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Berlinde Dünyanın Taksiminden Bahsediliyor 
Sovyet-Alman Paktı Bütün Dünyada Hayret Uyandırdı 

• 
fngiliz Gazetelerinin Berlin Mphabirleri Bu Hafta içinde Polonya Ordusunun 
imha Edileceğini, Beş Gün içinde Kat'i Netice Alınacağını Bildiriyorlar 
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iHGiLIZ VE FRAHSIZ KABiHELERi TOPLAHDI 
Yunanistan Yeniden! Dantzige Alman 
Seferberlik Yaptı Tayyareleri Geldi 

Beflln, 22 (A.A.) - Alınan 
ıırtlhbll'aıt bllırosu Alman ve Sov 

7.ı hükdmeUerinin bir ademi 
tec&viis paktıı imzalamağa ka~ 

rar verd!k.ltırinl bildirmektedir. 
Von Ribbentrop bu huı;usta

ki müZllkerelc'i intaç etıneıt lÇ 

bugün tayyar• ile MoııJwvaya 

hareket atm!ftir. 
pt)NYA Y1 TAKSlM 
JIDECEKLE:BMİŞ 

ıeerJln, l!2 (A.A.) - -Havas
}JJnan _ Rm pııktı siyasi Alman 

ehafilindB, ıaıhoşlulta kadar 
~ üınitl•r uyandırmaktadılh 
ııdell afi}de evvelA Polonya -
Bu mıh !d Avrupanın ve ni 
nın, 1oııra F -

Ebuııiyoıade 
Ve\id 

• hadiseleri • 
Di1DY• ııiyaseti arısından 

· diiıı a:ece Y afi ne daır üh. nı telgı' ar 
sonra çok ve nı ı uh rrirjııliz 

l·"""'ftden Ba~m 8 
_ •· a:e ...... ~ . lid'ln tll""a· 

Ebuzziyazacle Ve anıadık-
lesini nıaalesef .k~~ bu çok 
Ebuzzlyasade Velid arın ko
mUbim makalesini Y cıı]a• 
yacağımızı sayın o~Y" 
ra maalitlzar a?Zederız. -· 

Almanya Hariciye Nazın 
Ribbentrop 

hayet bütün dünyanın taksimin
den bahsolunmaktadır. 

ALMAN GAZETELERİ NE 
DİYOR? 

Berlin, 22 (A.A.) - cReuter. 
Berlin halkı ademi tecavüz pak
tı hakkındaki haberleri büyük 
siyah ve kırmızı harflerle neşre
den gazetelerini bu sabah hay
retle açmışlardır. 

Nazi partisinin organı olan 

·r·· k Ordusu Her. 
ur Ed·ı· 

k · T kdir ı ıyor esçe a . 

-·=---

Völkischer Beobachter gazetesi \ 
bu haberi birinci sayfasıda yir -
mi santimetre büytüklüğfuıde 

harflerle yazmaktadır. 
Bu haber hakkında hiçbir tef

sirde bulunulmaması üçüncü Re-
.l\..11 u.ı: ""J ... ..,.... •• a.·-- -
anJ değŞl<liğin sebcbiru ö ren
nıek Jsteyen halkın pek zıyade 
merakımı tahrik etmektedir .. 

İh.gtacılar1n beklemedikleri bir 
anda gafil avlandıklarını iddia 
eden aiyasi mahfellerde bu pakt 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

POLONYA ORTADAN 
KALDIRILACAK 

Londra, 22 (A.A.) - Times 

tesinin Berlin muhabiri yagaze 
zıyor: . 

Askeri ınüşahıdler ve birçok 

I • , • Jıeisi 
Sovyet İcra Koınıtesı 

Molotof 

ecnebiler bu ha:fta içinde kat'i 
bir netice alınacağı kanaatini iz
har etmektedirler. 

omen Hariciye Nazın Gafenko 

ati edilmeden ve demokrasileri 
harbe karşı duydukları nefret 
zail olmadan evvel Polonyanın 
mukavemetini kırmak kabil ola 
cağını hesap etmektedirler. 

O zaman, bir çok Alınan rica
line göre, İngiltere ile Fransaya 
müttefiklerine yardım etmenin 
hiçbir şeye yaramıyacağını is -
pat etmek ve Almanya kendile
rinden bir şey istemediği ıçi.ıı 

sulhten bahsetmek imkanı hA -
sıl olacaktır. 

Bu kanaat garip olmasına rağ
men geçenlerde bazı salahiyet • 
tar zevat tarafından izhar edil -
diği için Times muhabiri memle 
keti idare edenlerin de ayni fikir
de olduklarından şüphe etme -
mektedir. 

Daily Ekspress gazetesi de bu
na benzer haber !er neşretmekle 
beraber Berlinde, Alınan ordu, 
sunun bş gün içinde 1914 deki 
huduUarına kadar yürüyerek o -
rada müdafaa mevzileri tesis e
deceği kanaatinin hakim oldu
ğunu tasrih eylemektedir. 

Alınanyada tahmin edildiğin• 
göre Polonya ordusu pek aı bir . 
zaman · · u b ıçınde imha edilerek ın • 

TAYYARELER GELİYOR 
nantzig, 22 (A.A.) - •Reuter> 

Her saat avcı tayyareleri hava 
eydanına gelmektedir. Birçok 

!il tobüsler müsadere edılmiştir. 
~sker yüklü kamyonlar müte -

.a~e be edenıiyecek bir bale ge
tırıkcekt' 
lell~~in· ır. Almanya garp de~ • 
Cekl . ın harbe girmekte gecıke

erıni ·· . 
manlar . uın.ıt etmektedir. Al • 
sılıned sıyası münaırebettler ke- 1 

en, hatta ültimatomlar te-

d·yen sokaklardan geçmekte
ına ı 

dirtZLİ RAf)YO İSTASYONU 
G dra 22 (A.A.) - Sulhcü -
ı.on • 

(Arkası 7 inci sayfadal 

. t' esnasıııda 
Heyet dlln Adada gezın ı .. 'fraltYa manev 

. . • h eti reiS' beyanatı 
Şelmmızde bulunan Mısır asken ey tur· ııu 

ralil>l': paklonda mühim beyanatta bulunınU§ 
üçil.Dcü sayfada okuyunuz. 

.., ,,, 
"''"''"" r. 
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"Edirnenin Kuvvetli 
Olması Devletin 
Siyasetinde Ehemmi
yetli Bir Noktadır 

Büyük Ordumuz, 
Milletimizin Em -
niyet Ve ltilasının 
Mesnedidir . ., 

İSMET tNöNtJ • 

Memleketimizin Avnıpa ıerhııdlerinde ileri karakolu olma\ şerefini haiz bulunan fedakir Edirne-
ıniz ve onun yenilmez kahraman müdafii (Yazış, 7 inci sayfada) 

"Mareşalden " 1İnönü Dün Başveİrille 
İ:!_~'!,~;'lf.,_ Uzun Müddet görüştü 

sicümhur İsmet İnönüne Ge-
nel Kurmay başkam Mareşal 
Fevzi Çakmak tarafından aşa 
ğıdaki telgraf gönderilmiştir: 

SAYIN TÜRKİYE BEİSİ • 
ctlMHURU MİLLİ ŞEF 

İSMET İNÖNü 

Trakya manevralan dola -
yısilc yüksek iltifatınıza maz 
har olan ordunun, millet ve 
hükumetimizin itimadını bir 
kat daha takviye azminde bu· 
lunduğunu sarsılmaz bir iman 
la arzcderken yüce varlığını-

H aricige Vekilimiz de Roman
ya Sefirile Bir Saat Konuştu 

Evvelki gün büyük Trakya ma 

nevralarından avdet eden Reisi
cümhur İsmet İnönü dün Flor

yadaki deniz köşkünde istırahat 

etmişlerdir. Reisicümhur öğle • 

den sonra Başvekil Refik Say

dam ve Münakallt Vekılı Ali 

Çetinkayayı kabul ederek uzun 

müddet görüşmüştür. 

Münaka!At Vekili akşam üs -

tü tekrar şehre avdet ederek e

vine gitmiş ve Başvekil Refik 

Saydam geç vakte kadar Reisi-

cümhurun yanında kalmı~tır. 

Trakya manevralarının bitme

si dolayısile yapılacak büyük ge

çit resminın tarihi 25 Ağustos o

larak tesbit edilmiştir. İnonunün 

geçit resminde bulunmak üzere 

tekrar Edırneye gıtmelerı muh • 

temel gbrulınektedır. 

Haricıye Yekili Şükrü Sarac

oğlu dun bğlcye kadar sarayda 

istirahat etmiş ve öğleden sonra 
Romen sefirini kabul ederek bir 

saat kadar ııör' miı~tür. 

it 

o 

ı 
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SAYFA- Z 

·---- ------- - --- -· 
Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 
~""""""'"""'=:=""'""~""'~~~""""""~~ • 

lneboluda, Ufukta 
Gemiyi Bekliyorlardı 

Yolcular gibi şurada bura -
da askeri üniformalarını, silah
larını saklamış olan subaylar da 
işin farkında değillerdi. 

Ineboluya kadar herşey yol -
cudan saklanmalı idL Vapur tay 
fası aranan karaktere sahiptL 
Deniz dalgalı idi, istif tertiple -
rinın bozulmamasına çok dik -
kat etmek icap ediyordu. Bu -
nun için anbarlara vakit vakit 
işçiler indirmek lüzumu hasıl 
oluyordu. Gençlerden mevzua
tın mahiyetini sezenler varsa da 
ses çıkaran olmamıştır. Bir nine. 
canı çok aziz bir kadın, telaş eseri 
göstermiye, gürültü etmiye baş
lwor, anlıyacağı bir dille mua
mele görüyor, o da sükut etli -
yor. Abdülvehap, nineden uzun 
uzadıya bahsederdi, eğlenirdik. 

Yolda her şey tabii bir hal
de ıdi. Vapur, hiçbir engele uğ
ramamıştı. Fakat kıyıları takip 
etmekten, ancak deniz vaziyeti 
müsaıt bulundukça, vazgeçme -
mişti. 

İNEBOLUDA 

Ölümünden birkaç gün önce, 
geı1eral Ali Hikmeti arkadaşım 
general Ziya ile ziyarete git -
~tik. Muhterem başkatibi de 
orada idi. General Ali Hikmet 
başkiıtıbe: 

- Ben müsteşar iken bir ge
ce vcıkiılete ·Demir• imzalı bir 
şüre ge1dL Bu şifrede 650 t"on 
cephane yola çıkarıldığı yazılı

dır. B:r vaziyette idik, ki cepha
ne altın kadar kıymetli idi. Bu 

i"1lı;nrflaı yıllarca tevali etti. Bu 
-• • '-Ti "'P""' ......... 

Demekle kıymetli arkadaş -
!arı takdir ettiler. 

İnebolu, yedi.den yetmişe ka
dar iş başında, nazarlar, ufukta, 
Araratı gözlüyor! Bütün yürek
ler heyecanla çarpıyor. Kadın, 
çocuk, bütün memurlar da, cep
.lıaneyi deniııden açılması muhte
mel ateşlere karşı koruyan bu
rı.m arkas,na çekmek için terti
bat almıştır. inebolunun cesur 
denizcıleri denizle savaşmıya, b'r 
saat evvel cephaneyi kıyıya at
mıya amade. 

Vapur, buyülı: tezaJıürat.!a kar 
şılanıyor ve İstanbulun bu çok 
kıymetli aramağanı, bir daki:lr.a 
işe fasıla verilmemek şartile, 

karaya çıkarılıyor ve oradan da 
uzaklara, kuytu sığınağa çekili
yor. Teslim, hazarda oldu.u ği

bi, sevk defterine göre yapılı -
yor ve makbuz alınıyor. Memur 
!ar ve vapur komiseri izaz edili 
)'Of. 

Dört yıl önce vazife için İne- ., 
boluya gitmiştim. Bu kahraman 
İnebolululardan birkaçile ve İne
bolu saylavile gör~tüm, tath 
hikayeler anlattılar ve benden 
mekteplennin sınıflarının art -
tırılmasını dıledıler. Dönüşte 

Saffet Arıkandan bu ricanın is
afını istirham ett:m. Hizmetleri 
arzularına göre mükafatlandı -
rıl.d.ı. 

İstanbulda telgraf başında 
bir arkadaşımız vapura dair mun 
tazaman malumat alıyordu. Her 

iki yüksek makamın bir şifresi 

Grupa takdirname de verildiği

ni müjdeliyordu. Vaziyetten 

dosum Kalçiyi derhal haberdar 
ettim. 

Vapur döndü, tesellüm mak

buwru g.tırd •. Bu suretle Gruo .. 
gayeye doğru geniş bir adım 

atmış oluyordu. 

Birinci vapurun yola çıkarıl
dığını bildiren telgrafnamemi _ 
zin ıkinci maddesi, kinci Ladil 
vapuru sevkiyatı için de hazır
lık yapıldığına dairdi. Cevabi 
telgrafnamede b-una da ayrıca 

teşekkür edilmek de unutulmu-

yordu. Bu, kütle sevkiyatına mu 
vafakal buyurulduğunu da bize 
ihtar elmiş oluyordu. 

Bir yarış başlamıştır. Hedef, 
mümkün olduğu kadar az bir za 
manda bütün harp maddelerini 
milli ordunun tayin ettiği iske
lelere ulaştırmaktır. Grupµn fa
al üyelerinin ekseriyeti, şeıı.r. 

mininde ikamet ediyordu. Genç 
liğindenberi kendisile iş ortaklı -
ğı ederek liyakat ve cesaretini 
birçok buhranlı anlarda ölçtü -
ğüm yüzbaşı Biliı.lin, daima te
masını muhafaza edebilmeli) i
çin, evinin Ramiden Şehremini
ne taşınmasına kat'! lüzum var
dı. Bilal, ilk ihtar üzerine ve 
derhal yanımda bir eve naklettL 
Bilile büyük itimat beslerim. O, 
yurt işlerinde en büyük feragat 
le çalışanlardandır. Yıllarca sü
ren mesai sırasında, tehlikeli bir 
sevkiyatı idare ederken, ağır bir 
hastalığa duçar olan bu arkada
p, meşhur bir doktorumuz, ma 

atteessü:f ücret mukabilinde, al 
tı ay tedavi etııllştl Bu marazın 
sarsıntıları yıllarca devam ettL 
Bili!, bulunduğu kıtalarda ar
kadaşları ve büyükleri tarafın
dan kardeşlik nüvazişi gördü. 
Genelkurmay, Bilalin tedavisi -
le yakından alfil<adar oldu. 

* İlk vapurun muvaff.ak olma-
sı, sevkiyat çemberinin açıldı

ğına işaretti. Bununla beraber, 
perakende sevkiyatta bazı kim
selerin uğradığı güçlükler, te -
bir ve limanda a!ı.ndığını istih
bar Pttili.imiı emnlV!!t tf'<lh!Tle -
yat esnasında tutularak Kroker 
ve Arabyan zindanlarına atılan
lar,, İtilaf divanıharplerine sü 
rüklenenler şüpheler uyandın -
yordu. Sefil bir zümre, milli or
dunun kuvvetlenmemesi için e
linden gelen fenalığı yapıyordu. 
Bu ma1İ1ıikat, denebilir ki, çok 
korkunçtu. Kraldan ziyade kral 
olanlar vardt Bu soysuz ve ma
yasızlar, ellerinden g ls0 mu -
halif'erini :mha edece !erdi. 
Kanlı teşebbuslere gıri.;;•·'<irrint 

de, sırası gelince. arzedeceğim .. 
Bizim cephenin en kuvve'li ter 
tibat alınası, ilk muv.ıfrs~;v~te 
de bel bağlamaması ea d~Çu 
bir hareketti. 

(Arkası var) 

1 ........................ , KISA HABERLER 
1 ........................ 1 * Dahiliye Vekilı Faik Öz -

trak dün Üsküdar tramvay ida
resinde meşgul olmuştur. Bu es
nada Vekile İstanbul Vali ve Be
lediye &!isi Lutfi Kırdar refa
kat etmiştir. * Belediye kooperatif idare 
meclisi reisi Rıfat istifa etmiş, 
yerine memurin müdürü Salih 
seçilmiştir. * Kasımpaşada kuyu temizle
mekte olan ameleden Kamil ku
yunun içine yuvarlanarak ağır 

surette yaralanmıştır. * İzmir fuarını açan ve Mani
sadaki üzüm bayramında bulu
nan Ticaret Vekili Cezmi Erçi
nin bugün şehrimize di:inmesı 
beklenmektedir. * İzmir fuarının açılışında bu
lunmak üzere İzmire giden Sov
yet Rusyanın Ankara elçisi dün 
Cümhuriyet vapuru ile şehrimi
ze dönmüştür. 

5600 Göçmen Geliyor 
Bu yıl, Rumanyadan Köstence 

yolu ile 3400 ve Bulgaristandan 
Varna yolu ile 1200 göçmen, be- . 

raberlerinde hayvan, ziraat ve 1 
san'at fıletleri ve zirai eşyalan 
oldujiu halde yurda getirilecek -
tir. 

J\.a J~J Hl• uu • ... 

d Pi t 1 lunmai:lıg. naıcıt .. 
lıİ1 hatırlarlar k: bu Cos on a -

İKDAM 

Hava l'a~rruzu- İstanbulda Bira Buh
nun Bugun Ol. 

Muhtemel ranı Devam Ediyor ması 

İlk Eksikliklerin Tekrarına 
Meydan Verilmiyecek 
Şehrimizde yapılacak mefrı.ız 

hava taarruzunun bugün yapıl -
ması muhtemeldir. Viliiyetin i -
!anında İstanbula vaki olacak 
hava taarruzlarının bitimi bildi· 
rilmediği için şehrimiz her daki
ka mefruz hava taarruzuna ma -
ruzdur. 

İkinci taarruzun da, birincide 
olduğu gibi gündüz olması muh
temledir. 
İstanbul& yakında üçüncü ha• 

va taarruzu yapılacak, bu sefeı-
k! taarruz gece vaki olacaktır. 

trçüncü hava taarruzunun ma 
nevralarla alakası olmadığı için 
İstanbul pasif koruma komisyo
nu tarafından tertip edllecektir. 

BELEDiYE 

Burgaz ve Kınalı Adalarına 
Elektrik 

Belediye, Burgazada ile Kına
lıadaya elektrik tesisatı yapmak 
için tetkikata başlamıştır, Her i· 
ki adaya verilecek elektriğin Bü· 
yükadadaki tesisattan temin edi· 
!ip edilmiyeceği etüd edilmekte
dir. 

Takdiri Kıymet Komisyon
ları Toplandı 

Takdiri kıymet komisyonları 

dün sabah Belediye İstimlak İş -
leri Müdürlüğünde Vali ve Bele
diye Reisi Lı'.ıtfi Kırdar'ın reisli

ği altında toplanmıştır. Toplantı· 

da, dört komisyonun reisliklerine 
Şehir Meclisi azasından Suphi, 
Ahmet seçilmişlerdir. Komisyon· 
lar eylıilün birinden itibaren fa

aliyete geçecek, ilk istimlakler, 
Koska ve Eminönünde yapıla -
caktır. 

MAARiF 

Ma_arif Müdürünün Teftişleri 
Istanhul Maarif Müdürü Tev -

fik Kut. dün Kartal m kteplerini 
teftiş etmi tır. 

Maarif Vekalctı, Kartalda bir 
ilk ynt.ı okulu açacağından Maa -
rif Müdürü, mektep olabilecek 
binaları tetkik etmiştir. 

İnhisarlar 
zetemize 

Müdürü Ga
Bulundu 

Umum 
Beyanatta 

Şehirde ve civannda bira buh· 
ranı devam etmektedir. Buna 

sebep, Ankaradan fazla bira ge· 
tirmek imkanı olmamasıdır. 

Şehrin ihtiyacı 6 misli artmış 
ve 6 vagona çıkmıştır. Halbuki 

bugünkü tesisat ile Ankaradan 
ancak 4 vagon bira getirilebil -
mektedir. 

İnhisarlar, Devlet Demiryolla
rına müra~aat etmiş ve fazla va· 
gon tahsisini istemiştir. 

Biralar, bozulmamaları için fri
gorifik vagonlarla nakledilmek • 

tedir. Devlet Demiryollarında da 
bu vagonlar azdır. Ve bunlardan 

bir kısmı diğer ihtiyaçlara tahsis 
edilmiştir. 

İNHİSARLAR UMUM MÜDtr
RÖNÜN BEYANATI 

inhisarlar Umum Müdürü Ad· 

• • 

nan Halet Taşpınar, dün bir mu 
harririmize demiştir ki: 

c- Bira buhranına birçok ba· 
yi ve satıcılar da, lüzumundan 
fazla mal alarak sebep oluyorlar. 
Bunlar, halkın fazla rağbetini 

görerek, mesela, birkaç günlük 
ihtiyaçlarını birden depodan al
mak istiyorlar. Bu vaziyette de 

diğer yerlere mal kalmıyor. Fi · 
atların ucuzlaması yüzünden hiç 
bira kullanmıyanlar dahi biraya 
sarıldılar. Fakat birkaç gün için· 
de iş normal şekline dönecek ve 
o zaman iş tekrar düzelecektir.> 

BELEDİYENİN TEFTİŞLERİ 

Belediye, şehrimizdeki bira sa
tışlarını kontrol etmiştir. Yapı
lan teftişlere göre eğlence yerle
rinde bira bulmak kabil. Ancak, 
bakkallar bira alıp satımında te
kasül göstermektedir. 

ithalat ve ihracatı Liman Amelesi 
Durgun Gidiyor Kazanç Vergisi 

Fietlerda Umumi Bir 
Düşüklük Var 

Son 15 gündenberi piyasada 
bir durgunluk belirmeğe başla· 
mıştır. Bu vaziyet, bilhassa ha -
riçle yapılan ticari muameleler
de daha ziyade kendini göster -
mektedir. 

Geçen sene bu zamanlarda ye
ni ""Yljnyai! üyrinıL._1'.aoıllı\..ııJiY 

yüzde 80 mikdarında daha yük· 
sek bir vaziyette idi. 

Piyasada veresiye ve taksit u· 
sulü muameleler de tamamen 
durmuş bir vaziyettedir. 

Siyasi karışıklik yüzünden li . 
manımıza gelen ecenebi vapurlar 1 

da son günlerde azalmıştır. Tüc
carlar, ellerindeki mallarını yük
liyecek vapur bulamadıklarından 
ihracat ,·aı»mamakta ve mevcut 
vapurlarda yer buldukça taah . 1 
hüt!erinl yerine getirmek için [ 
~arti parti yüklemek mecburiye· / 
tınde kalmaktadırlar ki, bu şe . 

Münakale Vekaleti 
Vergi İşini Halledecek 

Maliye, limanda çalışan yük
leme ve boşaltma hamallarını iş
çi addederek yüzde beş olan ka· 
zanç vergilerini yirmiye çıkar -
mış ve bunun üzerine de 450 li. 
man amelesinden 270 i işlerini 

bırakmıştır. 

Bu yüzden liman amelesiz kal-
- • ......,. ~&&••• ............. vu ,,, Q.* 

ziyette çalışımayı kabul etme -
miştir. 

Ecnebi gemileri ve diğer va -
purlar yükleme, boşaltma isle -
rinden ~ikfıyet etmektedirle;. Li· 
man işletmesi çok müşkül vazi
yette kalmış, vaziyeti, şehrimiz
de bulunan Münakale Vekili Ali 
Çetinkayaya bildirmiştir. 

Münakale Vekfüeti, Maliye Ve
kfıletine başvurarak vergi işinin 
düzeltilm~sini istiyC'cektir. 

kilde beyanname tahmil ve diğer 
bazı masraflarla mutazarı·ır ol. 
maktadırlar. 

NOTLAR: 
PROPAGANDA 

MESELESİ 

Kadın beden teııbiyesi mü
lehassısımız bayan M. Uncu, 
Anıerikadan dönmüş. Bir gaıe
teye verdiği beyanatta yanayakı
Ia ora halkmm Türkiyeyi tanı

madığından şikayet ediyor. Fik
rince propaganda noksanınıız 

vamıış ki doğrudur - bunun 
için en iyi çare olarak Amerika· 
ya talebe göndermeği ta\lsiye e· 
diyor. 

Bayan Beden terbiyesi müte

hassısı farkında olmadan Ame

rikan propagandası yapıyor gibi 

geldi bana .. bilmem siz ne der

siniz? 

ASRİ DİLENCiLER 

Yaz ortası İstanbul tarafııı -
da bir 5inemaya gitmiştim. Film 
gösterilmeğc başlanmış. Elinde 
elektrik fenerile bir ba:v.ın önii
me düşlü, yol gösterdi. 

Olurdum. Ölü gözü gibi ışıl
dıyan fenerin aydınlığında pek 
de farkedeınediğim bir matbua 
uzattı. Usulen çıkardım, on ku

ruş verdim; fakat memur ba
yan parayı aldı, fenerini söndür
dü ve gitti. 

Zannedersem, teamül muci -
hince onun da hana, filnıı medih 

veya izah eden bir mecmua ver

mmi lhımdı. Dikkat ettim. ~-

ni !abiyeyi, ayni günde beş k~i· 
ye tatbik etti 

ÇÖP KUTUSU BİR 

LÜKS IUÜDÜR?-

Tramvay duraklımna, vadesi 
biten biletlerle diğer çöpleri at· 
mak üzere birer kulu konulnıus. 
Malum. · 

Geçen gün Hasekiye gittim. 
Tramvaydan inince elimdeki bi· 

leti cebime koymağa nıerur knl
dun. Çünkü kenar mahalleler -
de ve hele ihtiyari duraklarda 
çöp kutusu diye biT ey yok. 

Daha fenası, Kadıköyünde 
bu nevi kutulardan yalmz iskele 
deki h3reket noktasında iki ta
ne var. 

Çöp kutusu bir ihti} aç 

yok,a bir Jüks ınüdiir? 

KÖRLÜK MESELESİ! 

1111, 

Bir gazetede gördüm, İııjgi
liz muharrirlerinden Akse! ı\Yı.:s 

te kör olacak mı?. başlığını la· 
şıyan bir fıkra... ' 

Ayni gazetede şu çeşit baş • 

lıkları da pek yakında bulaca -

ğnnı ümit ediyorum: 

Yarın sabah uyanacak nusı
nız? Yaşamak için karnınızı do 
yurmak ister misiniz istemez 
misiniz? Hava bugün yağmurlu 
olursa evde kalmak ını iyidir, 
şemsiye ile IOkap çıkmak nıı? 
llih. ilih. 

PAZAROLA: 

rhan llkal, eksik olmasın 
.kıymetli karikatürist Cemal N~ 
dirin bay amcasını tanzir eder 
durur. Bu sıcak yaz günlerinde 
epey hayır dua alıyor, demektir. 
Geçen gün de kinaye larikilıı 
pazar gezintilerinin in~anı sinir 
lendirdigiırden bahsediyordu. 

İlahi çocuk! Kristof Kolom _ 
hun yumurtası hikayesini de 
mi bilmiyorsun?.. Şehrimizde 
nakil vasıtası işi nasıl olsa hal
lolunaınaz. Halk da nasıl olsa pa 
zar günleri gezmeğe gitmekten 
vazgeç~r. 

Ne diye rahatını bozar, soka· 
ğa çıkarsın? Merhum Pazarola 
5ağ olsaydı, hu gafletine hayli 
gülerdi. 

SİVRİSİNEKLE MJUOT 

Sivrisinekle mücadele tahsi
satı bitmiş. Sıhhiye Vekületi yar 
dımı reddetmiş. Bu haberler bir 
tİıraflan geledursun, diğer ci _ 
betten mücadelenin devam e -
den safahatından birini öğren· 
dim: Bostanlardaki mecralara 
mazot dökülüyormuş. 

Mazotlu gübre ile takviye e
dilen bostanlardan ne beklenir?. 
Meşhur neftyağı hikcyesi .. Senede 
iki üç defa mahsul alınacak de
mektir. 

Küçük esnafı himaye dediifn 
böyl• olur ... 

ŞtiKBti AHMET 

Atatürk Köprü
sü 29 T eşriniev
velde Açılacak 

Atatürk 
Yapılması 

Bulvarının 

Geri Kaldı 
Atatürk köprüsünü inşa eden 

müteahhit, Belediyeye yaptığı 

müracaatte köprüyü teşrinievve· 
!in 25 inde teslim edeceğini bil· 
dirmiştir. 

Belediye, Atatürk köprüsünü 
Cümyuriyet bayramında mera. 
simle açacaktır. 

Köprüye iltisak peyda eden iki 
taraftaki ayakların inşaatı da de
vam etmektedir. Müteahhit, a • 
yakların inşaatını eyliıl içinde it· 
marn edecektir. 

Atatürk bulvarı adını alan 
köprünün iki yakasındaki yolla· 
rın tanzimi için dört milyon lira 
Jazımdır. Bu yollar, ikinci beş se· 
nelik imar planında yapılacağın· 
dan, şimdilik bozuk yolların ta -
miri ile iktifa olunacaktır. 

Atatürk köprüsüne döşenen 

tahta parkelerden mühim bir kıs· 
mı yerlerine konmuştur. Yakın -
da Fransadan bir mikdar daha 
tahta parke gelecektir. 

DENiZ 

Mudanya Hattı Tarifesinde 
Tadilat 

De,•let Denizyolları idaresi Mu· 
danya - İstanbul vapur seferleri 
tarifesinde tadilat yapmak için 
tetkikler yapmaktadır. Bugünkü 
tarife, Bursalıların birçok şika. 
yetini mucip olmaktadır. Bursa
lılar sabah bir vapurla İstanbula 
gelip işlerini gördükten sonra ak· 
şanı tekrar Bursaya dönmek iste
mektedirll'r. 
Denizyolları idaresi de bu si • ··-J ...... ı&an.u uuınıu~ , .. e yenı bır 

tarife hazırlamıya ba5lamıştır. 
Bu tarife ile birer gün fasıla i

le bir gün 1stanbuldan Bursaya 
ve bir gün de Bursadan İstanbu
la sab2hları vapur kalkacaktır. 

Yarın Bel•diyede Yapı
lacak Toplantı 

Belediyede yarın· Elektrik, 
Tramvay, Tünel, Havagazı, Su -
lar, Kanalizasyon Müdürlerinin 
iştinki le bir toplantı yapılacak
tır. Beledıve. bir nı !yon bcış yüz 
bin liralık yol inş.:ıatına baslan
madan evvel kablo ,.e kanalizas
yon borularının yer !erini dcğiş
tirrtiek istediği iç-in bugünkü top. 
lantıda müdürlere bu husus bil
dirilecektir. 

ADLiYE 

Kadın Oldu 
Şehrimizde hava taarrt;ZU 

denemesi yapıldığı gün Aksa -
rayda Sülüklüçeşme sokağ.nda 

70 numarada oturan bay•r. Ay
şe isminde 60 yaşlarındJ. sınirli 

bir kadın heyecandan hastalan -
mış ve hemen kaldırıld•ğı Ha
seki hastahanesinde nöbetçı .ı~k 
tıor tarafından 4 saat sedye üze
rinde bekletildiğinden p,·velk! 
gün ölmüştür. 

Kadının ailesi ölüme bıı bek

letişin sebep olduğunu iddia e

derek mezkur ~öbetçi doJctor 

aleY'hine takibat yapılmasını is

temişler ve dava açmışlardır. 

Bir Kamyon Çocuğa Çarptı 
Dün sabah Beyazıtta feci bir 

kamyon kazası olmuştur: 

3760 numaralı kamyon şoı .• -

rü Moruvarkin dün saah araıba

sile Beyazıttan geçmekte iken 

ansızın karşısına Şehzadebaşın

da oturan makinist Naz,m~n ( 

yaşındaki çocuğu Birsen Gırgin 

çıkmWJtır. 

Kamyon fazla hızlı gittigir. -

den zavallı kız kaçamamış ve 

ara-baron tekerlekleri altındı ka 

lıp bacağından ve başından ağır 

&utette yaralanmıştır. 

' 
........................ .. i KISA HA0ERLER : 
........................ J 

* Vaşington - Gazetec !eri 
kabul ettiği esnada Amer.kaı;ı'l 
doğu devletlerinin Brükselde ak
tedecekleri kongreye davet edi-
lip edilmediğihakkında sorulan su 
ale Summer Welles menfi cevap * Vaşington - Şanghaya 11 
vermiştir. 

tabanca 600 mermi ihraç etme
ğe teşebbüs eden iki Japon Los 
Angles'deki Amerikan gümrük 
memurları tarafından tevkif edil 
mişlerdir. 

* Zürih - Emin bir memba -
dan öğrenildiğine göre, Zürih'li 
meşhur operatör profesör Sa -
nerbrucl'ı Prens de Piemont'u a
meliyat yapmak üzere hususi bir 
tayyare ile Romaya hareket et- · 
miştir. 

* Londra, - İlford'da çıkan 
şiddetli bir fırtına esnasında dil· 
şen bir yıldırımdan üç kişi öl
müş, 12 kişi yaralanmıştır. * Roma - Ecnebi memleket 
!erde bazı haberlerin dolaşması 
üzerine ne piemont prensinin ne 
de Kral hanedanı azasından bi -
rinin rahatsız olmadığı resmi biı 
membadan bildirilmekted'r. 

Bursa Elektrik Şir
keti Belediyeye Gecit 

Bursa elektrik şirketinin b;le
diyeye de\Ti hakkında belediye 
reisimiz Neş'et Kiper şu izahatı 
vermiştir: 

- Cümhuriyet hükumetinin 
taki pettiği meşkur ve yüksek 
prensip ve esas dahilinde yapı -
lan büyük yardımla Bursa elek
triği, bugün imtiyazın asıl sahibi 
olan beldiyeye malolmuş bulu -
nuyor. Bu mühim memleket da -
vasının hallinde hükiımetimiz -
den gördüğümüz büyük yardı -
mı, burada bütün Bursalılar adı
na şükranla kaydetmek, ben.m 
için zevkli bir vazifedir. 

- Şirketin bütçe ve kadrosun
..,., ..ı-oTLl~L.ı._ -,•pLlcrca:gınctan 

bahsediliyor. Bu rivayetler doğ
ru mudur? 

- Bugün için değişen şey. dü
ne kadar şirket olan bir mües -
seseniıı hukuki vaziyetidir. Or _ 
tada bundan başka hiç bir de -
ğişiklik yoktur. Elektrik fahri -
kasının bundan sonraki vazıyeti, 
belediyenın mülhak bir bütçe 
ile idare edilen herhangi bir şu
besi ~eklindedir. 

Devir münasebetile bazı kim -
se'erin, fabrikada çalışan memur 
!ar arasında, bazı değişiklikler 

olacagı yolunda dönen rivayet -
!ere aldanarak gerek vilayet 
makamına, gereksa belediyemi
ze mütemadiyen müracaatlarda 
bulundukları doğrudur. Bunlara 
anlattığımız gibi, size de açıkça 
izah edeyim k~ şimdilik ne mev 
cut kadro üzerinde, ne de mua -
meiata hiç bir değişiklik yap -
mak kararında değiliz. Müesse -
seyi mevcu elemanlarile muha -
faza edeceğiz. 

rr~~~5~~~~ı:r ı 
Gedikpaşa Kasap-1 
lannın Şikayeti I 

~ Matbaamıza gelen kasap 

Hüııeyin ve Ömer bize şunla- ı 
n söylediler: 

- İstaabulun ber tarafın· 
da puar günleri saat 1 de ka
saplar kapıyor. Halbuki Ge - ı 
dikpaşada toptancı tacirlerin ı 
dükkinlan olduğu için kapat- ı 
mıyorlar. Cemiyete huıı:ı ma-
ni olması için müracaat ettik. 
Fakat cemiyet te toptancılar ı 
olduğu için mliracaatlmı:ı na- ı 
zarı dikkate alınmadı. ı 
Gedikpapda da kasapların bi
rer hafta tatil yapmasını Is· 
fiyoruz.• 

Gedikpaşa kasaplarının di
leji çok :yerindedir. Kasaplar 
ceıniy!'tinin bu işe ılmdiye ka 
dar neden mUdahal• eyleme
dlllai 

Soruyoruz? 
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Dünya Vaziyetinin 
Umumi Hulasası 
Çok Vahim Günler Yaşıyoruz 

lngilterede 
ı _ Askeri müşahitler bu haf

ta içinde kat'i netice alınacak 
mühim hadiseler olacağı kanaati 
ni beslemektedirler. 

2 - Deyli Ekspres gazetesi 
Alman ordusunun beş gün için
de 1914 deki hudutlarına kadar 
yürümek kararında olduğunu ya 

zıyor. 

3 _ Polis, İngiliz mi:lletini 
Dantzig için harp etmem~e da
vet eden gizli bir radyo istasyo

nu aramaktadır. 
4 _ Kabine öğlede nsonra u-

zun bir toplantı yaparak Al
man _ Sovyet paktını konuşmuş-

tur. 
5 _ Pailamento Perşembe gü-

nü için toplantıya çağınlnııştır. 

~ransada 

1 _ Fransız kabinesi öğleden 
ı;onra toplanarak Sovyet - Al -
man paktı meselesini görüş-

müştür. 
2 - Fransız siyasi mehafili, 

pakt hakkında ihtiyatkar bir li
san kullanmaktadır. 

3 - Daladye ve Bonnet İngil" 
tere, Romanya ve Polcınya Paris 
sefirlerini kaıbul ederek görüş • 
müşlerdir. 

4 - J our gazetesi Alman ya
nın biraz soma Koridoru, daha 
sonra Polonyayı istiyeceğini, 

bililhara da Romanya, Yugos -
lavya ve diğer memleketlere sı
ra geleceğini yazıyor. 

Sovyet Rusyada - ı _ Moskova son günlerde bir 
karar ittihaz etmek mecburiye-

tinde kalmıştır. Alman Sovyet 
Paktı bu düşünceden doğmuştur. 
Komintern aleyhindeki paktın 

kıymetini kaybettiği kanaati var 
dır. 

2 - Savyet siyasi mehafili, İn 
giltere, Fransa ve Rusya arasın
daki müzakerelerin inkıtaa uğ -
raması için hiç bir sebep .bulun
madığı mütaleasındadır. 

Almanya da 
1 - Hariciye Nazırı bugün 

Moskovaya hareket ediyor. Al -
man - Sovyet ademi tecavüz 
paktını imza edecektir. 

2 - Sovyet - Alınan paktı kar 
ıısında halk hayret içinde ve a
demi memnuniyet beyan eder 
vaziyettedir. 

.3 - Siyasi mehaillde, Polonya 
ordusunun pek az bir zaman 
içinde imha edilerek muharebe 
edemiyecek bir hale getirileceği 
kanaati vardır. 

Amerikada 
1 - Nevyork Taymis gazetesi, 

$talinin, bu pakta karar vererek, 
faşist devletlerle demokratların 
çarpışmalarına seyirci kalmak 
tasavvurunda bulunduğunu ya· 
zıyor. 

Çin de 
1 - Siyasi mahfeller, Alınan -

Sovyet paktını hayretle karşıla
maktadu. ::ıovye,ıerw "al''"""'" 
karşı daha serbest kalacağı mü -
taleasındadır. 

ltalyada 
ı - Roma matbuatı, Sovyet -

Alman anlaşması haberlerini, 

mihverin zaferi olarak kaydet -
mektedir. 

Dantzigde 
1 - Her saat hava meyda -

nına avcı tayyareleri gelmekte
dir. Bir çok otobüsler müsadere 
edilmiştir. Asker yüklü kamyon 
lar mütemadiyen sohlilardan 
geçmektedir. 

Yunanisfanda 
Seferberlik ilAn edilmiş, bütün 

ihtiyat zabitleri ve zabit vekil -· 
!eri silah altıan çağırılınıştır. 

Japonya da 
1 - Siyasi mahfellerde Alman 

- Sovyet paktı hayretle karşı • 
lanmıştır. Hiçbir mütalea serde
dilmemektedir. 

Romanyada 
1 - Kral Karo!, Hariciye Na

zuı Gafenkoyu kabul ederek u -
zun bir müddet görüşmüştür. 

Yugoslavya da 
1 - Gazeteler, Alınan - Sovyet 

paktı etrafında hiçbir mütalea
da ve tefsirde bulunmamaktad1r-
lar. • 

Polonyada 
1 - Polonyanın Berlin elçisi 

gece tayyare ile Varşovaya dön 
"4• .,.... • ~--- 1\T ........ <f....,..,,.,.ç • .,~ .. -n 

derhal kabul edilmiştir. 

Hollanda da 

1 -Bütün askeri kıt'alarda 

mezuniyetler bilamüddet kaldı
rılmıştır. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

iKDAM 

l !T'«ğcvıcd f 
Belediyece Yasak 

Edilmiştir 
Otobüslerde şu yazıları gö -

rürsünüz: 
•Sigara içmek, yerlere tükür 

mek belediyece yasak edilmiş -
tir.• 

Bunun manası ne demektir 
bilir misiniz? Yani, ar:ıloalarımı
zın içinde, istiyenleı'in cigara, bat 
UI nargile içmelerine ve yerlere 
tükürmelerine biz aldırış cfıne· 
yiz amma, ne yapalım l;.i lıunla
rı belediye yasak etmişfü! Oto· 
biis sahipleri bunu böyle, ııa· 

yel sakat biı ifade ile yazdıra· 
caklarına: 

(Cigara içmek, yerlcı·e tiiktl~·· 
mek yasaktır!) 

Diye kat'i bir şekilde yazdır. 
salar olmaz mıydı? Tabü ı>lur • 
du ve böyle olması lazımdı. Fa 
kat bu, kinıin aklına gelecek ki 
böyle yazdırsın? 

Alın size, koca İstanllulıla 
Tanrının günü yüzlercesi, bin • 
lercesi birden gözümüze çarpan 
sakat ve berbat ibareli bir tabe-
18 daha: 

•Burada pazarlıksız satış ya
pılır!, 

Bu ne demek böyle? Burada 
pazarlıksız satış yapılır! Deyin
ce başka yerlerde, mesela knr
§ıki veya arkadaki dükk&ııda 
pazarlıklı yapılır manası çıkmaz 
"'! bundan? 

i,tanbul gibi bir yerde tiiı·k
çe konuşma ve yazmada bu ka
dar acemilik olur mu ya? Pazar
lıksız satış meselesinin, sanki 
istisna ettiği birçok dükkanlar, 
mağazalar, miiesseseler varmış 

manasına gelen bu pek sakat 
ifadeyi de kim bulup ortaya çı· 
karmış acaba? 

Kısa olduğu kadar kafi ve 
§Uıniıllii şu: (Pazarlık yoktur) 
(Pazarlık yasaktır) (Satış pa· 

zarlıksızdır) (pazarlık kalkııuş

tıııJ sözleri yerine, sanki başka 
dükkanlarda pazarlıkla da yapı-
1 •• - ~--- --.:.- .. .,.~....,,. nnl,.....,. 

(Burada pazarlıksız satış ya-
pılır!) 

Sözünii kim bulup ortaya çı
kardıysa aşkolsun ona! 

Oldu olacak, gazeteler hafta
da bir, iki gün (üirkçeyi doğnı 
konu,şıqı yuzın1) sili unları aç
salar da gittikçe unutulmıya yüz 
tutan konuşma ve yazma işleri 
büsbütün çorbalaşmasa! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 
Japonya lıe Amerika 11 ...... 

1 
.... : .... :~ .... f 

. V . t ı nonu ı 
Arasındakı azıye İ .. j 

Velles, Japonya tıe Amerika ı v e K o y ı Oslo Grupu Bu 
Summuer . f . f f 

Arasındaki Vaziyetı zah Ettı ııKalkınmasııı Gün Toplanıyor 
J ı Bir Japon nilbetçi neferinin 

Vaşington, 2'2 (A.A.) - a- bir Amerikalı kooına tecavüzü-
aya gönderilecek mallara ı·le vukubulan son ha.d.is<>ye dair Edirne, 22 (A.A.) - Milli Şef Konferansa Belçika Baş-

poll'Y ihtimalinin 
ambargo k-0nma.sı gelen raporlar haklonda Velles İnönü dün akşam İstanbula dön- vekili Riyaset Edecek 
mevcudiyeti dolayısile_ J~=:~ Amerikalılara nezaketle muame mek üzere halkın coşkun teza-
da Amedkaya kaıışı bu . le edilmesi için Japon ordusu ta hüratı arasında Babaeski istas-
lık hissi doğmuş olduğuna d~ır rafından tedıbirler alındığını ve 
gelen haberler hakkında tefsır- talimat verildiğini söylemiştir. 
lerde bulunan Sumıner Velles Mumaileyh bunun üzerine Ame 
demiştir ki: rika hariciyr, nezaretince badi -

Amerikanın sarahaten izah ~ senj·n kapanffil§ addedildiğini i-
di!miş ola·n hattı hareketinde bır lave eylemiştir. 
değişiklik y:o:k=tu=r~. --------;_---;-~;,::;-:::

İzmir Bisikletcileri 
1zınir fuarına Giden 

Sefirler 
iz 

. 22 (A.A.) _ Enternas-
mır, tö 
1 İzmir Fuarının açılış . -

yon_a de bulunmak üzere şehrı 
rcnın 1 ve Ro 
mize gelmiş olan Po ~nya 

b . ilk. elçilerı bu sabah 
manya uy 
. t 7.10 da tayyare ile Ankaraya 
tia am ıml su -
hareket etmişler ve s 
rette uğurlanmışlardır. . . d 

İtalya büyük elçısı e 
. puru ile mezu· 

bugün Italyan va . 
. 1 gitınektedır . 

• nen it~ yaya . li 
b.. ük elçisi Massı.g 

Fransız uy . · · o 
aya gitmıştır. -

·· Bcrgam 
bugıın • . 1 · tetkik ede· 

d da eskı eser erı 
ra a eh imize döne • ı 
cek ve tekrar ş r 

~ektir. 
--000---

Sa n tor en yanardağı 
Faaliyete Geçiyor 

. 22 ( A.A ) _ San toren 
Atına, · 

d ğ adasının etrafında yanar a ı 
bırkaç gündenberi devam eden 

Ankarada 
Ankara, 22 (A.A.) - İzmir bi 

sikletçilerinden mürekkep dört 

kişilik bisiklet kafilesi Ağusto -

sun ıı inde başlamak ve 6 Eylfıl

de sona ermek üzere 2400 kilo -

metre tutarında olacak olan bit 

ganbi Anadolu turnesine çıkmış 

lardı. 

Bisikletçiler, İzmirden hareket 

ederek, Aydın, Denizli, Dinar, Af 

yon, Kütahya, Eskişehir, Polatlı 

yolu ile 966 kilometre katederek 

bugün öğle üzeri Ankaraya gel

mişlerdir. 

miştir. 
Bu ada üzerindeki küçük Aya -

Yorgi limanında hararet derecesi 
56 ya çıkmıştır. Limanın sağ ta
rafındaki rıhtım, ı>u altında kay· 
bolmuştur. Kraterin etrafındaki 
çöküntüler de devam ediyor. 

yonunda hususi trenlerine bin -

dikten sonra, Trakya Umumi 

Müfettişi General Kazım Dirik 

ile Edirne, Kırklareli ve Tekir -

dağ valileri ile Kırklareli rne -

buslarını trendeki hususi salon· 
Iarında kabul buyurmuşlardır. 

Milli Şef, bir haftadanberi 
gezdiği Trakya şehir, kasaba ve 

köylerindeki müşahedelerinin i

yi intibalarından memnuniyetle 
bahsederken General Kazım Di-

rik'e, Trakyadaki eserlerinizi ve 
gayretinizi gördüm müteşekki -

rim, sözleriyle Trakyanın idare 

zümresi hakkında takdirlerini iz 
har buyurmuşlardır 

Umumi Müfettiş Kazım Dirik, 

bu yüksek iltifata karşı idare ar

kadaşları ve Trakyanın her sınıf 
halkı namına minnetlerini arzey 
!emiştir. 

Günlerdenberi Trakya şehir, 

kasaba ve köylerinde dolaşan 

Milli Şef bu gezintileri esnasın· 

da karşılaştıkları IOOy kalkınma 

çalışmaları ve kasabalarda bir . 
yarış halindeki plan ve prog • 

ıramlı faaliyet karşısında sık, sık 

takdirlerini ve birkaç yerde 
• Köyler kasaba ve kasabalar da 

Brüksel, 22 (A.A.) - Alaka
dar mahfeller İsviçrenin Oslo 

gruıbu memleketlerinin çarşam
ba sabahı Brüloselde aktede -

cekleri konferansa davet edildi
ğini teyit etmektedirler. 

Alakadar memleketler vuku
bulan daveti kabul etmiş olduk 

hm ~in konferansa İsviçrcde:ı 
maada Avrupanın şimdilti vazi· 

yeti karşısında müşterek bir si
yaset takip etmek üzere birbir
lerile istişare etmekte menfaat
leri olan yedi küçük şimal meın 

lekeli iştirak edecektir. Bunlar 
Norveç, tweç, Danima,rka, Hol

landa, Finlandiya, Lüksenbmg 
ve Belçikadır. Bütün bu devlet· 

leri kendi hariciye nazırları tem 
sil edecektir, 

Konferansa Belçika başveki
li Pierlot riyaset edecektir. 

şehir olmuş. diyerek memnuni

yetle,.ini göstermişlerdir. 

Milli Şef, bütün Trakya için· 

deki müşahedelerini ifade eden 

şu sözlerle takdirlerini bir defa 

daha teyid eylemişlerdir: 

.Trakya çalışmalarında iyi yol 

tutulmuş. Güzel Çalışma eserle· 

ri kurulmuş. Bunlar organize e

dilmelidir .. 

Günün Mevzuları: 

Sulh Halinde 
Mütareke Nedir? 

Düne Kadar Mütareke 
Muvakkat Bir Fasıla 

Harbe 
idi Verilen 

YAZAN: 

ı---~~E_m_e_k_li~G_e_n_e_ra_l~K_e_m_a_l~K_o_ç_er~~-1 
Totaliterlerin Papalık yolile 

30 giinlük bir mütareke teklifin 
de bulunduğunu ve ıbunun diğer 
bir yerdı:r de teyit edildiğini 
gazeteler yazdılar. 

Dünya haritalarına dilekleri 
ne göre şekiller vermek ve ha
yat saıhalarını kılıç uclle çizmek 
hevesine dii§en devletler, bin • 
lerce yıllık siyasi mevcudiyetle
ri tanımıya da adet§. tenezzül 
etmemiş, cihanın, istiklallerine 
hürmet ettiği devletlerıı, harp 
ilanına bile lüzum görmeden, 
tecavüz etmişlerdi... •İlanı harp 
siz harp., büyük harp gayrimem 
nunlarının icadıdır. Bu terkibi 
icat etmek şerefi İtalyaya düşer, 
japonya da, ötedenberi Çinde 
şakaveti söndürmek gayesi ta -
kip etmiştir. Mütecavizi tarif e
den anlaşmaları bu tecavüzler 
hiçe saymıştı. Çekoslovakyaya 
.kısa mühletli ültima1om ver,n 
Alma-nyanın da harp ilan etme
den harbe müracaaıt etmesı ihti
mali kuvvetli idi. 

Düne kadar •Mütareke• har-
' be veri'en muvakkat bir fasıla-

nın ifadesi idi. İki muharip, ya
ralarını sarmak, .ga.Jip, maks!a

dına ram edeceğinden emin bu
lunduğu hasmına, artık zayiata 
maruz kalmadan, talebini dikte 

ettirmek için mütarekeyi tercih 
ederlerdi. Bizim Balkan hanbin
de Çatalca cephemizdeki mü

tarekelerimi2, bu emellerden doğ 

Bulgarlar, bu mütarekenin tem 
didini cana minnet bilmişlerdL 

Bu defaki mütareke teklifi 
bu gibi sebep'crden ileri gelmiş 
değildir. Berchtesgaden görüş -
meleri, en ufak bir zamar. !çın

de, büyük zaierin doğurduğu 

müstakil bir memleket hayı.tı

na hatta dost elile hatime çek -
mişti. Dörtlerin bu garip icraa
tı, mukaddes kitabının parlak 
esaslarını tatbik mevkiine koyan 

Führer'e •iştaha yerken gelir. 
darbımeselinin kuvvetim öğret

miş, çocukluğunda, örs sesleri 
susunca ha.basından M&kyaveli 
dinliyerek yetiştiğini itiraf eden 
Diıçeye de yeni dersler vermiş
ti: İleri! 

Hayat sahası denizlerin öte
sindedir. Ve zayıf, hayat hakkı
na malik değildir, diyenlerin, 
yeni bir manevra ile, vaziyet ha 
zırlamak istedikleri anlaşılmai< 

tadır. 

Müt9fekenin son sükun daki
kasını top sesleri ilan ederdi. Bu 
defa da gôya esasen silah elde 
bekliyen orduların, harekata geç 
mek üzere, emir ıbekledikleri 

hlsııi uyandırılmak isteniyor. Ma 
nevra ayları, fevkalade bütçele

re arzı i:Ctik&r edilmeden, ordu
ların yaptıkları mevzii tatbikat
larla geçer. Bir yıldır, milyon
luk orduların şu veya ıbu dlirül
harpte yığınaklar yaptığından 

dem vurulmaktadır. Artık ku
laklar, bu rakamlara alıştı. Pro
paganda bu asırda .bir kuvvet -
tir. Bir ay !ık bir devre ye -
ni milyonları yığmak, bir sal
dırış vaziyeti almak için yelesi 
bir zamanıdır. Ancak taarruz e
meli besliyenler, bu zamanı çok 
tan kazanmışlardı. Daha doğru
su bu terakkı asrında büyük or
dulann mübareze meydanına a
tılmaları için bu zamana da ihti 
y~ları yoktur. 

Dünya meselelerinde ve hak 
davalarında son sözü hiıla kuv
vetlinin söyliyeceğini kabul e
denler, kurulu manzurnı!ler>n 

tkuvvetl~rini karşılaştırarak ka -
rarlarını vermiye mecburdur -
lar. Sulh cephesi, cihanda hak-

Jun müdafii oldukça, her geçen 
•günde kuvvetini 'bir kat daha art 
tıracak ve yem taşkın vaziyetle
ıı.ıi emıtiil"letlıe kaıışılıyacaktır. 

Berchtesgaden müzakereleri 
. ' 

mazlumların elim mukadderatı-
nı tayin etmek hatasını irtikap 
etmiş olabilir. Ancak, bugünkü 

.futilA.f hududunun bir şehir ve
ya bir koridor çerçevooinc sıkış

tığını zannedenler, yeni bir tes

viye tarzı bulsalar daıhi, hamin 

sebepleri yine ortadan kalkmış 
olmıyacaktır. 

Mütareke, bir tarafın zaafı 
netiC€6inde de 'baş vurulan bir 

çare olıııbilir ve buna insani dü

şünceler mecbur edebilir. Sulh 

manzumesi, doktrinlerini aleme 

ilan etmiştir; istila emellerine 

sed çekmek yapılan haksızlıklar 
ve yeni haksızlıklara hazırlanan
lar vardır. Hakkın kuvveti, ale

min huzurunu kaçıran bu ıhti
rasların sılmeyi istihdaf ediyor. 

Garpte veya cenupta, hatta de
nizler aşırı kıtalarda fütuhat e
meli ysdenler, kendi aş.iyarıelcrin 

de yaşamak kslfetine katlanma
dıkları müddetçe, hakkı ve şere 
fi için ölmesini bilen her millet 

' 
sulh manzumesi saflarında isba-
tı vücut edecektir. Ve burada 
harp sonu birden fazla intibah 
dersi de vermiştir. 

Hakikaten bir avlık bir d<>v
caksa, bunun ıiyeleri ilğili hü -
tün mılletleri temsil eden şahsi
yetler olmalıdır. Hususile Sov
yetler R.usyası da, müsavi söz 

hakkına sahip del<>gelerile bu 
miitemeri takviye etmelidir. 

Aylık mütarekenin, vaziyet
te bir c?eğişiklik yapacağı zan -
nolunamaz. 

Macaristanın 
Vaziyeti Nedir? 

Csaky Son Seyahati hak
kında Beyanatta Bulundu 

Budapeşte, 22 (A.A.) - Hari- • 
ciye nazırı Kont Csaky, Macar 
ajansına verdiği bir beyanatta 
ezcümle şunları söy !emiştir: 

Almanyada ve İtalyada bu • 
lunduğumuz zaman yabancı 
matbuatta çıkan yazılar ve ileri 
sürülen kombinezonlar, diğer 
memleketlerde mevcut smirl.ili
ğin bir neticesidir. Halbuki di
ğer taraftan Macaristanda, Al

manyada ve İtalyada tam bir 
sükunet mevcu.ttur. 

Hiçbir kimse, Macar hükume
tinden ve yahut Macar hariciye 

nazırından bir şey istemiş, ar-
zu etmiş veya talep eylemiş de

ğildir. Hiçbir kimse de herhan
gi bir teklifte bile bulunmamış
tır. 

Emniyetli ve müsmir dostluk 

!arı ayırmıya veyahut azaltnııya 
çalışmak, sulhun ~damesi ve Ma 

caristanın hayati menfaatleri 
aleyhine çalışnuıktıT. Macaris _ 

tan ile dostları arasına soğukluk 

sokmıya ve Macaristanı dostla. 
rınıdan ayırmıya çalışmak, bey

hude zallımellercle bulunmaktır. 
Zira Macaristanın dostları bili _ 

yorlar kı kU\·vetli ve müstakil 
bir Macaristar. orUı A\'TUpanın 
siyasi müyazenes.nde elzem bir 
unsurdur . 

SAYFA-

Milli Şef ve Kah 
raın 

Ordumuz 
Tarilıin hersayfasuı~ . 

. b. Yen1 b 
fan, yeru ır §eref ka d 
Tü:rk rd Y ede 
M'lli Şo finosu, bir haftadanbe 

1 e huzurunda h . 
b. . t'h akı 
ır ıın ı an devresi geçirdi. 

ta büyük kumandanlıu- oırı:
halde, subaylarla birlikte llfeh 
metçik Türk milletinin haki 
§€kilde candan bağtandığı em 

niyet istinatgabı olduğunu isba 
etti. 

Büyük zaferler yapmış, tari 
hin kııraıılık sayfalarını devir 
mi§ ve Türkün maküs taliini ye 
miş olan İnönü gibi büyük b' 
şeften ve milli bir kahramanda 
nihayet bunun mükBfatı olara 
llD büyük takdiri aldı. 

Milli Şef Mareşal Feni Çak 
mağa gönderdiği mesajın bir kı 
mında takdirini şöyle gösteri 
yor: 

cTalim ve terbiyenin en feyiz 
1i demıi ve mühim askeri mesele 
!erin tetkik sahası olarak 193 
manevrası hakiki bir muvaffak· 
yetle hitam bulmU§tur. 

Yüksek sevk ve idarenizin b 
mes'ut neticesi için sizi ve müm 
taz vazife hissesinde ve kıyme 
tinden dolayı Cümhuriyet ordu 
sunu hararetle tebrik ederim. 

Milletimiz, emniyet ve itilası 
nın mesnedi olan büyük ordunu 
kumandanlarına, rubay ve erle 
Tine itimat ve iftihar duygularile 
sarsılmaz surette bağlıdır.• 

Bu satırlar, Türk milletini 
cümhu:riyet ordusuna minnettar 
hğmm, sarsılmaz iman ve itim 
dının reisicümhunın veciz söz 
lerile canlandırılmış bir abide 
sidir. 

Türk milleti ve Türk tarihi 
ilelebed cümhu:riyet ordusi!'l if 
tihar ed~ektir. 

Türk Ordusu 
T ~kdiı::~e.dJiivgı: 
riınizde bulunmakta olan k • eş 
Mısırın askeri heyeti reisi ııl 
general Elzeydi P&§a bugün JI! 
buata ı<şağıdaki beyanatta bU • 
lunmuştur: 

•Mal)evra ha!kkında ihıiSasla 
rıını soruyorsunuz. Mareşal fe~ 
zi Çakmak'ın yüksek lutuf!arı 
ve manevra müdürü orgeııeral 
Fahrettin Altayın gösten!iklerı 
yardım Ve de!iiletle kardeş 'I'iırJ 
ordusunll'll. manevrasında iı~ 
lunmakla pek büyük bir şeref 
ve sevinç duyduk ve çok ;,;ıJa· 
de ettik. Gerek Mareşal hazret• 
lerine ve gerekse orgenerale çok 
·mimıettarım 

Manevranın tertip ve tanzi

mi ve bilvesile komutanların )la 

rekatı .idaresi ve gerek sııbaY 
gerek<ıe erlerm gösterdikleri 11'._ 

bat talim, terbiye kudretini bu 

yük bir hayranlıkla gördiık. il 
va kuvvetler.inin cesut ve m 

hirane manevralarını if.:ihar 

takdirle seyrettik. Bütün bu 

dükleriıniz ve asri vasıtalarla 
müeE!h}ıez Türk ordusunun y1i 

sek hareket kabiliyeti ve bütu 

cihanca müsellem olan nıııtıare 
kudreti bizde derin bır ıntıba b 

rakılı. Bununla müftebiriz. 

Bundan başka büyük reısi • 

cümiıur İsmet İnönünün :ıııane\ 
ra meydanında bilvesile yiikSf~ 
iltifatlanna mazhar okluk. BU 

dan duyduğumuz ıfühar pek bı 
Yüktür .• 

Atatürk'ün Valide
lerinin Mezarları 
İzmir, 22 (AA.) - Atatur 

valideJ.,rinin Soğukkuyudalıi .. 
zarları etrafında vücuda getırı 
len park tamamlanmak uıere 

dir. Mezarın üzerine kor.ula 

on tonluk granitin üstüne eınS 
ye harflerle kabartma olarak f 
yazı yazılmıştır: cEbedl Şef P. 
tatW-kün annesi Baya·n zübel 

de burada yatıyor.> 
volkanik hAdiseler, zıyadeleş -

zo aen <>u nray:r, 1 • :r:-, nıı::t:<Tıx uı nın ını .n-..ı. ).un. • 
_._._.. ---·· -- l· 

vııst 
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SAYFA- 4 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

-l l!e'i.N#MA Sular Müdürü Doğru 
Gemilerin Yeni Sinema Yıldızlarının Söylüyor, Biz Yalan .. 

Forsları 

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika : 10 

Ufak Kabarcıklar 
Pey da Oluyordu 

Atatürk bu tavsiyeyi yerinde 1 
bulmuştu. İşte bir hafta süren 
son Yalova seyahati ve banyo 
bu vesile ve bu maksatla yılpıl

dı. 

Maamafi asıl özlü hastalığın, 
Sirozun teşhisine bu seyahat 
beklenilmiyen bir tesadüfle se -
bep olmuştu. 

Ebedi Şef Yalovacla Otel Ter
malin banyolarından istifade e
derlerken sonradan müdavi he
yete dahil olan şimdiki Otel 
Termal direktörü doktor Nihat 
Reşat cilt indifaatını gördü, mu
ayene etti ve muayene neticesin 
deki fikrini şu şekilde arzeyledi: 

- Paşam .. bunlar alelade ci.1-
di indifalar veya cild hastalık -
tarından birine delalet eden si
vilceler değildir. Araz ve teza
hürata bakılırsa bunların kara
ciğer iltihabından, Siroz ismi ve
rilen hastalıktan ileri geldiğini 
kabul etmek zarureti vardır. 
Çünkü, karaciğer guddesi iltihap 
dolayısile vazifesini göremediği 
için ifraz ettiği toksinler kana ka 
rışıyor, kan yalnız başına bun -
!arı idrar ve ter gibi ıtrah yolla
rile harice .atmakla tüketemiyor, 
böyle cildi indifalar şeklinde ve 
toksinlerin en fazla toplandığı 
evliye noktasında tezahürllta 
sebep oluyor .. banyolara devam 
suretile bunların zail olmamaşı 
da bu iddianın bir delilidir. Ma
amafi yine mütehassıs bir d:ıhi
liyecinin kat'i mujl'Yene ve ra -
noruna lüzum olduğunu da ar -

Atatürk, N ıhat ı<eşaaın ou vu· 
kuflu teşhisini kabul etmekle be· 
raber, rahatsızlığın siroz olduğu· 
na şimdilik karar vermiyen mü
davi hekimin tavsiyeleri ve tıbbi 
rejimlerile hareket ediyordu. 

Yalovadaki ikamet az sürdü. 
Bir hafta sonra İstanbula avdet 
edildi. Sivilceler gıda rejimindeki 
sebze sistemi ile kısmen zail ola· 
rak yine uylukların iç satıhların· 
da tek tük görünüyorlardı. 

Ayni yılın yazına kadar böyle 
vakit geçirildi. Yazla beraber 
başlıyan deniz sezonunda Atatürk 
ikı yıldır mutad edindiği veçhile 
Floryadaki deniz köşküne nakle
derek deniz banyolarına başla • 
m4tı. 

Banyolar devam ediyor, fakat, 
sirozun bati bir seyirle devamı, 
banyolardan istifade yerine gün 
günden zafiyeti artıyor, iştah -
sızlığı fazlalaştmyor, can sıkın
tısı ve devamlı yorgunluk sürüp 
gidiyordu. 

Yine bu sıralarda doktor Nihat 

Reşat, Floryadaki deniz köş1tiine 
gelmişti. Ebedi Şefi sandalla ban
yo almaktan avdette köşkün köp
rüsü üzerinde karşılamıştı. 

Ebedi Şef, kürek çekerek is • 
keleye gelmiş, sandalı yanaştı • 
rırken Nihat Reşadın gözleri bir 
noktaya ilişmişti. Doktor. Ata· 
türk'ün sol eline bakıyordu. Bu 
elin üst kısmında, baş parmağın 
ele birleştiği mafsal üzerinde ve 
ondan ikişer santim ara ile el sır 
tına doğru üç kırmızı benek şek· 
linde leke vardı. İşte bu alamet
ler doktora, Y alovada ileri sür· 
düğü teşhisin kat'iyetini bir an· 
da anlatmıştı. 

Doktor, Ebedi Şef'e ,artık ra· 
hatsızlığın kat'i olarak siroz bu· 
lunduğunu söyledi. Ve deniz ban· 
yolarının, bu hastalığın seyrini 
hızlandırmak mahzurunda bu • 
lunduğunu, binaenaleyh derhal 
bundan sarfınazar edilmesini arz 
etti. 

Atatürk, aynı gün toplnan ve 
saylav hekimlerin de iştirak et
tiği konsültasyonda bunu mev· 
zuu bahsettL Hekimler, gerçi bu 
Arazın, siroza da delalet edebile
ceğini, fakat bu teşhisi kat'i ola· 
rak koyarnıyacaklarını ifade edi· 
yorlardı. 

O gün toplantı, bunu iyi anlı
yan bir ecnebi dahiliye mütehas· 
sısının, tercihan karaciğer ve 
gudde iltihapları işinde ihtisası 
olan bir ecnebi doktorun muaye
nesine lüzum gösteren bir karar· 
la iktifa etti. 

YinP mes'ut bir tesa.düf..o ıriln
tayyaresile, Almanyanın bu ka

bil hastalıklar mütehassısların

dan bir profesörü İstanbula ge • 
tirmişti. 

Bu hazır fırsattan i!;tifade e • 
dilmesi düşünüldü. Atatürk'e ar· 
zedildi. Müsaade istihsal olun • 
du. Profesör, deniz köşküne da· 
vet edildi. 

Ecnebi mütehassısın birkaç sa· 
at süren muayene neticesinde 
vardığı netice, verdiği rapor şu 
idi: 

- cBünyede bir gudde iltiha· 
bının araz ve tezahüratı mevcut

tur. Fakat bu guddenin hangi 

gudde olduğunu kat'l surette tes
bit ve hastalığı teşhis, aleHide 

bir muayene neticesinde verile· 

cek kararla istihsal edilemez. Bu, 
müdavi hekimin devamlı müşa • 
hedelerine ve gündelik sıhhi va
ziyet jurnallarının tetkikine bağ· 
lı bir keyfiyettir. Bu münasebet
le o salabiyet de müdavi beki • 
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- Dikkat et, Ekrem, dedi, a· 1 
!ayın, şakanın sırası değil.. bir 
daha bu şekilde konuşursan, ken 
dimi.. 

- Ne yaparsın? .. 
- Atarıtn denize .. 
- Halbuki, Hayırsızadada 

banyo alacaktık .. 
- Ekrem, sus, diyorum. sana .. 

çok sinirliyim .. rica ederim, faz 
la ıleri gitme .. yaptığın işler bini 
&§ti.. 

Genç adam, birden sarsılmış • 
tı. YG.zünün rengi değiştL Cid· 
dikşti. Boynunu büktü, adeta 
yalvararak: 

- Belkıs, dedi, senden rica e
dıyorum, bir dakika buraya gel .. 
buradan ayrılamam, biliyorsun. 

Belkıs. başını denize doğru çe· 
virmiş, uzaklarda uçuşan mar -
tileri seyredıyordu. 

Bir müddet cevap vermedi. 
Sonra, saçlarını iki tarafa sal -
lıyarak, Ekreme döndü: 

- Ekrem, seninle, hakikaten, 
senin zannettiğinden daha ciddi 
şekilde kontışmak ihtiyacında -
yım .. bugün, belki de, kat'i ka -
rarlar vereceğimiz bir gün ola -
cak. . 

- Öyleyse, gel buraya canım. 
- Geliyorum, peki, fakat, çok 

ciddi konuşmak şartile .. 
Belkıs, yerinden kalktı. Sura

tı bir karış asıksı. Kotranın iki 
basamaklı makine dairesine in
di. Orada, hemen, dar kapının 

ağzında durdu, çömeldi. Kapının 
kenarına oturdu. 

Ekrem, Belkısa sokulmak is -
tiyordu. Genç kız hiddetle: 

- Uzak, dur, dedi., 
- Peki şekerim .. 

.l\.Ci.1 flt:.l Jl.ı>T.........-. 

liı hatırlarlar k: bu Coı;don Plat-
lunmadıgı na.u ·· 

KONYA MUSTAFA: 

- Denizbank kalktıktan son • Cenneti Nelerdir? Elmalı Suyunun Evlerde Az Aktı-

ğını Herkes Görüyor, Kimin Evini 
Soruyorsun Yusuf Ziya Bey?. 

ra vapurların bacalarına koyduk 
\arı işaret ne oldu? 

- Vapur bacalarındaki fors
lar eskı çift çapalı ay yıldız ol
du. 

Charles Boyer'e 
Chateaux De La 

Göre Les 
Loire'dır buradadır. Bu tarafın suyu bel· 

ki kii.fidir. Fakat, su gelmemek
te ve ven:lmemektedir. Eskiden 
beri, ekser belediye erkanı, bii· 
tün belde işlerini muh\erm se
lefin:ze daima pembe renk gös· 
termeğe çalışırlardı. Binaena -
ı leyh, ortaya şöyle bir telakki 
meslesı çıkardı: Belediye arka· 
nına göre ışler tıkırında.dır. Fa
kat halka göre herşey eksiktir. 
Gazet~ere gelince ... gazetelerin 
neşriyatı da çok zaman gayri
saınimi ve yal.andır ..• 

KONYA RASİM ÖZCAN: 

- İstanbuldaki ecnebi mek -
teplerin rearni mekteplerden ne 
farkı var? 

- Ecnebi mekteplerde ecnebi 
dili okuturlar. Hususi mektep 
vaziyetindedir. Mezun talebe ü -
niversiteye girmek için olgun -
luk imtihanına girrneğe mec -
burdur. 

AYASPAŞA SUPHİ ŞENER: 

- Başka memleketlerde çöp
ler nasıl toplanır? Bizimki gibi 
at arabalar ile mi? 

-Başka memleketlerde çöp a 
rabaları yerine çöp otomobilleri 
vardır. Ayrıca mıntakalarda bü
yiik çöp tenekeleri vardır. Bu 
çöp tenekelerine herkes çöpünü 
atar. Çöp otomobili otomatik o
larak çöpleri toplar. 

Amerikadan son defa avdetin· 
de Normandie transatlantiği 
Havre birçok sinema artisti ge • 
tirmişti. Bunların arasında Char· 
!es Boyer ve karısı Pat Patterson, 
Edvard Robinson ve karısı .. vesa 
ire .. bir Fransız gazetecisi, sine· 
manın bu şerefli kahramanları· 
nı birer sorguya çekmiş. Gazete· 
cinin söylediğine nazaran hepsi 
de: .insan, tatilini Fransada ge
çirmeli.. insan, Fransada çok ser· 
best nefes alıyor .. > demişler. 

Şimdi bunlardan Charles Bo • 

yer'i dinliyelim: 
Charles Boyer, biraz endişeli 

ve ceylan gözüne benziyen göz· 

terini Parisin de görünmekte olan 

Pessy taraçasına dikmiş, gazete
ciye soruyor: 

_Kaç sene oldu? 
Gazeteci, gülüyor. Parmakla· 

rile sayıyor ve artistin sormuş ol· 
-.Fotoğrafımı gödersem tah-

lil eder misiniz? Kaç k~ isti!- duğu sualin manasını kavrıya • 
rak: 

BANDIRMA NAMIK: 

yorsunuz? 
_ Galiba, dört, beş, altı sene 

_ Fotoğrafınızı gönderirseniz oldu.. Parisi terkedişinize çok 
her okuyucumuzun olduğu gibi .. "f "d. . 

muteessı ı ınız. 
sizin de fotoğrafınız üzerınde talı 

Hollywood'da fazla kalıp ihti· 
!il yapılır. Buna mukabil hiçbir d 

yarlıyacağınızdan korkuyor u • 
para alınmaz. nuz. Fakat hiç değişmemişsiniz .. 

BEYAZIT ALİ KAMİL: d" , ıyor. 

- Eski kitaplar üzerindeki fi
attan fazlaya satılıyor. Neden? 

- Bu arz ve talep kaidesidir. 
Mal azaldıkça talep çoğaldıkça 
fiat yükselir?. 

SULTANAHMET RÜSUHİ: 
- Tramvay idaresi hın tram

vaylardaki kalabalığın önüne ge 

çeınedi. N e#n.'l , ··- •••••• , _, • 
daresi tedbirler alıyor, diye du -
yuyoruz. 

KADİRGA NURİ: 

- Karikatürist Cemal Nadir 
ihtiyar mıdır? Ka.ç senedenberi 
karikatür yapar? 

- On beş seneye yakın zamtn 
danberi karikatür yapar. Ken

disi henüz genç denilecek çağ
dadır. 

min vazifeleri meyanında bu • 
lunmaktadır!. 

Bu, (gudde iltihabı) meselesi, 
artık hastalığın hava tebdili ve 
başka sathi tedbirlerle tedavi e· 

dilemiyecek mahiyette olduğunu 
kesin bır surette ortaya atrnl§ 
bulunuyordu. 

İşte, o günden itibaren Ebedi 
Şef, deniz köşkünden Dolmabah· 
çe sarayına avdet etmiş, deniz 
banyosundan da feragat zarureti 
karşısında kalmıştı. 

(Daha var) 

- Ben senin hiçbir şeyin, de -
ğilim. 

- Ben öyle telakki etmiyo -
rum ki .. 

- Olabilir .. fakat, yalnız be -
nim telakkilerimin kıymeti ol -
duğunu bilmelisin .. 

- Ne garip konuşuyorsun, Bel 
kıs .. 

- İstersen .. işte böyle .. 
Belkıs, Ekreme dik dik baktı, 

dudakları titriyordu. Adeta ha· 
ğırır gibi: 

- Bu kepaze Neriman hika -
yesinden artık bıktım, dedL. ya· 
şadığınız sevda geceleirnden ta
mamen haberdar bulunduğumu 
şadığınız sevda gecelerinden ta
terim .. 

Ekrem, hayretinden donakal
mıştı: 

- Neler söylüyorsun, Belkıs, 
diye inledi.. 

- Evet .. sus ve cevap verme .. 
)4alnız sözlerimi dlinle.. Neri -
man Hanımefendi ile olan mü
nasebetlerinizin en ince teferrü
atına kadar kulağıma geldiğini 
biliniz .. bu senin yaptığın bir re-

Charles Boyer, soruyor: 

-Bu söylediğiniz doğru mu? 

- Tamamile. 
Şimdi artiste itminan gelmiş· 

tir, bir sigara yakıyor ve sigara· 

sının ateşi parıldarken bir an SU• 

suyor. Fırsattan bilistifade mat 

simasını, yüksek ve deseni çok 

Bu dikikada olduğu gibi kıpır

damadan, söylemeden, ayni za • 

manda hem gençliği, hem de ha

yatın ateşinden ve şiir1nden hiç 
bir şey geri almaksızın yetiştir· 

miş, pişirmiş olduğu tecrübe iti· 
barile zengin insan tipini temsil 

etmek acaba herkese müyesser 

olur şeyleren midir? 

Bunu, herkes için mümkü o -
lan şeylerden olmadığı fikrinde 

bulunan gazeteci bu fikrini, ar· 

tiste söylüyor. 

- Evet, ihtiyarlatılmıyan bir 

san'at .. komediyen olduğum za • 

man, canlı mevcutlarla temas et· 
tiği halde insanı genç bırakan 

başka bir tek meslek daha var • 

dı: Profesörlük. Yüksek muallim 

mektebine girmek istiyordum. 

Genç dimağların zekfilarını aç • 
maktan başka hiç bir san'at ba

na cazip görünmüyordu. Fakat 

talihin kararı başka türlü oldu; 

zalettir, Ekrem ... Sen, büyük bir 
küstahsın .. 

- Ne dedin? .. 
- Anladığın gibi .. fikrimde ıs 

rar ediyorum .. 
- Rüya mı görüyorsun, Bel -

kıs?. Nelerden bahsediyorsun? .. 
Kulaklarımla duyduklarıma ina
namıyorum .. 

- Tabii, çünkü, duyduğun şey 
!erin hiçbiri işine gelmez .. beni, 
şimdiye kadar aldattın.. halbu· 
ki, bana söz vermiştin.. artık, 

Nerimanla konuşmıyacağım, ay
rılacağım, nişan vesaire .. bütün 
bunlar, birer hikayeden ibaret· 
tir, demiştin .. 

- Yine öyle.. söylediklerimi 
tekzip etmiyorum ki.. 

Belkıs, asabiyetten yerinde du 
ramıyor, ellerile, kollarile garip 
hareketler yapıyordu. Sesi, ava 
zı çıktığı kadar yükseli.}"ordu; 
adeta haykırıyordu: 

- HalA yalan söylüyorsun.. 
her şeyi duydum .. saklama .. Ne
riman senin karın olmuştur. Ar· 
tık yapılacak hiçbir şey kalma
mıştır .. alçak .. 

Adalann su ihtiyacı, vali 
Lutfi Krrdarın himm~tile hıal
loldukta.n sonra ~ımdl, bir de 
Bakırköy ve Kadıköy havalisi • 
nin su meseles.i kaldı. Belediye· 

Norma Shearer en ziyade sevdi· 
ği yer Versailles ve Cannestir 

talih, beni başka bir yola sevket
ti. Teessüf etmiyorum. 

Charles Boyer, bu son sözleri 

bir Ameriaklı şivesile söylemiş· 
ti. Bunun farkına vararak gaze· 

teciye şöyle diyor: 
- Biliyorum .. maamafih İngi· 

lizceyi ne kadar müşkülatla öğ • 

renmiş olduğumu, ne kabuslar 

geçİrdiğimi bilseniz. Fakat bir 

kere İgilizce aksanı kapmış b~ 

lunuyorurn .. bu aksan, Fransızca 
konuşurken bile beni terketmek 

istemiyor. 
••• 

Patterson girer. Boyer, ayağa 

kalkar, büyiik bir nezaketle elini 
sıkar .. 

Ne sehhar insan .. karısının ona 
atfettiği nazar, bunu bize ne 
de güzel anlatıyor. 

Patt Patterson, sarışın, ince 
bir kadındır, mücessemi letafet
tir. 

- Biliyor musunuz. Patt, Pa. 
rise delicesine aşıktır, Paristen 
ayrılacağına çok mütessiftir. Fa· 
kat Korsan filmini çevireceğim 

Cannes'e ve Nice'e gitmeden ev· 
ve! onu Les Chataux de la Loire'e 

f götüreceğim. Bu haşmetli nehir 
kenarında geçecek birçok günlük 
tatil, her halde istihfaf edilecek 
şey değildir. Rica ederim, bana 
yardım edin de onu ikna edelim. 

Gazeteci, şöyle diyor: 
- Ben bu yardımda bulunmı

ya hazırlanıyordum .Fakat Patt 
benden evvel davrandı: 

- Hayır, mademki siz beraber 
geliyorsunuz, iknaa lüzum yok .• 
dedi. 

Ekrem beni sen mahvettin .. 
sana gösterdiğim alakayı suiis -
timal ettin. Seni çok, çılgınca 

seviyordum .. sana çok düşkün -
düm.. fazla düşkünlüğümü ac -
zime, zafıma verdin.. sen, yine, 
bildiğin gibi hareket etmekte 
kendini serbest telakki ettin .. se
ni hala, nasıl sevebilirim?. 

Belkıs, avuçlarile yüzünü ka
padı .. hüngür hüngür ağlamağa 
başladı.. Ekrem, düşmemesi i • 
çin, genç kızı omuzlarından tut -
muştu. Belkıs hıçkırıyordu: 

- Bırak beni.. dokunma ba -
na .. 

Ekrem, şaşırmıştı. Genç kızı 
nasıl teselli edeceğini bilmiyor -
du. Belkıs, ağlıya ağlıya BdetA 
kendinden geçmişti.. 

Ekrem, motörü durdurdu. Yel 
keni gevşetti. Kotra hızını kes -
rnişti.. Belkısı kucakladı .. maki
ne dairesinin kapısının önünden 
kaldırdı .. geminin arka tarafın -
daki sahanlığa, yatırdı. Delikanlı, 
genç kızın üstüne eğilmiş, dtk
katle ve heyecmla yüzüne bala· 
yordu. 

nin çok yakında, bu işi de halle
deceği beklenmektedir. 

Bilhassa Kadı.köy ve civarı, 

Bostancıya kadar olan sahilde 
oturanlar, sudan çok şikayet et
mektedirler. Elmalı suyu gayri
kaii ve tesisatı iptidai ve eski 
olduğu için evlerin içinde bü -
tün musluklardan ayni zaman
da su akmamaktadır. Meselii, 
aşağı katta mutfağın iri muslu
ğu meşgulse, yukarı kattaki mus 
lukta elinizi yıkamanız müm • 
kün değildir. Çünkü su akmaz. 

Bir muharririmizi, sular ida
resi mü.dürü Yusuf Ziya ile gö· 
rüştürerek, Kadıköy ve havali
sinin su işinın ne vakit halledi
leceğini öğrenmek istedik. 

Yusuf Ziya demiştir ki: 
_ tl'sküdarla Kadıköy ara -

sındaki havalide sakin halkın 
su ihtiyacına, Elmalı suyu ce
vap verecek derecededir. Suyun 
şikayet edildıği gibi bir bina -
nın alt katındaki musluklar a
çıldığı takdirde üst kattaki mus
luklardan akmaması sözü doğru 
değildir. Olsa olsa, bina dahilin
deki su tertibatında bozukluk 
vardır. Biz, ibelediye işlerinde 
en ön pla!lda halkın su ihtiya -
cını gözönüne alıyoI'\12. Maksa
dımız şehrin her tarafına. mun
tazam su vermektir. Ve bunun 
için a:oaıni say sarfediyord:ı. E
vet Elmah suyunun ı.slaha ihti
yacı varsa da, halkın b~ü 
... uı.,y•cuıa cevap vereceıc de-
recededir. Elmalı suyu, ayni z.,. 
manda temizdir. Eğer suyun te
mizliğinde şüphemiz olsa, su • 
yu halka vermeyiz.• 

Belıediye Sular müdürünün 
beyanatı yukarıdadır. Bu söz • 
lerden çıkan mi.na şudur: Şeh
rin su meselesi halledilntiştir. 

Halk şikayet etmiyor. Bizim id
diamız yalandır, biz yalan söy
lüyoruz. Kadıköy tarafında ıu 

az değildir. Musluk.lann hepsi 
şarıl şarıl akar. 

Biz, sayın Yusuf Ziyanın bu 
sözlerinden sonN, kendisile bu 
mevzu üzet:>lnde asla konuşula· 
mıyacağına kanaat getirdik. O
nun içindir ki sayın vali ve be-
lediye reisimiz Lfrtıi Kırdara 

bitap edryoruz: 
Sayın Lütfi Kırdar, Adalar 

suyunda zatıalilerinizi aldatmak 
istediler. Fakat, siz aldanma -
dınız. Ve suyu getirdiniz. Kadı· 
köy ve civarında da su azdır. 

Bay Yusuf Ziyanın sözleri doğ
ru değildir. HaJep orada, aqın 

Belkısın yüzü sapsarı olmuıı· 

tu .. dalmış mıydı? .. Bayılmış mıy 
dı-.. Bileklerini tuttu. Göğsü ha
fif hafif inip kalkıyordu. Bira:ı: 

kolonya getirdL Alnına sürdü, 
burnuna koklattı. Avucuna Ter· 
mostan soğuk su aldı, yüzünü, 
ellerini, bacaklarını uğuşturdu .. 
göğsüne döktü .. 
Belkısın gözleri aralanır gibi 

oluyordu.. yüzünüu hatları ge
rilmiş, ameliyat masasında yatan 
hastalar gibi, ıztırapla kıvranı -
yordu. 

* Belkıs'ın uyuduğunu gören 
Ekrem, tekrar motörü çalıştır -
mış, yelkeni açmış, kotra, bü • 
tün hızı ile Büyükadaya doğru 
yol almıştı. 

Yürükali açıklarında motörü 
durdurdu. Yelkenleri indirdi. 
Demir attı. Motör gürültüsünün 
kesilmesi üzerine, Belkıs kendi-
ne gelebilmişti. Yattıjı yerden. 
birden silkindi, kalktı. Gözlerini. 
uğuşturdu: 

- Neredeyiz Ekrem? .• 
Ekrem, bu suale cevap verm~-

Meseli, Kadıköy suyundan 
bahsediyoruz. Evlerde su akışı· 
nın yukarıda izah ettiğimiz gi
bi olduğunu söylüyoruz. Sular 
müıdürü derhal: 

- Hayır öyle değil, diyor. 
Biz ise, bu iddiamızı masa 

başında oturup yazmıyoruz. O 
civarda oturan aı:ık.adaşların ve 
okuyucularımızın, nihayet bizim 
kendi evimizdeki vaziyeti aynen 
meydana koyuyoruz. 

Şöyle bir sual soralım: Ne -
den bizim, arkadaşlarımızın, o· 

• kuyucularımızın sözleri yalan 
oluyor da, sayın Yusuf Ziyanın 
sözleni doğru oluyor??. Sebep?. 
Herkesin evinin dahili tesisatı 

bozuk mu?. 
iş meydanda.. aşağı kattaki 

musluk açıqa, yukarıJti mus -
lu.k akmıyor ... 

Biz, isterdik ki, Sular müdü 

rü, belediyenin Elmalı suyu hak 

!tındaki tasavvur ve projelerini 

izah etsin, bıııgü.nkü vaziyet gül 
gıin göstermeyip olduğu 

yibi söylesin ve bu aivar &uyu -
iiinin de meseli ili sen~. ıu ay 

da halledileceğıni. bir müJd• o
larak bildirsin. Bil de, bunu hal 

ka arzedelim •.• 

Dünkü Hava Vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji istasyo

nundan alınan malfiınata göre 
dün yurdda hava Trakya, Mar -
mara havzası, Orta Anadolu v• 
Karadeni.ı kıyılarında bulutlu 
ve mevzi! yağışlı, Doğu Anadolu 
ile Cenup Doğusunda açık, eli -
ğer yerlerde bulutlu geçm.if. Rüa 
garlar umumiyetle Şimalden, 

Trakya ve Marmara havzasın .._ 
dan yer yer kuvvetlice, diğer 

yerlerde orta kuvvette esmiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bu -
!utlu ve yağışlı geçmiş., rilzglr 
ıimalden saniyede tın çok 4 • 3 
metre hızla &smiftir. Saat 14 te 
hava tuyıki 1009,1 milibar idL 

Sühunet en yükı;ek 27,7 ve en dil 
§Ük 16,7 santigrat olarak kayde
dilmiştir. 

den ona bir başka sual sordu: 
- Nasılsın, Belkıs? İyileştin 

mi, asabiyetin geçti mi? .. Fakat, 
beni çok k:orkuttun.. bayıldın.. 

bunu bilmiyor musun?. 
Genç kız, önüne bakıyordu. İ

çini çekti. Uykudan kalkmış, bü
tün mahmurluğu üstünde idi. 

Ekrem, devam etti: 
- Kolonya ile vücudünü oğ -

dum.. baktım, fazla asabiyetten 
uyudun .. seni rahatsız etmemek 
için uyandırmadım .. buraya gel 
dık .. eğer, istersen, Hayırsızada-
ya doğru gideriz. Fakat, balık 
zamanı çoktan geçti .. bak, güneı 
ne kadar yükseldi ve sıcak bıı> 

tı .. 
Belkıs, demindenlmri, ilk defa, 

başını kaldırarak Ekreme bak -
mıştı. Hfill hiddetli ve asık su • 
:ratlıydı. 

Ekrem, genç kızın yanına o -
turdu. Onu çıplak omuzlarından 
tuttu. Okşamağa başladı. Saç -
!arı yüzüne sürülüyordu: 

_ Belkıs barıştık mı?· 

- Hayır .• 
(Daha 114r) 
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Hazreti M&mhammed'ln Doiutu 

Muhammed Kervanla 
Şama . Götürüldü 

bdülmuttalib hem bır kabı- !edilen büyük babasının tabutu-
A d Hicaz kıtasının en nu, oraya kadar göz yaşlarile 

lenin hem _e ihtiva eden takip etti. 
' b .... k şehrıle onu 

uyu k nın reisi olduğu için, 
bir mınta a n misafir ek-

hçbir zama 
ondan ı O kıtanın en gü-
sik olmuyord~. .

1 
(Yemeni) -

/z . dJe şahsi~e.,.erı e, H" 1 
. (Basra) dan ı

den Surıyeye, eni daima A'b-
· d · gel er, 

caza gı ıp . zi ar et ediyorlar. 
dülmuttalıbı y . afir kalıyor -

·· ıerce nııs hazan gun 

!ardı. bd .. lmuttalibin 
Ö an A u 

zam . ilim ve irfan 
misafir odas_ı,. b:ı.yordu. Güzi -
kaynağı halim . . tikleri ilnıt, 
de misafrlern gırış ah be -

. arihi mUS a 
içtimai, dıni, t . ediyor .. gün-
ler, birbırını takıP saatleri 

1 in uzun • 
!erin ve gece er . tatlı müna-
muh telif meslelerınediyordu. 
kaşalarile cereyan yanından 

B .. .. k babasının . . 
uyu ılınıyan mını-

bir dakika bile a::ı bu nıusaha
mini (Muhamm :ı,ünakaşalan 
b ··b hase ve d. e, mu a . tle dinliyor.. ın 
büyük bır dıkka evk duyuyor .. 

d · bır z 
Jedik.çe erın uhakenıe hisle-
zihni fikri ve m. ı.;caf ediyor-• .. e ın,..., 
ri, günden gun 

du. h mmed) yedi 
(Hazreti Mu a an artık id

. ~ i zam ' 
yaşına ge!ılıg k vvetleri eniko-
rak ve ihata _u Zihni ve fikri 

.. ıınış .. 
nu tebaruz e cak ve onların 

hs. anlıya 
her ba ı ·ııer yapacak ka 
üzerinde tahlı. 

.. ımiştı. 
dar yukse 1.b torununu böy 

··1 utta ı ' 
Abdu m vincinden dura -

le gördükçe s~ muhabbetini, 
ona 0 

mıyor.. . derecesine çıka-
adeta ihtıram 

rıyordU· .ı\J>dülmuttali.bi muz-
yaJnız, bir şey vardı .... Sev-

tarip eden ınsanlar arasın-
.... unuı:ı• il gili tor..,. bir menz ve mer 

da jok yüJısek • ·ıne kanidi. Fa -
·şeceg ki b tebeye erı lanmıştı ", u-

kat o kad~r Y~kiln değildi. 
nu görmesı ınu dan çok geçme-

Nitekirn, ara da olarak ve
den yüz on yaşın -'at ederken. 

' a}cat "'"' fat etti. F J"b) i çağırarak to-
oğlu (Ebu Ta~ıned) b~'.ndııJ<i 
runu . (~uha düşüncelerını soy
hisler:nı ve 
!edi. Ve sonra: "b sen ki be-

- Ya Ebu Ta~~· ve bütün 
nim oğlumsun. ın ve babanı 

. ananız . . . 
kardeşlerın, d yetıştınız. 

arasın a -
zın kolları ··•··üz yege • · ve o,.., . 
Fakat şu yetiJD.. . ıezzetini hır 

vgısının 
nin, baba se tır. An• mu .-

b"l tatmaJlllŞ uııabbetı-
an ı e fkat ve m 
habbet ve şe dan da mah -

dan on .. 
ne doyaıneı ' Eğer öınrum 
rum kalmıştır... ebediyyen o

di onu 
vefa etseY • ayı bir şeref 

mel tıışım 
muzları a dederdiın. Ne çare 
ve saadet ad ğUk elinin al -
ki artık ecelın 50 

hissetmekte -
d !aştığını nımda 0 içinde, (Mu-

. Evlatlarımın nın· sevdi-
yım... ııok se 
haınıned) i en onun içindir ki, 

"]"vorum. 1 ğini bı ı, gibi par ıyan 
ev her aht evladının .. c eden ölen bedb 

yüzünü gormd nahın bu kıymet
. ~bu 

kardeşın 
8 

tevdi ediyo -
. 'rını san "b" li yadıga di evladın gı ı se 

onu. ken •. 
rum. ve himaye edecegın-
veceğinden 

miniffi· d den e gili torunun an 
ed. Ve sv 

D ı. '·rılmaktan ne ka -
ebediyyen "!. e Ebıl Talibin o

üteessııs , 
dar m hinlaye ve sıyanet e
nu candan derecede kanaat 

- ine de o 
deceg .. terihane can ver--
getirerek ınus 

di bdülmuttalibin vefatı, he -
A · . a ında bulunan (Haz

nüz yedı Y ş d) i son derecede 
. Muhamme 

ret ı . tt" Büyük babasının 
· teessır e 1• 

mu , a sarıJ.dı. Saatlerce 
biruh ııaşın 

k hıçkıra ağladı .. 
h~ ıra , 

Onun, sıhhatinden endişe e~ 
tı •. Evden çıkarıp başka bır 
yere götürmek istediler. Fa.kat 
(Muhammed), evde kalmak ıçın 
§iddctle ısrar gösterdi. Mekke -
nin (Hacıln) kabristanına nak-

Ebu Talib, esasen (Hazreti 
Muhammed) i pek çok severdi. 
Ve kendisile konuştuğu zaman 
daima: 

- Evladım! .. 
Diye, hitap ederdi. 

Bu öksüz ve yetim yeğeni, şım 
di kendi himayesine muhtaç ka

lır kalmaz, ona karşı beslediği 
şefkat ve muhabbet eserini filen· 
gösterdL (Hazreti Muhammed) i 

Ümmü Eymen ile beraber evine 
aldL Hakikaten kendi evladı gi

bi bağnna bastı. Büyük bir dik
kat ve itina ile ona bakmıya baş 
!adı. 

Ebu Talib, zengin değılıdi. 
Mekkede ufak tefek ticaret işle
rile ve !:azan da Bascaya, Şama 
kervan düzerek nakliyecilik yap 
mak suretile geçinirdi. 

Fakat, fakirliğine rağmen 
son derecede iilicenap ve cömert 
ti. Bilhassa mertliği ve ahlfiltl 

faziletile Mekkede ve hatta bü
tün Hicaz havalisinıde temayüz 
etmişti. 

Ebu Talib, himayesine aldığı 
küçük yeğenine karşı muhabbet 
ve şefkatini günden güne artın 

yordu. Bu hal o dereceyi bul -
muştur k~ yemek sofrasına otu
rulduğu zaman, evin sahip ve 
büyüğü olan Ebu Talib bir tür-
lü yemeklere el sokmuyor .. 

- Ya, Muhammed!., buyur. 
Diye, evvela onun yemeğe el 

uz;o.tma::n.nı. 'bol...liyo .. .ı..,. , 

Tıpkı, Abdülmuttalib gibi 
o da, (Hazreti Muhammed) i 
bir an yanından ayırmıyor .. onu 
ziyafetlere ve toplantılara götü-
rüyor .. küçük yeğeninin, halk a-

rasına karıştığı zaman gösteNii-

ği zeki\, fetanet ve kemal eser -
!erinden büyük bir gurur ve ifti 
har duyuyordu. 

(HAZRETİ MUHAMMED) İN 

EMSALSİZ CEVHERİNİ KEŞ-
FEDEN BİR RAHİP 

Böylece seneler geçmiş, ar -
tık (Hazreti Muhammed) on üç 
yaşına gelınişti. 

Bu sırada Ebu Talib bir ker

van tertip ederek (Şam) a git-

mek için hazırlıklara girişmişti. 

Bu hazırlıklar bitip de ker -
van hareket edeceği zaman, Haıı 

reti Muhammed de beraber git-

mek istedi. Fakat Ebu Talib, bu 

uzun yolculuğun meşakkatlerini 

nazarı dikkate alarak: 

- Evladım! .. Bu sıcak hava-

da, bu uzun seyahat, korkarım 
ki senin sılhlıatini ihlül eder. 

Ben, tezce gider, gelirim. 

Dedi. 
Fakat, Ebu Talibi tasavvur 

edilmez bir muhabbetle seven 

(Hazreti Muhammed): 

- Hayır, amca .. senin bir gün 

Jük hasret ve firakına bile taham 

mü! edemem. Senden ayrı yaşa-

mak, benim için 

ğil. Beni burada 

bırakma. 

mümkün de -

boynu bükük 

Diye, rica ederek, Ebu Talıb 

den ayrılmak istemedi. 

(Hazreti Muhammed) ın en 

küçük bır arzusunu bile büyük 

bir şevk ile yerine getirmekten 

zevk duyan Ebütalip, onun bu a

cıklı sözleri karşısında bütün mu 

kavemetini kaybetti. Beraber 

alıp götürmiye rıza gösterdi. 

Kervan Mekkeden kalktı. Ağır 

ağır yoluna devam ederek Şa

ma yaklaşınıya başladı. 
(Arkası var) 

SPOR 

1940 Dünya 
Olimpiyatları 
Hazırlıkları 

Finlandiya Büyük 
Sürprizler Hazırlıyor 
Helsink~ 22 (Hususi) - Fin -

landiyanın gündelik faaliyetleri
nın en mühimlerinden bir~ 1940 
olimpiyadlarının memleketin şe 

refyle mütenasip bir şekılde mü
kemel ve muvaffakiyetli alına -
sını temine matuftur. Bu nü -

fusu küçük memleket bu gaye -
ye varmak için hemen hi9J>r fe
dakarlıktan çekinmemektedir. 

Hazırlık faalyeti var kuvvet
le devam ediyor. Araton kule -
sinde radyo neşriyatı çin muvaı.._ 
kat bir yapı kurulınaktadır ki 
yalnız bu tesisat için bir milyon 
Finlandiya markı tahss edilmiş
tir. 

Seyircilerin müsabakalardan • 
sonra geceleri de hoş bir vakit 
geçirmelerini temin etmek mak

sadiyle, belediye, olimpiyad sta

dı ile Elaintarha spor saılıası ara

sında muazzam bir eğlence parkı 

tesis edilecektir. Belediye bu le: 
sisat için 22 milyon mark cBeş 

' yüz bin Türk lirası. tahsisat ka

bul etmiştir. 

Bisiklet pisti de bitmek üzere

dir. Milano pisti örneğ ine ve o

val biçiminde çimentodan inşa 

edilen pistin uzunluğu 400 metre 

olup, saatte azami 104 kilometre 

bir süratle koşmağa müsaittir. 

Macaristan 1940 oliınpiyadla

rında 200 aktif sporcu ile iştirak 

edeceğini bildirmiştir. 

Finlandiya hükumeti 1940 o -

limpiyadı münasebetile muhtelif 

posat pulları çıkarmağa karar 
vermiş ve b'ınlanaıya ressamıarı 

arasında bir müsabaka açmış -

tır. Müddeti 15 Haziran 1939 ta

rihinde biten bu müsabakaya 103 

san'atkar iştirak etmiştir. Birin

ciliği M. G. A. Jyskij Savver 

Wirkkalanın resmi kazanmıştır. 

Finlandiya radyosu Mayıstan

beri her ayın ilk Pazartesi günii 

olimpiyadlara dair neşriyat yap 

maktadır. 

Olimpiyadlara iştirak etmek 

için bu güne kadar kaydolan 47 

milletten atletizme 27 Erkek 84 

kadın ile, güreşe 104 güreşçi, es

krime 128 erkek 12 kadın .. mo -
dern pantalona, 16 erkek sporcu, 
yelken sporuna, 118 erkek spor
cu haltere, 44 bisiklet yarışla -
rına 97 sporcu, yüzmelere 185 er 
kek ve 92 kadın, jimnastiğe 61 

erkek sporcu, boksa 181 erkek 
sporcu, kürek kayık yarışlarına 
lll erkek sporcu girecekleri an
laşılnıışır. 

Futbol turnuvasına 

iştirak edeceklerıni 

memleketler şunlardır: 

şimdilik 

bildiren 

Holanda, Polonya, Norveç, 

Danimarka, Macaristan, Belçika, 

Birleşik Amerika, İsveç, Alman-

ya ve Finlandiya. 

Estonyada Hazırlık 
RevaL 22 (Hususi) - Estonya 

hükılmeti de 1940 olimpiyadları 

münasebetile bazı hazırlıklar 

yapmaktadır. 

Olimpiyadlara gitmek üzere 
gelecek olan otomobiller için yer 

hazırlanmağa başlanmıştır. 1000 
otomobil için ayrı garajlar, 3000 
otomobil için de büyük haller in

şa edilecektir. 
Yapılan tahmınlere göre olim

piyad haftasında Estonya de -
miryollarında günde 5000 yaban 
cı seyahat edecektir. 

Reva! ile Helsinki arasında da 
günde 7500 kişinin vapur yolcu
luğu vapacağı hesap edilmekte -

dır. 
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Biz Sıtmalı Kalırız, Ya
bancıya Minnet Etmeyiz 
Hataydan Gidenler Kimlerdir 

SAYFA 1 
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Ve Bunlar Niçin Gidiyorlar? I 1 -~~~6 7 
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8atay valisi 

İskenderun'un genç kaymaka
mı, makamına ne derece layık ol 
duğunu derhal izah eden bir ki
barlıkla bana yer gösterdiği za
man, bu ziyaretten edeceğim is
tifadenin, yanında birkaç daki-
l'iı.cl A.d.J.d:UJ.U.li.\,,;.ıııo.l .... ._.. ı..., ...... _., --.. - 0 4 

nı anlamakta güçlük çekmedim. 
Genç kaymakam çok meşguldü. 
Nezaketine rağmen bir gazeteci 
ile konuşabilecek vakit bulaını -
yacağı meydanda idi. 

Vurulmadan girilen kapısı bir 
piston sübabı gibi açılıp kapanı
yor, kaymakamın durmadan ça
lışan kalemi, İskenderun'da dev
let makinesinin ne sürat ve inij- \ 
zam ile işlediğini gösteriyordu. 

üstünde bir sumenden başka 
bir şey bulunmıyan masasına 

hangi el hangi kağıdı uzatırsa 

kalemi süratle işliyor ve bu ka
ğıt, kaşla göz arasında, tekrar u
zatan ele yapışıyordu. 

Gelenlere şöyle bir göz atıyor
du. Halinden tavrından, yazı ile 
verilen bir emri anlayamıyaca
ğını, resmi muamelelerin cere -
yan tarzını bilemiyeceğini kes -
tirdiği olursa asla üşenmiyor. 

- Adam sen de ... Ne hali var
sa görsün. 
Dımıiyor, yapacağı işi kısa ve 

açık cümleleı:le izah ediyordu. 
Faraza: 

- Polis komiseri Bay filana 
git .. diyordu. Koridorun nihaye
tindeki odada oturur. 

Yahut: 
- Hükumet doktoruna gide -

ceksin .. diyordu. İhmal etme, ça
buk git. 
Eğer vatandaş daha fazla dik

kate muhtaç gibi görünürse he -
men zile basıyor. Gelen hademe 
ye emrediyordu: 

- Buna yol göster; katibe gö
tür. Muameleyi uzun sürdürme
sin. Bu iş öğleden evvel bitmeli
dir. 

Gelenlere dikkat ediyorum. 
Çoğu fakir insanlardır. 

Fakir ve palaspiirelere bürün
müş insanlar ki odadan girerken 
gözlerinde bir çekingenlik, ür -
keklik vardır. Fakat üç beş da -
kika sonra bükük belleri doğru
luyor, dikleşıyor, göğüsleri ge -
riliyor, gözlerinde bir sevinç par 

lıyor. 

Eski idare bu masum halkı ne 
hale sokmuş? Belli ki bunlar yıl
larca ezilmişler, bakımsız ka,l 

Şükrü Sökmensüer Antak;!'ada k~ılanıyor 

mışlar, ya bu odaya hiç gireme- ı - Evime girmek. 
mişler, yahut ancak hakaret gör- - Sizi meneden mi var? 
mek, tazyik edilmek. bir parça - Hayır efendim ..• Anahta -
daha fena bir duruma düşürüle- rım yok. 
rek ve tekmelenerek kovulmak - Bir çilingir çağırmadınız 
için girebilmişler. İlk belirdikle- mı? 

ürkeklikleri bundan. 
Dayanamadım. Birıne sordum: 
- Aslan gibi adamsın arka -

daş ... Niçin böyle iki büklüm du 
ruyorsun?. 

Susuzluktan çatlamış bir tar
layı andıran derin ve bol çizgili 
yüzünde sevinçle karışık bir hü
zün sezildi. Dilini beyaz dişleri 

arasında çiğniyormuş hissini ve
ren peltek bir sesle: 

- Efendi.. dedi. Bu binaya da
ha kanımız ısınmadı. Babamızı 

ölditrselerdi yine buraya ayak 
atmamağa ahdetmiştik. Varımızı 

yoğumuzu aldılar, parasız ve aç 
kaldığımız oldu. Fakat ne para
larını, ne ekmeklerini dilendik. 
Hastalandık, ilaç aramadık. şu 

kapıda duranların çoğu doktor 
muayenesine gelmişlerdir. Eski
den öleceklerini bilselerdi yine 
g..\mezlerdL Bunların çoğunda 

yirmi yıllık sıtma vardır. 

- Eğer gelmiş olsalardı dok-
torlar bakmazlar mıydı? İliiç 
vermezler miydi? 

- İl.aç ta verirlerdi, bakarlardı 
da. Amma gelgelelim bizim dağ 
köylerınde bir tabiat var .. biz ı

sıtmalı kalırız, yabancıya min -
net etmeyiz. 

Ve bir an gözlerini gözlerime 
dikip sustuktan sonra ateşli a -
teşli ilave etti: 

- Hem sen ne diyon efendi, 
bizi buraya sokarlar mıydı ki? 
Onlar bizi gemilerine bile almaz 
!ardı. Koya ne zaman bir czıhlı• 
lan gelse kendi adamlarını san
dallarla gemiye getirirler, her 
tarafını gezdirırler, yedirirler, 
eğlendirırlerdi. Çok şükür bu
günlere ulaştığımıza... Bak, bir 
kaç gündenberi Hamidiyemiz li
manda duruyor, bütün köylüler 

dağdan indiler; hepimiz gemiye 
gittik. Gidiyoruz . .Onlarınkiler• 
onlara ne muamele ettilerse 
cBizimkiler. bin kat fazlasile bi
zi ağırlayorlar. 

Kaymakamı selamlayıp dışan 

çıktnca _paravana ardında beli - • 
ren bir yaşlı Hristiyan kadın ol
du. 

- Ne istiyorsunuz! 

- Eh ... Kızınızı bulun. 

- Lazkiyeye gitti. 
- Dönmiyecek mi? 

- Hayır. 

Söze karl§tım: 

-Niçin? 

- Kocası orada İf bUlmllf ta. 
- Siz gitmiyecek misıııia? 
- Allah göstermesin. Ben bu-

rada doğdum, burada öleceğim. 
- Kızınızın da sizin gibi dü -

şünmesi doğru olmaz mıydı Ba
yan? 

Sözlerimdeki samimiyet ka -
dıncağıza emniyet telkin etmişti. 
Derin derin içini çekerek: 

- Onu da, kocasını da, oğlu -
mu da aldattılar, efendi.. dedi. 
Bütün kabahat bizim başpapas
tadır. Bak, torunlarım gitmedi -
!er. Onları Türk mektebi.na ve
receğim. 

Kaymakam kapıdan bir kafa 
uzandığını görünce ifi kısa keı -
ti: 

- Eviniz sizindir Bayan. İste
diğiniz anda kapının açtırabi -
lirsiniz. 
-· Sonra mahkemelik olmıya

lım .. 
- O zaman mes'uliyet bize a

it olur Bayan. Haydi, rahatınıza 
bakınız. 

Kapıdan uzanan kafanın pek 
aceleci olduğu anlaşılıyordu. Ka
dının çıkmasını beklemiyerek 
geniş adımlarla yanımıza yak -
!aştığı zaman onun yirmi ya -
şında bir genç olduğunu gördük, 
Üstünde iki fotoğraf yapıştırıl -
mış bir cMatbu varaka. yı uza
tınca kaymakam gülümsemek • 
ten kendini alamadı: 

- Demek artık kat'! kararını
zı verdiniz. 

Genç utanır gibi OlmUftu. Güç 
lükle: 

- Evet ... diyebildi. 
- Niçin gidiyorsun? 
- İ§ bulamıyorum. 
- Neriye gideceksin? 
- Lazkıyeye ... 

- Orada derhal İf bulabilecek 
misin? 
- ...... 
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mağa 19.zım. 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Bir harf - Anayurt. 
ll - Büyük toplantı yeri - Bu

yük. 
3 - Boşama - Azim, 

4 - Bir hart - Üstündeki _ Si
yah. 

5 - Bir harf - Çevik • KaJJc 
borusu. 

6 - Bir ecnelbi parası. 
7 - Alt - Notada bir ses. 
8 - Büyük Fransız bilgi kita

bı - Edat. 

9 - ··· göriince mertek zanne
der darbı meselinin ilk 
kelimesi. 

10 - Hısımlık. 

YUKARIDAN AŞAÖI: 
1 - Hürriyet. 

ll - Kırmızı - Gün doğusu, 
3 - A!Akası olan. 
4 - Noktalar. 

Sonuna (A) reUrııe eıııu& 
8 - Bir şehir. 
7 - İlave - Sual - Llzım o111 

uzuv. 
8 - Bir nebat - Mevcut znjllt

sına gelen ııfat. 
8 - Bir yıldız - Bir kayık _.L 

10 - Büyüğümüz - Öteberi 'ıD1 
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Merhum Ömer 
Seyfettin ihtifali 
İstanbuı Basın Kurumu Bil • 

kanlığından: 
Kadıköyde, Kuşdilinde. Mah

mudbaba mezarlığında gömülü 
muiunan merhum Ömer Seyfel
tinin kahrı bugün Asri mezarlıJa 
nak:Iedilecekir. 

Merhumun kemikleri bu " • 
hah saat 10 da belediyece Mab • 
mudbaba mezar lığından alın• • 
cak ve Üsküdardan araba vapu -
r:yle Beşiktaşa ve oradan da "; 
rl mezarlığa götürülüp saat 1 
, · ıned-c.e evvelce hazırlanan yenı 
tenine gömülecektir. . 

Saat 14.30 da Şişli halkevinill 
Nişantaşındaki binasında bir top 
l•ntı yapılacak ve Ömerin azls 
l. atırasını anmak için taııınmıt 
kalem sahipleri söz aövliyecek -

tir. ı • 
Bütün matbuat ve edeb ya 

mensupları ile arzu edenler bll 
merasime ve ihtifale davetli~ 
ler. 

HiLMİ ZİYA "ÜLKEN J le zıyafeli ver; cee 
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Şükrü Nazmiden, Tevfik Bica
na: 
,Aziz dostum, 
.Seninle çocukluk arkad~ i • 

dik; lisede sınıf, orduda silah ar
kadaşı idik ... 

Kaygısız geçen gençliğimizi, 
hazan kederli olan olgun adam 
hayatını beraberce yaşadık .. yan· 
yana geçirdik. Arzulanmız da, 
lııkisarlarumz da yekdiğerlııin 
aynı ieli. Senin hiç bir zevkin 
yoktu ki, bende bir akis tevlit et
mesin; benim hiç bir kederim 
yoktu ki, ona sen iştirak etmiş 
olmıyasın... İşte ben, bugün bu 
dostumdan, evimi bırakmasını, 
civanmdan uzaklaşmasını ve bu· 
nu paarken benim için çok aziz 
olan bu dostluğu yıkacağını kat
iyen hatırına getirmemesini isti· 
yorum. 
Hayır Bican, hayır.. ben deli 

41eğilim. Ben, bedbahtım .. bu hal, 
anlaşılması ne kadar güç ise izah 
edilmesi de o kadar zor bir şey· 
dir. 

cDün benimle ne ldiysen bu • 
gün de öylesin. Seni muahaze et
mem için ortada hiç bir sebep 
yok. Bana gelince, ben de sana 
karşı evvelce ne idiysem yine o
yum. Aramızda ne haset var, ne 
kıskançlık var, ne de herhangi 
şekilde bir rekabet. Sen, hayatta 
beUr kalmayı tercih ettin ve öy· 
le yaptın, ben de seni evime, es
ki dostum sıfatile aldun, hayatı· 
mız hep beraber geçti. 

Sen, benim ilk evliliğimde e • 
vimin ıakrak can yoldaşı oldun, 
karım ölüp de dul kaldığun za • 
man imdada koşan arkadş ve i • 
kinci evlenmemde de şahit oldun. 
Evet, pek muvafık bulduğun ve 
bana, kaybedilmiş saadeti tekrar 
bulmamı samimi olark temenni 
ettiğlıı ikinci izdivcımın şahidi 

oldun. 
.senin izhar etmiş olduğun bu 

temenni vnine geldi. Hem de be-
• .oenuıı, \..odvıuaıı« .n.a.1.~ı ıu.:ı~v-

mPkte olduğum muhabbetin, bağ
lılığın, ihtiraslı zevkin derecesi· 
ni, bunlarm ne kadar derin şey
ler olduğunu bilirsin. Sonra se • 
nin bildıMn bir nokta daha var: 
Yalan ~oyicmiyorum, boş yere 
lal etmivorum, amelimin cezası
nı rekiyorum. Şimdiki aile oca. 
ğımın bir hakimi çıktı: A§k ... 

Sen ilk ızünlerlıı her zaman a
l •mış oldugumuz sofra arkadaşı· 
nıızdın .. aramıza herhangi bir 
bulut girmeden hayatımıza günü 
gününP i tırak ettin, bizimle be· 
raber oldun. 

• Benı ezelden tanıyordun, Ca 
vidanı da, benim onu tanımam· 
dan ey ve l tanıyordun. 

İşte a71z kardeşim Bican, bü • 
tün facia bunda Bır iki kelime 
ile anlaşılır bir şey ... Meselenin 
halli o kadar sade ki .. benim için 
bu kadar halli güç olmasına ilde
ta akıl ffdiremiyeceksin. 

.Bence halli gayrikabil.. çünkü 
anormal .. 

Çeviren : N. DANTON 
- Doktor Haddon, neden açıl· 

mıyayım• diye sôylendi. Birke
re ı;cmpatık. Sonra namuslu bir 
adam. Bana da dost görünüyor. 
Diğer taraftan da bana yaban • 
cı .. 

Döndü, doktora baktı: 
- Peki, size her şeyi söyliyece

ğim. Amma zabıtanın fikrlııi öğ
renmcliyım. 

Haddon basını salladı: 
- Eğer size Brumleyin her de

diğını tekrar edersem, Mis Bag
geden farkım kalmaz. Ben bura
ya çajiırılchğntı gibi, oraya da 
doktor diye davet edildim. 

- Tamam. Doktor sıfatile size 
her şeyi söylerler Sız emin bir 
lıısansınız. Polis, Codon'dan şüp
he ediyor, değil mı• 

Haddon cevap vermeden önce 
tereddüt etti: 

cİki erkek, bir kadın: Ezeli me· 
selenin ezeli mevzuu. Temaşa 
müelliflerinin Tio'su. Bütün te • 
maşai delillerin istinat etmekte 
olduğu müselles ... Maamafih ara
mızda baştan çıkarılmış bir kadın 
vak'ası yok ... 

.Ben, ihanet edilmiş bir erkek 
değilim, sen hain ve alçak bir 
dost değilsin, Cavidanın sana kar
şı hiç bir hissi yok. 

cİki tarahn da birbirine karşı 
yanlış hareketi yok, edebi ihti • 
latlar yok. Hulusa hiç bir şey 

yok. Bütün bunlara rağmen hat
ta bugünden bizim hayat ~ahne· 
mizden çekilmeni senden rica e
diyorum, istirham ediyorum. 

Senin beni takbih etmeni iste
mem, benim yüzümden azap çek· 
mene de kail değilim. Her şeyden 
evvel beni ·anlamı ya çalışmanı 

isterim. 
cBizzat kenclim, ne gibi bir 

sevkitabiiye itaat ettiğimi bilmi· 
yorum; benim bildiğim bir şey 
varsa o da bu sevkitabiiye mu • 
kavemet etmenin artık benim i • 
çin mümkün olmadığıdır; almış 
olduğum kararın değiştirilmesi• 
nin kabil olmadığıdır; Bican kar· 
deşim, artık seni ne görmek, ne 
de dinlemek istiyorum. Artık Ca· 
vidanın, yahut senin ağzınızdan 
çıkacak ufak bir kelimenin beni 
işkenceye düşürmesini istemiyo
rum. Maziden nefret ediyorum, 
nefret ... 

Bütün bunlar acaba hiç dü ~ 
şünmüş mü idin? Sen, Cavidanı 
ilk evliliği zamanında tanunış • 
tın, sen, benim sevmekte oldu· 
ğum kadını, o kadının sevdiği er· 
keğin yanında tanımıştın. 

.Biliyorum, bu hal devam et· 
medi.. boşandılar. 

•Fakat şunu da biliyorum ki bu 
kadın, o erkeğin yanında aylar· 
ca yaşadı, sen de o zaman bugün 
olduğu gibi yine onun dostu idin. 

r. ... Jiro UQhT\"\ntlo hor~hr.-;· onun 

nasıl ki bugün bizim samimiyet 
dairemiz içnide yaşıyorsun ... İş
te benim tahammül edemediğim, 
edcmiyeceğim şey, bu. 

.Bir kelime, bir hareket. ale. 
liıde bir te&adüf, bütün gayreti· 
nize rağmen ikinizin biribirinize 
bakması .. adeta suç ortakları gi
bL 

cSöylenilen alelade bir kelime, 
yapılan ufak bir hareket, her i
kinizin beraberce bulunmşu ol -
duğunuz cöteki• nin hatırasını 

ihya edecek. 
.Bütün arzunuza rağmen or • 

tada mevcut olan •O• dur, hakim 
olan cO> dur. B<!n bir yabancıdan 
ba~ka bir şey değilim. 

.işte her gün, her saat, her da
kika hep böyle ayni dü~ür.cP. 

.Sen onun mazisinin şahidi . 

sin ve arzuna, onun arzusuna rağ. 
men bu maziyi her an canlandı
rıyorsun ... 

cŞimdi anlıyorsun ya.. artık 

bu mesele bitmeli .. artık tal-ıam-

Zabıta Romanı: 10 
- Mis Baggc de ... 
Merle Detmar derin bir nefes 

aldı. Gözlerini doktora çevireli: 
- Nasıl hareket etmişler? 
- Cinayeti işlemek için mi? 

Bır iple boğmuşlar. 
Genç kız geriledi: 
- Müthiş! .. Müthiş! .. 
- Evet. Şimdi söyleyin iz, Ri-

cardoya neden gittiniz? 
- Ona tesadüf etmek için. 
- Casdon'a mı? 
- Evet. 
- Tuhaf şey ... Orada tesadüf 

edeceğinizi mi sanıyordunuz? 
- Bilmiyordum. Haberi rad • 

yoda duyunca korktum. Evet, çok 
korktum. Çünkü Dick yemin etti. 
Çıkarsa bir şey !er yapacağını 

söyledi. Mösyö Ricardo yalan ye· 
re ithamının cezasını çekecek, 
dedi. Bütün para ile yalancı şa. 

Kanıeı ı1T~· 

ıa hatırlarlar k: bu Cosdon Plat- Junmadıg1 ha O<'-. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUliU ~ 

r.A.Q. ıt,7, m. 11111 J[ao. &t Kw. 
.A.P. 11,71 m. 9'65 ıı:ao. IO ıı:w. 

Hst m. UI Kao. lH S:w. 
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23 Ağustos Çar~amba 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği • Pi. 
Saat 13: Memleket saat aya -

rı, ajans ve meteoroloji haber -
leri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı • 
gık program • Pl) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Hafif müzik (Pl.) 
Saat 19.30: Türk müzıği: Fasıl 

heyeti. 
Saat 20.15: Konuşma. 

Saat 20.30: Memleket saat d • 
yarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 20.50: Türk müziği: Oku
yanlar Mefharet Sağnak, Necmi 
Rıza Aluskan, Çalanlar Ruşen 

Kam, Refik Fersan, Cevdet Ko -
zan. 1 -Yesari Asını - Hicaz şar· 
kı: (Bilmem niye bir buseni.) 2 -
Tamburi Cemil - Hicaz şarkı: 

(Hep sayei vaslında gönül.) 3 -
Nobar • Hicaz şarkı (Ağlamış 

gülmüş cefaya katlanmış.) 4 -
Aşık Mustafa • Şehnaz şarkı: 
(Fırsat bulsam yere de varsam. 
5 - Şehnaz saz semaisi. 6 - Rah 
mi bey • Suzinak şarkı: (Bir sih
ri tarap.) 7 - Musa Süreyya -
Suzinak şarlı:ı: (Kar etmedi za
lim sana bu ahu eninim.) 8 -
Arif Bey -'Hicazkar şa.rkı: (Gül
dü açildı yine gül yüzlü yar.) 
9 - Halk türküsü: (Mecnunam 
Leylarnı gördüm.) 10 - Halk 
türküsü: {Yıldız.) 

Saat 21.30: Konuşma (Haftalık 

posta kutusu.) 

Saat 21.45: Neş'eli plaklar - R. 

Saat 21.50: Müzik (Solistler.) 

Saat 22: Müzik (Küçük orkes-
tra - Şef: Necip Aşkın.) 1 - Carl 
Rydahl - Melodi. 2 - J. Strauss 
- Bizde • Vals. 3 - W. Czernik -
Güzel san'atlar töreni (uvertür.) 

lülerinin dans havalan. 5 - Wal 
ter Noack - Romantik uvertür. 
6 - Miroslav Shilik • İspanyol 
dansı. 

Saat 23: Son ajarıs haberleri, 
ziraat, esham ve tahvilat, kam -
piyo - nukut borsası (fiat.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband -
Pl.) 

Saat 23.55. 24: Yarınki prog -
ram. 

mühim kalmadı. 
cÇok güzel, çok samimi arka· 

daşlığımız namına ilk ve son de· 
fa olarak senden rica ediyorum, 
benden uzaklaş. 

.cevap verme .. senden istedi· 
ğim gayreti sarfet ... 

cBican, kardeşim .. günün bi • 
rinde beni anlıyacaksın ve bizzat 
kendini hakikaten sevdiğin za • 
man beni effedeceksin.• 

Şükrü Nazmi 
HİKAYECİ 

bitleri tehdit etmişti. Ben Ricar
donun avdetini bilmiyordum, fa· 
kat Dick'in kendisinı orada bek 
liyeceğine emindim. Kendisini 
dönmc•i için sıkıştıracaktım. 
Sonra da ... 

Yeniden durdu .. 
Haddon, yavaşça başını sal -

lıyarak şöyle dedi: 
- Görüyorum .. hala Cosdon'a 

karşı alaka gösteriyorsunuz .. 
- Günün birinde evlenmek Ü· 

zere biriribımize karşı tea.hhü • 
dümüz vardır. 

Marle Detmar, doktora açıkça 
bir nazar atfedebilmek üzere ba
şını kaldırdı: 

- Bunu biliyor muydunuz? 
Haddon, yine başını salladı, 

Nefesini 29ptetmeğe uğra§lı~ 
anlaşılıyordu. Bu da dudakları -
nı sıkmasından belliydi. Ancak 
gözlerindeki ifadede de bir de • 
ğişiklik yoktu. Sordu: 

iKDAM 

T ekfursarayı Yolunun 
Tamiri 

Nurkalemde Fevzi Özkerinç 

yazıyor; 

- Edrinekapı - Ayvansaray -

Defterdar arasındaki biricik yol 

içinde Edirnekapıdan Kariye 

camiine ve Tekfursarayına ka • 

dar olan kısım bütün ecnebile • 

rin ve seyyahların geçtiği yol ol 

duğu halde hernedense bir türlü 

tamir edilmez. 
400 • 500 metre kadar bir me,

safe olan bu yolun tamir eclil -

mesi imkanı yok mudur? 

Bu hem halk için iyilik. hem 

de ecnebiler için bir propaganda 

yeridir. Aliikadarlurın nazan dik 

katini celbederiz. 

Fotoğraf tahlilleri ı, 
Bize foto(' rafınızı gönderiniz 
kim oldugunULU söyliyelim 
ZEKİ ÇAC.LAR {Unkap3ru) 

- Azimkar 
bir tip. Başla 
dığı ~i sonuna 
kadar ayni cid 
diyetle takip 
etmeğe uğra -
şır. Kararları 

süratle verir fa 
kat kolay ko -
lay değiştir -
~.Mamafih 

sözüne inandığı şahsiyetlerin 

sozunu dinler. Başkalarının söz 
!erine ehemmiyet vermez. Ken 
tlisine güvenir. Herkesle tatlı 
geçinmek ister. 

'f 
HÜSEYİN D.iNÇl'tlAN (Edime) 

- Çalışkan 

bir tip. Kendi 
halinde çalışa • 
rak m_!,1".affak 

ğır başlıdır. Ve 
velisi tarafın • 
dan dikkat ve 
intizam ile 
muntazam ~a -
lışmak hususun 

2' 
ti 

da alıştırılacak olursa çok ıy) 

ve muvaffak bir şahsiyet olur. 

* 
AHMET ERTÜRK (Hayd&Tpaşa) 

- Zeki bir 
tip. Hassas
tır. Her ufak 
mesele onu çok 
d~ündü rü r . 
Karşısındakine 

fazla tesir yap 
mak ve bu su· 
retle takdı: ka 
zanmak ister. 
Dikkat hassa -

sı kuvvetlidir. Mültefittir. Her -
kesle hoş geçinmek şianhr. 

Güzel sanatlara karşı istidadı 

'Vardır. 

- Bir doktor, maatteessüf an· 
cak vücut hastalıklarını tedavi 
edebilir. Maamafi size bir yardı
mım dokunmak imkanı hasıl ol
duğu takdirde bu yardımı yap -
mağa memnuniyetle şitap edece
ğim. Bu vadimi tahattür edecek 
misiniz? 

Genç kızın gözlerinde bir hay
ret ifadesi belirdi: 

- Siz mi? Böyle bir hareketi· 
niz, çok büyük bir iyilik olacak. 
Ben de size malmenmuniye mü
racaat edeceğim. 

- Teşekkür ederim. 
Doktor, hafif gülümsedi ve 

kendi meziyetini mübalağa et • 
memekte olduğunu göstermek i
çin omuzlannı silkti: 

Zannedersem, babanızın 

evvelki akşarrıki hadiselerden 
hiç te maliımatı yok .. 

Genç kızın yüzündeki hatlar, 
birdenbire sertleşti: 

- Ona bekliyecei'!inızi vadet • 
miş miydiniz? • 

- Evet.. 1 

- Kendisine bir şey söyleme -
dim. Hiçbir şey bilmiyecek .. ha· 
yatımı zehretmek için yapma -

- Anlaşılıyor. 

B:raz durdu "e ilave eıı;: 1 
dığını bırakmıyor. Cosdon işinin 
ehemiyetini büsbütün arttırmak 

HATAY 
Röportajları 

BizSıtmah Kahrız Yaban
cıya Minnet Etmeyiz 

(Baş tarafı 5 inci sayfada) 
- Orada seni yaşatabilece~ 

bir yardun bulabilecek misin?. 
- ..... . 
Suallerin cevapsız kalışından 

gencin cevap vermemeğe karar 
verdiğini, inat ettiğini sandım. 

Fakat bu zannımda hata ettiği -
mi derhal anladım. Zira genç bir 
den bü füill kesiliverdi: 

- Doğrusunu biliyorsunuz ... 
dedi. Çağırıyorlar. Gitmeğe mec
burum. 

- Sen hür bir lıısan değil mi
. ? 

sın. 

- Çağırıyorlaaaar dedim ya, 
beyefendi... 

- Kim çağırıyor? 
- Taşnaklar. 

Bunu kolları sıvalı, üstü, b • 
talı bir pis suratlı adam takip 
etti: 

- Sende mi gitmek istiyor -
sun? 

- Evet. 
- Neriye gideceksin? 
- Halep şehrine. 
- Ne yapacaksın orada? 
- Aşçılık. 

- Burada ne yapıyorsun? 
-Aşçılık. 

- E, neden Halebe gidiyor -
sun? 

- Orada daha yüksek günde
likle iş buldum. 

Kaymakam, onun kağıdını da 
emniyet memurluğuna havale e
derken gözüm yanıbaşımdaki 

kanape üstünde duran bir Suri
ye gazetesine ilişti: 

Fransız elitinde çıkan bir ga -
zete. Adı ya Journal de Syrie 
:..J; • .- 10' .. ı.. ... ~ ~- C.-~- lô'l:-...,. 

almadan, ikinci sayfasındaki şu 
satırları okudum: 

...... Tarafından, cDroıt d'op
tlon =Hakkı hıyar) !arını lehi • 
mize kullananların beherine 25 
lira verilmektedir. Ayrıca her 
çocuk başına 10 lira zam yapıl • 
maktadır. İla .. • 

Hatay vatandaşlarından olup 
ta altı ay içinde Halayda kalmak 
veya kalkıp gitmek şıklarından 
birini tercik etmek hakkını haiz 
olanlardan bazıları üzerinde te -
sir eden şey jşte budur. 
Taşnaklar el altından haber u

çuruyorlar, tehditler savuruyor
lar. Nereden tedarik edildiği ko
laylıkla anlaşılan 'bir parayı da
ğıtıyorlar. Buna rağmen gıdenler 
parmakla gösterilebilecek dere -
cede az. 

Genç kaymakama veda edip 
koridora çıkarken solumda du • 
vara gömülü bir büyük kasa gö
zümü çekiyor. 

- Buraya koymak için bu ka 

için Mister Ri.cardo'ya karşı kin 
besliyordu .. ortaya çıkan rezalet
ten son derece memnun oldu ... 
Kız, hıçkırıklarla ağlamağa 

başladı. Haddon' da sadece bir 
dost bir doktor olarak kızı tes -
kin etmek için ellerini omuzları
na koydu: 

- Kendinize geliniz .. Mis Det
mar, çok büyük bir imti>han ge -
çirdiniz, sarsıldınız, §imdi üzeri
nize bir fenalık gelebilir. SiZll! 
dostça bir şey söy liyeyim mi? 
Kız tasvip, doktor da devam 

etti: 
- Size şunu söyliyeyim .. Ma

ziyi unutunuz,. istikbali büsbü • 
tün başka surette derpi§ ediniz. 
Cosdon'a hiçbiı- şey medyon de
ğilsiniz. 

iK1z, başını salladı: 
- Ona olan vadimi tutmam 

lazım. 

-Kendi hareketile aranızda • 
ki teahhüdü ihlfü etmiştir. 

- Hayll" .. 
- Hayır .. etm;ştir .. (Haddon, 

ge~ kızı hafi!ıçe sarstı.) Bir 
mektepli kızın hayalpeı estaııe 

dar büyüğünü seçmelerlııdeki sır 
şimdi anl&§ılıyor .. diye söyleni -
yorum. 
Aşağıda: 

- Size bir şey hediye etmek 
istiyorum. 

Diyen bir memurla karşılaşı
yorum. Bana üç cilt kitap uzatı -
yor: 

Alpay Paul Jacquot'nun (An
tioche = Antakya) adlı eseri Bir 
eser ki birkaç yaprağım ~öyle 
bir karışıtırınca, bir zamanlaı;. 
burada kurulmuş olan bir istih
barat şebekesinin genişliğini ve 
ne bol para dökerek çalışmış ol
duğunu derhal kafaya danketti
riyor. 

Hele üçüncü cildinin 609 un
cu sayfa,sındaki iki kara çizgi a· 
rasmda, bir teşkiJ.ata mensup bi
rinin ölümünden bahseden §U sa
tırlar: 

cBu kitabı bitirince arkadaşı
mız cMechin> in asil çehresi gö
zümüz önünde belirdi. Eğer o 
ölmeseydi, faaliyet ve zekası sa
yesinde Çöle, Dicleye ve Fırata 
doğru yayılıp genişliyecektik. 

Onun, elinde kalem, her zahmete 
tahamül ederek, çölü, dağları ve 
ovaları dolaşıp krokiler alması ... 
ilii• 

Evet... Halayda bazıları hakkı 
hıyarlarını kullanıp gitmekte • 
dirler. 

Tabii giderler. Elhainü hai -

fün = Hain korkar, diyenler bu 

sözü beyiıude yere söylememiş· 

!erdir, tabü. Ve bugün tekrarla -

yanlar da ıine beyhude yere söy 
lemezler şıiphesız . 

NİZAJ\fETT.IN NAZİF 

Bursada Koza 
Satış Kooperatifi 

Bursa, (İkdam Muhabirin -
den.) - Şehrimizde bir koza sa
tış kooperatifi kurmak üzere tet· 
kiklerde bulunmak üzere İktısat 
Vekil.Jeti teşkilatlandırma mü -
fettişi Talat Kılıcoğlu, Ticaret 
Odasında sanayi erbabı ile bir 
konuşma yapmıştır. 

Tetkiklerini bitiren Talat, İs
tanb.ıla gitmiştir. Orada raporu

nu yazacak, Vekalete takelim e
decektir. Haber aldığımıza göre 

bu tetkikleri neticesine göre ko
operatifin tesisi muvalık görü -
lürsa, teşkilata yakın bir zaman
da başlanacak ve gelecek koza 
mevsiminden evvel kooperatif 
faaliyete geçmiş olacaktır. 

bir hissinden başka bir şey olını
yan bir hareketi kahramanane 
bir hareket gibi göstermeyiniz. 

Genç kız, biraz hiddetle dok • 
tordan uzaklaştı ve pencerenin 
yanına geleli. Haddon, yerinden 
kunıldanmadı ve beklecli. Bir • 
denbire kızın titremekte olduğu
nu gördü. İki kişilik ufak bir ku 
pa arabası yaya kaldırımın ö • 
nünde durmuş ve arabadan bir 
delikanlı inmişti. 

~u delikanlının başında kenar 
ları geniş bir şapka vardı. Uzun 
saçları boynuna düşüyorou. 
Haddon, delikanlının gözünden 
gözlük olduğunu ve kendisinin 
heyecan içinde bulunduğunu gör 
dü. Sordu: 

- Bu adam kim? 
- Derek, Derek Ricardo. 
Endişe ve korku içinde ka§ -

!arını çatlı: 

- Buraya niçin gelmiş?. 
Methal kapısı şiddetle gıcır • 

dadı, müteakiben kütüphanenin 
lı:apısı açıldı, içeriye bu yeni ge
len adamla birlikte Albay Det • 
mar ırird1, 
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ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

=='· 
CAliALOC.LUNDA l\WRAT 

- En güzel kadın yaşta de
jil güzelliktedir. On sekiz ya
§lllda olmll§ güzel olmadıktan 

sonra neye yarar. Mae \'esl iı;

mindeki meşhur sinema yıldızı.
na bakınız. 50 yaşındakı kad:n 
amma on sekiz yaşındakileri ce 
binden çlkanr. Demek ki gü -
zellik yaşta değil vücutta ve le
Wettedir. 

İZMİRDE SÜLEYMAN 

- En güzel kadın taUı dıllt 
olanıdır . .Soğuk kadın isterse 25 
yaşında, isterse kırk beş yaşıtı.

da olsun neye yarar? Fakat tatlı 
dilli bir kadro insanı hangi yaş
ta olursa olsun kendine bağlar. 

TAKSİMDE TÜRKAN 
- Güzel kadın ken<li kadın• 

lığını tanıyandır. Yani kendisi• 
ne iyi bakan, çocuklarını iyi ye 
tiştiren ve cemiyete en iyi olan 
kadındır. Yoksa güzellik deni
len şey nisbidir. Bugün güzel 
olan yanıı güzel olmıyabilir. 

Amma tatlı dil ve kadınlık ebe
diıdir. 

NURKALEM FEYZİ ÖZKE • 
RİNÇ YAZIYOR 

- Güzel kadm her yaşta gczfl 
dir. 50, ttı hatta daha fazla yaş
ta güzelliklerinden bir nelıze 

kaybetmemiş kadınlar çoktur. 
Bununla beraber kadının en a
teşli, güzel ve cazip yaşı otuz -
dur. Otuzunda kadın, kadın ol· 
muştır-. 

Şişmanlık Neden 
ileri Gelır? 

Şişmanlığın şekilleri çoktur. 
Bunlar evveli mevzii veya u • 
mumi olarak ikiye ~ypjır. · • 
maiılığın başlangıcı, evvela mev 
zildir. Sonra umumi olur. Bu· 
nunla beı:,ııber ek•eriya karın • 
dan başlar ve karında yağın 

toplanmasının birçok defalar 
vücudun diğer aksamına sira • 
yet etmemesi vakidir. 

Bu şişmanlığın sebebi ve ba • 
!angıcı karaciğerin veya hazirı 
cihazlarından herhangi birini.ı 

hazımsızlığa duçar olmasıdır. 

Şişmanlık hazan zehirli olur. Bu 
na zehirli şişmanlık derler. Se 
bebi hemen he:nen daima fazla 
miktarda küul istimalidir. 

Ufunetli şişmanlık denilcn 
bir nevi şimaıılık daha vardır 
ki o da tifo, kızıl, ve sair bazı 
hastalıklardan sonra başlar. İ~in 
garibi veremden sonra do şiş -
manlık başlıyabilir. Ve vücut -
taki yağların artması her zaman 
vereme karşı bir silah telakki 
olunamaz. 

Bütün bu şişmanlık vak'aların 
da herhalde bir dahiliyednin mii 
dabale ve tedavisi lazımdır. 

Derek, genç kızı görür gör -
mez şiddetle ilerledi: 

- Size derhal Plalte'i terke!· 

menizi söylemek için geld;m. Bir 

saatten fazla burada kalmayı • 

ruz. Anladınız mı? Burada em -
niyette değilsiniz .. 

Derek bu lfiltırdıları söylerken 

soluyordu, birdenbire olduğu 

yerde bir daire çizeli ve baridane 
bir eda ile doktor Had don 'a bak
tı: 

- Bu zat, kim? 

Marle, kısaca: 

- Doktor Haddon.. mesleki 
ziyaret. dedi. 

Sonra doktor Haddon'a döne
rek: 

- Doktor, size Mister Ricar • 

do'nun yeğeni Derek'i takdim e
derim. 

Doktor, baş işaretile Derek'I 

selamladı. 

Derek. daha sakin bir eda ile 
tekrar söze başladı: 

(Arka.n var) 
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Bartın MaJmüdürlüğünden 
Satılacak malın cinsi: Amasra limanındaki Rize vapuru ankaıı 

Bulunduğu yer: Amasrada Taş iskele önünde 

Hıırda miktarı: Tahminen 301 tondur. Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda: 
Tahmin olunan kıymet: Der ir, bakır, pirinç vesair aksamı 

madeniyesi dahil beher tonu üç liradır. 

Şartname münderecatı: Bedelsiz olarak Bartın maliyesinde gös
terilir. 

İhale günü: 31/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 de. 

Arttırma yeri: Bartın malmüdürlüğünde müteşekkil komis -

A • 1 
PiYASAYA ÇIKTI. 

yonda , 
Mtt.ırmanın şekli: Aç1k a1'tt ırına. 
Muvakkat teminat: Altmış yedi buçuk liradır. 

Vitamin ve Kalöri cihetiJe çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 
hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz 

Arttırmıı.ya girebilmek ıartları: Müşterilerin Türk.iyede mu • 
kim bulunduklarına dair büviye t ve ikamet kağıtları ibraz et • 
meleri. 

Muraflar: Gümrülı: tarife kan unu mucibince resimler, gazete 

1lAn masrafı, damga, delW.lye velhasıl bütün masarifat ve parça
lama ınaara1ları alıcıya aittir. 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Parçalama ve nakil müddeti: Tarihi ihaleden itiıbaren üç ay -

dır. 
Çeşitleri tanınmış -: kzane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

A 
1 

• , • y fle blf].ama müddeti: Tarihi ihaleden itibaren bir haftadır. 
Yukarda cins ve evsafı ve miktarı yazılı olan ve bu kere ko

mlsyon kararile yeniden satışa çıkarılan Rize vapuru ankazı açılı: 

arttırma ile satılacağından taliplerin ihale günü olan 31/8/939 ta

rihine müsadif perşembe günü saat 15 de Bartın malmüdürlü

ğil odwnda müteşekkil satış komisyonunda hazır bulunmaları 

Eşsizdir, Mükemmeldir, 
Umumi Depo: 

Sıhhi olarak hazırlanır. Kat'iyen Bozulmaz ve urtlanmaz 
1NG1L1 z - KAN z u K !Ec:;gaınesn, ıaeyo~Dıı.ıı - Dstan~ıı.ııı 

ilAn olunur. (6445) 

ZA Y.t - İstanbul Emniyet 

Dördüncü Şube Direktörlüğün -
den aldığım (31/20544) sayılı i

kamet tezkeremi zayi ettim. Ye
n isini çıkaracağımdan zayiin 

hükmü olmadığını ilfm ederim. 

Macar tebeasından Elek Gergely 

J 
Yastık, ya al< ve rganlarını muta a kullanınız. 
Ycu:ın •ıcak lıaoalarda yor11an ba,ınuın •fff'in JJ• 
yama,alı lıaıtüyii ya•tılı ile rahatını temin eda. 

KuttUyU yorgan, tllte ve yastık flatlar1nda 
mUhlm tenzlllt yaplldı. ( 1 ) llraye alacaQınız 
bir kuttUJU yastık bu ucuzluöu ispata klfldlr. 
ADRES : latanbul Çakmakcılarda Sa.Ddalyacılar sokak 

Kuıtüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında aahlır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

939 malt yılı zarfında mektep pansiyonu için yaptırılacak olan 
(125) dolap memhur nümune ve şartnamesi mucibinde açık eksiltme
ye konulmuştıır. 

Beıher dolabın muhammen bedeli (20) lira olup ilk teminatı 

(187.50) liradır. Eksiltmesi 4/9/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Güm~suyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içinde 
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ve saatte satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (635)3 

Ötedenberi yetlttlrdlQI talebelerle 
Un alan ANKJUl.&'da 

Talebe kaydına başladı 
Hecıb•yram caddesi Yıldız sokağı No. 2 

İstanbul Defterdarlığından : 
Senelik muhammen 

lbedeli icarı 

Blıyükdere Hacıosman bayırında ve Tarabya yo
lu kenarında 17 dönüm 600 metre murabbaı arazi 
(Askeri bir lüzum görüldüğü takdirde itirazsız 

tahliyesi prtile.) 
Yenikapıda Davutpaşa ile kanalizasyon arasında 

hazineye ait 100 metre murabbaı denizden dolma a • 
razi 
Kağıthane Silihtarağa çiftliği civarında 21 dönüm-

Lira Kş. 

40 3 ıene 

60 3 sene 

lük değirmen bahçe 84 3 sene 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı arazi hizalarında yazılı 

müddet ve muhammen bedelleri üzerinden açık arttırmaa ile lı:Jra

lanacaktır. Senelik icar bedeli dört taksitte olup taksitler nakden 
ve peşindir. İhale 24/8/939 tarihine müsadii Perşembe günü saat 14 
dedir. Taliplerin % 7,5 pey akçe!erini vaktı muayyenden evvel ya

tırıp m"zkUr gün ve saatte defterdarlık Milli Emlak Dairesinde-
ki komisyona müracaatları. (3980) 

Takas Limited Şirketinden: 
Şirketimiz İş Hanında 2 inci kattaki yeni dairesine 

tir, Telefon numarası 24204/5 dir. Telgraf adresi: 

"TakasJited,, 

nakletmiş-

dir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri hakkında her türlü 
malumat almak isteyenlerin doğrudan doğruya müessesemize mü-
racaatleri rica olunur. c6568• 

------------- Eski Feyziatl • • 
Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

Ana sınıfı ve ilk kısım Bebek le eski Fransız mekt~bi binasında, kız ve erkek kısımları ayn da
irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

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

edebilirler. İstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

lzmlr Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN Eskişehir de 
Ses· Uşak Cimi Mikdan Muhammen B. 

Lira Kr. 
% 7 ,5 teminatı 

Lwa Kr. 
Eksiltme ıekli 

saati tevzi 

Kalın kınnap 6000 Kg. 4320 00 324 - Açık eksiltme 14 

İKDAM aazetesinin 

merkezidir 
Kağıt düzeltme makinesi 1 adet 500 - 37 50 Pazarlık 15 
Püskürme cihazı 1 adet 700 - 52 50 Pazarlık 16 

1 - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada şartnameleri mucibince hizalarında gösteri-
len usullerle satın alınacaktır. c 

Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlan, eksiltme ıekli ve saatleri hizalarında gösteril

miştir. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

DAHlLıYE MÜT AHASSISI m - Eksiltme 25/VIII/939 Cuma günü Kabatqta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. Divanyolu 104 

Muayenehane aaatleri: Paza, 
hariç ber rtn 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabil~ceği gibi kınnap nümunesi de gö
rülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme i.çin tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte mez-
k1'.ir komisyona gelmelerL c6096. 

lstanbul Defterdarlığından: 
(!il.iT .._ _____ \..~1~ 

l3oğaziçinde Arnavutköy polis karakolhanesi bahçesi 
i_çinde harap hane enkazı 

Lira Kş. 

64 QO 

Kadıköy Caferağa mahallesinde Bahriye caddesinde 
Çanakkale sokağında 14 sayılı evde büie, masa vesaire 3 50 

Yukarıda yazılı enkaz ve eşya hizalarındaki muhammen bedeli 
üzerinden açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve pe
§indir. İhale 24/8/939 Perşembe günü saat 14 tedir. Taliplerin % 
7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkOr gün ve 
saatte Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil sa~ komisyonuna 
müracaatleri. (5979) 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve orta okul bütünlem~ imtihanlanna 1 EylQJ Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eyhll Cumartesi günü baş
lanacağı ilgili talebeye bildirilir. 

Türk Armatorları Birliğinden: 
26 Mayıs 939 tarihinde İstanbul Vilayetinden teşekkülü talep e

dilen ve 24 Temmuz 939 tarihinde 411 ilmühaber numarasiyJe mü
saade vesikası istiiısal edilen: 

(TÜRK ARMATORI:AR BİRLİC'.rİ) nin 
İkametgah ve Merkezi Calp.ta Kefeli Hüseyin Han 26 Ne>. da olup 
Armatorlardan müteşekkil İdare Heyeti: 
Hakkı Denizaşan (Başkan) Galata Kefeli Hüseyin han No. 10 
Hüseyin Sohtorik (Muhasip) > Ali Ekber Han No. 5 
Rıza Sadıkoğlu (Katip) > Muradiye Han No. 18 
Rıza Kalkavan > Kefeli Hüseyin Han No. 3 
Adnan Barsilay > Ovakimyan Han kat 2 

Olduğu Vilayetçe musaddak ana nizamname de tebedilıniş oldu
ğundan arzu edenlerin birlik merkezinden talep edebileceğlııi Cemi
yetler kanununun 5 inci maddesi hükmü mwcibince i!An olunur. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedell 

Lira K§. 
İstanbul San'at okulu arka bahçesindeki i.ki metre 
mikabı taş 

Haliç Fenerinde Tahtaminare mahallesinin Vodine 
caddesinde 64 - 66 ve Yıldırım caddesinde 75 numa-

1 80 

ralı diğer bir methali olan evin enkazı 300 00 
Yukarıda mevki ve numarası yazılı enkaz hizalarında yazılı mu

hamen bedelleri üzerinden açık arttırma suretile satılacaktır. iha
le 28/8/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 dedir. Taliple
rin % 7,5 pey akçelerini vaktı muayyeninden evvel yatırıp mezkilr 
gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşek· 

kil satış komisyonuna müracaatları. .(6153), 

daimakullanımz 

lstonbul 

NE N 
Bütün mütehassıs 

tabibleri 
diş 

Diş macunu tav 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle· 
rini kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur. 
Ağız kukularını def eder • 

Sabah, Öğle, ve akşam her 
yemekten eonra günde üç defa 

dişlerinizi fuça.layınız 

1 
~ 

Muhtelif sergi• ~ 
ferden 18 diplo- ~ 

~ ma 24 altın ma- ~ 
dalya kazanmı'tır ~ 

>.. "i! 

Defterdarlığından : 
Bedeli muhammen 

Lira IKş. 

'.Boğaziçiıı.de Bebekte Meyhane sokağında 8 - 10 nu· 

rnaralı 104 metre murabbaı 29 santim mesahasındaki 
arsa ea 15 
Eyüpte Topçular mahallesinde Rami kışlası cadde

sinde k&in eslı:J 51 yeni 69 sayılı mağazanın mülkiyeti 650 00 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkullerin m!llkiye-
ti hizalar da1ı:i uh bed u · .. · ın m ammen e erı uzerınden açık arttırma ile sa-
tılacaktır. Salı§ bedeli nakden veyahut mübadil ikinci tertip tasfiye 

vesikasi)e mahsup ettirilmek ıartııe peşindir. 
İhale 24/8/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 tedir. Ta

liplerin % 7.li pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mez

kfu gün ve saatte Defterdarlık Milli Em!Ak Müd!lrliiğündeki komia-
yona ınüracaatleri. (5976) 

' 

hatırlarlar k; bu Cosdon Plat- j Junmaoıg "" , .... 


