış. ziyafette bulunanlar gü
zel bir gün geçirerek ayrılmıştır. 
Diğer Adalara su verilip veril
miyeceğini soran bir muharriri
mize Vali : 

•- Gelecek sene Heybelıye ve 
müteakip seneler de iki adaları 
da suya kavuşturacağız .. demiş· 

tir. 

POLiS ----
Olomohille Tramvay 

Vapurların Bize Teslimi 
Birbuçuk Senede Ta-

mamlanacak 
Yeniden inşa ettirmeğe karar 

verdiğimiz 11 \·apurun inşaat 

nıünakasası yarından itibaren a

çılmı.ş olacaktır. 

Haber verildiğine göre şimdi

den iki İngiliz firması alakadar

lara müracaat etmiştir. 

Münakasa cevapları için fab

rikalara 10 Birinciteşrine kadar 

mühlet verilmiştir .. 

Şartları en müsaıt görülen fir
malar arasında son olarak fiat 
pazarlığı yapılacak ve gemilerin 
en ucuza yapmağa talip olan fir 
maya inşaat işi ihale edilecek _ 

tir. Bütün bu işler sene sonuna 
kadar tamamlanacak ve ilk ge . 
mi gelecek yaz ortalarında mem 1 

leketimize gelmiş olacaktır. 11 
geminin 1,5 sene içinde tama -
men tesl~m cdilm."" olması isten
mektedır . 

Gümrük Memur 
ları İçin Kurs 

Kurs Müddeti 
Olacak 

6 Ay 

İstanbul gümrükleri Ba~mü -
dürlüğünde Eylıil ayı içinde me 
murlar için iki kurs açılacaktır. 
Kurslara taşra ve İstanbul teş
kilatı memurlarından seçilenler 
iştirak edecektir. Ku.rs müddeti 

altı aydır. Bu müddet sonunda 
kursa devam edenler imtihana 
tabi tutulacaklar ve muvaffak -o· 
!anlar birer derece terfi ile yeni 
vazıfelere tayin edileceklerdir. 

!ADLiYE 

20 - AGUS'l'OS 1939 

1~#1J~I 
Musolininin Hastalığı 

Biz, Türklerde bir söz var • 
dır: •Ölümle öc alınmaz• deriz. 
Em""n Musolininin şahsan bi
ze bir fenalığı dokunmadığı, de>
kunamadığı gibi onun yaratnııı 
olduğu yeni İtalyada bütün ih
tirasına rağmen bize yan gözle 
bakamamıştır. Ağızdan ağıza do 
laşan ve henüz ne teyit ve ne 
de tekzip edilen bu hastalık şa
yiası karşısında baiın düşünce· 

)erimiz şudur: Musolini, asrımı
zın yetiştirdiği büyük çapta a
damlardan biridir. Tarih, ona 
•büyilk adam. Unvanını esirge
miyecektir. Fakat İtalyan mille
tine k"l'fı herhangi bir hakaret 
kasdini tazammun etmemesini 

istiyerek aşağıya yazacağımız ve 

esasen bir İngiliz devlet adamı

nın ağzından çıkmışolan •Mu

solini, İtalyan milletine fazla • 

dır. sözü karşısında şöyle dü il
nüyoruz: 

İtalya, umumi harbin sonun· 

da güya galip milletler arasın· 

da mevki alınıştı, fakat öyle bir 

anarşiye müptela, o kadar müh

lik propagandaların tesirine ma 

ruz bulunuyordu ki onun tam 

ıuilnasile bir devlet halinde kal

masını bile meşkilk addedenler 

vardı... Musolini, İtalyaya yeni 
bir ruh aşıladı .. Habeşlerden A· 

doua mağlubiyetinin intikamını 
aldL, Arnavıılluğu istila ederek 

memleketine çok çirkin bir za

fer ihda etti. Fakat bütün bun -

ları, Musolininin yaptıklaırnı İ

talyan milletine maletmekte te

reddüdümüz vardır. Tarih, bize 

büyük Napolyonun ağzından şö3 

le diyor: •Cenabı Hak, İtalyan 

ordusunu Avusturyalıları galip 

çıkarmak için yaratmıştır.• İtal

ya, Musoliniyi kaybedecek olur

sa adeta mesnedini kaybetmiş 

olacaktır. Mu>olininin kurduğu 

faşizm ..ejimi, belki İtalyan genç 

liğinin ruhunda biraz yer tut • 
muştur. Fakat memleket dahi -

linde bu rejimin kuvvetli aleyh
tarları da vardır. 

Bundan sonraki seneler zar

Cında, İtalya için çok mühim bir 

mesele, mevzuubahis olacaktır: 

Evet, teşebbüste bir fevkal8 • 
delik vardır. Fakat buna giriş • 
meden jezüitin dili bu 
kadar acı değildi. Vaziyette de· 

ği§iklik olabilirdi. Ancak bunu 
ilk evvel hesaba katmak lazımdı. 
Yirmi yıllık kirli bir hayat, bu 
adama, dolaşık yollardan yürü. 
meyi öğretmiş oluyordu. Bu ha
basete belki muhitte bir alet te 
bulunurdu. Yarını düşünmek, a

kıllının karıdır. Ne çare ki, biz 
yarını, mes'ut bir toprakta hür 
yaşamakla temin edebilirdik. 
Tamamen yabancı bir düşünceye 
iştirak edecek bir fert, hakikati 

halde, bu grupta yoktu. Müte • 
şebbis ve mes'ul olmak itibarile 
söz salahiyeti de bende idi. Bu 
muhavereden, bu neticeden ha
berdar al-an hiç bir fert te yoktu. 
D~tüğüm bu yerden kalkmıya 
mecburdum. 

Köprüden keskin adımlarla i· . 
ilerliyorduk. Akıbetini bekliyen 
vapura birkaç defa baktım. Arif, 
işin farkında idi. Benim heyecan
larımı dindirmeğe çalışıyor, di
rektörün yüksek meziyetlerin • 

den behsediyordu. Onda telaş e· 
seri görmüyordum. S•i!a döndük, 
Rıhtım üzerinden ''ürü.;tik r; -
nili hanı geçtik Sonradan. Salih 
reisle vakit vakit görüşmek üze-

~Jl ARiF 

Bunlara rağmen Adaların bu
güne kadar bir türlü halledile -
memiş, esaslı bir derdi susuzlu
ğu idı. İstanbula gelip vaz .feye 
başladığımın ilk dakikasından i· 
tibaren ehemmiyetle ele alıp Ü· 

zerinde durduğum meseleler a
rasında Ada suyu birinci plan • 
da yer a lmıştı. Filhakıka bu o 

lfaaar kolay bir ış olmadı . Etüdü 
pliiniarının hazırlanması icap e
den diğer hazırlıklarının tamam
lanması servisin tanzimi için a
lakadar diğer teşekküllerle te · 

mas ve müzakereler yapılarak 

mutabık kalınması ve nihayet fi. 
len harekete geçip tesisatın ik -
mali iç.n tam sekiz ay mesai sar
fetmek ıcap etti. 

Çarpıştı 
Dün Aksarayda bir tramvay 

- otomobil çarpışması olmuştur. 

Yeni Mahkemeler 
Tapudli açılıyor 

Aklını başına toplamak.. Evet, 

İtalya aklını başına toplamalı -

dır. Almanyanın peşine takıla -
rak hayat sahası hulyası arka • 
sından koşmak, ona pahalıya 

mal olur. 

Rozalt'a yalnız bir Ianet savur

dum ve fesathanesinden ayrıl • 
dun. 

Tekrar tramvaya bindim. Mu
vaffakiyet kapıları kapanmış gi 
bi idi. Düşünüyordum bu adam, 
bir suikast hazırlamış olabilir. 

Yakasını sıyırmak için bizi ele 
vermekle kendisi kurtulabilir. 

J<'akat, benim de yalnız olmadı
ğımdan, bütün karakterile yirmi 
yıldanberi, hele meşrutiyetten 

sonra tanıdığı diyarda hareketi

n.n Cf'zasını da çekeceğinden emin 
d.r. maksadı. zayıfları kıvrandı
rn ak para koparma ktır. Ve bir 

kPrP bu vol açılırsa ihtiraslara 
bir had ve bir sed çekmek kabil 
ol 2maz. Kurtuluş yolu, birdir, bu 

d doğru yoldur. K aderin cilve
sine ı:ıerdandade olmak en uy -
gun bir müliıhaz - dır 

Belki 50,000 lira da verilirdi. 
Fakat ben, Ankaradaki makam· 
!ara ve arkadaşlarıma . bu işin 

nisbe ten ufk bir meblii.il mukabi· 
linde yapılabileceğini de temin 

etmiştim. Verilecek paranın ya
rısını, büyük güçlüklerle, İstan
bulda hamivet erbabının 10.tfuna 
müracaatle ve ödünç olarak el. 

• 

re birleştiğimiz bina karşısında 
Yuvakimyan hanının birinci ka

tına girdik. 

DİREKTÖRÜN HUZURUNDA 

Direktörü ziyaret edeceğimi 
Arif, kapıdaki uşağa söyledi, bir 
dakika sonra direktörün karşısın
dayım. Kendisini selilmladım, 

karşısındaki koltuğu gösterdiler, 
oturdum ve ziyaret sebebini at
zetmeğe başladım. V•k'ayı derin 
bir teessür içinde hikaye ediyor
dum. O, dinliyor ve simidini ca
ya batırarak, galiba öğle yemeği
ni tasarruf etmek istiyordu. 

- Fakat, efendim, sirketin 

m,es'ul direktörü benim. Bu ~ten 

hnberdar değilim. Rozalt bu şir

kette salahiyetsiz bir memurdur. 

Dedi ve hiddetle zile bastı. İ -

çeriye çam yarması bir Rus gir· 

di. Ona verdiği emri bana da söy

ledi: 

-Boris! Şimdi Rozaltın , şir -

ketle alakası kalmadığına dair 
gazetelere bir ilan verinız'. 

Bu ihtar, ruhumun derinlikle

rinde sarsıntılar yaratmı~tı. Ro

zaltin aynlmasile de yalnız te -

şebbüs akamete uğramıyacak, o

nun oynıyacağı caniyane rol te • 

kemmül etmekte olan grupta 

meydana çıkacakt ı ve güzel emel

ler sönecekti!. 

Direktöre masumiyetimizi, te

miz ruhla yurdumuza hizmet et

mek istediğimizi, yurt sevgisinin 

ne demek olduğunu takdir ede
bileceklerini anlatmak için çırpı

nıyordum. 
(Arkası var) 

r • .c aı f \. ki;i Dun Geldi 
Maar.f Ve:.:li Hasan Ali Yü

cel dün Trakyadan şehrimize 

gelmiştir. Vekil bazı te tkikler 
yapmış ve akşam trenile Anka
raya gitmiştir. 

---orı--

Tevkif Edildiler 
Beyoğlunda Hacıahmet mahal 

lesinde 23 numarada oturan Bul 
gar tebaasından Apustol 2007 nu 
maralı iş kanununa muhalıf o • 
]arak, yalnız Türk işçilerine mün 

hasır olan işlerde mükerreren 
çalışmağa teşebbüs ettiğinden 

dun tevkif olunmuştur. 

Bugun n . ...ı cı.1 1 1 zln Adada al
dıg ımız bu n •. ceyi ne kadar 
muLevaz ı olu n,a olsun Ada hal -
kının sıhhi ve fenni en mübrem 
bir ihtiyacını karşılamış bulun
maktan derin b.r haz duyuyo -
ruz. Sayın Adalılara kutlu ve 
müteyemmin olsun.• 
Adaları güzelleştirme cemiye

ti reisin.n Valiye teşekkürün • 
den sonra Faik Öztrak depoda· 
ki kurdelayı: 
•- İnşallah Ada arada vasıta 

olmadan doğrudan doğruya su
ya kavuşur. Adalılar hayırlı ol
sun.• Sözlerile kesmiş iskele ci· 

rındaki çeşmenin de açılış me • 

NOTLAR~ 
BU BİR 

HİKAYEDİR 

Pazarlıkla satış, pazarlıksız 

satış! 

Kanun çıkalı galiba bir bu
çuk seneyi geçti. Pnarlıkla alış 
verişi ben her gün görüyorum 
aınma, pazarlıksızına hiç rast ... 

gelmedim. 
Pazarlıksız satış, ya bir rüya, 

ya bir hikaye galiba! 

TRAMVAY 

PASOLARI 

Tramvay şirketi 18.000 paso 
dağılmış. Şimdi bunların sayısı 

300 adedine indirilmiş ve kim
lere verileceği de tesbit edilmiş. 
Tfuk matbuatına da 18 paso ay
rılmış. Bir muharrir arkadaşa 
havadisi söyledim de: 

- Bana ne? .. 

Dedi. 

- Niçin? .. 

Dedim. O, sordu: 

- Sana da verdiler mi? 

- Ha~·ır .. 

- O halde, sana ne? .. 

Doğru , Nasraddin hocanın 

meşhur hikaye;i kalıp değiştire 
değiştire hala devam edip gidi
yor. 

İŞİN ŞAKAYA 

TAHAMMÜLÜ YOK! 

Tayyare boınbardımanı esna .. 
sında unıurni;yetle sokakların, 

caddelerin bir anda boşaldığı 

ve halkın sığınaklara çekildiği, 

saklandığı görüldü. Bu ilk tec
rübe gurur verecek bir netice 
halinde karşılanmalıdır. Ancak, 
bazı saygızıların da damlara tır 
mandtkları görüldü ki, bunu bir 
defa daha yapmamaları kendi-

520 numaralı tramvay araba
sı Laleliden geçerken, arkasın -
dan geıen 3921 numaralı otomo -
bil birden hızlanıp gitmek iste
miştir. 

Fakat bu esnada Jayıkile fren 

yapamadığından tramvayla çar

pışmıştır. 

Başına Demir Düştü 
iDi.in İngiliz bandıralı cBozli -

ya• vaparundan yük çıkarmak,. 

ta olan Balhri isminde bir amele

nin başına demir düşerek yara -

!anmasına sebebiyet vermiştir. 

lerine söylenınelidir. -Belki, İs • 
tanbula dün yapılan hava tau
.ruzu şaka idi anıma, işin hakikat 
te şakaya tahammülü yoktur. 
Tedbir ve temkine istisnasız a
lı.şmamız lıizıındır. 

KAZA .. KAZA .. KAZA! 

Akagündiiz: 

- Kaza .. kaza .. kaza! .. z 

Diye bir ~·azısına serlevha koy 
muş. Serlevhayı görünce : 

- Bravo Ankara mebusuna, 
kazaların çokluğu karşısında is
yan ediyor ... 

Dedim. Hemen yazıyı oku . 
mıya başladım. Fakat, benim 
ümidim sadece bir tahayyül ve 
onun sarayı imiş. 

Kaza, kaza, kaza!. Diye onun 
bahsettiği hani şu •ilçebaylık -
lar• la ifade edilen kazalarmı.ş. 

Hakikatte değişen bir şey 

yok! 

f 

Adlı.ve müsteşarı Selim Nafiz 
ile i\lüddeiumumi H ıkmet Onat 
dün Sultanahınede g ıderck ta
pu dairesinde bazı tetkiklerde 

bulunmuşlardır. 

Ezcümle bu tetkikler sırasında 

münferit mahkemelerin teşkil 

edileceği kısımlar gözden geçi -

rilmiştir. 

Adlıye Vekaleti bu kısımların 

esaslı bir şekilde tamirine karar 

vermiş ve hemen tamır işine baş

lanmıştır. İnşaat biter bitmez 
münferit mahkemeler buraya 
açılacaktır. 

Ayrıca Yenipostahanedeki ba
zı mahkemeler de buraya nako
lunac.tktır. 

33000 liralık 
lhtiıas Davası 

Bazı adliye mutemet ve le-
' vazını memurlarının avans ola -

rak aldıkları 33 bin küsur lirayı 
ihtilasla zimmetlerine geçirme
lerine ihmallerile sebep olmak 
iddiasile dün 9 defterdarlık me
murunun muhakemesi; ağırceza· 
ya vekaleten asliye 2 inci ceza
da yapılmıştır. 

Bu dava ile mezkur 33 bin li
ranın müştereken ve müteselsi· 
len ve suçludan tahsili ve öde
tilmesi istenmektedir. 

Maznunlar muhakemede ken -
dilerini müdafaa etmişler ve bu 

işte hıç bir kasit ve ı hmallerı ol

madığını söylemişlerdir. 

Neticede müddeiumumi de id

dianamesini okumuş ve cümlesi· 

nin beraetini istemiştir. 
Muhakeme karar için başka 

bir güne talik olu~tur. 

İtalyanların Musoliniden son· 
ra ortaya çıkarabilecekleri bir 
kiınse görmüyoruz ... 

NİZAMEDDİN DANTON 

ı······ .................. ı 
ı ı:-............ ı ı 
ı SORUYORUZ! t ı i .... .... .. ı ı 
ı Memur mu, 1 
ı Değil mi? • 

i Sabık adliye mübaşirlerin- i 
den Reşit Davu imzasile ge- ı 
len mektupta deniliyor ki: ı 

ı - Adliye mübaşirliğinden i 
ı istifadan sonra Posta ve Tel
ı graf idaresindeki münhal me- ı 
ı muriyete talip oldum. İmti • ı 
ı han olacaktım. Siz ücretli me ı 

l nıurluk yapmışı;ınız. Memur ı 
sayılmazsınız. Yaşınız ileri im ı 
tihana da giremezsiniz. Dedi- ı 

ı !er. Defterdarlıkta münhal me 
; mıırluk varmış. İmtihanla alı- ı 
ı yorlarmış. Oraya gittim. Def- ı 
ı terdarlık istidamı sicil kale- ı 
ı mine havale etti. Sicil mü • ı 
ı meyyizi olan zat : ı 

- Siz evvelce adliyede me ı 
murluk yapmışsınız. Bu im\.+i- ı 
han ve memuriyet hiç me • ı 
murluk yapnuyanlar içindir. 
Dedi. Hulasa Postahane me • 

i :~~~;!~:~;:~=~!~~::e~ 
ı nıuyor. Şinıdi buna ne dersi • 
ı niz?• ı 

ıı Alakadarlara bunun doğ- ıı 
ru olup olmadığını 

f Soruyoruz ? İ :_ .................... : 
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Almanlar Şerefleri I cin 
' Harbi Göze Alacaklar 

Fakat İngiltere Ve F ransada Her Darbeye 
Şiddetle Mukabele Etmeye Karar Vermiştir 

Londra, 19 (A.A.) - Times J 
gazetesinin Berlin muhabiri bil

diriyor: 

tır. Bu neticeyi elde etmek için 
Atmanyanın müracaat etmiş ol
duğu manevra bu memleketi, Al 
manların söylediğine gÖTe, ric'at 
imkanlarını bırakmayan bir va -
ziyete sokmuştur. 

İngiltere ile Fransa taralından 
tttihaz edilen tarzı bar ıketin bu
ranın en yüksek mahfellerinde 
tam manasile anlaşıldığı gÖTü -
lüyor. Fakat bu anlama keyfiye
ti .çok geç• addedilebilecek bir 
saatte vukubaldu. Filvaki bura
nın resmi mahlellerinde h~~ıl o
lan kanaate göre Almanyanın 
,eref ve haysiyeti bir anlaşmaya 
varmak üzere herhangi bir feda
karlıkta bulurunağa müsait de -

ğildir. 

İyi haber alan Alman mahlel

lerine mensup bir zat diyor ki: 
cŞimdi rücü etmektense harbi 

göze alacağız.> 
Polonyaya karşı gazetelerin 

fiddetli bir hücumHe Berlinde 
vaziyet birdenbire gerginleşmiş
tir. Ecnebi müşahitler gelecek 
günler içinde kat'i bir k~rar. it
tilıaz edilebileceği kanaatıne ış -

tirak etmektedirler. 
Birkaç hafta evvel olduğu gi

bi şimdi artık kimse bir cİngiliz 
blokundan> bahsetmiyor. Al • 
manya tarafından ittihaz edile
cek kat1 bir tarzı hareketin garp 
devletlerini Polonyayı tazyika 
sevkedeceği ümidi de kalmamış-

lngiltere ve Fransanın 
Kararı 

Faris, 19 (A.A.) - Mihver dev 
Jetlerinin geniş diplomatik faa -
liyeti hakkında tefsirlerde bulu
nan salahiyettar Fransız mah
fellerinde şöyle denilmektediı-. 

cİngiltere ile Fransa nerede 
vukubulursa bulsun her, yeni 
darbeye şiddetle mukabele et -
meğe azmetmişlerdir. Vaziyet 
ciddidir. Aşağıdaki hadiseler Lon 
dra ile Parisin son derece müte
yakkız bulunmalarını istilzam 
ey!e!D('kledir. 

cKont Scaky'nin Almanya ve 
İtalya sehayati, Musolininin İ -
talyan ordusunun şeflerile görüş 
mesi, Almanyadaki son askeri , 
hareketler. Alman matbuatının 
Polonyaya karşı hücumlarının 

gittikçe şiddetlenmesi.• 
İngiltere ile Fransanın vaziye

ti sarahaten tesbit edilmiştir. Bu 
vaziyette bir değişiklik yoktur: 
İki memleket ne şekilde olursa 
olsun her darbeye mukavemet 
etmeğe azmetmişlerdir. 

Almanya Londra Piyasasın
dan Mühim Miktarda Maden 
Mübayaatında bulunuyor 

Londra. 19 (A.A.) - Bazı ga· 
:ı:etelerin mali muharrirleri bu 

bah AJınanyanın Londra piya-sa .. 
sasından mühim mikdarda mu-

tta bulunduğuntı bildir -mayea . 
ğ devam etmektedırler. 

ıne e . 
News Chronicle gazetesinın ma-
li muharriri dün Almanların Lon 
dra piyasasından fiatları nazarı 
ttibare almadan mühim mıkdar 
da !Astik ve bakır mübayaa et -
tiklerini bildirmektedir. Üç bin 
ton bakırın mübayeası bu mad
denin fiatlarını mahsus derecede 
yükseltmiş ve fiatlar ton başına 
44 şilingten 44 Sterling, 18 şilıng 

1 
ve 9 pens fırlamıştır. Almanya 

bundan evvel yalnız Londra pi

yasasından on bin ton bakır al-

mıştır. Almanya 4.000 ton liistik 

satın aldığı için lastik piyasası 

da hararetlenmiş ve fiatlar 3/16 

peniden 8 3/4 pen:;e çıkmıştır. 

Yalnız Ağustos ayı içinde Al -
manlar 17.000 ton lastik miiba
yea etmişlerdir. Bu miktlar nor
mal şekilde ayda istihlak edil -
mekte idı. Aynı gazete, mevcut 
stoklar seviyesinin tehlikeli bir 
şekilde indiğini Have eylemek • 

~edir. 

-------
fsp~nyol Askeri 
Heyeti Cenovada 
Cenova, 19 (A.A.) - ıtal~aya 

ibareket eden İspanyol askerı he
'Yetinin şefi General Keipo de 
Llano, dün Avgusto vapurıle 
Cenova'ya geJıniştır. Bugun Ro

maya gidecektir. 

Polonya - lngiltere 
ittifakı 

Londra, 19 (A.A.) - Perşem
.. u·· Londraya gelen Polon -

tıegun ••. 
bükümetinin asken mu~avı· 

y~ Kulski dün akşam İngıliz-Leh 
n t · · hazır ittifakının nihai me nını . . -
Jamak üzere İngiltere Harıcıye 

ti. ·ın hukuk muşavırı Sır Nezare n 
Malkin ile görüşmüştür. 

Öğrenildiğine göre. ittifak ge· 

lecek hafta zarfında Lord Halı • 
faks ile Polonya sefiri Kont Rac· 

. ' . tarafından imza edile -
vıynsı<ı 

eektir. 

Polonyada Tevkifler 
Be 1 19 (AA.) - Son ıki 

r ın, b" 
hafta za;fında Polonyada ecne 1 

J k tl . nazi teşekkülleri mem c e erı · 
mensuplarından yüz kişi tevkif 

edilm" · 

Almanyaya Giden 
ltalyan İşçileri 

Roma, 19 (A.A.) - Şimalı İ -
talyanın muhtelii eyaletlerinden 

1715 işçi dün husus• •re;,Jerle Vi

yana, Münib ve Nürenberg'e ha

reket etmiştir. Gidenler senelık 

tatıllerini geçirmek iızere Al -

manyaya gönderilen endüstri iş

<;ilerinın onuncu _ı,arti&ıni teşkil 

etmektedir. 

Danzig'de Tevkif edi
len Polonyalılar Ser

best bırakıldı 
Dantzig, 19 (A.A) - 14 Ağus 

tosta Dantzig limanını teftiş et

tikleri lsnada Hitler aleyhine 

bazı rısaleleri kaçakçılık sureti

Je şehire sokmakla itham edıle

rek tevkif edilmiş olan ikı Po

lonyalı gümrük mufettişi "le §0-

forleri tahliye edilmiştir. 

Polonya hükumetinin bu tev

k:fleri o zaman şiddetle protes

to ettiğı hatırlardadır. Mevkuf

ların tahliyesi dün Chodaki Jle 

Greiser arasında yapılan bir mu 

lfıkat esnasında kararla~tırılmıe-

Mısır 
Kabinesi 
Kuruldu 

Mahir Paşa 3 Vekaleti 
Kendi İdare Edecek 

Hahire, 19 (A.A.) - Yeni ka
bine şu suretle teşekkül etmiş -
tir: 

Başvekil, Hariciye ve Dahili
ye Nazırı: Ali Mahir Paşa. 

Maliye Nazırı: Hüseyin Sırrı 
Paşa. 

Maarif: Makraşi Paşa. 
Münakalat: Mahmut Şalez. 
Ticaret ve Sanayi Nazırı: Saba 

Habeşi. 

Adliye Nazırı: Mustafa Elşur
bagi. 

Ziraat Nazırı: Hifnani. 
Sıhhiye Nazırı: Ahmed Mah -

mud. 
Nafıa: Abdül Koni Ahmed. 
Milli Müdafaa Nazırı: Salih 

Harb Paşa. 
Evkaf Nazırı: Abdurrahman 

Azam. 
İçtimai Muavenet Nazın: Şaz

li Paşa. 
Parlamento işleri için devlet 

nazırlıklarına İbrahim Ahdül -
hadi ve Mehmed Ali Alluba Pa
şa tayın edilmi~lerdır. 

: ........................ : 
i KISA HA8ERLER ı 

........................ : * Londra - Conistan gi>lirnde 
rBlue Bird 2> ismindeki tckne
sile hareket eden Sir Malcolm 
Campel saatte 140 mil katetmek 
suretile dünya kanootomobil sü
rat rekorunu kırmıştır. * Paris - Askeri bir tayya
re Rennes civarında bir hava 

meydanına düşmüştür. Ateş haç 
lıların şefi miralay La Rok'ün 
oğlu müli\zim La Rok bin met
reden paraşütle allamak sureti!e 
hayatını kurtarmıştır. Pilot öl
miiştür. * Caste'.gandolio - Papa Po
lonyanın Vatikan nezdıruleki se 
firıni kabul etmiştir. 

---oo----

Bir Tayyareci Öldü 
Londra. 19 (A.A.) - Geçen Sa 

lı günü Suffolk konlhığıır.d" ka· 
in Stradi:;hal a~keri lıava ıııey -

daı.ınıla bir ta) ' ' · ~ rorr J:ıısı in
filak Etmiştir. B;rkaç tayyareci 
yaralanmıştır. Bunlardan biri 
diin hast .. nedc iılmü,tfa. 

--·000--

Cemil Taner lzmire Gitti 
İzmir, 19 (A.A.) - Beden 

Terbiyesi genel direktörü geı,e
ral Cemil Taner akşam şehrimi
ze gelmiştir. İki hafta kadar şeb 
rimizde kalacak olan gen! direk
tör fuar münasebetile yapılacak 
müsabakaları gördükten sonra 
Ankaraya dönecktir. 

--oo----

lzmir Mebuslarının 
Tetkikleri 

İzmir, 19 (A.A.) - İzmır me
buslarından bir kısmı dün Tica
ret odasını ziyaret ederek muh
telif iktısadi mesleler hakkında 
malumat almışlardır. Mcbusları
mızın diğer iki kısmı da Bornu
vaya giderek belediyeyi ve Par
tiyi ziyaret ettikten ve Ziraat 
enstitüsünü gördüktPn sonra 
halk ile temas ederek ihtıyaçla-

!KDA.M 

1 ZWığcvıed 1 
Harp Bitiyormuşta 
Haberimiz Yok ! 

Jlleğer harbi etmek Ü7ere imiş 
de haberimiz yokmuş! Baksanı
za, Avrupa gazete ve ajansları, 
konleranslardan, mütarekeler -
den, sulh teşebbüslerinden bah
sedip duruyorlar. Hatta sulh 
için Vatikanda iki mühim müla
kat bile yapılmış. Öyle iso harp 
sona eriyor demek! 

Amma diye.:eksiniz ki: 
- Hangi harp? 
- Ne bileyim ben hangi harp? 

Mahut İspanya harbi desek o, 
çoktan bitti. Çin - Japon harbi 
desek, onun bugünlerde bitmeğe 
pek niyeti yok gibi.. Şu halde 
konferanslarla, mütareklerle, 
konferanslarla, müta:reklerle, 
Vatikanda yapılmakta olan sulh 
sondajlarile bitmek üzere olan 
bu harp, hangi harptir acaba? 
Henüz, bilfiil başlamadan biten 
bir harbi ben hahTlıyamıyorum. 
Bilmem, böylesi bir harbi yeni 
ve eski tarihlerde hatırlıyan var 
mı? 

Günün Mevzuları: 

''B. G.. M .f ıze ore aarı ,, 
Fikrini Ele Alalım ! 

• 
Kafalarını Tas Tahtası Gibi • insan 

Yazıp Bozmıya Hakkımız Yoktur 
YAZAN: l __ P_r_o_fe_s_ö_r_H_il_m_i_Z_iy_a_O_lk_e_n __ ı 

haı;tayı öldürür. Halbuki ampi
rik terbiyeden ilmi terbiyey in
tikal - maalesef - bu kadar kolay 
olamıyor. Çünkü bu sahada ha· 
diseler çok daha mudildir, neti· 
celeri uzun zaman sonra meyda· 
na çıkar. Bir maarifçinln, bir 
terbiyecinin yaptığı fahiş bir teş 
his hatası, memleket irfanında 
feci neticelerini vermekte hayli 
gecikiyor. Bu yüzden mes'ul u -
nutuluyor veya sahneden zaten 
çekilmiş oluyor. 

Demek ki aylardan, belki de 
yıllardanberi devletler, birbirle- ı 

rile gizli harp hl\linde imişler 

de farkında değilmişiz. 

GarpWaşmak istediğimiz za · 
mandanberi maarif meselesinde 
daima bir milletin adını örnek 
diye kullanırız: Fransız maarifi, 
Alman maarifi, Anglo - Sakson 
maarifi. Garbı, Fransız kultürile 
öğrenmiş olmanın verdiği bir ko 
!aylık, Fransız tarzının yerleşme

sine ve belki sevilmesine sebep 
olmuştur. Fakat bu tarzı mutlak 
olarak alkışlıyanlar ne derece 
haksız iseler, maarif sahasındaki 
bütün muvaffakıyetsizliklerin 

sırrını orada anyanlar da ayni 
derecede haksızdırlar. 
Çoktandır bütiin derdi bir tek 

membaa irca eden bu muarızla
rın fikirlerine yabancı değiliz : 
.Kabahat programların yüklü 
olmasında. Fransız metodu, ço
Mlkları ezberciliğe götürüyor. 
Japonyanın payıtahtını öğretme

nin ne faydası var? Kitapları bi
rer maıumat ambarı olmaktan 
kurtarınız; Anglo - Sakson me • 
todunu alınız!• 

Fakat ne olursa olsun, mevzu
bahs olan mesele tek adamın sıh· 
halinden çok mühim, çok büyük 
bir meseledir. İnsanların sıhhat
lerile olduğu gibi, kafaları da 
taş tahtası gibi yazıp bozarak oy
namıya hakkımız yoktur. Bir 
neslin ihmal ve hatasını nesiller 
tashih etmekle bitiremiyor. Bun
dan dolayı artık otuz yıldaıı:beri 
zaman zaman moda gibi gelip 
geçen cereyanları bir kenara ko· 
yarak bala cesaret edemediğimiz 
.kendimize göre maarif• i ara· 
mıya çıkmalıyız. 

Ne vakittenberi, yeni bir harp 
patlarsa dünyada taş üstünde taş, 
gövde üstünde baş kalmaz! di
ye feryatlan basanlar, desenize 
ki, boşuna telaşlanıyor, sinirle • 
niyor, kendil('Tini kötü kötü ev
hamlara kaptırarak zivanadan 
çıkıyorlarmış. 

Heygidi, gözünü sevdiğim 

yirminci asır diinyası hey, sen 
ne şeker şeyınissin be! Tek bir 
top, tek bir bomba, tek bir tor
pil patlatmadan, milletler ara • 
sında gizli gizli horbi yaphrı • 
yor ve aman bugün yarın harp 
olacak diye bir takım korkak
lann tam ödleri patlıyacağı sı· 

rada da tutuyor, konferans, mü 
tareke, sulh b~berlerini orhıya 
salıveriyorsnn! 

Eğer bu son konferans, mü, 
tereke, sulh sözleri gerçekleşir 

de ortalık bn sefer de süt liman 
lık olur.ı.a, bir dahasına kı~ a -
met kopsa Avrııpada kimseyi 
harp sOzünc inandıramazsınız. 

OSMAN CEMAL KAYGll,I 

Lebrun Majin 
Hattını Gezdi 
Metz, 19 (A.A.) - Fransa Re

isicümhuru Lebrun refakatında 
Metz askeri kumanaan Gene -
ral Loiseau olduğu nalcie dün 
Magiııot hattını ziyaret etmiştir. 

Thionville mıntakas;ndaki tah 
kimatı gezen Lebrun bt• mınla· 
kanın geçilmez bir hale geldi -
gini muşahede etmıştir. Reisi -
cümhur buradaki askerin yaşa -
yış şartlarile de alakadar olmuş
tur. 

Mumaleyh bundan sonra tali -
!ini geçirmekte olduğu Marcı -
Lehaut' ·a avdet etmiştir. 

---000--

İştirak Edeceğimiz 
Sergiler 

Ankara, 19 (İKDAM Muhabi 
nnden) - Hükılmetimiz 10 ey
!Ulde Selanikte, 7 eylülde Bel -
gradda ve 17 .eylülde Viyanada 
a.,ılacak sergilere iştirakimize 

karar verdiğini evvelce haber 
vermiştik. Bu sergilerden Atina
daki Ticaret Vekaleti dış tıca

ret daıresi şeflerinden B. Zekı 
Doğan, Belgraddaki B. Mazlum 
Ataman ve Viyanadakinc- de B. 
Nurullah Tolun komiser olarak 
tayin edilmişlerdir. 

Vekalet, her üç sergiye ait 
numune ve malları İstanbulda 

temerküz ettirmiştir. Alak.alı 

memurlar bugünlerde İstanbul -
da toplanmış bulunacaklar ve 
ba nıimunelerle mallan alarak 

sergi yerlerine hareket edecek -
krciir. 

Selanik şergisinde bundan ev 
ve. kazanılan muvaffakıyet ve 
diğer sergılere verilen ehemmi
yet dolayısile Tıcaret Vekaleti 
hazırlıkların ı:ı.oksansız olması ı

çın her turlu edhır alını bu-

Öteden başka bir ses yükseli
yor: .Amerikan mektepleri mi? 
Tecnibe namı altında bilgiyi a • 
vamileştiriyorlar. Çocuklarda il
mi zihniyetin t sekkülüne mani 
oluyorlar; hasılı onları cahil bı • 
rakıyor1 ar. Cermen kültürünü a
lınız. Orada ilim de omatizma 
kadar derindir> 

Hakikaten bu mutaleaların 

• ayrı ayrı ve mücerret olarak • 
haklı olmadıkları söylenemez. 
Fakat, sadece mücerret olarak 
kendi memleketlerinde, kendi iç· 
timai sartlarının netıcesi halin .. 
de doi'mus olan bu maartf sis • 
temlerini memlekf'tfmfzc tatbik 
etmek mcvmbahs olduğu zaman 
m<>scll' tamamen değişir. 
Bıze ne Fransız, ne Alman, ne 

Anr,lo • Sakson maarifleri lazım. 

1 
Bize. yalnız bız~ güre maarif ıa
zım. Bu hayide sözü birrokları 

dblapalis hakikati addedecekler
dır. Fakat cekinmedcn bu .Bize 
göre maarıf, fıkri üzerinde ısrar 
ııAebiliriz. Çünkü bu suretle me· 
selenin ruhuna dokunmuş olaca
ğız. 

Doktor bir hastayı tedavi et • 
mek istediği zaman evvela ihzari 
teşhis (pronostic), sonra tam teş· 
his (diagnostic) koyar. Bunun 
muayyen kaideleri ve usulleri 
vardır Bütün bu safhalardan 
geçtikten sonradır ki, onun teda
visi isabetli ve ilmi olabilir. Va
kıa hastayı görmeden ilaç ver • 
mek, veya bu zahmetlere katlan
madan hüküm vermek de kabil· 
dir Fakat buna doktorluk den· 
mez, ve şayet hasta iyi olursa bu
rada keramet nev'inden bir şey 
aramalıdır. 

Bir hastanın tedavisi veya bir 
insanın sıhhati mevzubahs oldu
ğu zaman teşhisin bu kadar e • 
hemmiyeti oluyor da, bir memle
ketin irfanı. bir milletin kültü
rıi mevzubahs olduğu zaman ne
den teşhis, hiç olmazsa ayni de
recede ehemmiyetli sayılmıyor? 
Bunun da öteki gibi bir takım 
kaidelere ve usullere tabi olması 
gelişigüzel, keyfi müşahedeler, 
tahminler, tamamen indi müta
lealar veya sırf mevzii tecrıibe
ler üzerine istinat etmesi lazım
geldigi diışünülmüyor? Hulasa. 
neden bir organik teşhis, nazarı
mızda ilmi bir iş sayıldığı halde, 
içtimai te hise ayni gözle ,bakıl
mıyor? Bunun sebebi • maalesef· 
içtimaiyat ve maarif meseleleri
ne herkesin kan•masıdır. Orası 
okur yazarların mahalle kahvesi 
gibi bir sev sayılıyor. Dedikodu 
kabilinden \'e tamamen zaptli 
rapttan iiri her sö2e ceva2 \'erıli
~yor. 

Ampirik tiptan, ilmi tıbba in
tikali temin eden. her yden ev-

Bu ne bir zümrüdü anka, ne de 
bir haceri felsefidir. Onun bu • 
lunması için bir maarif deha"' • 
nın çıkmasını beklemeğe de lü
zum yoktur. Bu sadece kendimizi 
tanımak ve içtimai bünyemizin 
hususiyetleri hakkında tam ve 
teferruatlı bir teşhis koymakla 
mümkün olacaktır. Bütı.in teş • 
hisler gibı bunun da usulü, kai
delerı vardır ve tatbiki ıcin her 
şeyden evvel muayyen bır za • 
man <abretmek lazımdır. .An· 
kd monowafık d nllen bu tet. 
Jiık, garp i!l!llekctlermden bü
yük bir kısmına tatbik edilmı ve 
beklenen neticeler alınnuştır: 

Memlek<'timizın muhtelif mınta
kalarında dikkatle ve sabırla tat
bik edilecek anket monoğrafık • 
!erin neticesi bir enssitüde top
landıktan sonra ancak ilmi bir 
surette hangi terbiye tarzını ta • 
kip etmemiz veya muhtelif şart
lar altında buna ne gibi hususi· 
yetler vermemiz Jazımgeldiğini 
söyliyebiliriz. 

Amma diyeceksiniz ki, aksiyon 
adamının bu kadar sabra taham
mülü yoktur; o, işin yürümesini 
ister. Fakat zaten bütün bu tet -
kikler gündelik işlerin ytirümesı
ne mani olacak mıdır? Bu tetkik
ler yapılmadığı zaman da gün • 
delik isler yok mu idi? Bırakınız 
bu işlerin yanıbaşında artik me
seleye tamamen ilmi bir veche 
verecek olan tetkiklere başlan • 
sın. Büyük bir kültür davası 

mevzubahs olduğu sırada birkaç 
senenin ne ehemmiyeti var? Ha
kiki bir tedaviye girebilmek ıçin 
her türlü hayal ve prejujeyi zi. 
hinden kovarak teşhisini yapan 
doktor gibi, terbiyeci ve maarif
çinin de bütün utopielerden, mü
cerret terbiye nazariyelerinden, 
ısmarlama maarıf sistemlerinden 
evvel kendi mevzuunu hakkile 
tanımalı, tenevvülerile beraber, 
içtimai bünyeden ibaret olan bu 
mevzuu, tam ve teferruatlı bir 
monoğrafi ile vazıh ve sarih bir 
şekilde anlatmalıdır. Ancak bu 
esaslı haızrlıktan sonradır ki han. 
gi şartlar altında hangi sistemle
rin memlekete şifa vereceğinden 
bahsedilebilir; nerelerde, hangi 
mekteplerin açılması, liselerin 
nasıl bir ıstikamete tevcihi, mes
lek tahsilinin ne şekle konulması 
lfızımgeldiği söylenebilir. 

Bu suretle bir Fransız Yeya 
Alman maarifi ht>veskarlığı~ın 
doğurduğu .her an değısme• teh
likelerınden korunmuş, memle. 
ketir eı cok istikrar ,.e selamet 
istiven ırfar •abasında artık me
todlarını \'e istikametini bulmuş 
bir Tiırk m;,arifinden, yani .bize 

Hava Manevrasın 
Muvaffak Olduk 
Gelecek.. geliyor .. geldi.. d 

ken İstanbul, nihayet dün ta 
yare filolarının hü<unııına u . 

Tadı. Zehirleyid, yangın çıka 
cı gazlan gördü. Bunlar kar . 
smdaki korunma çarelerinin ı 
rübcsini de yaptı. 

Dünkü tayyare manena•ı li 
zi iki bakımdan pek çok sevi 
dirmiştir. 

Bunun birincisi, büyük 
iftiharla göj;'Sümü.zü kabart 
kahraman Türk tayyarecilcrid 

Şe!ıre akın esnasında gö,t 
dikleri dikkat ve intizam, bo 
baların lam yerinde ve isabe 
atılı~ı yarın için bize en büy · 
kuvveti ve sarsılinaz bir im 
aşılamıştır, 

Bugün Türk göklerinde uç 
Türk tayyarecileri, yarın, düş 
man şehirleri, düşman siı:erle 
üzerinde mukaddes vazifeleri 
yaparken Türkün kuvvet ve k 
retini büyük bir muvaffakiyet 
le göstercekler ve orta Asyad 
kalkarak atı ile cihana hakim 
lan ecdadı gibi, tayyareleri!e 
bütün dünya göklerine haki 
olduklarını isbat edeceklerdir. 

Bugüne kadar eğilmiyen 8 
yıldlzlı Türk sancağını, dünl 
göklerinde yükselten Türk ta 
yarecilerini ve onları yeti ti 
Tenleri tebrik etmek en büy(i 
vazifedir. 

ikinci memnuniyet de dünk. 
manevra esnasında halkın gö 
terdiği itidal ve tayyarelerle ~ 
kından alakasıdır. 

Kadın, erkek, genç, ihtiy 
herkesin hiçbir telli~ gösterm 
den bir an içinde sığınakla 
girmesi, ve hava tehlikesine k 
şı kornnması çok büyük bir m 
vaffakiyettir. Bnnu birçok de 
falar te<:rübe eden Avrupa seh 
!erinde bu derece dikkat, i~ti 
zam ve sürate tesadüf edilme 
miştir. 

Korunmada halka yardınıcılı 
eden itfaiye ile diğer memur! 
rın hiçbir acemiUk gösterıned 
islerini ba arması da ayrıc lıİ . a 
sevınç mevzundur. 

Dünkü manevra her iki b 
dan da Türkün kabiliyetini 
kasını ve itidalini göstere.: 
imtihan olmuş ve Türk m ·ı 
ih 1 

c anın gözleri Önündeki b ·· 
imtihanda pek parlak k3" 
muvaffak olmuştur. 

~·············· .... 
ı ANKARA HABERLERİ 
: ...................... .. 
Pamuk Endüst 
rimizdeki İnkişa 

Ankara, 19 (İKDAM )l:ııha -
birinden) _ SünıerbanJtıl1 tesis 
v~ işlettiği devlet panıııkl en. 
dustrisinin n"" . 1çiJ!dek 

""" senesı 
vaziyetine ait eıı.teresan b r 
por hazırlanrnıstır. Fabrl~ 
mızın son sene · · d ki ~a . ıçın e .. _ .. ı 
seyrıni tesbit eden bu ralt""a,. 
bu milli tesislerin muv~ 
·ı · - . .dan yır erme devamları bakıJlll"'" 

herkesi memnun ed k ıık 
kl . ._._~ ece 

se ın..W;_"(lir. 

Barn mailde vazifeli 
938 Yılında milll haın e 

pi) asalarının gerek istibSI' ge • 
rek fiyat bakımından kaYd ı
ği hareketler ınıitecanis o 
tır. Bir tar aft an dış, diğer artfo 
tan ><; piyasaların pamuk ıııll"" 
bay aalarının artması arz ve ti" 
lep arasın<la nisbetsizlikler W 
lit etmiştir. 

::\!illi fabrikaların istılıJAkİ 
çinde Sümerbank labrita!JJ111l" 
istihlaki mühim bir yer tu • 
tadır. Pamuklu endüstrlsjnlll ır. 
tihlak., bir taraltan beş 
program mucibince yeni 
büslerin eski'ere iltıhakı 
taraftan yükselen pıyasa 
kabılıyetıne muvazı olarak ın 
!atın tezayudü ıle genışlemke 
dır. Son beş ıl iç nele ıda e n 
pamuklu fabrikalarının P""a • 
dan satın aldıkları pamuk mik· 
tarı, u rakamlara balig olm 
tur: 934 de Hl65 935 de 
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SAYFA-4 

ATATÜRK'ÜN 

S.. . ''B "' 
uvarı : ogaza ,, 
Emrini Almıştı 

Gece geç vakte kadar uyanık 
kalan Atatürk sabaha karşı Ri -
ya:;eticümhur dairesine istiraha 
te çekildi. 

Atatürkün hususiyetlerinden 
bir:s de çok çalışıp az uyumasıy
dı. Ebedi Şefin tekmil hayat 
safhasında ~ itiyadı muhafaza 
ettiği yıllarca yanında bulu -
nanlar hayretle naklediyorlar. 

Sabaha karşı istirahate çeki -
len Atatürk ertesi, 2 Haziran 
Çarşamba günü öğleye doğru u
yandı. Dairenin banyo salonun -
da banyosunu aldı. Yine bu ban
yo kısmına mülhak masaj ma -
saj yapıldıktan ve kuvaförde de 
hususi berberi Mehmedin itina 
ile tuvaletı ikmalinden sonra a-
çıl- renk kostüm, spor gömlek 
giyerek güverteye çıktı. 

Atatürk bugün de yatın içeri
sinde tetkiklere devam edecek, 
diğer kısımları gezecekti. 

O gün de kısmen bu tetkikler
le geçirildi. Öğleden sonra yata 
gelen Dahili ye Vekili, stanbul 
Valisi, Başvekil, Tarih ve Dil 
Kurumlarının muhtelif Kolbaş
kanları olan Meb'uslar, Doktor 
Şakir Ahmet Ediz, diğer Meb'us 
hekimler sırasile Atatürk tara
fından kabul edilerek muhtelif 
mevzular tizerinde konuşuldu. 

Atatürk neş'esini muhafaza et
mekle beraber gündengüne iler
leyen Siroz hastalığı yüzünden 
zafiyeti artıyor, bu artış gerek 
yiı.zdeki hatlar, gerek renk ve 
gerekse tavırlarından belli olu -
yordu. 

Maamafi, her şeye rağmen şa
şılacak bir tahammulle rahatsız
lıktan zerre kadar behsetmiyen 
Atatürk üç mühim mesele üze -
rinde tetkikler yapmak, alaka • 
darlardan malümat almak ve di
rektif vermekle meşgul bulunu
yordu. 

2 Haziran günü öğleden sonra 
yatın orta salonunda Vekilleri 
kabul eden Atatürk bilhassa Da 
hiliye Vekili ile imar işleri ü -
zerinde uzun uzun görüştü. Bir 
kaç saat süren bu kabul sırasın· 

da şehir mütehassısının hazırla
dığt avan proje tetkik edildi. A· 
tatürk proje hakkında bazı di -
rektifler verdi. İmar işlerinin tez 

elden başarılması için Dahiliye 
Vekiline luzumlu talimat ta ill
ve edildi. 

Mtiteaddit zevatın kabulü ak -
şama kadar devam etti. Akşam 

yemeğinden sonra ayni salonda, 
yatta bulunan Meb'us hekimleri \ 
kabul eden Ebedi Şef onlarla da 

- Tabii, sonra? .. En meraklı 
yerinde kestin .. 

- Sonrasını hiç sorma .. anla -
tamam .. 

- Benden de gizli ::ni? .. 
Bu sual, Nerimanı düşündür

müştü. Birden, bir ürperme ge
çirdiği gözlerinin buğulanışın -
dan belliydi: 

- Hayır .. senden de gizli de
ğıl .. nasıl olsa, bir gün öğrene -
ceksin. Fakat, şimdi, sırası değil 
gibi geliyor, bana .. 
Sühey!anın halinden, arkada

ıına karşı kırıldığı anlaşılıyordu. 

Yüzünde acı bir tebessüm dolaş
tı: 

- Ya, dedi .. Peki öyle..vse .. 
Neriman, Süheylayı darıltmak 

istemezdi, bu, işine gelmezdi: 
- Darıldın Süheyla, biliyo -

rum .. beni affet.. asıl söylemek 

• 

1 rahats~lıkları etrafında görüştü. 
Hekimlerle yapılan konuşma

larda Mütehassıs Fissingen'in 
bir deta daha celbile kat'! mua _ 
yene ve rapor alınması umumi 
karar halinde ortaya konulmuş
tu. Yalnız müdavi hekim henüz 
buna zaman bulunduğunu ileri 
sürerek tatbik edilen gıda ve 
ilaç rejimlerinin iyi neticeler 
vermekte berdevam olduğunu, 

bilhassa yatla yapılacak deniz 
gezintilerinin hava değiştirme 

hususunda mühim rolü bulun -
duğunu, çok geçmeden hastalı -
ğı önlemek imkanının ele geçiri
leceğini müdafaa ediyordu. 

Bu karar ve müdafaa netice -
sinde, Fissingen'in getirilmesi i
çin bilahare emir verilme« üze
re şimdilk müdavi hekimin tam 
bir istiklalle tedavi işlerine bak
ması emredildi. 

Yine gecenin en ileri saatleri
ne kadar salonlarında meşgul bu 
lunan Atatürk saat 3 te istıra -
hate çekilirken ertesi 3 Haziran 

günü Marmarada hır cevelan ya 
pılması içın harekete hazırlan -
masını suvariye emretti. 

3 Haziran Perşembe: 

Ebedi Şef Atatürk'ün yatla ilk 
defa tenezzühe çıktığı bu tarih, 
Ebedi Şefin ilk kriz geçirdiği gü 
ne tekaddüm eden bir tarih ol -
mak itibarile de ayrıca 
tetkiktir. 

şayanı 

O sabah Atatürk saat 10.30 a 
doğru uyanarak mutad sabah 
tuvaletlerini ikmalden sonra 
blömaren cakeı ve beyaz klanel 

panta!on, beyaz iskarpın, ayni 
renkte kasketle dairesinden çık
tı .. Kıç güvertede, bambo takım
lardan bir şezlonga oturdu. Ken
disini ihtiramla karşılıyan maiy
yet erkfınına iltifat ederek on -
ların da huzurunda mevki alma-
!arına müsaade etti. 

Atatürk'ün şaşılacak bir ira -
de kudreti ve tahammülle 
neş'elı bulunmağa çalıştığı far
kediliyordu. Bu centilmence de
niz kıyafetinin altında Ebedi Şe
fin yüzü fazlaca soluk görünü -

yor, nafiz bakışlarında yorgun -
luk ve krizin bir evvel sezişle 

farkına varılan manası görülü -
yordu. Denilebilirdi ki Atatürk, 
3 Haziran günü, bugüne tekad -

düm eden ayların ve arasıra is -
tirahat mecburiyetinde bırakan 

fasılalı rahatsızlıkların sürdüğü 

sıralarda dahi bu kadar rahat -
sızlık ifade eden bir yüz manfı
sile görülmemişti. Mamafih Ebe 

7-

istediğim şeyi ifade edemedim. 
Yani, demek istedim ki, üst tara
fını anlatamam .. 

Önüne baktı, yavaş bir sesle: 
- Nasıl anlatayım, Süheyla, 

dedi, bütün hayatımın en mah
rem macerası .. 

Süheyla, irkildi: 
- Senin en yakın arkadaşın o-

lan benden de gizli mi?. 
- Yok .. hayır .. 
- O halde?. 
Neriman başını kaldırdı. Sü

heylanın gözlerinin içine bakı -
yordu. Dikkatle baktı.. sonra, 
bir kabahatli gibi masum duran 
yüzü değişti. 

Gülerek: 
- Süheylacığım, anlatamam, 

dedi. Senden gizlemek istediğim
den değil. ne bileyim, tuhaf bir 
hia altındayım .. isters~n. bu his-
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Nevyorg SergisiK d 1 ç k F 1 ltalyanlar Nasıl 
İZMİRDE CEM.\!. a ın ar o az a .. . 

Elbise Parası Veriyor Donekhk Yaptllar - Amerikadaki Nevyork sd.'" 
gisi gibi muazzam bir sergi ev
velce de yapılmış mıydı? 

- Evet .. Amerika istikl!l!i • 
nin senei devriyesi münasebetı
le Şikagoda yapılmıştL O za • 
man Osmanlı imparatorluğ•:n • 
dan da bir heyet gitmiş ve ayrı 
ca sergiye birçok mallar giinde
ri!mişti. 

İSTANBULDA !\iLİ 
- Ateş böceği nasıl ziya neş

reder? 
- Bu fili kimyevidir. Ha\ a

daki oksijenden maada iki k rr.. 
yevi maddelerin neticesinde o • 
luyor. Fakat bu maddeleri he
nüz bilmiyoruz. 
İZMİRDE HÜSEYİN KAZI!\I 

- Binbir gece masallarını k!m 
yazmıştır? 

- Binbir gece masallarını yazan 
şahıs belli değildir. Eserin mev 
zulanna göre bunun bir şahıs 
tarafından değil muhtelif za -
manlarda muhtelif eşhas tara -
fından yazıldığı kanaati var • 
dır. 

Mamafih eserin yazılış tarzı
na göre İranlılar tarafından ya
zıldığı ıhtimali kuvvetlidir. 

Binbir gece masalları bütün 
dünya dillerine tercüme edilmiş 
tir. 

TAKSİ:l-JDE NUSRET ERTEZ 

- İsa peygambc-r nerede doğ 
muştur? 

- Isa Peygamber Filistin:ie 
mazarette Beytullahim'de doğ -
muştur. 

eli Şef hal ve tavrındaki bu ifa
deyi bazı mevzular üzerinde ko
nuşmağa başlıyarak çabucak i
zale eder gibi oldu. 

Öğleye kadar ayni mevkide is
tirahat ettikten sonra salonuna 
geçerek öğle yemeğini aldı. O 
aralık aşağıya inen suvariyi ya • 
nına çağırdı, iltifatta b\ı.undu, 

sordu: 
- Harekete hazır mısın? 
- Hazırım Paşam! 

- Kaçta yola çıkacağız? 
- İrade buyurulduğu vakit! 
Ve .. bu konuşma ikindi üzeri, 

saat 15 te şamandıradan hare -
ketle nihayet buldu. 

Yat, saray rıhtımına muvazi 
bir seyir hattı üzerinde ilerliye -
rek Adalar istikametine doğru 
yol alırken Atatürk kıç güver • 
teden ayrıldı. Kumanda J«iprü • 

süne çıkan merdivenleri, küçük 
Ülküyü elinden tutarak ve be -
raber götürerek çıktl. Yatın üst 
köprüsüne geldi. Buradan şehri 
seyrede ede Marmaradan kopup 
gelen serin rüzgara göğüs vere
rek birkaç saat etrafı gözden ge
çirdi. 

Savarona, limandaki gemile -
rin selam ve ihtiram düdükleri 
arasında süzülerek şahane bir 
duyuşla Marmaraya doğru açı

lıyordu. 

(Devamı var) 

sime çekingenlik utangaçlık, 

de, ne söylersen söyle .. 

Süheylanın kafasınd:ın, bir -
den bir şimşek çaktı. Gözlerinin 
içi parladı, başını sallıyarak: 

- Ya .. demek .. böyle .. seni, gi
di yaramaz, seni .. anlatılamıya

eak kadar gizli maceraların, ha
tıraların var, demek? .. 

Neriman, yerinden fırladı, Sü
heylamn boynuna atıldı. Onu 
yanaklarından öptü. Yüzünü, 
saçlarına dayıyarak: 

- Süheyla, dedi, her şey an -
ladığın gibi .. bildiğin gibi.. 

Süheyla, anlamamazlıktan gel 
di: 

- Nasıl yani. anlamadım ki .. 
- Anladın işte .. beni söylet -

mek, ağzımdan dinlemek, son -
ra, tatlı tatlı, heyecanla dinle -
mek istiyorsun .. 

Bu son kelimeler, Süheylanın 
asıl maksadını açığa vurduğu i -
çin, genç kızın biraz canı sıkıl -
mıştı. Ne cevap vereceğini şaşır
dı. Yutkundu. Fakat, Neriman 
Süheylanın, harikuli'ıde bir hikA-

Halbuki Şık Ve Zarif Olmak 
İçi n Çok Para İstemez 

j Yazan: Loretta Y oung 1 
Loretta Young'un bir Fran

sız mecmuasında enteresan bir 
yazısı çıkmlştır. Bu makale, şöy 
le bir baş:lıktB§ımaktadır: 

•Hiçbir zaman yeni elbise 
sahibi olmamış olan küçük hem 
şirenin nasihatleri•. 

Loretta Young, diyor ki: 
Genç kızlar ve kadınlar için 

makul 't:ir nisbet dahilinde pa
ra sarfederek giyinip kuşanmak, 
gerek kendilerine ve gerek baş 
katarına karşı bir vazifedir. 

Hiç şüphesiz bundan birkaç 
sene evvel elbiselerim için sar
fedmemekte olduğum paraları 

bugün sarfedebilecek bir vazi -
yette bulunuyorum. Fakat sa -
yimle hayatımı kazanmağa baş 
lamış olduğum tarihtenberi ka
zancımın bir kısmını giyinme ih 
tiyacıma tahsis etmişimdir. 

Güzel ve zarif bir tuvalet, her 
kadında nefsine itimat uyandı
rır ve t,er vaziyette tamamile 
azade ve müs terih olmasına yar 
dım eder. 
Kadınların kaffesi, modayı 

bütün tefcrrüatı ile takip ede
mezler. Fakat elbise satın alma· 
ğa tahsis edilmiş olan paraların 
çok büyük temettü temin edece
ğine kail olanlardanım. 

Benim tuvalete olan inhima
kimin sebebi, küçük kızkardeş 

olmamdır. Malumya, küçük kız 
kardeşler, ablalarının eskilerini 
tamir ederek giyiyorlar. 

H'.ç şüphesiz Pollyams ile Sal 
Jy, bir küçük kızkardeşinin ta -
hayyül edebileceği en iyi abla
lardı .. Fakat acaba siz hiçbir za 
man kullanılmış elbise giydiniz 
mi? 

Bir ı>.ile içinde en son mevkii 
işgal etmek ve bir elbisenin si
zın sırtınıza geçmesi için evvela 
başkalarının sırtında dolaşması 

!azım olduğunu hissetmek ne 
demek olduğunu bilir misiniz? 

Polly Ann'ın elbiselerine hay 
ran oluyordum. Fakat iki sene 
sonra bu elbiseler bana verildi
ği zaman ne hale geleceklerdi 
diye acı acı düşünüyordum ... 

Belki sizler de bu vaziyette 
bulnmuşsunuzdur, fakat buna 
karşı nasıl bir aksülamel yaptı
nız, bilemiyorum. Bana gelince 
bu vaziyet, beni güzel, biçimli 
bir elbise, şık bir manto, !bir 
kürk karşısında kendisini kay
bedecek derecede tuvalet düş -
künü bir kadın haline getirdi. 

Sonra bana yaraşan ve yaraş
mıyan tuvaletler hakkında ol -
dukça derin malumat peyda et
tim. Hattı hareketim, gayet ba
sit... Baktım ki modaya uygun 

ye dinlemek ihtiyacile kıvrandı
ğını, asabının gerginliğinden, 

şakaklarının atmasından, dişle

rinin gıcırdamasından anlıyordu. 
Neriman, arkadaşına daha iyice 
dikkat etti. Dudakları gerilmiş, 
morarmış, burun delikleri irileş
miş, gözleri yarı baygın bir hale 
gelmişti. Dik ve olgun göğsü, sık 
sık inip kalkıyordu. El hareket
lerinde asabi, telaşlı bir hal var
dı. Neriman, Süheylanın ne şid
detli bir buhran geçirdiğini far
ketmekte gecikmedi. İçin için 
gülmekten kendisini zor tutu -
yordu. 

Süheyla, dalgındı. Nihayet da 

yanamadı. Nerimanın bilekle -

rinden tuttu. Sımsıkı yakalamış
tı. İrileşmiş gözlerile onun göz -
!erinin içine baktı. Sert, titrek 
bir sesle: 

- Anlat Neriman, dedi .. anla
tacaksın .. 

Neriman, arkadaşının bu fev
kaliideliğinden adeta ürkmüştü. 
Süheylayı, ilk defa bu halde gö -
rüyordu: 

Loretta Young'un zarif bir 
spor elbisesi 

bir elbise bana uygun gelmiyor, 
bana yarıt§llllyor ... Derhal mo
dadan vazgeçiyorum. Keıı.di si
llhuetini ve kendisine yakı.şan 

renkleri bitarafane tetkik et -
miş olan bir kadın, daima inti
hap etmesini, hem de iyi inti -
hap etmesini bilir .. Kendisine ya 
raşacak hututu, renkler seçer. 

Bir kadın, bir mağazaya an -
cak kendisine yaraşacak efüise
leri satın almak maksadile gi
reck olursa ihtimal pek az bir 
şey satın alır, fakat alacağı şey
lerin en iyi cinsten olur ve ek
seriya bunları bir sene kullana 
bilir. 

Her türlü zarafetin esas, el
de edilmek istenilen tesir göz
den kaybedilmeksizin tersim e
dilmiş olan sade ma olar ·ve sil
lueti tebarüz ettirecek imkan -
!ardır. Elbiselerde yapılan şa -
tafatlı siisler, olan dikkati cel -
bedrse de bir müddet sonra glı
zü yorar ... 

Avrupa kadınları.ııın şıklıkla 
şöhret kazanmalarının hakiki 
sebebi' en calibi dikkat kıyafe -
tin sade siyah bir elbise, ihti -
marnla seçilmiş bir mücevher ve 
zevke uygun bir şapka ile elde 
edilebileceğini öted.enberi idrak 
etmiş olmalarıdır. 

Avrupalı kadınlar, sadedir -
!er, biz Amerikalılar için ezici 
olan ·bir sadelikle mümtazdır -
lar .. Bizler ise sadelikten kaçı
nırız; aksessuvarlara fazla ehem 
miyet veririz. 

Bizi dünyaya beğendiren kı
yafetimiz, olsa olsa spor kıyafe
timizdir. 

- Ne istiyorsun Süheyla .. 

- Anlat, diyorum, sana .. her 
şeyi, olduğu gibi, !:.ütün tafsila
tı ile anlatacaksın .. 

Neriman bir an düşündü .. 

Otomobil Maslaktan hareket 
ettikten sonra, olan hadiseler bi
~er birer gözünün önünden geç
ti... içi ürperiyordu. 

Süheylanın sabırsızlığı artı -
yordu: 

- Haydi, Neriman, yalvartma 
beni ... Anlat diyorum, sana .. 

Neriman, boynunu büktü, ö -
nüne baktı .. mırıldanır gibi: 

- Nerede kalmıştım? .. 

- Otomobil hareket etti .. 

- Evet .. otomobil hareket et -

ti .. hızlı gidiyoruz ... Boğaziçinde 

büyük bir otelin önünde dur -
duk .. Deniz mavi ve güzeldi .. o

telin balkonu çok şairane idi .. 

hazırlanan masa fevkalade idi. 
Çok içtiğimi, Ek:remin, mütema
diyenJ içmekliğim için ısrar et
tiğini hatırlıyorum .. sonra, bil
llt.iyorum, saat kac olm~u? .• 

Sözüne G üvenilmez 
Kendine Bile Hayrı 

Bir M illetin 
Dokunmaz 

İtalyanların sözünde durur 
bir millet olduklarını kimse id
dia edemez. Bütün tarih, müte
madiyen, her hadisede, İtalyan 
milletinin döneklik ettiğini gös
terir. Romada yetişenler, her ne 
dense, en küçük bir meıııfaat 

kaygıst karşısında, evvelce ver
dikleri sözü unutuverirler. 

Ne garip hikmettir, bilinmez, 
bütün İtalyan diplomatları, ga
liba sözünde durtnaz soylular -
dan yetişiyor. 

Bugünkü faşistlerin, yani Ka 
raıgömleklilerin babalan olan 
büyük harp esnasındaki İtalyan 
krallığı diplomatları tarihe en 
meşhur dönekliği kaydetmişler

dir. Büyük ha1'be girerken, ya
hut ta, girmedn önce birleşen 

ittifak devletleri arasında İtal
ya da vardı. Yani, bugünkü İta! 
ya, sözde, o zaman da, Almanya
nın yanıbaşında harbedecekti. 
Bu sözünü de, tıpkı, bugün ol
duğu gibi, kuvvetle Almanyaya 
vermişti. 

Hesaplar buna göre yapılmij 
tı. Harpten galip çıkılırsa, İtal
yanlar da, dünyanın büyük bir 
kısmını, pay olarak kendilerine 
alacaklardı. 

Fakat, vaktaki, harp patladı. 
Şimdi, kahraman kesilen Roma
lılar, korkudan olacak, muhare
beye hiç yanaşmadılar bile ... U
zaktan seyirci kaldılar. Arpacı 

kumrusu gibi düşünüyorlardı. 

Ne yapalım? Halbuki, verilmi§ 
sözleri vardı. Almanya ile bera
ber del1hal, ateşe atılmak lazım
dı .. Fakat, nerede onlarda o yü
rek? .. 

Düşündüler, taşındılar. ta
mam bir sene, bütün dünya ef
karı umumiyesini oysaladılar, 

hırpaladılar, kitapladılar, hqi 
tarafta menfaatlerinin daha ziya 
de olduğunu kestermeğe çallfı

y<>rlardı. Ne v .. kit ki, beri ta -
raf İtalyanlara, daha büyük va
itlerde bulundu, İtalya, derhal 
evvelce yaptığı ittifakı boııdu. 

Sözünü unuttu, koyduğu imzayı 
yaladı ... 

Her taraf ateş içinde .. Bir de 
baktık ki, İtalya, karşı saflar a
rasında harbe girmiş! .. 

Romanın bu dönekliğine, bü
tün dünya parmak ısırdı. Bunu, 
hiçbir erkek millet yapmaz. 

Halbuki, o zaman, bizim hiç 
bir menfaatimiz olmadığı hal
de, sırf verilmiş olan sözümüzü 
yerine getirmek için, dört sene 
devam eden büyük harp esnasın 
da, aslanlar gibi dövüştük. Mart 
bir millet olarak kendimizi gös
terdik. 

Bugün, şartlar yine aynidir. 
İtalya Almanya ile bağlıdır. A
ralarında askeri ittifak vardır. 

Gece iler !emişti .................... . 

································ .. ... :······· ················· ........................... . 
Neriman, durdu. Soluk aldı. 

Yorulmuştu. Bir saatten fazla 
bir zamandanbri, hayatının bel
ki en tatlı masalını dinleyen Sü
heyla, avını elinden kaçırıruş bir 
dişi kaplan gibi, soluyor, hala -
canlanıyordu. 

Neriman susmuştu. Odanın içi 
ni derin bir sükut kapladı .. du -
varda asılı büyük saat üçü vuru 
yordu. 

SüheylA, saatlerdenberi, daldı
ğı tatlı rüyadan uyanır gibi, ken 
dine geldi.. saatlerdenberi, ilk 
defa kafası, muhakemesi işleme
ğe başlamıştı. Nerimanın kar -
şısında, utanır gibi oldu .. N eri -
man, önüne bakıyordu. 
Süheyla, ciddileşmeğe çalışa -

rak: 
- Öyleyse derhal evlenmek 

mecburiyetindesiniz, dedi. 
- Tabii .. işte onun için hazır

lanıyoruz. Bir an evvel nişan -
lanmak istiyorum .. sonra da, çok 
vak.it geçirmeden evleneceğiz .. 

Rivayetlere göre, bu askeri itti
fak muahedııi, birçok de gizli hü 
kümleri ihtiva ediyormuş ... Ber
linin, İtalyan dönekliğini biline 
mesi, tanımaması mümkün de -
ğildir. Bunun çin olacak ki, AJ,. 

manlar, hemen hemen bütün İ
talyan harici ve dahil! işlerine 

vaz'ıyed etmif gibidirler. MÜ§a
vir, mütehass!B ismi altın.da, si
vil, askerl her İ'talyan devlet da· 
iresinde bir çok Alman vardır. 
HattA, İtalyan topraklrında el -
yevm Alman kıtalarının dahi 
bulunduğu söyleniyor. Bu vazi
yet karşısında İtalyanlar nasıl 
döneklik yapabilecekler?. Bu, 
bir meseledir. Zaten, İtalyanlar 
arasında, şimdiden hoşnutsuz • 
luklar başlamıştır. Almanları i8-
temiyorlar, Almanları ıslık ça -
!arak koğuyorlar. Bu iki devle
tin, zahiren birbirine bağlı bu • 
lunuşnua rağmen, için için, bir 
çok ihtilafları vardır. İtalyanlar, 
Almanların, kendilerini nasıl 

bir felakete sürüklemekte ol
duklarını anlamışlardır. Şimdi -
den, mızıkçılığa başladılar: 

- Dantzig için, Alman emel
leri için neden hari>edelim, di
yorlar .. 

Hitler, AlmanY.ayı yeni gaile 
!ere doğru götürürken, Musolini 
boyuna, itidal tavsiye ediyor. 

Bütün bunlar, İWyanlarııı 
yeni bir döneklik yapmak üzere 
bulnduklarını gösterir .. şimdi -
den sebepler, bahaneler icat edi
yorlar. 

Mihver, er geç yılnl•oaktır. 
Fakat, bu yıkılma, yalnız, Al • 
m~anın ve İtalyanın birl>lr • 
!erinden ayrılması ile lbitmiy&
cek, bu iki devlet de, ~yle bir 
yine bit' rubu a.sır, bellerini dot
rultanuyaacl< şekilde perişan o
la<:aklardır. Çünkü, İtalyada da, 
Almanyada da ademi meınn~ 
yet tazyik, açlık, angıırye soıı 

haddini bulmuştur. Artık, halk: 
- İllallah! ... 
Demiştir. 

Bu iki mihverci devlet, için 
için kayruyan bir kazana benzi
yorlar. Bir gün taşacaklar .. Et • 
rafa yayılan köpükler, dalgalar, 
seller ne faşizmi bırakacak, ne 
naziliği! Bu iki insan cemiyeti, 

makule, aklı selime, hürriyete. 

demokrasiye avdet etmedikçe, 
rahat yüzü görmiyeceklerdir. 

Bu iki millet, seneler var ki, 
umumi seferberlik, harp şartJa.. 
rı altında yaşıyorlar. İnsanları, 
böyle senelerce, uzun süren ve 
:ııihaylltsiz, müddet.siz, mühletıris 
olarak bir facia devri içinde ya
şatmak mümkün değildir. Cebir 
le, tazyikle, tehditle idealler ta
hakkuk edemez. 

Süheyla, ayağa kalktı. Odanın 
i_çinde dolaşarak, duvardaki re -
simlere bakıyordu. Birden Nerr
mana dönerek; 

- Ekremin resmini asmamış
sın? .. 

- İnanır mısın, daha, şöyle 
güzel bir resmini vermedi. 'Ru
me hiç merakı yok. 

- Garip şey ... 
- Tuhaf değil mi?, 
- Hayalle uğraşmıyan bir ko-

can var. Maddi, hakikat taraftarı 
bir erkek .. 

Neriman güldü: 
- Ekrem, hemen kocam mı ol 

du?. 
- Bu vaziyette neyin olaca.it 

ya?. 
- Sevdiğim adam değil mi? 
- Sevdiğin adam mı? .. Yani 

sen de onun sev kilisi öyle mi? .. 
~ırak bu boş şeyleri .. kocan ol -
ması için, ne gibi şartlar Uzun -
sa, hepsi tamam .. yalnız, aranız.. 
da bir niklh eksik .. 

Neriman cevap vennedi, penq• 
reye bakarak, dışarıyı seyretti:. 

(Arkası '1ar)( 
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MJ.IAZRETJ MMET UM A . 
BuGünUn--ı 

Yenilikleri 

Yeni Bir Fakir 
Tefrika: 7 Yazan: Ziya Şakir 

H ti 
wıa111amm•d'ln Doğutu 

azr• 

Hindistanın fakirleri meşhur
dur. Fakat son günlerde Bom -
bay sokaklarında tesadüf .edilen 
bu Iakir, şimdiye kadar kimse -
mn yapamadığı tarzda hünerler 
icra ederek dilenmektedir. Muhammed O Eve 

Açıkgöz fakir bir demet diken 
içine yatmakta ve bir tar aftan 
ıia yerli çalgısı çalmaktadır. Uğur Geti rmişti 

Bu sırada (Hazreti Muham -
med) tatlı bir uyku içinde idi. 
Kendisini beyaz ıbir sofa sarmış
lar .. üzerine yeşil renkli ipek 
kumaştan bir örtü örtmüşlerdi. 

Amine, Halimeyi ilk görüşte 

sevdi. 
- Sevgili yavrumu, büyük 

bir emniyet ve memnuniyetle 
sana teslim edebileceğim. Sen 
de şiına, emin ol ki, hiç'bir kim
senin evladına .benzemiyen bu 
çocuk yüzünden, çok hayır ve 
bereket göreceksin. 

Dedi. 
Ve, (Hazreti Muhammed) in 

üzerindeki ipek örtünün ucunu 
kaldırarak, onun gül rengi çeh
resini, Halimeye ,göstermek is

tedi. 
O anda, Hazreti Muhammed, 

gözlerini açtı. Tatlı uykusundan 
uyandırılmış olmasına rağmen, 
ağlamadı. Bilakis, üzerine eğile
rek bu minimini çehredeki bü
yük cazibeye hayran kalan Ha
limenin yüzüne gülmiye başla
dı. 

Halime, adeta içinde bir ür
perme duyarak: 

- Bütün ömrümde, böyle bir 
çocuk yüzü gömnedim. Bakmak 
la doyamıyorum. Ve bu küçü
cük çehrede, en büyük insanla
rın siması kadar yüksek ibir ha
lavet ve mehabet görüyorum ..• 
Hele alnında parlıyan nur, ade
ta kal<bime tatlı bir ürperme ve
riyor ... 

Diye söylendi. 
Elini göğsüne koyarak, ınını 

mini Hazreti Muhammede derin 
bir hürmetle selam verdi: 

- Esselamü aleyküm, ya Mu
hammed!.. ;:seni emzirmek, be
nim için bir şeref ve saadet ola
cak. 

Dedi. 
Oraya, diz çöktü. Hazreti Mu

hammedı, kucağına aldı, göğsü

nü açtı. Evvela, sağ memesini, 
onun ağzına uzattı. 

Hazreti Muhammed, Halime
nin sağ memesini büyük bir iş
taha ile emdi. .. Biraz sonra Ha
lime, sol memesile de emzirmek 
istedi. r'akat Hazreti Muham -
med, bu memeyi almıyarak der
hal başını çevirdi. 

Halime, bu hale taaccupta 
kaldı. Tekrar sağ memeyi ver
di. Hazreti Muhammed, o me
meyi yine iştaha ile emdi. Ha
lime, tecrü•be için bir daha sol 
memsini uzattı. Hazreti Muham 
med, lııı sefer de onu almadı ... 
O 1oırıan Halime: 

-- Anlaşıldı ... Sağ meme, ken 
disiniı'I olacak.. Sol meme de, 
kızım (şima) ya kalacak. (1) 

Diye mırıldandı. 

* Halime, Hazreti Muhammedi 
alıp Beni Saad yaylasına geldi. 
Zevci Harise: 

- İşte, öyle ıbir çocuk ile gel 
dim ki, bize pek hayırlı olaca
ğına eminim. 

Dedi. 
Haris, Muhammedin yÜzünü 

gördüğü zaman, tıpkı Halime 
gibi, büyük bir heyecana kapıl
dı. Kalbinde ona karşı büyük 
bir muhabbet uyandı. 

Hazreti Muhammed, Halime
nin evine girdiği günden itiba
ren, ailenin ve hatta o muhitin 
vazıyeti değişti. Birdenbire bir 
refah baş gösterdi. 

Develer süt veriyordu. Be -
• ah 

reketli yağmurlar yağmıya, m 
sulter feyiz bulmıya başlanuştı. 

Aile yine ayni faJtrüzaruret 
• b' bir 

içindeydi. Fakat artık 1~ar 
yokluk karşısında kalnuyo.r ' 

. k tı çe knuy-0r-
hı9bir şeyden sı ın 

Haris, llfak tefek kArlı işler 
görıniye ·başladı. BirkaÇ koyun 
satın aldı. Bu koyunlardan, bol 
bol süt alıruyordu. Halime bun
lardan yağ ve peynir yapıyor, 

Haris ile pazar yerlerine gönde
rip sattırıyordu. 

Haris ile Halıne, kendlenı.e 
.bu kadar uğur ve refah getiren 
Hazreti Muhammedin üzerine 
titriyorlar .. onu, esen rüzgar -
dan esingiywlardı. 

Muhammed, sıhhatinde hiç 
bir arıza görülmeden ıbü,yüyor .• 
ve günbegün inkişaf ediyordu. 
Kendisinde, en ehemmiyetsiz 
bir ı.astalıktan bile eser görül
müyor... Vücudunun gösterişi 

ve kuvveti, o yaşta bulunan bü
tün yayla çocuklarına tefevvuk 
eyliyordu. 

Halime, 'Hazreti Muhammedi 
iki yaşına kadar emzirdi. Ve 
tam ikinci senenin sonunda onu 
sütten ke.sti. 

Amine, bu iki sene müddeti, 
büyük bir ızt;ujap içind geçir
mişti. Büyük bir muhabbetle sev 
diği zevci Abdullahm ölümünü 
işittiği gün kalbine düşen ateş, 
bir türlü sönmiiy6r .. bu ateşin 
acısı, bir an bile geçmiyordu. 

Yavrusu (Muhammec:!) den 
ayrılmak da ona pek güç geli
yordu. Ve onu yanına alarak 
biraz teselli bulmak için, me -
meden Jr.esilmesini bekliyordu. 

Halime, (Muhammed) i süt- 1 

ten kestikten sonra aldı, Mek 
keye getirdi. Amine onu görür 
görmez, son derecede sevindi: 

- Artık yalnızlıktan kurtula

cağım. 
Dedi. 
Fakat Halime, Muhammedi 

bırakmak istemedi. 
_ Çocuk, yayla .havasına o 

d 
. lı.ştı ki, şehrın bu fena 

ka ar a 'mk" d •. 1 havası içinde mu un egı 
Onu ,birkaç sene da 

yaşıyamaz. ' ah 
ha bize bırakınız. Biraz d a 
serpilsin. Kuvvetlensin. 

Diye, Muhammedi tekra_r a
lıp götürmek için ağlıya aglıya 
Amineye.,rica etti. . 

- . M hamnıedın 
Vakıa Amıne, u 

. d amıy·ordu. Fa -
hasretıne ayan . . l . .. ıerını kabıı 
k t Ha ımenın soz -a h' edıyor-
etmek zaruretini de ıss 

du. best ha-
ç .. k" yaylanın ser 

un u, .. l gibi 
·çı·n tertemiz bir gu 

vası ı . . olan yavı usunun, 
inkişaf etroış . ·ır ve bo 
hakikaten Mekkenın ag . 

. inde soluvermesı 
zuk havası ıç 

'htiınali vardı. 

.;.:.,:· ·~ ~""" .... 
- -,.,j 

Önüne koyduğu tasa parah 
düştükçe heyecanı artmakta nağ 
meleri daha kıvrak yapmakta -
dır. 

En Büyük Şelale 
Ötedenberi bildiğimiz bazı şey 

ler vaı·dır ki bunların artık hiç 
bir zaman değişmez birer haki -
kat olduğuna kani bulunuruz. 

Mesela, dünyanın en uzun neh 
ri Misisipi, en geniş nehri Ama
zon, en büyük şelalesi de Niya -
gara'dır, deriz. Niyagara şelale
sinin dünyanın en büyük şela
lesi olduğunu bizier vaktile mek 
teplerde coğrafya kitaplarında 

okumuştuk. Şimdi de o suret -
le tedrisat yapılmakta olduğunu 
zannediyoruz. Halbuki iş, böyle 
değilmiş .. Afrikadaki Zambezi 
nehrinin Viktorya Fol denilen 
mevkiindeki bir şelalenin yük -
sekliği yüz dört metre imiş. 
Şu halde dünyada Niyagara 

şelil.lesinin iki misli büyüklüğün
de şelale var .. 

İnsa}} ın Uğur
suzu Olurmu? 
İnsanın uğursuzu olduğu gibi 

eşyanın da uğursuzu oluyor. Me 
sela 1914 tarihinde Prençip adın 
daki bir Sırp tarafından Saray -
bosnada öldürülen ve ölümü bü 
yük lıarbin patlamasına sebebi
yet veren Avusturya Arşidükü 

Francois Ferdinand'ın facianın 

vukua geldiği anda rakip olduk
ları otomobil. uğursuzluğu ile 
şöhret kazanmıştır. Bu otomobi
lin uğradığı kazalar neticesinde 
on üç kişi telef olmuştur. Bere -ı Sonra .. aziz zevcinin fıra~ın-

1 n hastalık günden gune \ 
dan o a ıil 

t Son derec-ede zay aınış 

ket versin ki on üç sene evvel 
Romanyada tahrip edilmek su
retile şeametine nihayet veril -
miş bulunuyor. 

ar mış, · t d'"' 
h l·nde evladına ıs e ıgı 

tı Bu a ı ' 
Lbi bakamıyacaktı. 

g _ . bunları düşünerek Ha 
Amıne,· 

Jimeye hak verdi: 
_Ne yapalım? .. Bari işi, h~k 

t kdirine bırakalım. Evla-
kın a .. 

-~hat ve rahati hatırı ~ın 
dımın su• M 
ben bağrıma taş. basarım. ( u-
hammed) i al, gıt. 

Dedi. 
Halime, dışi merkebine bin

d' Sevgili süt evladını da kuca
- ı. bindirdL Büyük bir sevinç 
gına . 
içinde yaylaya avdet ettL 

* Havalar, sıcak gidiyordu. Gü-
neş, her tarafı yakıp kavuru -

yordu. 
Halime, güneş geçmek kor-

kusile (Muhammed) i sokağa 
çıkarmak istemiyordu. Şayet bü 
yük oğlu onu alıp götürse, fe-

Hitler Bir Yüzme 
Havuzu 

Yaptırıyormuş 
Bir Avrupa gazetesinin yaz

dığına göre Hitler, Yunanistana 
bir komisyon göndermıştir. Bu 
komisyon Atinadan yeşil mer -
mer satın alacaktır. Münihte söy 
lendiğine nazaran da, Hitler bu 
mermerleri Obesalzberg'de yap
tıracağı yüzme havuzunda kul
lanacaktır. 

--oo--

Nasıl Yemek 
Yiyoruz 

na halde öfkeleniyordu. Japonyada garip bir istatis -
Bir gün, çocuk yine (Muham tik yapılmıştır. Bu istatistiğe 

med) i alıp epeyce uzakta bulu- göre, dünyada mevcut insanla -
nan koyun sürüsüne götürmüş- rın yemek yerken ancak üçte 

tKD AM 

Kürek Birinciliği 
Bugün Bitiyor 

Müsabakalar Y enikapı İle Ahır
kapı Arasında Yapılıyor 

Bugün İstanbul su sporları a
janhğı tarafından tertip edilen 
kürek yarışlarının şampiyonası 

bu sabahtan itibaren Yenikapı ; 
Ahırkapı sahillerinde yapılacak 
ve bu suretle birinci belli olacak 
tır. Bllgünkü yarışlar müptedi, 

kıdemsiz ve kıdemli olmak üze
re üç kısma ayrılmıştır. Müptedi 
ve kıdemsi~lerin yapacakları 
yarışları bir de Bayanlar arasın

daki yarışları takip edecektir. 
Teşvik müsrubakalarına puan i
tibarile en önde olan Beykozlu
ları Galatasaray ve Güneş kil -
rekçileri takip etmektedir. 

Bugünkü yarışlara gerek Gala 
tasaray ve gerekse Fenerbahçe-

,. nin bir türlü ikmal edilip Genel 

Direktörlükten gösterilemiyen 
lisansları yetişirse yarışlar çok 
büyük bir ehemmiyet kazana -
caktır. 

Kıdemliler arasında yapılacak 

yarışlarda tek çiftede en kuvvet
li rakipler Galatasaraylı Ali ile 
Beykozlu Mehmettir. İkisi de 
tam formunda olan bu kürekçi -

ler bugün biribirini geçmek için 
bir hayli uğraşacaklardır. 

İki çiftede bugüne kadar Ga -
latasaray ekibi Faik idi. Fakat 
bugün gerek Beykoz ve gerekse 
Beylerbeyinin tam hazırlanmış 
bulunması bu yarışı mühim bir 
safhaya sokmaktadır. 

Bu günün en çetin yarışının 
dört teklerde olacağı muhakkak 
tır. 

Bu yarışı Güneş, Galatasaray, 
Beykoz gibi en kuvvetli ekiple
rin şampiyona için tam olarak ha 
zırlanmış bulunması ve Güneşin 
bu teknede daha fazla muvaffak 
olduğu de gözönünde tutulursa 
bu müsabakanın çok heyecanlı 

olacağı tabiidir. 

Bayanlar arasındaki tek çif -
tenin Güneş lehine, diğerlerinin 
de Galatasaray ekipleri lehine 
bitmesi muhtemeldir. Bugünkü 
yarışlardan sonra İstanbul kürek 
birincisine su sporları ajanı ta
rafından kupa verileceği gibi 
Bayanlara da bir kupa hediye e
dilecektir. 

At Yarışlarının 
Beşinci Haftası 

Bugün Yapı lacak Yarışların 
Çok İyi Olacağı Tahmin Ediliyor 

Dört haftadanberi devam et -

mekte olan at yar!§larının beşin- •----------;? 
cisi bugün Veliefendi çayırında ! B " k •• s 
yapılacaktır. Geçen hafta yağ - UQUn U pOr 
mura ve yerlerin yağışh olma - H k ti , 
sına rağmen büyük bir kalaba- + are e en 
!ık tarafından takıp olunan bu ı + y 
yarışların bugünkü neticeleri bü ı enikapı 
yük bir alilka ile beklenmekte- Açıklarında 
dir. Bugün yarışacak hayvanlar 
geçen haftalara nazaran çok da
ha hazırlanmış olmakla beraber 
bahsimüşlerekin de yeni ve ca -
zip bir şekle sokuluşu yarışın 

daha heyecanlı takip olunacağı
na bir delildir. 

Bugünkü yarışlarda geçen haf
talarda yapılan bahsimüşterek -
!erden başka üçlü bahis te mev
cuttur. Üçlü bahis 3 üncü, 4 üncü 
ve beşinci koşulardadır. Üçlü 
bahis te aynen çift bahis gibi ise 
de bunda. şart üç müteakip ya
rışı birincisini tahmin etmektir. 

Bugün yapılacak koşuların 

programı şudur. 

BİRİNCİ KOŞU 

Üç yaşındaki halis kan Arap 
erkek ve dişi \yalara mahsus o
lup mesafesi 1600 metredir. Bu 
koşuya Diken, Önal ismindeki i
ki hayvan girecektir. 

İKİNCİ KOŞU 

Üç ve daha yukarı yaştaki ha
lis kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsus olup mesafesi 1400 met
redır. Bu koşuya Docaly, Parista, 
Sonoidair, Yatağan, Oya ismin
deki hayvanlar girecektir. 

ÜÇÜNCJ KOŞU 
(Handikap koşusu) 

: İstanbul Kürek Birin· :• 
+ cilikleri Saat 10 
ı Velief endl 
+ Çayrında 
f At Yarışla rın , n Beşinci 
+ Haftas ı Saat 15 
+ 
İ Taksim Stadında 

t Protosyonel Serbest 
: Güreşler Saat 15 ·---------.... 

!is kan İngiliz at ve kısraklarına 
mahsus olan bu koşunun mesa -
fesi 2.000 metredir. Bu koşuda 
üçlü bahsin ikinci yarışıdır. Bu
na Ateş, Şipka, Romans, Sıluay
kaya, Kaya, Ece ismindeki altı 

hayvan girecektir. 
Bu koşu günün en heyecanlı 

koşusudur. 

BEŞİNCİ KOŞU 

Dört ve daha yukarı yaştaki 

halis kan Arap at ve kısraklarına 
mahsustur. Mesafesi 3500 metre 

olan bu koşuya çetin, Alderviş, 
Ceylan, Bahtiyar, İnci, Karakuş 
ismindeki 6 hayvan girecektir. 

Hüseyin 
Bankof 

Bugün Taksim Stadın: 
da Karşı laşıyorlar, 

Türkiye serbest güreş başpeh

livanı Tekirdağlı Hüseyinln de 

iştirak edeceği büyük profesyo
nel serbe6t güreş müsabakaları 
bugün Taksim stadında yapıla
caktır. Tekirdağh Hüseyin bun· 
dan evvel şehrimize getirilen 

muhtelif pehlivanlara ehemmi

yet vermiyerek müsabakalara l.f
tirak etmemişti. Bu sefer Av -

rupada Mehmet Arif namile ve 

kendisini namağlup Türk pehli

vanı diye tanıtan meşhur Bul -

gar Bankof şehrimize getirilmiş 

ve Tekirdağlı ile karşılaşması te 

min edilmiştir. Bugün Takııim 

stadında yapılacak güreşlerin en 

mühimmi Tekirdağlı - Bankof a

rasındaki 4ireştir. İki ıgüreŞ9i 
de hazırlıklarını ikmal ettikle • 

tinden bu miinbakamn çolr-~ 

tin olacağı muhakaktır. Bu gü

reşten başka Mülayim Sundırğılı 

Şerif müsabakası da oldukça e -

hemiyetlidir. Bu iki mühim gü

reşten başka daha bir çok ente

resan karşılaşmalar yapıla • 

caktır. 

Dünkü Boks 
Müsabakaları 
Dün akşam Garden bahçesin

de yapılan boks müsabakaların
da alınan neticeler şunlardır: 

Beşiktaşlı Hüseyin, Ra.usi -
Rausi üçüncü ravuntta müsaba
kayı terketti. 

Marko, Semih - Semih sayı 
hesabile galip. 

Beşiktaşlı Mustafa, Ankaralı 
Hakkı - Hakkı sayı hesabile 
galip. 

1 Beşiktaşlı Feyzi, Galatasaraylı 
Nuri - Feyzi 4 üncü ravuntta 
müsabakayı terketti. 

Günün en mühim maçı Kamil 
ile Ekrem arasında idi. Kamil 
65, Ekrem 69 kilo geldiler, Maç 
2 dakika üzer inden 8 ravunttu. 
Neticede 8 ravuntta da iyi dö -
vüşen Kamil galip geldi. 

. • oız • ... 
Dün Gece Yapı la n Gü
reş M ü sa baka 1 ar ı n ın 
Tafsi lat ı 7 inci Sayfada 

........ 
Dört ve daha yukarı yaştaki 

yerli yarım kan İngiliz at ve kıs
raklarına mahsus olup mesafesi 
2600 metredir. Bu koşuya 6 hay
van girecektir. Ve üçlü bahsin 
ilk koşusudur. 

---··-- -
lardı. 

Andıra Budii, Mavzika, Mo -
chuire, Olga, Ceylan, Nova'nın 
girdiği koşunun favörisi Nova
dır. 

tü. Halime, buna son derecede biri bıçak çatal kullanır. Üçte 

(
1 Bazı rivayetlere nazaran hiddetlendi~ Ve avdet ettikleri biri de yemeği çöple yer. Geriye ö ÜN Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatı·zma 

d K zaman, oğluna acı_ oozler söyle- kalanlar da ne bıçak, çatal, ne D RD. CÜ KOŞU 
bir oğlu ,,e iki kızı var ı. '.z- I" k k k ıanııdao birinin adı (Ayaj, di • mek istedi. de çöp kullanır, bunlann hepsi (Beykoz koşc su) nevra JI, iri lı V8 bütün agrılarınızt derhal keser 
1'-erı'nin (Hadika) idi. . (Arkası var) parmaklarile yer. Üç ;e daha yukarı yaştaki ha- 1- • le b d U · - ---·-------------------------'-------------- ---.:......_& ın a g nde 3 ka9e alınabillr. • -
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SOLDAN SACM.ı 

1 - Bir isim. 
2 - Aptal 

3 - Demicyolu - Bllf etzneıı. 'l 
Mmr mabudu. 

4 - MAn&sız - Kliçük at, mey.. i 
siminde makbul 

11 - İkinci şahsa ait - Dayan-

Dll§. • 

6 - Bir kasaba - Aklı batında. ı 

7 - Eski zamanda bir hart ill-
mi, üstündeki - Edat. 

8 - Mağara - Ateı - Evsaf. 

9 - Yanması kolay - Edat. 
10 - Bir kil§. 

YUKAREDAN AŞACH: 

1 - Bir isim. 

2 - llk harfi yok dibi kara. 

3 - Demiryolu - Yarım - Edat. 
1 

4 - Bir ismi hu - Fecirden,. 
beyaz. 

6 - Bir hastalık - Birinci deıı 
-yalr eu taıırken l&aun. 

6 - ıAptal - Güul sanat. 
7 - Bir harf iaınJ • Tadın i&tnı

Edat. 

8 - MAnbız - Kenar • Maı:ıi11. 
9 - Rakı satan , . ' 

10 - İyi bir su lsıni. 
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Dünkü Hava Raporu 
Yeşilköy meteoroloji istu yo

nundan alınan maUlmata gll~ 
hava Yllrtlun Trakya Marmara 
h • 
avzası, Orta Anadolu ve Kara-

deniz kıyılarında çok bulutlu ve 
yer Yer Y~lı, Egenin cenup 
kısın ·ı 1 ı e cenup doğusunda aÇık 
di" ger bölgelerde umumiyetle bu 

lutlu geçmiş, rüzgarlar Trak}'a 

bölgelerile marmara havzası E
ge ve Karadeniz kıyılarında şi· 

maiden, diğer bölgelerde yer yer 

cenup ve garp istikametinde do

ğü bölgelerde hafif diğer yer • 

lerde orta kuvvetle esmiştir, 

Dün İstanbulda hava buluUıı 

geçmiş, rüzgar şimalden saniye

de 3 i!A 6 metre hızla esmiştir, 

Saat 14 de hava tazyiki 1008,6, 

suhuııet en yüksek 28,5 ve en 
düşük 19.6 santigrat kaydedil • 

miştir. 
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Manisa Hahraları 

Ankarada idim. İzmirde fuar 1 
açılmıştı. Herkes onu görmeğe 
koşuyordu. Bir akşam Ankara 
barlanndan birinde dört arka -
daş dereden tepeden konuşuyor
duk. Söz, İzmirin yeni açılmış o
lan fuarına intikal etti .. Ani ola
rak karar verdik: İzınire gide -
lim. · ..... 

Trenimiz, Ankaradan hareket 
etti. Stepleri andJran ovalardan 
geçerek kırpılmış koyun sırtına 
benziyen dağları aştık. Her zer
resi bizim olan bu kısır toprak -
lardan geçerken bile içimizde bü
yük bir memnuniyet, zevk, neş'e 
ve şetaret vardı. Çünkü kendi e
vintizde idik, kendi toprakları -
mızda yol alıyorduk. Nihayet 
garbi Anadolu dediğimiz cenne
te girdik. Aman yarabbi! .. Tabi
atin, yeşilliği hep bir araya top
lamak için nasıl bir gayret sarf. 
etmiş olduğunu düşünürken hay
retten ve hayranlıktan kendimi 
alamıyordum. Yeşil, hep yeşil, 
her taraf yeşil .. mevsim dolayı
Aile nar ağaçları mevya vermiş -
ti. Narların narin dallan meyva
larını taşıyamıyorlardı, iki bük
lüm olmuşlardı. Tren, düz yolu 
bulmuş, alabildiğine koşuyordu, 
Fakat ne Alaşehir ovası bitiyor
du, ne de Manisa ovası ... Allah da 
bitirmesin ... 

Saatler geçti, bı.z de saatlerce 
bu zümrüt gibi ovalardan geç -
tik ... Gördüğüm manzara, yol ar
kadaşlarının can beraberliği, var
mak istediğimiz gaye, beni haki
katen yeryüzünde cennette ya
§atıyordu ... Tren, bizi Basmaha
ne istasyonuna getirdi ... 

••• 
Kordon boyundaki tramvay 

rayları sökülmüştü. Yeni kaldı
rımlar döşeniyordu. Her tarafta 
inşaat ... Filomuz da bu güzel li
manımızı ziyarete gelmişti. Fu
arı gezdik. Türk milletinin baş -
ka milletlerden hiç bir zaman a -
şağı aklmıyacağını gösteren faa
liyetlerin güzel eserlerine şahit 
olduk. İzmirde dört gün kaldık. 
ben, hayatımda bu dört günü, 
yeryüzünde yaşamı~ addetmi -
yorum. Yukarıda söylediğim gi
bi, ölmeden cennete girm1ştim. .... 
Bandırma tariklle İstanbula 

ııelecek ve oradan da Ankaraya 
dönecektik. Öğle yemeğini Kor
don boyunda bir lokantada ye -
miş ,bazı işlerimizi görmek üze
re hükümet konağı meydanından, 
saat kulesi önünden geçiyorduk. 
Bir de, karşımıza kim çıksa be
ğenirsini? Sizlere Palavracı Mıs
tık diye tanıtmak istedığim, Mus
tafa çıkmaz mı? SeHimlaşbk.. bi
zi, bir kahvede oturup birer kah· 
ve içmeğe davet ettı reddetme
dik .. çünkü hem vaktımız vardı .. 
hem, belki de bir palavrasına şa
hit olmak fırsatı zuhur edebilir
di. Kahveye girdik. Mevzu ara -
mıya lüzum yoktu. Kendisinin 

Çeviren : N. DANTON 
Doktor Haddon, azimkaxa - j 

ne başını salladı: t 
- Hayır .. madem ki hiç kim

se bir cinayet vukubulmuş ol
duğunu size haber vermedi, bu 
cinayeti nasıl keşfettiniz? Nasıl 
meydana çıkardınız? 

- Pencerenin birisi açık bı
rakılmıştı. Bizim memur !ardan 
Duke devriye gezdiği esnada bu 
nun farkına varmış. EvveHi ka
pıyı vurmuş, sonra eve girıruş .• 
Evde bir hırsız bulacağını tah
min edıyordu, fakat böyle bir 
şeyi asla beklemiyordu. 

İzmirde bulunması, bizim ne di
ye İzmire gelmiş olduğumuz, mü
kaleme mevzuunun mukaddime
sini teşkile kafi idi. 
Konuşuyoruz. Palavracı Mıs. 

tık, sordu: 
- Bakalım .. nereleri gördü -

ğünü~ü anlatınız da dinliyelim. 

Arkadaşlarım, sözü bana bırak
mışlardı. Y abut, içlerinde söz 
söylemeğe en ziyade ben teşne 
olduğum için onlara illsat ver
miyerek söze ben atılmıştım .. 
her ne hal ise .. başladım anlat -
mıya .. garbi Anadolunun güzel
liğini, tabiatin oralardaki hari
ka kabilinden inkişafını, umra -
mnı ve bütün bunlar sayesinde 
ahalisinin pek tabii olan saadet 
ve refahını ballandıra ballandJra 
anlatıyordum. 

Palavracı Mısbk, sözlerimi can 
kulağile dinUyordu. Dinliyordu 
amma. yüzünde mütemadiyen is
tihza alametleri beliriyordu. Et
rafıma bakındım .. acaba kendisi
ne bir işaret eden mi vardı? Gü
lümsemesini icabedecek bir şey 
mi vardı? Hayır, hayJr .. o, benim 
söylediklerime gülümsüyordu. 
Kızmadım, desem yalan söyle -
mi şolurum. Vatani meselelerde 
hassas olmak bir kabahat değil 
ya ... 

- Ne gülüyorsunuz? Zanne -
dersem, söylediklerimde gülüne 
cek bir taraf yok .. dedim. 

Palavracı Mıstık, ağzını şapır

datarak cevap verdi: 

- Sizin sözlerinize gülmüyo -
rum .. bilakis anlattıklarınızdan 

mütehassis oluyorum .. benim gül
düğüm başka şey . bazı insanlar 

-ellerine geçen nimetin kadrini 
bilmezler .. 

- Ne demek istıyorsunuz? 

- Ne mi demek istiyorum? 
Dinleyiniz de anlatayım. Ben 
vaktile Patagonyada bulunmuş -
tum .. (söylediği yalandı, ihtimal 
Patagonyanın hangi kıt'ada ol
duğunu dahi bllnıe.ıdi. fakat nil
çare dinledik) .. Arazisi, pek o ka 
dar münbit değil .. fakat halkı ça
lışkan .. fennin bütün kaidelerine, 
ne kadar teknik usuller varsa 
kiiffesine riayet edi •orlar. 

-Eeeyyy ... 
- Edıyorlar da mucize kabi • 

linden neticeler alıyorlar. 
- Ne gibi? .. 
- Ne gibi olacak? Sabahleyin 

ekiyorlar, akşam üstü biçiyorlar. 
Gülmemek için cebrinefs etmek 

boştu .. kahkahaları koyuverdik.. 
fakat Palavracı oralarda değildi, 
o, devam edıyordu ve esaslı pa -
laVTasını savurmıya hazırlanı .. 
yordu .. nitekırn savurdu: 

- Manisalılar tembel olmasa
lar, ne yaparlardı bilir misiniz? 
O güzelim memleketlerinde Pa. 
tagonyalılaı· gıbi fennin kaide -
)erine, teknik usullere riayet e. 
derler .. öyle sabahleyin ekmek, 
akşam üstü bicmek gibi vakit zı
yaına meydan vermc1Jerdi.. bir 
kişi önden eker, bir başkası ar -

Zabıta Romanı: 7 
Haddon, gülümsemesinı zap

tettı. Kendısile Mis Detmar 
tam o dakıkada evi terk<>tmiş 

idiler .. ve nahoş her türlü ihti
lata mani olmak ıçın bu hususta 
sükütu ihtiyar etmek lazımdı. 

- Snin maiyetinizdeki me
mur, herhalde eve katilin kaç
makta olduğu sırada girmiştir. 
Bu da olsa olsa üç çeyrek saat 
evvel olmuştur. Garip şey .. Ben, 
anormal hiçbir şey görmedim. 
Halbukı tam evin karşısındaki 

fırından pek az zaman evvel ay 
rılmıştım. Hemen hemen saat 
ikide. 

Polis kom.seri. alaka ile baktı. 
- Bu nokta, çok mühım, e

fendim. Herhalde meslek icabı 

bir · ' •·et olsa gerek ... 
Dok b~ mutaleayı tıu.vip 

- Hiçbır şey i itmemiş mi? 
·- Civarda bır otomobilin ha 

reket ettiğini duymuş, fakat ilıı 
badio;e arasında bır irtıbat bu
lunduğunu katıyetle iddıa ede
miyor Hatta ayak sesleri bıle 
W:!tm•"""' • ettı: 
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Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği: Oku

yan; Mustafa Çağlar. Çalanlar : 
Ruşen Kam. Reşat Erer, Vecihe 
Daryal. 1 - Ferahnak peşrevi 
2 - Melekset - Ferahnak şarkı : 
(Titrer yüreğim ol güli ter bez
me gelirken.) 3 - III. Selim -
Eviç şarkı: (Bir sebeple gücen -
mişsin.) 4 - İsak Varan - Eviç 
şarkı: (Kalbimde açılmış.) 5 -
Halk türküsü: (Koyun beni yük 
seklere.) 6 - Halk türküsü: (Çı
kayım gideyim urum ellerine.) 

Saat 13: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.15: Müzik (Küçük Or· 
kestra - Şef: Necip Aşkın.) ı -
Gounod Ave Marla. 2 - Gangb
berger - Küçük toplantı (Revü -
İntermezzo.) 3 - Paul Lincke -
İtalyan serenadı. 4 - İtalo Az -
zoni - Melodi. 5 - Freire - Ay • 
Ay - Ay. 6 - Bize - Arteziyen 
süit. No. 1. a) Prelude. b) Menu
etto. c) Adagietto. d) Carillon. 
7 - R. Benatzky - Grinzing ve 
bir daha - vals. 8 - J. Strauss -
Viyana ormanlarının efsanesi -
vals. 

Saat H.15 - 14.30: Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Dans mü

ziği - Pi.) 
Saat 19.05: Çocuk saati. 
Saat 19.35: Türk müzıği: (Fa

sıl heyeti.) 
Saat 20.10: Neş'eli plaklar - R. 

Saat 20.15: Müzik (\l'alslar.) 
Saat 20.30: Memleket saat ·a

yarı, ajans ve meteoroloji haber 
lerı. 

Saat 20.45: Türk müziği: Oku
yanlar Radife Neydik, Sadi 
Hoşses . Çalanlar: Reşat Erer, Re 
fik Fersan, Kemal Niyazi Sey -
hun, Zühtü Bardakoğlu . 1 - Uş

şak peşrevi. 2 - Rakım • Uşşak 
şaı·kı : (Bana hiç yakışmıyor.) 

3 - Uşşak Müstezat (Hasr\le bu 
şep.) 4 - Şemsettin Zıya - Uş -
şak şarkı: (01 şuhu scfaperveri 
gördüm.) 5 - Lemi - Uşşak şar

kı: (Neler çektim neler.) 6 -
Lcmı - Uşşak şarkı: (Siyah eb
rulerin.) 7 - Kemençe taksimi. 
8 - Birnen Şen - Segah şarkı: 

(Sun da içsin yar elinden.) 9 -
Salahattin Pınar - Hüzzam şar
kı : (İnleyen udum mu?) 10 -
Halk türküsü· (Seherde ağlayan 
bulbül.) 

Saat 22.45 - 23 : Son ajans ha
berleri ,.e yarınki program. 

kasından bi~erdi... 

Artık gülmek bıle takat hari -
cınde ıdi ve palavranın bu dere
cesini icat etmek için hakikaten 
zengin denuyeyim, fakat her hal
de beşerin aklına aykırı bir mu
hayyil<'ye malik olmak lfızımdı. 

HiKAYECİ 

- O sırada Brandon 'un evi 
zulmet içinde idi.. H ıç olmazsa 
bu nokta hakkında teminat ve
rebilirim. 

Po!is komıseri, elindeki kar
neye notlarını yazıyirdu. 

- Alii, dedi .. dediğiniz otomo 
bil hakkında bütün polis mev
kilerine telefon ettım. Butün yol 
lar, tarassut edilecek .. 

Doktor, polis komıserinin çeh 
resindeki hiQ!ıir teessür ifade et 
miyen çizgilerine baktı ve: 

- Şu halde nazariyeleriniz, 
~izi bıri6inden şüphelendiriyor, 

demek .. dedi. 
Polis komiseri, tasvıp etti ve 

şu mukabelede bulndu: 

- Başkalarının da ayni neti
ceye vasıl olmalaı·ına hıç de şa
şacak değilim. İki kere iki dört 
eder demek pek o kadar güç bir 
şey değil<lir. 

- O halde bana bazı izahat 
vermenize m8ni h~~bir şey :yok

tur. 
Polis komiseri. tereddüt etti. 
- Doktor, herhalde evinizde 

rad)o vardır, hiç şüphesiz son 

Cihangir Edirnekapı 
Otobüsü Hakkında 
Edirnekapıdan Ahmet Akasya 

imzasile aldığımız mektupta de

niliyor ki .• 

Kaç gündür, k~ haftadır iş

liyecekleri gazeteler tarafından 

haber verilen Cihangir - Edirne

kapı otobüsleri ne vakit işleme

ğe başlıyacaklar acaba? İzmir· 

den buraya gelmiş olan bu oto

büsleri, geçen gün belediyenin 

karşısındaki sokağa sıra ile di

zilmiş olarak biz de gördük ve 

gönlümüz açıldı. Fakat bunlar 

hala ne için işlemiyorlar? Sa -

bah ,akşam kalabalıktan tram

VaY'larda neler çektiğimizi bir 

bilseniz! 

Bu otobüslerin bir an önce 

4letilmesini dört gözle bekliyo-

ruz. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu:tu söyliyelim 
K. TEPE (İstanbul - tl'sküdar) 

tidadı vardır. 

- Zeki bakış 
lı bir genç. Sü
rati intikal sa
hibidir. Söyle -
nen sözü derhal 
anlar ve kendi 
zekasile hallet
meğe uğraşır. 

Has'aıstır. Bil
hassa güzel san 
atlara fazla is

Çalıştığı takdirde 

bu istidadında muvaffak netice 

]er elde edebilir. 

* 
MEH:MET FİLİZ (Tophane) 

- İntızamı se 
ven bir tip. Ze
ki, eneJ')ık ve 
dikkat hassası 

kuvvetlidir. Ha 
yatın her tür
lü kahrini ve 
l(ıtfu'\U görüp 
geçirdiği için 
tam bir iş ada
mıdır Bazus•-

na ve zekasına çok güvenir. Mu

vaffak bir tiptir. 

• 
SALİM SOYER (Akhisar) 

- Zeki ve e
nerjik lbir tip. 
Azimldırd ı r . 
Her işi ayni cid 
dıyetle sonuna 
kadar takip e
der. İntizama 
fazla ehemmi -
yet verdiği tak 
dirdt hayatta 
çok muvaffak 

olur. Arkadaşlıinna güvenilir. 

haberleri dinlemişsinizdir. 
Haddon, başını salladı: 

- HayJr .. çünkü bir çocuk do
gurtmak i.çin davet· edilmiştill", 
Her zaman çok meşgulüm. Bah
settıginiz heyecanlı haber İıe • 
dir? 

- Söyliyeyim .. Richard Cos -
don'un firarı. 

- Richard Cosdon mu? 

- Unuttunuz mu, Mösyö .. Cos-
don, öldürülen adamın yeğeniy
di.. hem de amcasını zehir leme • 
ğe teşebbüs etmiş olduğu için on 
sene hapse mahküm edilmişti. 

Doktor, sabırsızlıkla kaşlannı 
çattı .. 

- Evet, evet.. bunların hepsi
ni bıliyorum. Bundan altı ay 
evvel hadise vukua geldiği za -
man, ben doktor Syrett'in şeri
ki olarak buraya gelmiştim. 

Mösyö Ricardo. Strikuin'le ze -
hirlenmişti. Doktor Syrett'i te, 
davi için çağırdılar, ben de be -
raber gıttim. Fakat Cosdon, na
sıl olup ta Dartmoor'dan kaça ... 

bilmiş. bır türlü aklım ermiyor. 

Tarihi Eserlerle Dolu 
Bir Kaza Divrik 
Divrikteki Ulucami Çok 
Kıymetli, Tarihi Bir Eserdir l 
Sivas, (İkdam muhabirinden) -
Divrik Sivasa bağlı güzel ve 

şirin kazalarımızdan birisi oldu
_ğu gibi tarihi durumu da çok es
ki bir kazamızdır. Kasabada bu
gün göğüsleri kabartan birçok 
tarihi eserler yer almaktadJr. 
Divriğin yetiştirdiği ve bugün 
büyük bir iftiharla karşıladığı 

değerli meb'usumuz Abdurrah -
man Naci Demirağ ve Nuri De
mirağ kaı;abanın imar ve kal -
kınmasına büyük maddi yardım 
!ar sarfetmektedirler. Nuri De -
mirağ'ın Divrik istasyon yamaç
larında yükselttiği orta okul 70 
bin lira sarfile meydana gelmiş 
ve Divrik orta tahsil gençliğini 
ve çocuk babalarını çok haklı bir 
gurur la sevindirmiştir. Bu yıl da 
Nuri Demirağ orta okul talebe
leri Nuri Demirağın maddi yar- ~ 

' dımları ile 75 talebelik büyük bir 
1 kafıle haJ,nde uzun bir yurt ge

zisi yapmışlar ve bundan çok is
tifadelenmişlerdir. 

Bugün Divrik orta okulu övü
necek eserlerimiz arasında yer 
almaktadır. Memleketin diğer 

bir güzide evladı. Abdurrahman 
Naci Demirağ da kasabanın yıl
lardanberi beklediği temiz içme 
suyuna kavuşturmaktadır. 

Bütün bu fenni tesisat faali -
yetli bir şekilde ilerlemektedir. 

Su Cümhuriyet bayramıda 

kasabaya akıtılmış olacaktır. Ay
rıca kasabanın ışık işi üzerinde 
de tetkikler yapılmaktadır. Div
riğin bir hem:jEhrisi Sait te ka
sabanın diğer sularını ıslah için 
16 bin lıra sarfetmiştir. Biıtün 

kasaba ve şehirlerimiz arasında 
büyük mir hamiyet nümunesi 
olarak kaydettiğim bu değerli 
memleket evlatları Divriği ya
kın bir atide büyük bir istikbale 
Kıymetli ve çalışkan Valimiz 
Muhtar Akmam beraberinde 
Maarif Müdürü Rifat Necdet Ev-
dinci vilayet jandarma komuta
nı Y >ll'bay Asım olduğu halde 
Uivriğe gitmişler orada kaza iş
,.,ıını tetkik ve yapılacak işler ü 
zerinde direktifler ile okulları 

teftiş etmişlerdir. Ayni zamanda 
Divrik için hakiki bir servet 
membaı olan Demirağ Şantize
rini de gezmiş ve Etibank tara
fından işletilmekte olan Divrik 
demir madenleri işletmesi mü
dürlüğünün 250 kişilik amele e-

• • 1 
vının temel atma merasiminde 
bulunmuştur Bu merasimde De
mir Şan~zeri namın.a kazanın. 
genç ve çalışkan kaymakamı İb-

' rahim Rüştü Altıok kuvvetli bir 

- Kendisi işte çalıştırılan 

mahpuslardan bir grupa dahildi. 
İşten gelirken yolda bir fırtına 
çıkmış ... Gözgözü görmiyecek bir 
vaziyet hasıl olmuş .. o da bul} • 
dan istifade ederek kaçmış .. nu, 
o kadar fevkalade bir şey değil .. 
fakat fevkalade olan bir şey var 
sa bu mıntakadan da kaçmağa 
muvaffak olmuş görünüyor ki 
hayret edilecek şey. 

Haddon, şüpheli bir eda ile 
başını salladı: 

- Zannedersem mütaleanız -
da biraz mübalağa var .. Cosdon, 
bugünlerde bu cinayetı..n ne gi
bi bir istifade temin edebilirdi? 

- Hiç bir istifade te-min ede
miyeceği muhakkak .. kendisi de 
bunu pek yakında öğrenecek ya .. 
bence Cosdon, bir mukabelede 
bulunmak istiyordu. 

- Tirbıdiğerle intikam al • 
mak istiyordu, değil mi? 

- Evet öyle.. doktor.. tabii 

hatırlarsınız .. Cosdon. te,·kif e

dildiğı zaman son derece tehev
vür içinde ıdi, kendı aleyhınde 

M , ı 

Ulucanıl 

nutuk söylemiş. Valimiz de ve
ciz bir kaç söz söyliyerek bina· 
nın ilk temel taşını atmıştır. De 
mirdağ Maden Estik salatında 

fenncn garip ve iyi bir tesadüf , 
neticesi elde edilmiştir. Bir se
ne olmadığı halde en iptidai de
nilecek derecede basit vesaitle mü 
him mıkdarda cevher istihsal e
dilmiştir. Yeni kırma makinele
ri geldikten sonra istihsal haddi
azamiye çıkarılacaktır. Bu hay1f 
lı ve çetin mesai başta Şantize 

müdürü mühendis Yusuf olduğu 
halde güzide bir Türk mimar ve 
mühendislen tarafından idare e
dilmektedir. Maden civarı elek
tirikli küçük ve zarif bahçeli ev

leri ile daha şimdiden bir maden 
şehri manzarasını vermektedir. 

NEŞ'ET NAFİZ 
------, ........................ , 

1 KISA HAaERLER 1 
1 ....................... 1 

* Ziraat Vekaleti Kandırada 
keten ıslah istasyonu açmağa ka
rar vermiştir. Keten mütahassısı 
Celal Tarırnan Kandıraya gide -
rek tetkiklerde bulunmuş. ıslah 
istasyonu olacak sahayı gör -
müştür. * İzmit sporcularından bır ka 
file, 30 Ağustos Zafer bayramı 

günü Zonguldağa giderek, ora 
fubol takimi ile bir maç yapa • 
caktır. * İbit ile Gölcük arasındaki 
şose yolunun yapılmasına baş • 
Ianmış!Jr. * Gölcükte ve Taraklıda ço -
cuk esirgeme kurumu menfaati
rıe sünnet düğünleri tertip edil
miştir. 

şehadet edenlere dehşetli küfür
ler savuruyordu. Hatta kendisini 
tevkif etmiş olan polis memuru· 
na karşı ateş püskürüyordu .. 
(Polis komiseri, bu hatırayı ya
dederken başını salladı.) Ben, 
kendisini teskin etmek için elim· 
de ngeleni yaptım. Fakat, o so
nuna kadar mücadele ettiö Esa
sen bu aile efradının kıifiesinin 
cinnetle malfı! olduklarını söy • 
lüyorlar. 

Polis komiseri, yerinden kı • 
pırdamamış olan ihtiyara tered
pırdamamış olan ihtiyar Meter
dotle döndü. 

- Ricardo ailesi efradından 

birçok akıl hastalığı vak'alan gö
rülmüş olduğunu siz söyleme • 
miş miydiniz? 

İhtiyar Metrdotel, hafifçe başı 
nı salladı: 

- Otuz sene<lir yanlarında -
yım .. hepsi de deli.. Mösyö de 
deliydi .. (Tltriyen parmağını ya 
talla doğru tevcih etmişti. Bi -
tişik evde bir metresi besliyor • 
du .. ah .. o umanlar, gençtim. 

•!==================· 
ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

ili=== ==· 
Beşiktaşta N. A. yazıyor: 

- Kadın bahsettiğiniz gibi 
her yaşta güzeldir, fakat bu ı(l
zelliklerin bir de en güzel oldL'· 
ğu bir devre vardır ki işte bu 
mevzuubahis tir. 

Her kadına göre ayni olmı -
yan ibu çağ umumiyet itibarile 
25 ile 33 dür. Bu yaşlardaki ka
dınlar bütün güzelliklerinin en 
yüksek mevkiine çıkmış olurlar 
ve erkeklere fazlasile de tesir ve 
on lan teshir edebilirler. 

Bu devre esnasında en CdI. , 

yakın ve cazip bir çiçek gil •idir 
ler. 

BOMONTİDE KAzIM ERCAN 

- Kadında güzellik ne de • 
mek? Güzel kadın bir baş bela
sıdJr. Allah ıbu sebepten kadın
lara tam bir güzellik vermemiş 
ya.. Vii<:ut itiobarile kadını düşü
nünüz. Bir de güzel polat gibi 
erkek düşününüz. Bir kitapta 
okumuştum. Dünyada en güzel 
mahluklar erkek imiş. Bu hitap 
bu sözüne misal olarak dişi ars
lanla erkek arslanı gösteriyor. 
Dişi arslanın uyuz g>bi hali ya
nında erkek arslanın azametini, 
hey.J:ıetini gözünüzün önüne ge
tirirseniz siz de bana hak verir
siniz. Bırakınız şu kadın güzel
liğini... Onlar 11_e>yansınlar.. tır

naklan na, ayaklarına varıncaya 
kadar boyalar sürsünler. Güzel
lik kadında değil erkektedir. 

Diyabet Tedavisi 
Diyabet, sebeplerine gö-

re tedavi edilir.. Çünkü başlı 

başına bir hastalık değil, hasta
lıklar mecmuasıdır. 

Bazı hallerde Pankreas fren
gisi frengiye mahsus ilHıçla tc -
davi ister. Yahut Pankreas'da 
taşlar vard1f; ) ah ut bu çeşit hal 
leorde olduğu gibi onlara mah -
sus tedavi ister. 

Bunlann haricinde diyabetin 
tedavisi iraza göredir. Hazan 
bundan çok iyi netice alınır ,.e 
diyabetli perhiz sayesinde uzun 
müddet yaşar. Fakat bazı has
talar, kendilerine bas olan sebep 
!erden dolayı intizamsız yaşar· 

!ar. Açlığa tahammül edemez -
ler ve en ufak açlık hissinden 
çok müteessir olurlar. Nişastalı 
şeyfer yemek kendilerine yasak 
edilmiş olduğu halde bu mem
nuiyete kulak asmazlar, bazıla
n da zayıflamaktan korkarak 
cıdalarmı azaltmazlar. 

Diyabetliler, mutlak bir per
hize riayet etmeluinin kendile
ri için zaruri olduğunu anlama
lıdırlar. Perhize riayet etmedik
leri takdirde hallerinin fenala -
şacağını ve pek az bir zaman 

1 sonra mahv ve helak olacalıları
nı bilmelidirler. 

Fakat ne yapacağımı biliyordum. 
Polis komiseri Brumley. ih • 

tiyarın lakırdısını keserek ve 
doktora bir göz işareti ederek: 

- Bir aile meclisinin bu son 
sebebi, akli maluliyet için bir 
delil addeceğini hiç zannetmi -
yorum. Fakat ne de olsa Plotte 
için hadise, fena bir misal teşkil 
ediyordu. Ah.. siz hizmetçiler 

burjuvaların evlerinde neler 

keşfediyorsunuz, neler .. demek 

metresini bitişik evde oturtuyor· 

du, öyle mi? .. 

ıİDltiyar Metrdolel, tekrar ba -

§lnt salladı: 

- Evet, bitişik evde. şimdi 

Albay Dotmar'ın oturmakta ol

duğu evde .. otuz sene oluyor .. 

daha o zaman deliydi.. sonra da 

bu deliliği geçmedi.. hem deliy

di, hem de fena huylu bir adam

dı .. 

Polis komi~ri, sabırsızlıkla 

cevap verdi: 
(Arkası ı:aT) 
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Hüseynin Kanı Her 
Yeri Kana Bulamıştı 

H& tarafa adamlar saldırdı. 
Bütün şehir sokaklarında dellal

lar bağırttı. 
Valinin nerede saklı olduğu

nu bilene, haber verene ne mü
kafatlar vadedildi. Ayni zaman
da kendisine hi.Qbir fenalık ya
pı!mıyacağı da ilan edildi. 

Bütün bunlara ra.ğmen vali 
ibulunamadı ... Ne olmuştu, nere 
ye gitmişti belli olmadı.. 

Artık idareye tamamen Muh 

tar hakimdi. 
İhtilal. .. Kanlı isyan nihayet 

bulmuş, Aıbdullah bin Zübeyire 
karşı rekabet hissi ve rekabet 
hırsı ile ayaklanan Muhtar Kü
fede reiskara geçmişli. 

Ertesi sabath bütün Kfıfe hal 
kuu yeni amire biat için davet 
eden dellfilların sesleri duyuldu. 

Ve bu sesler, üç gün evvel 
ölüm feryatları intikam aviize
Ieri ile sarsılan ve hW cesetler
dolu olan şehrin sokaklarında 
yayıldı. 

Herkes, bilaistisna bütün Kü
fe kimi korkusundan, kimi ken • 
di arzusile gelen bütün halk mes 
çitte toplandı. 

Muhtar, elde ettiği kanlı za
ferin yegane amili i:brahim Eş
ter yanında olduğu h~lde men

bere çıktı. 
- Ey nas! ... dedi, uzun za -

mandarfueri sizi ezen, sizlere zul 
meden, elinizden zorla paranızı 
ve ıınalınızı alan, beytülmal na
mına tapunuzu haraca kesen 
Abdullah bin Zübeyirin idaresin 
den nihayet kurtuldunuz. Hüse
yinin şahadeti ile üzerinize sü
rülmüş olan kanlı lekeyi de sil
diniz. Biz, hiç kimseye zulüm etmi 
yeceğiz. 

Muhtar, nefes almak için bi
raz durdu. Halk onu dinliyor -

du .. 
Bunlar, bu sözler ne güzel 

sözlerdi. ? 
Zulüm altında inletilen bir 

halka cBiz zulüm yapmıyaca -
ğız .. • deniliyordu ... Fakat A~ap 
ümerası, ne hikmete mebnfüır 
bilinmez, zulmün manasını pek 
başka türlü anlıyorlardı.·· 

Onların nazarlarında adam 
öldürmek, insan kellesi kesmek 
can taşıyanlara akla gelmedik 
işkenceler yapmak zulüm değil
di ... Eğer böyle olsaydı Muhta
rın KUiede kurmuş olduğu ye
ni idare cHüseyinin kanı• diye 
seneler ve senelerce ortalığı ka

na bulamazdı .. · 
Muhtar mesçitteki hitabesi-

ni şöyle bitirmişti: 
_ Biz Allahın kitabı ve pey-

Serbest 

gam berin~ sünneti ile hareket e
deceğiz... Kimseye fenalık et -
miyeceğiz ... Ancak ve ancak in
tikam yolunda yürüyeceğiz. Bi
zimle beraber olacaklara fevz 
ve necat var... Olmıyacaklara 

karşı ihtilalin daima işlemeğe 

hazır kanlı ve keskin kılıcını e
limizde duruyor... Burada yeni 
kurduğumuz 'bu idare Şehit Hü
seyinin düşmanlarını tek bir ki; 
şi kalmayıncaya kadar takip e
decek ve doğrıyacaktır. 

Dikkat ettiniz mi? .. Kılıcına 
güvene!'! biri, amma haklı am -
ma haksız, ortaya atıılıyor, Al
lahın kitabı, peygamberin sün -
netile intikam alacağını, Müslü
manları kılıçla doğrıyacağını 

söylüyor!. 
Ve sonra bütün halk da bu a

dama zahir oluyor ... 
Biz, Muhtarın bu hareket tar 

zında siyasi idari bir lüzum var 
mıdır, yok mudur? Bunu tetkik 
ve münakaşa etmek istemyioruz. 
Sadece din namına yapılan ci
nayetlerin, ihtirasa alet edilen 
Allah kita<bırun nasıl hırplandı -
ğını işaretle iktifa ediyoruz. 

Muhtar, dini bir mabedin an,. 

cak adalet neşrine vasıta bir 
kürsüsünde halka: 

- İntikam alacağız ... Düş -
manlarımızı {onlar da Müslü -
man) bir tek kalmayıncaya ka
dar öldüreceğiz, keseceğiz, doğ
rıyacağız ... 

Derken bunları, bu kanlı yo
lu hangi Allah kitabının hangi 
sayfasında ve hangi peyıgamber 
sünnetinde buluyor? .. 

İLK ştt HÜKÜMETİ 
Muhtarın Kftfede kurduğu 

bu idare İslfunları birbirine dii§
man iki kışına ayıran ilk {Şii) 

hükfuneti idi ... 
Bu hük:Omet ilk icraat olarak 

(İmam Hüseyini şehit edenleri 
öldürelim ... ) emrini verdi. 

Bunlar esasen Kılfe halkınca 
malum kimselerdi 

Hepsi de birer birer yakalan 
dılar ... 

Ker.balada •İhni Zeyyad. or
dusu ile birlik olanlardan 'bir 
çoğu türlü işkencelerden sonra 
katledildi ... 
. . . . . . . . . . . . . 

Halk arasından bir ses yük
seldi... 

- Huliy... Hüseyinin kesik 
başını mendil içinde Kftfeye ge
tiren melun Huliy nerede? .. A
sıl gebrtilecek odur ... 

Bu ses, halkın intikam hırsı
nı bir kat daha artırdı .. 

(Arkası var) 

Güreşler 
• 

Kasımpaşa Istanhul 
Birincisi Oldu 

İstanbul serbest güreş birin
ciliklerine dün akşam Süleyma~ 

. kl"b" u"n Veznecılerdeki 
nıy e u un 
lokalinde devam edilmiş ve ne-

ticelend irilmiştir. . 
Brincilikler, ayni zamanda ~z 

mir fuarına gidecek güreş. ~ki
pin tesbite de vesile ~erdigın ." 
d e' bütün tanınmış gureşçılerı
miz bu müsabakalarda yer al-

mış lardır. 
.. bakalar sonunda alıBu musa 

nan teknik derceler de şunlar-
dır: 

56 Kilo: 
Bil"inci Ahmet Çakır (Galata

'k ' . Mehmet Oktav sar y), ı ıncı 
.... ü Ahmet Yo 

(Kas ı ınpaşa), uçunc 
ner (Kasımpaşa). 

61 JÇilo: 

Biri·nci Servet Meriç (Kasun
paşa), ikinci İzzet Kılıç (Kasım

paşa). 

72 Kilo: 
Birinci Faik (Galatasaray), 

ikinci Mustafa Çakır (Beşiktaş) 
79 Kilo: 
Birinci Hasan Koç (açıktan), 

ikinci Hayim Biçer (Kasımpa -

şa). 

87 Kilo: 
Birinci Ali Ahmet (Demir -

spor), ikinci Rızk (açıktan). 
Ağırsıklet: 

Birinci Mehmet Çoban (Ga
latasaray), ikinci Samsunlu Ah
met (Beşiktaş). 

Klüplerin aldığı teknik dere

celer: 

İtalyanın u~ ı :ış
ma Arzusu 
(Bil§ tarafı l inci sayfada) 

A vusturyanın işgal ve imhası 
olmuştur. Bu AvuJ.urya işgali 

meselesinde, (Cermen) ırkına 

mensup Mösyö Hitlerin, Avru
panın en kurnaz ve hassas adde
dilen İtalyan ırkına mensup Mös 
yö Musoliniyi, iğfalinde göster
diği kudret ve nieharet ·bir siya
set şaheseridir. Bu şaheser ise, 
İtalyayı işte ıbugün içinde bu -
luı.ıduğu akıbeti çok vahim çık
maza sokmuştur. 

Şimdi artık hakikaten Mösyö 
Musolini, bütün müna&ile tam 
bir çıkmazın içine girmiştir ve 
şu anda o çıkmazın içinde çır
pınıp durmaktadır. Ondan do -
Jayıdır ki yazımızın baş tarafın
da buıgün dünyanın en ziyade 
ıztırap çeken aıdamı Mösyö Mu
solinidir demkte terddüt etme
dik. 

Mösyö Hitlerin bu çok kur
naz ve on altı senedir daima mu
vaffak olan İtalyan siyaset ada
mını nasıl oulp da böyle bir çu
kura (az dalıa tuzağa diyeck -
tik) dii§ürebildiği cidden suale 
değer. Bu, olsa olsa, Alınan dev 
!et reisinin, kendisine her yak-
laşanı cazibesine esir ettiği hak
kındaki iddiaların doğru olduğu
na delalet eder. 

Mösyö Musolininin bu çukur
dan veya çıkmazdan nasıl kur
tulabileceğine gelince İtalyan 
başvekilinin bu badireden yaka 
sını sıyırmak için yaptığı ilk 
çabalamaların alametleri bugün
lerde görülmeğe başlaml§tır. Bu 
alametleri de İtalyanın umumi 
bir uzlaşma istiyeceği, Papanın 

tavassutuna müracaat ettiği hak 
kındaki rivayetler teşkil etmek
tedir. 

Mamafih şurasını da derılıal 
ilave edelim, ki birkaç gündür 
ortaya çıkarılmış olan bu rivw
yetlerin, mihver cephesi tara -
fından sulh cephesini oyalamak 
ve belki de zaafa düşürmek için 
kasden ortaya atılmış olmaları 
ihtimali de yok değildir. Zaten 
Mösyö (Hitler) in aylardanberi 
oynadığı siyasi oyunda başlıca 
müracaat ettiği vasıtalar-dan biri 
de budur, yani silahla ceph~den 

haUedembdaği mesl"leri, yıp -
ratma ve sinirleri gevşetme yo
lile halle çalışmaktır. 

Bu ihtimali de hiç bir vakit 
göz önünden uzak tutmamakla 
beraber, bizim kanaatimizce mih 
ver cephesi, manen ve madde : 
ten en zayıf olan üçünden, yani 
İtalya tarafından ilk gevşeme ve 
yumuşama alametlerini göster
meğe başlaml§tır. 

Mösyö Musolininin bu çukur
dan çıkabilmesi için ancak iki 
yol varcjır: Biri ne yapıp yapıp 
Mösyö Hitleri de irza ederek 
sulh cephesile anlaşmaya ya -
naşması, ikincisi de İtalyanın 

Almanya ile mevcut bağları çö
zerek Mösyö Hitleri kendi başı
na ıbırakması; 

ı KD AM 

İstanbula İkinci 
Bir Hava Taar

ruzu Daha 
(Bil§ tarafı l inci sayfada) 

TAARıRUZ BAŞLIYOR 

Hava taarruzunun başlıyaca -
ğını bildiren düdüklerin ötme -
sinden on dakika sonra ilk tay
yare filosu Trakya noktasından 
İstanbul afakına dahil olmuştur. 
Başta üçer tayyarelik iki filo 

göze çarpıyordu. 
Bu filolar şehir merkezine va

sıl oldukları sırada ilk bombala
rını bırakmıya başlamışlardır. 

iBu arada tayyarelerden biri de 
şehre mefruz bir kıt'a indirmek 
manasına gelmek üzere bir pa
raşüt koyverdi. 

Bu sırada şehrin muhtelif ma
hallerine yerleştirilmiş oları- tay
yare dafi topları ve ağır makiİıe 
li tüfekler uçan tayyarelere ateş 
açmıya başlamışlardı. 

Bu iki fil-0yu takip eden yedi 
tayyarelik bir ağır bombardı -
dan filosu da şehir üstüne var -
mış ve tok homurtularile bir deh 
şet havası yaratnııya başlamış -
lardır. Buna, sokaklara herhangi 
bir sebeple çıkabilecek olan hal
ka mevcut tehlikeyi canhiraş 

klakson seslerile vaziyetin ne -
zaketini tebarüz ettiriyorlardı. 

BİR DoGURMA VAK'ASI 
Tayyarelerin İstanbul üzerine 

gelmekte olduğu haberinin şu

yuile berııber sinirleri bu gibi 
hadiselere alışmamış olanlar ara 
sında da ufak tefek bazı heye -
canlı hareketler vuku bulma -
mış değildir. 

Nitekim bu cümleden olarak 

Fatihte Darüşşafaka caddesinde 
Hayrettin medresesınde oturan 
Bay Tevfiğin karısı duyduğu he
yecandan bir çocuk düşürmüş• 
derhal yetişen imdadı sıhhi oto
m-0bili kadıncağızı hastaneye 
kaldırmıştır. 

Taksim üzerinde uçan bir düş
man tayyare sifarazı olarak ipe

rit boyası atmıştır. Sığınağa gir

mek üzere bulunan birine isabet 
eden bomba bu zatı derhal bay
gın bir halde yere sermiştir. Ya
ralı en yakın hastaneye kaldırıl
mıştır. 

BEYAZIT MEYDANINDA 
Tayyareler, Beyazıt meydanı

nı üç defa bombardıman elmiş -
ler, birinci defada yangın b-Om -
bası ve iperit gazı, ikinci defada 
tahrip bombası, çüçncç defada 
da boğucu gaz bombaları atmış
lardır. 

Bu taarruzlar esnasında dişçi 

mektebi bombalarla harap edil
miş bir kişinin ayağı bir kişinin 
kolu kırılmıştır. 

Dün yapılan birinci tayyare 
deneme taarruzu hakkında vili\;
yetin tebliği: 

Ordumuzun Trakyada yapmak 
ta olduğu manevralar münasebe 
tile İstanbulda icra edilmesi ka

rarlaşan tayyare taarruzların _ 
dan birincisi 19 Ağustos 1939 Cu 
martesi günü yapılmıştır. Alarm 
emri İstanbul hava müdafaa ko

mutanlığından saat 9,35 te vila
yet havaya karşı korunma ami
rine bildirilmiş ve Alarmın hi _ 

tamı 10.45 te ilan olunmuştur. 

Tatbikat büyük bir intizamla ce

reyan etmiş, halkımızın ilan edi
len tavsiye ve tedbirleri ciddi -
yetle basiretle riayet ettikleri gö 
rülmüştür. 

Halkın cadde ve sokakları, 

Denilecek, ki •Canım bu ka
tlan da olur mu? Daha siyasi 
ve askeri ittifaknamenin mü • 
rekkebi bile kurumadan İtalya 
Almanyadan ayrılabilir mi?• 
İtalyap dostlarımızı pek gücen
dirmek istemeyiz amma, bu işi 
yapmak İtalyan siyaseti için hiç 
de güç bir şey değildir. Nitekim 
bunun daılıa düne ait olan mi -
salleri vardır. İtalya, 1915 sene
si mayısıpıJl 23 ünde otuz sene
dir ,bağlı olduğu müttefiklerini 
terkederek onların düşmanları -
na iltihak eylemiştir. Hatta İtal
ya, bu feci işin bir millet için 
pek de badii iftihar olmadığını 
bildiği halde yine her sene 23 ma 
yıs gününü kutlulamaktadır. 

Daha yeni misali de Arna -
vutluğun istiklalini bizzat taah
hüt etmişken, herkesten evvel 
yine o memleketi ortadan kal
dırın!§ olmasıdır. 

Mamafih, vaziyet henüz, Al -
manya ile muahedeyi feshedeck 
kadar olgun değildir, o safha, 
en son başvurulacak çaredir. On 
dan evvel yapılacak şey ilk ala
metleri görülen uyuşma tema -
yüllerini teşvik etmek ve bir an

laşmaya varmaktır. Bu hususta-

resim koyarak (Türkiye, iki ta
raf arasında hakemlik edemez 
mi?) demişti. Bu fikir, .bize pek 

ı mülayim geliyor ve o vakitten
beri, Türkiyenin maksadı her

kesten ziyade sulh olduğuna gö
re, - iki taraf arasında tavassut
ta bulnmasını pek muvaf1k gö
rüyoruz. Biz demokrat cephesi-

da Türkiyenin üzerine bir vazi-

• ne bağlandık. Bu bağlantıdan 
maksat da zaten sulhu temin ol-

. duğunu cihan biliyor. Şu halde 
her iki tarafa da meram anlat
mağa kal~amızın, muvafık 
olduğu kadar müsmir ve müfit 
olacağını da biz kuvvetle ümit 
ediyoruz. Birinci Yaşar (1936 dünya şam 

piyonu), ikinci Halil Özer {açık 
tan), 

Birinci 11 puvanla Kasımpa -
şa, ikinci 9 puvanla Galatasaray, 
üçüncü 5 puvanla ~iktaş, dör
düncü 3 puvanla Demi.rapor, be
şinci ı puvanla Beykoz. 

' fe alabileceğine kailiz. EBUZZİY AZADE 

Velld (İKDAM) ilk nüshasında bir 
66 Kilo:, 

':!-
1
.ft .. YF ./ ... 

ederek kendilerile yarım saatten fazla görüş
müştür. 

11 Şef aldığı izahattan ve göçmenlerin duru
mundan memnun kalmıştır. 

Bunu müteakip istasyon yolunu ve Cüm· 
huriye! caddesini takiben şehir parkı ve ye
ni yı;pılmakta olan Halkevi binası önünden 
geçerek İstanbul yolu istikametinde ilerle
dikten sonra tekrar geri dönmüş ve Parti 
önündeki belediye ınuzikasının terennümle
rin' dinlemiş ve halkın sürekli alkış ve can
dan tezahürleri arasında Parti binası önün
den Yayla yolu ile hastahane yanındaki göç
men mahallesine inmiş ve tetkikatta bulun-

Ciimhurreisimiz buradan hususi trenleri
ne dömnüşlerdir. 

Kırklareli halkı Milli Şefin Kırklarelin
d., bulunuşu münasebetile ve bu akşam da 

mutlu bôr bayram sevinci yaşamaktadır. 

Manevralar son safhasına &irrniştir. Ha
ı·ekat araretle devamh etmekte ve kıtaları -

mmn her gün emsalsiz muvaffakiyetleri 
kaydedilmektedir. 

Fransız - Alman 
Hududunda Hadise 

!Almanya nihayet 
Slovakyayı aldı 

(Bil§ tarafı l inci sayfada) 
Avusturya alayı hemen tama • 
mile geri alınmış ve yerine Al
manyadan gelen kıt'alar ikame 
edilmiştir. 

Bertin, 19 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı, Leidingen civanııda, 

Fransız hududunu yanlışlıkla ge 

çen Alman ordusuna mensup iki 
kişi ile bir Fransız gümrükçüsü 
arasında bir hadise v11kubuldu -
ğunu bildirmektedir. 

t __ G_o_· N_o_N_T_E_N_K_i T_L_E_R_i __ , 

Boyalı Kadır.lar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

lilyeti: •feııadu. damgasını vur
dukları için boyanınakta olan 
kadınlarıu bu telakkiyi kabul e
derek nıakiyajdan vazgeçmeleri 
beklenemez. Ancak boya'ız ka . 
dını yalmz kültür müesseseleri
le, İstanbul vilayeti dairelerin -
de görmeğe de gönül razı değil
dir. 

Bugün verilen bu karar fer
di ve indidir; bugün tatbik edi
lir, yarın gevşer, öbiir gün unu
tulur. btanbul vilayetinde çah
şan kadın memurlarla, kadın öğ 
retıııcnlcrin saylSı, boyanan ka
dınlarıııuzın sayısı yanında hiç
tir. Halbn'<i görenek, hükumet 
taıııimleriuden çok daha ku•· -
vetli bir tamimdir. Anasile kız 
kardeşlerini boyalı gören çocuk, 
öğretmeninin yüzüne bile bak -
maz ve paydos zili çalar çalmaz 
kadın memurun ilk işi aynasile 
poınponuna sarılıııak olur. 

Bunun için ıncvzff nıaktyllJ 

yasağının esa.,Jı bir değeri olmı
yocaktır. Meseleyi kökünden bal 
letmcnin çarelerini araştırınalı
dır. 

Makiyaj ibtilası muhakkak ki 
sosyal hadisesidir. Nasd harp 
sonu güzel sanatlarda bir zevk 
sarsmttSı ile cınpresiyooiznıa, 

kübizma, fütirizma gibi müte
reddi duygu ve görüşler doğur
duysa, süste de ayni tereddiyi 
tevlit etti. Maalesef kadmları -
mız Avrupadan gelen bu sarsın
tıdan bir türlü kendilerini to -
parlıyamadılar ve bunun ;çindir 
ki, gene esefle itiraf edelim, Av 
rôlpa güzellik enstitüleri sahne 
ve stüdyo müstahzaratının rek· 
lam mankenleri gibi dolaşıp du
ruyorlar. 

Estetik kimya muhtelif renk 
ışıldakların kuvvetli şualar1 al
tında, kadın dudağını beyaz per 

nakil vasıtalarını terkederek hu
susi korunma yerlerine veya u
mumi sığınaklara iltica etmek -
teki telaşsız vakurane şitabı tak
dire şayandır. 

İtfaiye, gaz temizleme, ilk sıh 
hl yardım ve cankurtaran ve tek 
nik otarma ekiplerinin faaliyet
leri plan dairesinde ve memnu
niyeti mucip bir şekilde cereyan 
etmiştir. Hava deneme taarruzu 
ilk defa yapılmakta olmasına 

rağmen tashihi müstelzem ha -
reketler ve kusur !ar ancak bir -
kaç yerde ve küçük mikyasta 
vaki olmuştur. İkinci bir tecrü
bede bunların da vuku bulmıya
cağı tabüdir. Bunun için aşağı· 
daki hususlarda dikkat edilme -

lidir. 

1 - Alarm işareti verilir ve
rilmez halkın ve nakil vasıtaları- ' 
nın derhal oldukları yerde dur
mayıp tayyareler gelinciye ka -
dar geçecek kısa zamandan isti
fade ile sığınaklara ve tenha 
yerlere çeki!mooi lazımdır. Bu 
suretle caddelerden itfaiye ve 
yardım ekiplerinin geçmesine 
mümaneat edilmeden ve tayya,. 

deye kırmızı ve nemli aksettire
cek boyayı, sinema yıldızının 

kirpiklerini tek tek, dik ve kı
vırcık gösterecek rimeli, yanak
lara elektrik altında şeffaf, düz 
gün bir ten temin edecek allığı 
arayıp bulunca, batının lüks ya 
şaınak için bir taraftan erkek
lerin gözüne çarpmak, bir taraf
tan da bu kinıyanııı reklamını 
yapıp para almak zorile bunları 
kullanan yuvasız ailelerin zarif 
dınları bize örnek teşkil etti. 

Permanant yapılmış platin 
saç, patlıcan rengi mor dudak 

• 
kiremidi tı:rnok, çorap"z bacak, 
göbeğe kadar açık göğüs bar kn 
dmile aile kadım arasındaki 
mesafeyi hiçe indirdi. 

Bu mesafeyi açmak zamanı 
gelmiştir. Hiç şüphe yok ki, 

bu da bir sosyal hadise olacak -
tır, ancak bu hadiseyi köriikle -
nıek, uyandırmak, hadisenin ılo 
ğunıunu kolaylaştıraca.ktll'. 

MBartt Veıc.ıtl'etne İstarrbut vl 

liyetinin yasağı bugünkü un1c
lin bi:r aksülaınelidir ancak sos
yal hadise değildir. Makiyaj a
leyhtarlığını uyandırmak için 
ise, bu,rünkü ınakiyajnı gülünç
lüğünü, kötü bir taklitten bas-

' ka bir şey olmadığını, ınedni 
dünyada hiçbir aile kadım 1•e 
aile kızının maskara gibi renk 
renk boyanınadığını mektep kız 
larımıza aşılamak, anlatmak, 
göstermek, konferanslar veı· -
ınek, şiddetli neşriyat yapmak 
lazımdır. 

Bugün bu yerinde propagan
daya başlarsak, belki on sene son 

ra bu vadide bir sosyal hareke,. 

tin iyi senıerelerini görür, Ttir .. 

kiyeye gelen bu gibi gülünç ruiis 

tahzaratı: Aidiyeti cihetile Ho -
livuda iade ederiz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

relerden kurtulmuş olur. 
2 - Atlı nakil vasıtalarında 

hayvalar arabalardan çözülecek 
ve evevlce neşrolunan umuml 
emirde iza hedildiği tarzda sağ
lam bir yere bağlanacaktır. 

3 - Tayyareler çekildikten 
sonra da iperitle gazlanmış sa _ 
halar ve inhidama yüz tutmuş 
binalar bulunacağından böyle 
tehlike işareti ile tahdit edilmiş 
yerlere girmiyerek buralardan 
uzaklaşmak lazımdır. 

4 - Dükkan ve mağazaların 
bomba parçalarının tesirlerine 
karşı muhafaza için kepenkleri
nin indirilmesi faydalıdır. 

5 - Haliç köprüleri tayyare 

taarruzlarına büyük hedef teş

kil edeceklerinden halkın bu 
köprülerde birikmesi tehlikeli -
dir. 

6 - Tecessüs saikasi!e bazı cad 

delerin meydanlara müntehi olan 

kısımlarında topluluk görülmüş
tür ki bu hareket caiz değildir. 

7 - Evvelce neşredilen umu
mt emrin birinci madcresinde ma 
nevralar münasebetila yapıla -

Almanyadan buraya 60 - 70 
vagon tel örğü gelmiştir. Slovak 
ya hükümetine de Polonya hu • 
duduna giden yolların inşasını 
bir an evvel tamamlaması için 
emredilmiştir. 

Berlinin iyi haber alan mah • 
fellerinde söylendiğine göre Slo 
vakya topraklarının Alman or -
dusu tarafından işgal ve tahkİ:f!\.. 
edilebilecek olan kısmının tah
didi için Almanya ile Slovakya 
arasında bir itilaf imza edilmiş
tir. 

Bir Alman askeri heyeti Bra
tislavya'da bulunmaktadır. He _ 
yet daimi Alman askeri heye • 
tinin vazife ve salahiyetlerini 
tesbit edecektir. 

Bratislavada bir Alman aske
ri kumandanlığı teessüs ettiğine 
dair Times tarafından verilen 
haberlerin aslı bu olduğu ayni 
mahfellerde ilave edilmektedir. 

KotnCiano 
(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

yan askeri ittifakına girmek ü -

zeredir. Kont Csky tarafından 
Romaya yapılan seyahatin hede
fi bu meseleyi müzaker~ etmk~ 
ten ibaret oldueu söylenmekte
dir. 

İTALYANLARA GÖRE VAZİ. 
YE'.i' KARIŞIK 

Roma, 19 (A.A.) - Kont Sca
ky İtalyanın şimalinde bir ka • 

ı sabada bkkaç gün istirahat et
mek üzere bu sabah tayyare ile 
Romadl?n hareket etmiştir. 

Kont Ciano bu sabah Romadan 
tayyare ile Arnavutluğa gitmiş _ 
tir. 

Mısır Askeri 
Heyeti Geldi 

(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 
Bu ziyaretler kendilerine iadıı 

edilmiştir. 

Mısır askeri heyeti azaları 
Kırklareline gidecekler ve ma _ 
nevralarıınızda hazır bulunacak
'lardır. Bilahara Ankaraya döne
nerek askeri müesseselerimizi 
tetkik edeceklerdir. 

Hatayda Açılacak 
Mektepler 

Ankara, 19 (İKDAM Muha -
birinden) - Hatay vilayeti ma
arif müdürlüğüne Sivas marif 
müdürü B. Rifat Necdetin tayi
ni kararlaştrılmıştı1>. Bu vilayet· 
te geçen senelerde mevcut olan 
erkek ve kız liseleri aynen bı

rakılacak ve kadroları takviye 
edilecektir. Bu iki liseden baş
ka İskenderunda da bir orta mek 
tep açılması muhtemeldir. 

cak deneme taarruzu için harp 
halinin 15 Ağustos 1939 günün -
den başlıyacağı ve bitimi ayrıca 
ilil.n olunacağı bildirilmiş oldu -
ğundan bu ilan yapılıncıya ka -
dar halkımızın ikinci bir tayyare 
hücumuna intizar etmesi lazım 
gelir. 

Bu hataların ikinci tayyare ta
arruzu denemesinde tekerrür et
memesi halkımızın yüksek ka -
bi:liytfunden ve ıintizarnseverli

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

vas Valiııi Hasan Paşa veresesine ait 62 - 64 No. lu 1386 metre mu
rabbaından ibaret arsadan haritas .. ,da kırmızı tarama ile işaret edi
~en (291,74) metre murabbaı kısn .ının posta, telgraf ve telefon mer
kez binası inşa olunmak üzere istimlakine 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 Umu~i Meclisi Daimi Encümeninin 31/5/ 
939 tarih ve 5514 No. ve yine Daimi Encümenin 26/7 /939 tarih ve 
7459 No. kararlarına tevfikan teşekkül eden heyetin 1295 tarihli 
istiınü.k kanununa göre yaptığı tetkikat neticesinde mezkilr arsa
run ön kısmının şeref ve ehemmiyeti arka cihetinin de kayaların di
binde bulunmaaı itibarile dfuı kıymeti nazarı dikkate alınarak be
her metre murabbama 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 :\'ÜZ 11-

Fazla Şeker Hastalığı Olanlarla 
Şişmanlıktan Şikayet Edenlere: 

kull~:~rı::~ğiniz KAN z u K G L u T E Müstahzarları 

Piyasaya çıkh 

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

• 
ra kıymet takdir edilmiştir. Tarihi ilandan itibaren sekiz gün müd- Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
detle Sarıyer belediye şubesi kapısına asılmış olan haritasını gör

·mek ve izahat almak keyfiyet alakadaranca malı1m olmak üzere Kanzuk Glüten müstahzarları, Fennin en son terakkilerine ve tababetin 
llfın olunur. (6327) 

• emirlerine uygun ve sabit olarak hazırlanmu;tır. 

---LEYLi va NEHARi ANZU L E Miıst a 1 r 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 

en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

besler fakat şişmanlık yapmaz. 
şişmanhğa istidadı olanlar için 

Vücudu 
11zla 

OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZmLAR. 

Kayıd muamelesi pazar gününden maada her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yapılır. 

Umumi Depo: İngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

·--• Okul 18 eylül pazartesi günü açılacaktır. iZMiR ACENTEMiZ TÜRK ECZA DEPOSUDUR__,, 

B • 
1 

Yarım litrelik bir şişesi 

16 KURUŞTUR. 
Soğutulmuş bahanesile ve sdir sebeble hiç bir 
fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti
yenleri en yakın İnhisar idaresine haber veriniz· 

Şişe depozitosu ayrıca ~ 10 kuruştur. 
• inhisarlar idaresi 

. . .~, .- . . 
~ ' ' . -

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhamen bedeli 

Oinsi Mikdan Beheri Tutan % 15 teminat Eksiltmenin 
Kru.rş Li. Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Boş bobin sandığı 1500 A. 65 975 - 146 25 Açık A. 16 

ı _ 31/Vlll/939 tarihinden 1 Mart 940 tarihine kadar idaremizi,n Cibali fabrikasında birilı:eeek 

1500 adet bo§ bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 
ll - Muhammen bedeli, muvakkat temiııatı hizasında yazılmıştır. 
IH _ Arttırma 5/IX/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki Alım 

Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. 
V - :Lıteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 15 mıkdarındalti güvenme paralariyle 

birlikte mezki'ır komisyona gelmeleri ilan olunur. c6482• 

I - Şartnamesi mucibince 4 adet kamyon kapalı, zarf usulile sa
tın alınacaktır. 

II - Mubamen bedeli 11600 lira muvakkat teminatı 870 liradır. 
ill - Eksiltme 21/VIII/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla

caktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektubunu kanuni 

vesaikle % 7,5 güvenme ııarası makbuz veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat 
evvel mezklir komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verme-
leri lazımdır. (6337) 

İNGILIZ ÇİM TOHUMU 
SAPUNCAKİS 

Beyoğlu İstiklal Cad. 304, Telg : SAPUNCAKİS - İstanbul, 
Tel: 40167 

TUZLA içmeleri 
Trenlerinin vapurları : 6,25 • 7,30 · 9- 11- 11,50 

12,30· 13,15· 15,45· 19,10 dadır. 

• 

Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: ETen'köy, 

Telefon: 52. 73 

Bilumum hatarab 
öldUren 

KATOL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

kullanınız. En mükerrimel ve 
en müessiridirler. Büyük bak 
kaliye ve eczanelerde bulu -
nur. 

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40050 

·Beyoğlunda BAKER mağa
zasından başka hiçbir mües
sese, halihazırda kız ve erkek 
mektep talebesine, genç Bay 
ve Bayanlara mahsus her boy
da ve her zevke uygun kos
tümler, empermeabilize par
desüler, paltolar ve spor elbi
seleri gibi zengin ve şık giyi
lecek eşya kolleksiyonunu tak 
dlın edemez. Şartlar ve fiat
lar her yerden müsait ve u
cuzdur. Dalına BAKER etike
tini tercih ediniz. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSJSI 
Divanyolu 104 

Muayenehane aaatleri: Paza, 
hariç her giln 2.5 - 6, Solır 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAH1L1 HAR!ct 
Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

t aylık 600 Kr. lF.5~ Kr. 

1 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

l • lQO Kr. 

ILA N 
TEK stn'ır: 
SANTiMi 

Birine! Sahife 

ikinci Sahife 

Üçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 - 8 mcı sahifeler 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kunıt 

Z50 kııruı 

260 kuruş 

100 kuruş 

50 kllnlf 

:ıo kurut 
Gazeteml>Jde neşr~e

cek bOcümle ticari lllnlar yaJ. 

nız Ankara caddesinde Kah • 

ramanzade hanında İlincılık 
Kollektlf §lrketlnden alınır. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cllt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : BabıAII Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sahahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden 
Muhammen Muvakat 

bedeli teminat Semti 
L. K. L. K. 

2838 42 
3914 70 

650 00 

212 89 Kadıköy 

293 60 Kadıköy 

45 48 Üsküdar 

Mahallesi Sokağı 

Zühtüpaşa Tahtaköprü 
İbrahimağa Alib~ba 

Selmanağa Bostan 

No. Cinsi 

12-16 Arsalarm tamam1 
1- 3-5 İki ev arazi ahır ve sa

manlık 

2-2/1)./2 İkıi bölüklü bahçeli evin 
tamamı 

Yukarıda cinsi ve mevkileri yazılı yerlerin mülkiyeti satılmak üzere arttırmaları 10 gün uzatıl

mıştır. 

İhaleleri 26/8/939 Cumartesi t;ıünü saat ondadır. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne gel-
meleri. (6487) 

Eskişehir de 

İKDAM gazetesjnin 

merkezidir 

tevzi 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 tonAmolğame çinko kapalı zarfla ek

siltmeye konmıı§tur. 
2 - Muhammen bedel .ıo.ooo. Ura, muvakkat teminat ,750. li

ra olup eksiltme, 31/8/939 tarihitıe müsadif Perşembe günü saat 
.ıs. da Ankara P. T. T. Um\II!l nıiidürlüğü bbıasındaki satın al-

p • ma komisyonunda yapılacaktır. 
__________ _.. 3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya ban'lı:a mektubu 

..... ... . •• ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Dl- mezklir komi'syona vereeeklerdir. 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 4 - Şartnameler Ankarada P.T. T. Levazım, İatıınbulda Kınacı
yan hanında P. T. T. Ayniyat Şube Müdi,irlükleriııden parasız veri-Son Telgraf Basımevi. 

1"' -. 4 ,.. . . .. "" . .. ' lecektir. •2822a c4963 • 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
T E S 1 S T A R 1 H 1 1919 

MERKEZ/: ANKARA 

MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük ı TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
A 

' 
çok müsait şartlarla sayı~ muşterilerimizin emrine amada bulundurulmaktadır 

izahat alınmak ' üzere gişelerimize müracaat olunmaıs 

,,,. 


