
uruosmeniye • No, 54 
.;# - Pertemoe 10 AÖıJSTOS • 1939 ilk tesisi = 1894 • Yıl: 1 No. 180 

HALK GAZETESi 

T E L E F O N: No. %3300 SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. 

Bliyü k Trakya Manevraları ,_TÜ--.RK---BU~LG~AR~H--UD-U-DU&iiiiiiiiiiiiiiND-----A " 
• 

Milli Şef Inönü Manevraları YARALANAN ASKERiMiZ 
Bizzat Takip Buyuracaklar 
Balkan sulhu-

1
Bütün cüzütaml~r yerlerinf 

ve Bulgarlar• aldılar, hazırlıklar bitirildj 
Bulgaristan ile mihver devlet

leri arasındaki münasebetler, 
samimi dostluk rabıtalarına da· 
yanabilecek temasları geçınfış, 

aşmıştır. Bulgaristan'dan Alman 
yaya gönderilen binlerce ziraat 
işçisind'en sonra, Almanyadan da 
Bulgaristan'a yüzlerce teknisyen 
gönderilmiş olduğu anlaşılıyor. 

Bunlar, zabit, küsük zabit, is -
tihkam mensupları eşhas, tay -
yareciler, tayyare mühendisleri 
gibi sınıflara mensup olabilirler. 
Böyle olmaları ihtimali de daha 
fazladır. 

G~çen aylarda Berlinden Bul
garlar demir malzeme satın almış 
tı. Bu demir malzemeler, Bulga • 
ristan harp sanayiine veya harp 
milhiınmatma lüzumlu olan ma 
mul, yarı mamul maddeler de o
labilir· 

Bnlgaristanm matbuat umum 
müdü:rü dahi yine Berllne git -
mişti. Bu zat dahi Berlin'de şüp 
hesiz ki, propaganda işleri mesnl 
şefi ve şahsiyeti olan Dr. Gobels 
ten direktifler almıştır· 
Bulgaristanın Generallerinden 

mürekkep askeri gruplar veya 
ıahsiyetler de, yine Almanya bar 
biye nezaretile, erkarubarbiye • 
sile temas etmiştir, münasebet • 
ler lmrm~tQr, dzyebiliriz· As
keri temaslar, her memlekette 
olduğu gibi, Bulgaristanda dahi 
gizli tutulduğundan, bu husus
taki ziyaretler, temaslar, gazete 
sayfalarına pek fazla akseyle -
mez. 

F.dİl'ne ve Kırklareli arası ile Hasköy şima
lil'de 15 ağustosta başlayacak olan biiyük 
manenaların bütün hazırlıkları bitirilmiştir. 
Cüzütamlaı yerlerini almışlardır. Bu seneki 
manevrnlaJ' şimdiye kadar misli görülmiyen 
~ümıillü bir mahiyet.edir. Kuvvetlerimiz, 

k l'ndilerine gösterilen tecemnııi mahallerin

de mevzilerini alnuş bulunmaktadırlar. Pi

yadelerimiz, süvarilerintiz, ağır motörlü kuv

vctlcdnıiz ve tayyarelerimiz müretteb ma -

hallerinde hazır bir vaziyettedirler. 

Manevralara bilhassa dafi tayyare topları

mızla tayyare filolarımız geniş mikyasta iş

tfrak edeceklerdir. 

Büyiik manevraları Milli Şefimiz İsmet 

İnönilnün de takib edecekleri kuvvetle zan

nedilınekt~ir. 
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Bir t11nkımız resmigeçitte 

Büyük ŞeClerimiz geçen yıl yapüan Trakya 
munevralarını takip buyuruyorlar 

1 Dantzig 
Tehlikesi 

Alman gazeteleri şid
detli neşriyat yapıyor 

Paris, 9 (A.A.) - Jour• ga
zetesi, Berlin muhabirinden te
lefonla aldığı a~ağıdaki haberi 
neşretmektedir: 

Berlindeki yabancı diploma
( Arkası 3 üncü sayfada) 

ltalya gizli manevra y~pıyor 

Bulgarlar ilk verdikleri ha berin 
doğru olduğunda ısrar ediyorlar 
Soly3, 9 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: 
21 teınmuzda Svilengrad civarında vukua 

gden ve -evvelce bildirilmiş olan hudud ha
dist>krinde, bir Türk çrinin Tiirk arazisi da· 
hilinde bir Bulgar hudut bekçisi tarafından 
vurıılhuğu hakkında bazı yabancı gazeteler 

tarafından neşredilerek bir yabanu ajansı 

brofıııdan yayılan haberleri en kat'i bir sıı
ret1 e ~·alanlamağa memur edilmiş bulunu • 
yorıız. Bu hadise e~nasında bir Türk eri, Bul
gar aı·azisinin iki yüz ınetre kadar içerisinde 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

SATiE 
Meselesi 

Mahkeme 
tetkikine 

dosyanın 

başladı 
Sat ye yolsuzluğuna ait tah· 

itikat dosyasının tetkikine, dün 
ağrrceza i şlerine vekaleten bak
makta olan asliye ikinci ceza re 
isi tarafından başlanmıştır. 

Davanın görülmesine mez -
kiır mahkemede önümüzdeki 
hafta başlanacağı anlaşılmakta

dır. 

Muhakemenin rüyeti sırasın
da da; elyevm mt"bu• bum nan· 
iki zat ile diğer bazı kimseler 
şahit sıfatile celbedilip dinlene
ceklerdir. 

Mevkuf maznunların avukat 
ları müekkillerinin tahliyelerini 
mezkfu mahkemeden istenıeğe 

hazırnaıımakltadıırlar. Hak!kında 

sorgu hakimliği tarafından lü
zumu muhakeme karan verildi
ğini yazdığımız eski Milli Re
asürans umum müdürü Refi Ba 
yarın vekfiletini Ankara avukat 
!arından ve evvelce meşhur sui
kast davasında da vekalet almış 
olan Hamit Şevket deruhte et-. , 
miştir. 

BLÖFLERE PAPUÇ 
BIRAKAN YOK ' • 

İtalyanlar 
biribirine 

fesat ve kundakcılıklarla 
karıştırmak istiyorlar. 

ortalığ, 

Fakat •. 

Sulh c phesi her türlü 
tedbirleri vaktinde aldı 

İtalyanlar Amavtı tluk aki 

müşkül vaziyetleri kiıf ı gelmi -
yormuş gibi Bulgaristancia ve 
Balkanlarda da tahrikat yapma
ga çalışmakta ve bu hususta 

ellerinden geleni yapmağa de -

vam eylemektedirler. 
Yugoslavya ve Vuı::anisbnın 

mihvere karşı olan liıkaydisınin 
(Arkası 3 iınMi sayfada) 
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Bütün bu hareketlerle bera -
her, Bulgaristan lıükumetl Baş
vekili Köseivanof, birkaç hafta 
evvel BerUn'e gitmiş, resmi zi
yaretlerde bulunmuş, hükU.met 

----000f-----

Al manganın hazırlığı son hadde vardı. Türki- Dun şehrimizde zelzele oldu 
= Eski T evhidiefkôr Başmuhar- I 
= riri Ebüzziya Zade Velid !;;; 

.reisi ve Nazilerin diktatörü Her. 
Hitler'den talimat alınıştı, diye 
mez miyi:&? Böyle söylersek, ha· 
kikati ifade etmiş olmaz mıyız? 

* Bn sütunda saymakla, ayrı, ay 
rı bildirmekle çok yer tutacağı, 
siitunlar işgal eyliyeceği şüphe
siz olan bu gibi hadiseler, vakı
alar ve hakikatler, şu ciheti ta
yin ve tesbit etmek imkanları -
nı vermektedir. 

Köseivanof hükUmeti, Alman
ya ve İtalya ile muahede ve mu· 
kavele ile bağlanmadıysa, bağla
nacaktır. 

Bulgaristan hükfuneti ve Har
biye Nezareti, 30 yaşına kadar o· 
lan askeri mükellefiyet erbabını 
manevra maksadile silah altına 
niçin celbeylenıiş? Asker olan • 
!ar bilirler, Erkanıharp zabitle
ri hükümlerini verirler ki, ole -
lilde manevralarda, 10 - 12 sınıf 
birden silah altına davet olun -
rnaz. Bö~le çağırmalara, fevka • 
iade vaziyetlere göre karıır ve· 
rilir, tatbik olunabilir. 

* Bulgar hükumetinin arzula -
rı , varmak istediği gaye,' tuttu -
ğu yol nelerdiı'? Del5il ve ha • 
diseler gösteriyor ki, Alman Na-

" ·zi'lerile, İtalya Faşistlerinin en
( Arkası 3 üncü sayfada) 

ikdam 

h • d k • 7t.. T • J h , ./ ~ .// d • Dün sabah saat beşi 32 daki-g e aleg ın e l ıvazı propaganuası a, ı, 1 e l ka 21 saniye geçe kuvvetlice bir 

HARP TEHLiKESi YiNE BAŞGOSTERIYOR 

Silah altında bulun durulan İtalya ve Alnıanyanın :mera.im askerıen (Yazısı 3 ncii. sayfada) f 

zelzele kaydedilıniştir. 

Bu gece de, gece yarısından 
sonra ikiye yiıııni kala şiddetli 

ve süreklice bir sarsıntı olmuş

tur. 

akıbet 
Bizim için ideal olan hakikat 

sulh ve sükil.odur. Çünkü, sulha 
ibtiyacıınız v~r. Yurdu, Osman • 
lı İmparatorluğundan harap, ba
kımsız bir halde aldık. Bu mem
leketi imar etmek, her sahada 
büyük ve geniş kalkınma yap • 
mak azmindeyiz. 

B;mun içindir ki, içeride ve 
dışarıda siikftn istiyoruz, fakat, 
sulha olan bağlılığımız, ona kar
şı olan ihtiyacımızdandır. 

Yoksa, sulbü acz içinde bu -
lunduğunıuz i~in istemiyoruz. 
Ne bu taraftan gelen yaygara, 
ne şu faraftan savrulan tehdit 
bizi yıldıramaz. Herkes kendi 
topraklarını müdafaa için ha • 
zırlanabilir, serbesttir. Fakat, bi 
zim bir karış toprağımıza göz dik 
tiği için hazırlananların karşısı
na, yeryüzünün en miitlıiş çelik 
kalesi halinde dikiliriz. Bu ka • 
leye çarpmanın akibeti korkunç-

tur! * * 
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dericah ile çıkıyor. 14 Ağustos Türk mat- §ğ = e 
- buatı için tarihi bir gün ve hakiki bir ha- ; 
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= 3 = OZDE BUL ACA K VE GÖRECEKSiNiZ ~ 
= = == ;;; == = Büyük hazırlıklarımız, geniş neşriyat s 
i proğramımız, kuvvetli hamlelerimiz 1 
! sizi hayrette bırakacak, sürpriz olacak. :~~ 
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• DUNVA MATBUATI 

Avusturyalıların 
hoşnutsuzluğu 

Avu•!w·yada vaziyet ne mer 
kezdcdir? Bu memleket hakkın 
da verilen haberler o kadar bi
r bırini nakzedici mahiyettedir 
k, bunu anlamak güçleşiyor. Fa 
kat işte bir mü,.<:ahidin intibala 
rı B. Georges Oudard'ın Revu 
de Pari.s'de Avusturyanın hoş -
nutsuzluğuna tahsis ettiği say
falar. B. Oudard bize Viyananın 
yenı manzaralarıoın pitoresk hır 
tablosunu çiziyor. Avusturyalı -
!arın Almanlara karışmadıkla

rını, vahdetin tahakkuk etmedi
{!. ni anlatıyor. Almanlardan hah 
s derken daima onlar ve Avus
tlırvalı;ardan bahsederken biz 
el n·:diği işitiliyor. En mütevazi 
insanlar bıle böyle konu makta 
dırlar. 

V ıiı"inleri gene zarafetle tan 
z m edılmektc devam eden dük
klin ·ar boyunca ıler !erken, in -
~and.ı, ılk bakışta hcrşeyin es
k.si gıbi olduğu intibaı uyanı -
yor Fakat eski mağazalardan 

er. ayak atar atmaz inkisar baş 
1 r. İpek gitgide n:ı.dirleşmekte-. 
dt. ; İngiliz diye satılan kumaş
lar Çekoslovak mallarıdır ve ya
r n mürha.sıran Alman malı o
lac~klardır, yani sun'[ kumaş. 
Sabık AYustw·ı a devleti en ter -
nas; ona! mübadelelere müsta -
k in gı.rişmektcn mahrum kal
dıJı devirdenberi kalıte müte -
rr adıyen düşmektedir. Onunla 
b'rlikte zevk de azalmaktadır. 

Yavaş yavaş Viyana medeniye
tini kaybediyor ve bunu kütüp

hane vitrinleri herşeyden iyi is
bat ediyor. Müstakil Avustur
ya zamanında, Londrada. Roma
da \•e hususiyle Pariste neşredi
len en ıyi kitaplar bu vitrinler 
rle görülürdü. Bugün, son çıkan 
b;rkaç Fransız kitabına rastlan
sa bile. diğer yabancı edebiyat

lar l>urada temsil edilemcmek
tedır. Bu vitrinlerde bütün gö
rülen. oldukça bayağı bir mik
tar romanla Mein Kampf, B. 
Rosembarg'in eserleri, başhca 

nazı şeflerinin hayatlannı anla
tan kalın kitaplar ve üçüncü 
Reich'ın zaferleri külliyatı. 

maddi Sahadan ziyade manevi 
sahadadır. Hakikaten, Almanla 
Avusturyalı arasında mizaç ben 
zerli:ği yoktur. Daha ilk günün
den Anşlus fikrine taraftaı· ol
muş Avustınyalılardan biri B. 
Oudard'a demiştir ki: cBiz bızi 
anlamıyan. bizim de pek anla -

madığımız bir milletle biı-leştik. 

Irkçılık bizim aramızda en kan 
lı mağlübiyetlerinden birine uğ 
ramak yolundadır. Filhakika bi 
zim misalimiz isbat etmektedir. 
kı bir kültür bn·!iğine ıstinat et 
miyen ırk birliği !kl mıllet ara
sında devamlı bir bağ olamaz ... 
Ben Alman olalıdanb~i Alman 
!ar sadece Avustw·yalı olduğu
mu isbat için o kadar gayret sar 
fettıler ki bunda tamamen mu
vaffak oldular.• Daima aynı cüm 
le işitilmektedir: cBu bö) le de
vam ed mez.• Yalnız din adam 
!arı sakit kalmaktadırlar. Bunun 
la beraber onların da sessiz rru
halefeti tahmin edilmektedir ve 
halk kütlelerine yaklaşıld;ğı nis 
b~tte muhalefet gitgide dııha a
şıkar surette göze çarpmaktadır. 
Viyana fabrikalannda iç dll\·ar 
!ar orak ve çekiç res mlerıyle 
kaplanmıştır. Fakat bu komu -
nist partisinin orada taraftar 
kazandığına delalet etmez. Sa
dece muhalifleri kendı tarafına 
çekmektedir. Kraliyetçi parti, 
yegane rakibi derecesinde hariç 
ten para edinseydi, hiç şüphe
siz taraftarların büyük bir kıs

mını onun elinden alırdı. Berlin 
bunu bilir, ve Avusturyada ürk 
tüğü yegane iki rakibe, Habs -
burglarla Moskovaya aynı şid

detle hücum etmektedir. 

Alman ordusunda kalmış yük 

sek rütbeli bir Avusturya zabi

ti B. Oudard'a demiştir ki: cHar 

betmeye muktedir olmıyan or

du değil, devlettir. Ey h'.ılde ne 

ahmaklık ettiniz! Hitler geri çe

kilecekti ve sizin her azimkiır 

davranışınızda o geri çekilecek

tir. Bir tek asker feda etmeden 

bütün binanın yıkılışına 

olmak ister mis~nız? C'nc-

şahit 

'1içb.r 

İngiltereye 
gidecek heyet 

Bir ticaret anlaşnıası 

İKDAM 

tH ...................... ı 
ı Haklı deliil mi ? ı 
ı ı 

J Temizliğe bir l 
ı az daha dikkati 

yapıyoruz. . ·ıı Şehzadebaşında (Cemal) imi 
Yakınd.a ~n.draya hır tıca - ı zasile aldığımız bir mektupta ı 

ret heyetımız gıdecek ve memle- ı ı deniliyor ki: ı 1 
ke!imizle Ingiltere amsında yeni ı • _ Diio Sirkecide bir kahve ı 
bır tıcaret mukavelesı yapmak ı de oturmuş biraz dinleniyor - ı 1 
için müzakereler yapacaktır. ı dum. Birdenbire burnuma bir ı 

İngilizlerle yapacağımız bu ye ı koku r;eldi. Dönüp baktım ya- ı 1 

ni anlaşma he birçok 1hracat mad 1 ı nıın tavuıı karpuz süprüntü- ı' 
delerimlZin İngiltereye scvkı te ıı sü ile dolmuş. ıı 
min edilecektir. Kahveciye şikayet ettim. 

ı (Evet, peki) dedi ve gitti. Bu ı 
Bugünkü mer'i ticaret anlaş - ı ı ı esnada önünıüzden bir be C· 

ma.sının esastan değiştirilecegi 1 ı diye memuru geçti. Eğer bele ı 1 

anlaşılmaktadır. ı diye memuru dönüp baksaydı ı 
--,.,oo--- ı bütün bu pisliği görecekti. ı 

Adliye Vekili geldi ı ~e~ de ne ya~an söyliyeyim ıı 
ı şıkayct ehucdını. 

Adliye Vekili Fethi Okyar dün ı Acaba belediye memuru bi- ı 
sa~a~ı Ankaradan şehrimize gel- l ı raz daha dikkatli olsa ve yol - ı 
mıştır. ı da giderken sağına •oluna bak i 
Adlıye Vekilimiz Haydarpaşa ı sa daha iyi olm~z mı? 

istasyonunda müddeiumumi Hik- ı Lütfen bunu gazetenizde ı 
met Onat Ye Adliye erkanı :a - ı ncşrctscniz. belki memurlar i 
rafın~an karşılanmış.'": dogru- i biraz daha dikkatli olur.• ı 

..-a Buı:ukadaya gıt'"'.1ışhr. . ı İKDAM Okuyucumuzun ı 
. Fethı Ok) ar .şehrımız adlıyc- ı temennisini yazmakla iktifa ı 

sınde bazı tetkıkler yar.ınası ve ı ediyoruz. ı 
bilıihara Trakyadaki manevra - • • ı 
!ara gitmesi muhtemeldir. ı Haklı de ıl mı ? • 

-----0---

Dahiliye Vekili 

Düu şehir tiyatrosu 
ile alakadar oldu 
Dün vuayette meşgul olan Da 

hiliye Vckılı Faik Öztrak şehir 
tiyatro,u reıısörü Ertuğrul Muh 
sın, konservatu\•ar müdürü Yt~
suf Ziya, tiyatro müdürü Muhsi
ni çağı.raralı kendilerinden tza -
hat almıştır. 

Vekil, bundan sonra diğer ,'[Ja 
yet i~lerile meşgul olmuş. ala
kadarlara direk'ifler \•ermiştir. 

00 

Gümrükler umum Müdürü 
tetkikler yapıyor 

Gıimrukler umum müdürü 
Mahmut Nedim önümüzdeki haf
ta içinde şehrimıze geJt'Cektir. 
Umum müdür şehrimizde birçok 
tetkiklerde bulunacak ve bura
dan Hataya gidecektir. 

:.. ...... -.............. . 
Maarif Vekili 

Dün de tetkiklerine 
devam eti 

l'.1aa6f Vekilı Hasan AH Yü

cel tetkiklerine dün de devam et 

miştir. Vekil, yanında vekalet 

baş rr.üfettişi Celal, tıp dekanı 

Kemal, operatör Akif Şakir. ·:a

fıa müdürü Bedri olduğu hald~ 

Bağlarb (1ındaki provantoryo -

ma gitmiştir. Kırk bin lir~lık in 

şaat tetkik edilmiş, yenid"11 ya

pılacak yetmiş bin liralık inşaat 

hakkında nafıa. müdürü tarafın

dan ızahat ,·erilmiştir. 

Hasan Ali Yücel bugün ktanbul 

Valı ve Belediye Reisi Lütfi Kır

dan ziyaret decektir. 

oo---

H ı rsızlık vcık 

Iyi lokantalarda yemek liste
lerı birçok yemekler daha ihti
\'a eder, fakat bunların dörtte 
üçü hayalidir. Bu yemeklerden 
birkaç tanesini ısmarlıyacak o -
lursanız metrdotel s'ze birinci
sını yememenizi tavsiye edecek, 
lkincısınin bir hata eseri olarak 

listeye gil'miş olduğunu itiraf 
edecek ve üçüncüsünün son ta
bağını biraz evvel bir müşteri
ye vermiş olduğunu, ellerini kı
ı·arak, söyliyecektir. Viyana na
sıl b<>sleniyor? Meşhur kabare
lerde yemek yenildiği takdirde 

Halayda yapılmakta olo.r. güm 
şey vermiyen. ne bır taviz, ne rıik teşkilatı tanıaınlanmak ü-
bir metelik, ne de mahrum ol- zeredir. Buraya gönderilmek ü-

Dür.kü Yeni 3r.bah Gazete

si yerli.na !ar sergisinde bir hır

sızlık olduğunu ve pavyonlarda 

1ıeışhir olur:an kıymetli • imsah 

derilerinden birinin çalındığını 

yazmıştı. Gerek sergi l>:omi•e,i 

gerek polis bu haberi kat'iyyetle 

tekzip etmiştir. Mezkur derile

rin kaybolmayıp pavyon idare 

memuru Cemal tarafından muvak 

katen i<aldırıldı.ğı yerde bu~un -

duğu anlaşılmıştır. 

duğu ~eylcrden h;,. birini. İflas zere gümrük idarelerinden yeni 
halindeki ekonomi iç nde bat- 1 memurlar seçilmek'• r 
mıya ve gitgide aı ı~·· muhalefet 
arasında bocabmıp bırakın, o 
zaman görürsünüz ... 

Le Temps 

: .................... ~ 
f Hazreti ı 
ı ı 

Muhammedin l 
ıyi, dostlara davet edildiğiniz za 
man oldukça kötü. Yabancıya hayatı J 
imt·yazlı muamele ederler, fa- AZAN ı 
kat yerli mütüevazi bir tabak- ı Y : i 
13 iktifaya mecburdur. Aileler ı 

haftada insan başına ancak 35 ı z iga ~ akir 
gram yağ alabilmektedirler, ki ı V ' ı 
bu bir hiç demektir. Fakat ya- ı Tanınmış ve sevilmiş tari-i 
ğın vesika ile alınan yegane gı. ı bi tefrika muharriri Ziya Şa -
da l'lması diğer gıda maddele- ı kir, İkdam - Sabah Postası 
rın r s•rbestçe satıldığını ifade ı için •Hazreti Muhammedin 
etmez. Herkes dalma ayni dük- hayatı• isimli büyük bir e•er i 
k.ı_ dan '1t'yaçlarını tedarik et- ı haz ırlaır~•ktadır. Bu eser, şim 
me:< l'!"ecburl ·etindedir' bu dük ı diye k3dar bu vadide ne re - ı 
ka., da her zaman istenileni ve- ı dilmiş yazıların en müshet, ı 
r•c k m vkide değildır Kasap- ı en doğru olanıdır. ;\luharrir, i 
laru ıılAn hayvanların kötü ı bunun için aylardanberi ilmi 

r nı da müşteriler almak ; ı tetkikler .-e araştırmalar yap- ı 
~et nded rler Bu dirije j ı maktadır. Büyiik bir devrin haş ı m 

. • !angıcı olan Islamiyetin zubu- ı t.>g 'idı.r, bu sıstem sayesinde • 
h ·· k ı kt , ı ru, Hazreti Muhammedin lıa- ı v 

dı 

.l · un ac mama - a - ı 

B G O. d d Al ı y:ıtı, 'aptığı isler '" zamanın-. -ı ges u ar man- . · • · . • 
k h d k t 

ı ı da ki hadiseler, lsliıınhctin • 
y nın ~e u.u,un a sı ın ı 

1

. • .. . . : . • 
d ld · k • t k 1 • duny d medeoıyetıne tesm ve • 

a o ugu ı. ın ·ar e me çı gın • . 1 • b d ·· ı b. ı _ _ • net1cc erı u eser e guze ır 
lı« olaca~nı soyluyor, fakat bu • .. 1,_ 1 • • ·r d.l . ı . ... • us up a ve ıyı tasnı c ı ınış 
sık.iltının e emmlyetını muba - • b' d 1 d la kt • ır tarz a can an ırı ca ır. 
Itıgala'ldırarak 113lkın açlıktan ı ı 
öldugünü söylemek mantıksız - ı 14 .~ğustos Pazartesi ~üuiin ı 
l k ld , 
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• d' • den ıhbaren, bu emsalsız tef- ı 

ı o ugunu aa ave e ıyor. • . • 
G kt h

. 1 t f ı rikayı neşre baslıyacagız. ı 
erçe en va ım o an ara 

bu değıldir; vahım olan taraf .. _ ...... - ...... 0 U 

sağlam çoru. çın 
ne 1apı lac111( 

Senelerden.beri yapılan bütün 
tetkiklere rağmen ipek kadın ço 
raplarının sağlam bir şeki'de i
malı bir türlü mümkün olama
mıştır. Nihayet fabrikatörler bu 
işi kendi kendilerine halletmeyi 
karaTla\?'ırıruşlar ve Avrupa -
dan döı1 tane çorap mütehassısı 
getirmişlerdir. Almanyadan ge
len bu mütehassıslar fabrika'ıar
da tetkiklere başlamışlardır. 
Şimdilik çorapların bugünkün

den bir ırtiktar daha kalın imal 
edilmesinden başka bir çare gö
rülmemektedir. 

Yazlık çorap 
Y -, mev .. irninde kadınların 

çorapsız gezm.!eri çorap fabri

katörlerini çok müteessir e'miş

tir. 
' Bu \'aziyet karşısında fabri -

katörler ge~ecek sene :çin şim -

diden haz.rlıklar yapmakta \'e 

yazlık bir çor;op tıpi bulmağa ça

l ışnıakt.ıdır !ar. 

--000--

Bogıılmalara karşı tedbirler 
·sık sık ,-ukua gelen boğulma 

had~elerini önlemek için beledi 

ye mücadele açmıştır. Polisler 

salıil!erimizi baştanbaşa dolaşa

cak, açıkta denize girenleri ya -

kalay acaktır. 

----Türkiye - Fransa ticaret 
!lluahedesi 

Türkiye - Fransa arasında ye
ni bir ticaret muahedesi yap -
mak üzere Pariste yapılan mü

zakereler nihayetlenrniştir. 

Müzakerelerde bulunan Tica -

rt Vekaleti müsteşarı Halit Naz

mi bugünlerde şehrimize dönecek 

tir. Yapılan anlaşma Türk - Fran 

sız ticari münasebetlerini artı

racak birçok hükümleri havidir. 

Bilhassa Fransa memleketi -

mizden birçok maddeler üzerin

de alış veriş yapacaktır. 

--o.-

-:r Kamyon Otomobile 
çarptı 

Dün Karagümrükte bir otomo 
bil \'e kamyon müsademesi"ol -

muştur. Şoför Zekeriyanın ida -
resindeki 2210 numaralı otomo -

bil Fevzipaşa cad<iesinden ge • 
çerken, arkadan gelen şoför Mus 
tafanın idaresindeki 3626 numa
ralı kamyon kendisine şiddetle 

çarpmıştır. Müsademe neticesin
de otomobilin içinde bulunan yol 
culardan Halim yaralanmıştır. 

Sergi bu ak
şam kapanıyor 

Bazı firmalara mu
kaf at verilecek 

Yerli mallar sergisi bu akşam 
kapanacaktır. 

Sergi komitesi sergiye işti -
rakte ve yerlimalı imal etmekte 
muvaffakıyet gösleren sanayici
lere birer !akdi rname ve madal
ya vermiye karar vermiştir. Bu 
hususta bir komisyon tetkiklere 
başlamı~tır Sergi komitesi ay -
rıca alakadar vekaletlere veril
mek üzere sergi hakkında bir ra 
por hazır',amaktadır. Raporda 
bilhassa yer darlığı yüzünden he 
sene sergide istenilen tekaı ·· -
!ün yapılanıadıgı bildirilmekte -
dir. 1> 0 rgiyi gezen vekillerimiz 
de bu ihtiyacı yakından gördük
lerindeıı gelecek yıl sergiye ge
niş bir yer tahsis edilmesi muh
temeldır. 

---0·00~--

Sivris'nek mücadelesi 
İs•anbul sıhhat mıidürlüğıi siv 

risineklerle yapılan mücadeleye 

ait hazırlam;ş o'.duğu raporu be 

lediye reisliğine ,·ermiştir. Ra -

porda Si\Tisıneklerle mücadele 

etmek içın geniş teşkilata lüzum 

hfısıl olduğu tebarüz edilmekte, 

teşkilatın takviyesi is!er.mektC' • 

dir. 

Beledıye reisi tarafırdan te kik 

edilecek rapor. mıiteakibcl' Sıh

hiye Vekaletine gönderi'.ecek -

tir. 
---000---

Deniz ır.o 1orları da taks!
lere denziyecak 

Deniz motörlerinden !.Mi de
recede ıstifade edilemediği görül 
müştür. Vapurlarını kaçıran hal 
ka zorluk gösteren motör sahip
leri bir taraftan diğer tarafa ğit
mek için çok fazla para istemek 
tedir. Belediye, deniz motörle -
rini de kayıt altına almağa karar 
vermiştir. 

Deniz motör'erine taksi otoma 
billeri gibi muamele edilecek, be 
lediye zabıtası talimatnamesine 
.huna dair maddeler konacaktır. 
Motörle gitmek istiyenler bele
diyenin vazedeceği w;uller tah
tında nıo öre biceceklerdir. 

---uoo---

İz"-İ• Fuarı 
İzmir, 9 (A.A.) - Açılma za

manı yaklaşan dokuzuncu en -
ternasyonal İl\nir fuarının hazrr 
lıkları sona ermek üzeredir. İş
leri tamamlamak için iki bin beş 

yüzden fazla işçi geceli gün -
düzlü çalışmaktadır. 

İzmir içme suyu 
İzmir, 9 (A.A.) - Bura bele

diyesi geçen sene harici inşaatı 
tamamlanarak kasabaya getiril
miş olan içme suyunun dahili 
şebekesini tamamlamış ve bele
diyeler bankasından istikrazda 
bulunmuştur. Bu suretle su şe
bekesi sene nihayetine kadar b i 
tirilmiş olacaktır. 

r~;;; .. ·~~;·~~·~;;·ı 
: .................. -..: 

* Büyukadada Hiristos tepe

başmda bir yangın çıkmış, yüz 

metre murabbalık sahadaki fun 

dalıklar kamilen yanmıştır. * Ada suyunun küşat mera

simiy aın on dokuzuncu cu -

martesi günü yapılacaktır . * Üsküdardaki Halk plajına 
elektrik tesisatı yapılmaktadır. 

Haftanın muayyen günlerinde 

plajda bando çalacaktır. * Bebekle İstinye arasında
ki asfalt yolun inşaatı ilerlemek 

tedir. Yol üzerindeki tekkenin 

istimlak muamelesi tamamlan -

rruş, tekke yıktırılmağa başlan

mıştır. 

A dliye koridorlarında! 
24 SAAT/ -·-'-Kamyon faciası 

Suçlu şoför hadiseyi 
anlattı 

Geçen ay Ka.sımpaşa civa
rında Tozkoparan yokuşunda vu 
kua gelen Eliza isminde ihtiyar 
bir kadının ölümü, Ahmet Salih 
adında bir posta müvezziinin de 
yaralanmasile neticelenen feci 
kamyon kazasının muhakemesi 
Le ..itin asliye birinci cezada baş 
ı.ınmıştır. 

Dünkıi celsede mevkuf şoför 
Yusuf Kemal vak'ayı şu şekil

de anlatmıştır: 
- cİdare ettiğ;m kamyon i«z 

la yüklü :di. Çok dik olan yokuş-· 
an inerken her ne kadar fren 
yaptımsa da frenler tutmadı. 

Saı'i tarafun da uçurumdu. Bu 
•. :yete hız:a yoku~ aşagı git
mek bir felaketle neticelenecek 

rJkı' nış•ır. 

Hakaı et etmis 
' 

~. evıni boşalttırmak 

u ""-t; ~n ( •;sahıbl ile ·cra rne 

ı .. Jı ·-· ıııa :ıakaret edip onları 
dövrr. {~ wazru n \"e mevkuf 
!:- ı '.! Mel ınet Fazılın muha
k T.c. .. -:e dUn asliye birıncı cc· 
''1 J· L "p 1 n1ıştır. 

rlu c L;cd \ :VIune\·ver ismin
de b;r genç kız Ş•hit sıfatile din 
lenmiştır. 

!ltr:ne,·ver; evde çam•şır yı
kadı'., ı b r •ırada evsahibi ıle 

r:t ~~u l!'ill gcld.kierini ve ken 
dı.e~inın dekolte olmaları sebe
bi.€ ı"'":en1urlann içeri ginnele -
rini ıı azılın hoş görmediğini ~öy 

!emiş ve: 

- Fazıl onlara hakaret et -
medi. Yalnız: cBurası umumha
ne n;ı·! Namehrem vaziyetteki 
ka~ :ı.arın yanına girmekten u
ta: Tyor musunuz?• 

'~di. Onlar da çıktılar. De
rr ?t;r. 

Muhakeme diğer bir şahidin 
celbi icin talik olunmuştur. 

Srçlu şcför tevkif edildi 
. ' gtin evvel La!elide Valde 
•ı yanında Melahat isminde 

b _. kıza çarparak ölümüne se -
beb·yet veren şoför Ha.san dtin 
adl "eye teslim edUmiştir. 

Sultanahmet birinci sulh ce
za "1'1ahkemesine verilen suçlu 
şofödn tevkifi kararlaştrrılmış
tır. 

fara cezasına mahkOm 
oldu 

:Oavudoğlu Cemal isminde bir 
koltukçu evvelki gece fazla sar
hoş b:r vaziyette Beyoğlund..!l 

Abanoz sokağına giderek kaba
dayılığa başlamıştrr. 

Vakı şikiıyet üzerine kendisi 
yaklanmış ve üzeri arandığı za 
man da bir bıçak bulunmuştur. 

Çifte suçlu dün adliyeye ve
rilmiş, cürmümeşhut mahkeme
si tarafından muhakeme edile
rek para cezasına ve bıçağın ken 
disinden alınarak müsaderesine 
karar verilmiştir. 

il Vatandaşın ölUmU 
hAdisesi 

Dolmabahçede izdiham hadi

sesinde 11 vatandaşırruzın ezil -

mesinden dolayı hakkında Iüzu 

mu muhakeme kararı verilen es

ki Emniyet Müdürü yeni Çorum 

Valisi Salih Kılıç dün schrimize 

gelmiştir. 

Mumaileyh hakkındaki lüzu -

mu muhakeme kararı İstanbul 

vilayetine tebliğ olunmuştur. 

Karar bugün veya yarın vila

yetten adliyeye bildirilerek he -

men adliyece işe el konacak ve 

- muhakemeye başlanacaktır. 

10 - AGUSTOS IU.,J 

POLİS 

Bir Otobüs Ber
ber Dükkanına 

giriyordu 
Dün Galatada Voy\'oda cad

desinde bir facia ile neticelen 
mesine ramak kalan bir otobüs 
kazası olm u.ş rur. 
Şoför Mel 'llet Ciridin idare

sindeki 3054 numaralı otobüs 
dün Voyvoda caddesinden ge -
çerk;ll karbüratörün tıkanma • 
sından dL •muş ve biraz sonra 
da geri geriye gitmiye başlamış
tır. Otobüsün içindeki yolcu 'ar 
büyük bir telaş geçirmişlerse de 
araba bir müddet hızla geri git 
tikten sonra kaldırıma çıkarak 

ayni caddede 4 numaralı berber 
Yorginin dükkan na çarpıp dur
IIUJ)ltur. 

Müsademede berber dükka~ -
nın cami rı k r vo culara 
bir şey olmamış· ır. * Kadıköyünde Yeldeğırme -
niııde oturan Müzeyyen polise 
müracaat ederek anası Zekiye ve 
kardeşı Osman taraflarından dö
\•üldüğünü iddia etmıştir * Tekirdag ıske'ıes nde Ara -
!ık sokağında oturan Fethiye ve 
Zekiye Unkapanı da 28 numa -
rada mukim Şefik tarafınd•n dö
vüldüklerini iddia etmislerdir * Be ·koz kundura fabrikası 
aımelesinden İsmail Sakin dun bl 
sikletle Ka ·akd re caddesinden 
geçerken müvazeııeslni kaybe -
derek bir henieğe düsmüştür. * Yeşilköyde Ümradye soka
ğında otura., 16 yaşında Ardlan 
ile a •ni yerde 16 yaşında Ardlan 
Orop dun gece saat 21 buçukta 
bisikletle Yeşilkö ·de plılk fabri
kası yanından g erken yere 
yuvar'anmı~lardır. 

Neticed~ "iıer ıkisi de ağız ve 
burunlarından ·aralanmışlardır. * Haliç Fencrird Kiremit ma 
haHesi Köro~ ı sokak 24 numa
rada oturan Nikoli oğlu Pan:ıvot 
dün polise müracaat ederek Bü
yükderede kömür iskelesinde 2 
numarada kahveci Eyüp oğlu 

Habil tarafından ölümle tehdit 
edi'diğini iddia eylemiştir. * Beşiktaşta Küçükhamam ar
kasında Sporcu Adil sokağında 
7 numarada oturan Mehmet Çağ 
!ayan; Abanoı: sokak 21 numara
lı umumi evde sermaye Huriye 
tarafından tahkir edildiğini po
lise bildirmi tir. * Kasımpa~ada Hasköy cad -
desinde mukim şoför Zeki de, 
Abanoz :okak 41 numaralı umu
mi ev sııhfui Yaşuva kızı Ma -
zol tarafından hakarete uğradığı 
nı iddia ettiğinden Mazol yaka
lanmıştır. * Tarabya koyunda demırli 
bulunan Recebe ait Llle mo~örü 
nün makine dairesinde teneke 
içinde bulunan sıeak sular ma -
kinist Atıfın üzerine dökülerek 
muhtelif yerlerinden yakmıştır. * Ayvansarayda Lonca cad -
desinde 36 numarada oturan Meh 
met kızı Thtma dün nikfilısız ya
şadığı Talip tarafından başına 

tabak atılmak suretile yara'ıan
dığını iddia etmiştir. * Bakırköyünden gelmekte o
lan 15 nwnar;ılı bisikleti idare 
eden İsmet oğlu Hüsamettin is
minde bir genç; Beyazıtta Zey -
ne! oğlu Ali isminde birine çar 
parak dizinden ve başından yara 
laıruştır. * Sait Akoğlu idaresindeki 
1617 numaralı oto1I1Dbil dün Ga
lata rıhtım caddesinden geçmek 
te iken ayni istikamette giden 
Tevfik oğlu Mahmudun idare
sindeki 1516 numaralı otomobile 
çarpmıştır. 

Neticede her ikisi de hasara uğ 
ramıştır * Akbıyıkta oyuncu sokağın
da 23 numarada misafireten mu 
kim Bandırmalı Yusuf kızı Rü
kiye dün Edirnekapı hattında iş 
liyen bir tram\'aydan düşerek 
bacağından yaralanmıştır. * Erenköyünde 6 numaralı ev 
de mukim Ayşe; geçimsizlik yü
zünden kayın valdesi Asiyenin 

itmesile başını pencereye çarp • 

mış; ;bu sırada eli de camdan ha· 

fif surette kesitmiştir. 

Hiddetli kaynana yakalanmış· 

tır. 
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•======:;::::==================== 
Her gUn 1 
bir hlklye Merhamet 

•-
- Hayır, bunu yapmıyacağım. 

Size karşı olan dostluğumun bü
yüklüğüne rağmen bunu yapmı
yacağım. O, kendini müdafaa 

edecek kat'iyetle bana hAdiseyi 
izaha kaJkacaktır. Ona anlatmak
tan başka birşey yapmıyacağı

mı kederiniz onu teheyyüç etmi
yecektir. Bu tamamile faydasız 
bir h•reket olacak ve sonunda 
yine bu kadar çekindiğiniz kar

şılaşmıya mani olamıyacağız. 

Asabınızın derinliğini ona do!t
rudan doğruva göstermek dah• 
iyi olur. Nasıl bana geldin izse, 
bu halinizle ona gitmek cesare

tini gösteriniz. Ellerinizi yüzü
nuzden cekiniz ve ona- bu mah
zun gözlerinizi kaldırın, biraz 
evvel beni altüst eden ümitsiz· 
!iğinizi gösteriniz. 

- Red mi edıyorsunuz? .. Fa· 
kat anlamıyorsunuz ki, eğer ben 
gidPr de ona bunu itiraf eder
sem aramızd::. onun bu yarı al

datılışının hatırası kalacak ve 
bundan bahsettiğimiz zaman sa
adetimi?.in ar;sında bu bir leke, 
bir si:ıkük ilk sökük olarak kala
:nktır. 

- Siz onu tanımamışsınız, He· 
lene. Sizin erkeğiniz olduğu hal
de, onu tanımamışsınız. 

- Hakkınız var. Ona söylen· 
mesi icap erlen kelimeleri bilmi
yorum. Halbuki siz ... 

- Kelimelerin onun üzerinde 
hiçbir tPsiri yoktur. Ona yüzü
nüru. küciik hatlarınız üzerin
deki büvük görüşünüzün tezadı· 
nı, titri en dudaklarınızı ve göz
vaılarının akm1sına mani olmak 
İrin kısılmıs kirpiklerinizi gös
t~riniz. Kelimeler niye varır? O 
mantıkcıdır. Söyliyeceğiniz her 
söze mukabil faal zekası daha 
mukni ve seri bir mantıkla ce· 
vap verecek ve her cümle sonun
da gayemizden yavaş yavaş u
zaklaştığımızı göreceğiz, onun
la bir talakat ve mantık harbine 
giriseccksiniz ki sonunda ben 
mağl p rıkmasam bile o bir ha

sım vaziyetinde kalacak. Onun 
zayıf noktasına dokunabilecek 
sadece tehevvüçlür. Erkeğiniz, 
dostum, simdiye kadar herkese 
kar§! kendini mantığı ile müda
f~a etmiştir. Onun karakteri 
yoktur. yalnız ve yalnız mantığı 
vardır ve bunun altında iyiliği, 

kalbi korkak denecek kadar tit
rek bir halde hakimdir. Onun bu 
'kadar eski bir arkadaşı olmak 
.ııf tile bunu tecrübe ettim. On
daki bu sürat ruh tabakasının 

altında bir hasedin mevcudiye· 

tinden şüphe eden pek az klşly
dik. Şimdiye kada.r onun haya· 
tına girmiş olan bütün kadınlar 
- ofı, kıskanç, kıskanç ... Ona bu 

yüzünüzü gösteriniz - onu hllA, 
avrıldıktan sollra da bu hisleri 

için severler. 

Genç kadın: 
- Cesaretim yok, diye inledi. , 

Fakat ka.pıdan süzülerek duva• 
rın dibinden ilerledi ve lştkının 
karşısına çıktı. Genç adam: 

- Sen misin Helen, dedi ne 
kadar ihtlyatsızsın. 

Kadın: 

- Gel gei,Jak, dedi. Şu orta 
yoldan dere kenanna kadar gi
delim 

- Çocuk musun, bugünkü fı"' 
tınadan. yağmurdan, sonra o ça. 
murlardan geçilir mi? 

- Yol çok çamur olursa beni 
kucağına alırsın O kadar ağır 
değilim. 

- Ne şapkan, ne manton var, 
Üşüyeceksin. Bu akşam yemek· 
ten sonra size geleceğim. Kocam 
beni bekliyor. 

- Hayır, hayır gel şimdi gide. 

cel!iz, yoksa blrblrlmltl hlo gll"' 
meyiz. 

- Nen var? 

- Al beni kollarına, lıık&rpin-
leriml berbat e-dlyorum. Ayak· 

!arım üsüyor. 

- Sevgilim seni istediğin ye-_ 

re götürürüm. Nen var yalnız? 
Onu söyle! 

- Sus sen ahlaksız bir yalan-
ı u:uu 

ntlan 1( n t'srarı • ogrene 

Yazan: Binet Valmer 
cısm ve eğer kolların bu kadar 
kavi olmasaydı ..• 

- Kollarıının arasında blr tüy 
gibi hafifsin! 

- J ak yüzüme, gözlerime bak. 
- Gözlerin, yüzün... Fakat 

sen ağlamışsın! .. 

- Evet Jak, mes'ut değilim. 

- Böyle bir gecede, mes'ut 
değil misin? Nankör! Bak dere 
bir nehir gibi coşkun, kırlann 
ucu bucağı yok. Ayın donuk ışığı 
yıldızların bile parıldamasına 
müsaade etmiyor. 

- Jak kederim var. Niçin ba
na her gün yalan söylüyorsun. 

- Sana yalan mı söylüyorum? 

- Ah sen bir,ey anla.mıyor-
sun ..• Bırak benl! 

- Kollarımın arasındasın. Bi· 
raz daha çırpınır!Je.n seni biraz 
daha kuvvetli tutarım. 

- Bak, bak ağlarım diyorum. 

- Fakat niçin? 

- Bak yeniden ağlıyorum. 

- Mehtap gözy~larına vurup 
daha parlak göstersin diye mi 
ağlıyorsun? 

- Bırak beni, çok bedbahtım. 
- Dikkat et, düşPceksin. Böy-

le koşma. Seni şimdi tutacağım. 
Allahım ııe ağlıyorsun, nen var? 

- Birşeyım yok. Haydi git! 
- Gitmiyeceğim, gel buraya 

paltomun üstüne otur ve anlat 
bana nen var? 

- Söyle bu gece ya.zıhanen
den çıkınca nereye gittin! .. Dün 
akşam, evvelki akşam nereye 
gittin. Her akşam buraya gelme
den evvel nereye gidiyorsun? 
Yalan söyleme. Bana yaptığını 

haber verdiler. Seni takip et
tim. O kadının evine gittin. Ev
vell inanmamıştım. Fakat seni 
takip ettirdikten sonra buna ka
naat getirdim. Ona avdet edi· 
yorsun! Ah ben senden nefret 
ediyorum. 

- Sa.na yalan söylemiyece
ğim. sana hayatımda yalan söy
lemedim. Vakıa bunu sana an
latmadım, çünkü anlatmıya lü
zum görmemiştim. Kabahatli 
değılım. Onu artık sevmiyorum. 
San& yemin ederım kı onu artık 
sevmiyorum. Eğer ifademin sa
mimiyetine in3.nn11yorsan sözle
rime daha blrşey il~ve etmek is
temem, ~ünkü beyhudedir 

- Niçin ona gidiyorsun? 
- Iztırap çekiyor da onun için 

ona gidiyorum. Benim yüzüm. 
den doğmuş, benim sebebiyet 

vermış oldu~um bu azaba bir ni· 
hayet vermek istiyordum da on· 
dan ona gidiyorum. Ona karşı 

dostluğum ve arkadaşlığım var. 

- Evet anlarım. Susma de
vam et!. 

- Helene bana öyle geliyor ki 
insanlar kendi talihlerini kendi
leri hazırlarlar. Ve ben o kadına 
karşı böyle merhametli ve onun 

kederine karşı hürmetkar olduk
ça senin de o fena gün geldiği 
zaman bana bana karşı böyle 
merhametli ve kederime karşı 
saygılı olaca~ını zannediyorum. 

O gün geldiği zaman benim ız
tırabımın karşısında büyük ola

cağını zannettiğim küçücük ka
dın beni Poline gitmekten, onun 
ıztırabını dostluğumla teskin et

mekten menetme. Beni terkettl· 
ğin gece, ben de senden bu dost. 
luğu bekllyeceğim. 

- Fakat ben seni hiç, hiç ter· 
ketmiyeceğim. 

- Ben de ona bunu birçok ke· 
re tekrarlamıştım. Şimdi sen far

kına varmadan do~ru zannede
rek bir yalan söylüyorsun, te

şekkür ederim sevgilim, haytr, 
hayır biz birbirimizden hiç, hiç 
ayrılmıyaQ&ğız. Evet, sen beni 

sevdiğin müddetçe biz birbiri

mizden ayrılmıyacağız. Fakat 

bir gün sen beıd sevmemeğe baş· 

Iıyacaksın. İşte ben o günden 
korkuyorum. O bu kadını teselli 

etmek için ona giderken biraz da 
istikbaldeki Jak'a karşı merha
met duyuyorwn. Anlı.yor musun 
§imdi! .• 

rd~ •atb k ecti1 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever
sillİli? 

2 Hangi artistleri &ever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho • 
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişleri ve tavır -
larını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen Jıangi tarahdır? 

, (Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzellii'i mi ) 

* Ankete cevap: 

* Mustafa yazıyor: 

- Sinemaya ıneftuniyetim 
neden? Bunun cevabtnı ben de 
veremiyorum. Yalmz bildiğim 
bir hakikat varsa sinema hmi 
geçerken kalbim titriyor. 

- Sinema yıldızları arasın • 
da en çok beğendiğim Con Cil
bert, Emil Yanings. Şarl Bu
aye ve kadınlardan Jan Har· 
lov, Lilyan Harvey, Danyel 
Daryo'dur 

-Sinema yıldızları içinde 
taklit ettiğim kimse yoktur. 

- Sinema yıldızlarına ba· 
yıldığım nokta san'atkilr ol -
malarıdır. 

Şişlide Bayan Nurşen Atıf 

yazıyor: 

- Sinemada en çok beğen
diğim taraf sinemanın incelik· 
!eri bir arada toplamı .. olması· 
dır. 

- Sinema yıldızları arasında 

en çok beğendiğim kadınlar 

Jan Kravford, Brigit Helnı, 

Pola Negri, Mae West'tiı. 

Erkeklerden hl uma gldcıı 

yoktur. 
- Sinema yıldızları içinde 

taklide laylk bir artist tanı -
ınıyoruııı. Hem neyi taklit e
deceğim. 

- Sinema yıldızlarına mef
tun oluşum san'attakl kuvvet 
ve kudretleridir. Bunlardan 
başka bence cazip taraflan 
yoktur. 

"'--·----·~ 
Takaş Şirketi 
Müdürlüğü 

Ankal'a, 9 - Merkezi İstan , 

bulda olmak üzere kararname

ye istinaden teşekkül etmiş olan 

takas Limited şirketi müşterek 

müdürlüğüne Türkiye Cümhuri 

yet Merkez bankası İstanbul şu

.besi müdür muavini Kamil Kıh· 
rızlı tayin edilmiştir. 

Kont Csaky Ribbent
ropla görüştü 

Berlin, 9 - Macaristan hari • 
ciye nazın Kont Csaky, dün Salz 
burgda Von Ribbentrop'u ziya
ret etmiştir. Yarı resmi Berlin 
mahfilleri, bu ziyaretin hususi 
mahiyette olduğunu tebarüz et
tyirrnektedir. 

Balkan bisiklet 
şampiyonluğu 

Ankara, 9 (A.A.) - Haber al 
dığımıza göre, 8 na 14 eylül ara 

sında Bükreşte ilk defa yapıla

cak olan Balkan bsiklet şampi

yonasına Türk bisikletçilerinin 

de eytıraki kabul edilmiş ve key 
tiyet Romanya federasyonuna 

bildirilmiştir. 

Türk ekipini teşkil edecek bi 

sikletçilerin hazırlıklı bulunma

larını temin mak.sad.iyle allka -

dar bölgelere bu hususta lAzım 

gelen tebligat yapılmıştır. 

- -~ -- -
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Sinemada biribirini talTiam
lıyan iki kadın ve erkek 

İRENE DUNNE-CHARLES BOYER 

hene Dunne 

Sinema, yalnız dünyada sanat 
aleminde mühim bir mevki iş

gal etmekle kalmamış, fikilerde 
ve ruhlarda da yer tutmuştur. 
Size güzel bir misal: İhtiyar bir 
kadın, sinemadan bahsederken 
şöyle diyordu: 

- Kim ne derse desin .. Sine
ma perdesi ve onun eşhası, ha
zan seyircilerin kafasında, dü
şüncesinde hakiki bir hayat ya
şarlar. Bir tiyatro piyesinin ve 
yahut bir filmin icabatı dolayı· 
sile günün birinde birleşmiş olan 
bir erkekle bir kadın, halkın 

zihninde yekdiğerinden ayrıl

ması gayrikabil bir çift olarak 
yasarlar. Şimdi bir mesele, mev~ 
zuu bahistir. Herhangi bir kadın 
artistle herhangi bir erkek ar
tisti birleştiren, sadece senar
yocunun ve yahut sahne vazıı· 
nın iradesi midir, yoksa meşhur 
çiftlerin birleşmeleri ezelden mi 
mukadderdir? 
Meseıa Charles Boycr'in gü

nün birinde İrenne Dunne ile 
bir çift teşkil edeceği acaba mu
kadderat kitabının bir tarafında 
yazılmış değil midir? ...... 

Bu dünyada her erkek kendi
sine oldukça kolaylıkla bir yol· 
daş bulabilirse de onların teşkil 
ettikl~ri çift, her zaman ideal 
bir çift olmaz. Bilakis onların 
birleşmelerinde rkseriya tesa· 
düf ve talih, amil olur ve onların 
ne bedeni cephelerinde, ne eh· 

Günün Resimleri 

liyet ve istidadlarında, seciyele· 
rinde ve nede zevklerinde ahenk· 
li bir kül manzarası görülmez. 

Talih, bu gibi uygunsuz bir
leşmelere hadim olmaktan vaz· 
geçer ve hayat bir takım çar· 
pışmalar, uzl<lljma.malar ve kay· 
gularla geçip gider. Bütün bun
ların başlıca sebebi ise başlan
gıçtaki uygunsuzluktur. 

Fakat insanın kendisini itmam 
edecek olan hayat yoldaşına te
sadüf etmesi, yalnız aile saadeti
ni temi netmekle kalmaz, içti· 
mai muvaffakıyeti de emniyet 
altına alır ve hatta mukaddera· 
tın bile ram olacağı mes'ud çif
ti meydana getirir. 
Meseıa Fransa kraliçesi Marie 

Antoinette, çok müşkül olan ha· 
yat oyununda kendisine başka 
bir arkadaş bulmuş olsaydı, o 
kadar çığırından çıkan ve facıa
larla dolu olan hayatı herhalde 
büsbütün başka türlü olurdu. 
Gene meselii Napolyonun talihi, 
budalacasına Arşidüşes Marie 
Louise ile evlendiği günden iti· 
haren dönmüştür. Artık bir da
ha şimşek gibi çakan fikir küşa
yişi, çelik iradesini ve her za
man gülümseyen talihini bula
mamıştır. Halbuki diğer bazı 
çiftler arasında o kadar ahenk 
ve imtizac vardır ki dünyada 
hiç birşey, hatta muazzam bir 
imparatorluğa malikiyet hırsı 

bile adeta mucizevi olan bu vah
deti inhilale uğratamaz: Dük ve 
Düşes de Windsor. bu nevi aşık· 
lardandır. 

Bir Arap efsenesine göre Ce
nabıhak, melekleri vasıtasile 

binlerce poratkal getirtmiş ve 
bunların ikişer parça olarak ke· 
silmesini emretmiş.. Sonra bir

birlerinden ayrılmış olan bu ya
rımşar parçaları, seyyaremizin 
hareketine ve rüzgarların keyfi· 
ne tabi olacak surette güremize 
atmış .. O zamandanberi yekdlğe
rinden ayırd edilmiş olan bu par
çalar birbirlerini arıyorlarmış .. 
Bu pa.rçalardan biri seven erkek, 
diğeri de seven kadındır. $imdi 
bu parçalar, gelişi güzel birleş!· 
yorlar, fakat on binde bir nisbe· 
tinde vaki olduğu veçhile aynı 
portakaldan kesilmiş olan parça
lar birleşecek olursa. portakalın 
kabuğu tamamile kapanır ve iki 
parca çok uygun bir halde birle
şir. Bu suretle mes'ud çift mey· 
dana gelmiş olur. 

Marl Healy 

Charles Boyer 

Şairler, romancılar ve temaşa 
muharrirleri bu ilahi telakileri 
ta•ganni etmişlerdir. 
Sinemacılar da bunları perde

de temsil etmektedir !er. Aşık 
erkek, sevdiği kadın onlar, da
ha evvelki bir hayatta yekdiğe
rını sevmiş oldukları hissi ile 
birbirlerini tanımışlar ve aynı 
hissin tesiri altında ı"'2arlarını 

teati etmişlerdir. 
Onlar, birbirlerile çift olmala

rı ezelden mukadder olan düeto
culardır. Onlar, Juliette'in Ro· 
meos'ya, Rodrigue'un Chimene'e, 
George Sand'ın Musset, Leyla
nın Mecnuna, Ferhadın Şirine 
koşması kabilinden birbirlerine 
koşmuşlar ve beraberce yol al
mışlardır. Hailevi veyahut şatı
rane olsun, hafif, yahut keder· 
engiz olsun onların hayat masal
ları, sinem11 perdesinde güzel bir 
şiir gibi teressüm edecektir .. İh
timal hakiki hayatta beraberce 
yaş•mak için vücude getirilmiş 
değildiler, fakat sinemanın gay
ri hakiki sahasına nakledilir 
edilmez iki manyatizmayı, iki 
güzelliği, iki istidadı birleştire
rek cazip bir şaheser meydana 
koyan muzaif ve mükemmel 
mahluku ortaya çıkarırlar. 

İşte bir aşk romanının iki yıl
dızı olan Charles Boyer ile Irene 
Dunne, acaba tesadüfen mi bir
leşmislerdlr, yoksa mükemmel 
bir çift teskll etmeleri ezelden 
mi mukadderdi? Onların zayiçe
lerlnde acaba !rene Dunne'un 
aşıkı Charle! Bover'den baska 
kimse olamaz ve Charles Boye
r'in sevdiği kadının hututunu an
cak Irene Dunne'un hututu ola
bilir gibi birsey mi oluyordu? 

Bunu anlamak için zayicelerf. 
ni tetkike lüzum yoktur. Hadise 
meydandadır. 

ispanya "'abinesi 
Blll'gos, 9 (A.A.) - ResmJ g4,

zet.ede çıkan bir kararrumıeye 

göre, general Franko,b~ekll ün 

vanıru almaktadır. General Fran 

ko, aynca uhdeslnde hiçbir ne

Zll'et bulundurmıyacaktır. 

Neşredilen diğeor kararname

lere göre, başvekil muavinliği 

mülgadi.r. Hilkfunet, on iki nazır 

dan terekküp edecektir. Bu ne

zaretler, hariciye, dahiliye, har

biye, bahriye, hava, adliye, ma

liye, endüstri, ticaret, ziraat, 

maarif, nafia ve iş nezaretleri 

di.r. 

Ayrıca, general Frankonun 

riyasetinde müdafaa işlerine ba 

kan üç nazırdan mürekkep bir 

müdafaa kons6yi kurulmuştur. 

BaşvekA!et muavinliğinin !Ağ 

vi, siyasi konseyi mühim mik • 

yasta takviye eylemektedir, 

i Haccacı i 
i Zalim i 
J Ve İsi anı T ari- i 
J hinde Nifak i 
f YAZAN: J 
ı Kemaleddin Şükrü ı 
ı . ı 
ı Ikda~ - Sa~ah Post~" ~e· ı 
ı ni şeklıle, yenı kadosu ıle m- • 
ı tişara başlıyacağı 14 AğlL•tos i 
i 

pazartesi gününden itibaren t 
Kemalettin Şükrünün, gaze • ı 

ı temiz için hazırladığı bu tari· ı 
ı hl büyük t~ikayı neşre baş- ı 
ı lıyacaktır. Islam Saltanatının ı 

ı en karanlık, en şayanı dikkat ı 
ı devri olan Haccaci zalim dev- : 

ı 
ri, bin bir hadisesi ve meraklı ı 
safhalarile çok enteresandır. ı 

Bu tefrikayı alaka ve zevkle ı 
ı takip edeceksiniz. ı 

ı.. ...................... ı 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖU -

.A.Q. 19,H m. 15ı95 Kca. ıt Kw. 

.A.P. 81,19 m. 8485 Kca. %9 Kw. 
1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

-10 Ağustos Perşembe 
Saat 12.30 Program. 

Saat 12.35 Türk müziği. 

1 - Salim bey - Hicaz peş -
revi, 2 - Leyla hanım - Hicaz 

şarkı - Zevki sevda duymadım. 
3 - SalAhattin Pınar - Hicaz 

şarkı - Leyla gibi hıçkırsa, 4 -
Salilhattin Pınar - Klarnet tak 

simi, 5 - $alahattin Pınar - Hl 
caz şarkı - Sızlıyan kalbimi sev, 

6 - Ill. Selim - Şehnaz şarkı -
Bir nevcivan dil müpteladır. 7 -

HI. Selim • Şehnaz longa. 
Saat 13 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 13.16 - 14 Müzik (karı

şık program - Pi.). 

Saat 19 Program. 

Saat 19.05 Müzik (Operetler 
• PL). 

Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 
heyeti). 

Saat 20.15 Konuşma (Zirat 
saati). 

Saat 20.30 Memleket saat a• 
yarı, ajans ve meteoroloji habet 
lerl. 

Saat 20.50 Türk mfü:lği: 

1 - . • .. • .• . . • İsfahan pf!§revi, 
2 - Zeki Arif • Isfahan şarkı -
Gönlümü canana verdim, 3 -
Dede - Isfahan şarkı • Aşık ola
lı, 4 - Zeki - Uşak şarkı - Bir 

gün geleceksin diye, 5 - Kanu
ni Necmi • Uşak şarkı • Sevdim 

aldattın beni, 6 - Hicaz türkü -
Ela gözlerine kurban olduğum, 
7 - Lemi • Bayatiaraban şarkı 
• Bakasız hüsnün güvenme anı
na, 8 - Sadettin Kaynak - Ba
yatiaraban şarkı - Ömrümün 

neşesiz geçti, 9 - Sadettin Kay
nak • Bayatiaraban şarkı - Dağ 
!arı hep kar aldı, 10 - Sadettiıt 

Kaynak - Muhayyer kürdı tür
kli - Kız pınar başında. 

Saat 21.30 Konuşma (İlctısat 
saati). 

Saat 21.45 Neşeli plaklar -
R. 

Saat 21.50 Müzik (Bir solist 
- Pi.). 

Saat 22: Müzik (Küçük or -
kestra - Şef: Necip Ajkın). 

1 - Ganglberger - Aşk çan
ları, 2 - Adolf Grunov · Berlin 
Viyana valsi, 3 - Becce - Sere
nad, 4 - Fritz Reckten vald -

Gıı!n.zingde (potpuri), 5 - Rach 
maninoff · Prelüd, 6 - Gangl

berger - Küçük flüt için konser 
parçası, 7 - So~ge Bortkievicz
Gavot, 8 - Brahms - Macar dan 
sı No. l7. 

Saat 23 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham. tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat) .. 

Saat 23.20 Müzik (Cazband • 
Pi.). 

Saat 23.55 - 24. Yarınki prog
ram. 
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Savaronada bir gün 

Artık 
nakil 

her iş halledilmiş yalnız 
sa~tinin tesbiti kalmıştı 

57 -

Eğer siz onunla meşgul ola -
cak zamanı tayin etmek sıhhat 
ve vaziyette bulunursanız bir 
iradenizle derhal 4nkaradan İs 
tanbula gelmesi, huzurunuza çı
kıp yüksek ellerinizi öpmek fır
sat ve imkanını bulması hiç sa
yılacak mahiyettedir. 

Atatürk yalnız dinliyordu. Bü
yük hastanın çektiği ıztırap hiç 
renk vermemiye gayretine ve 
şayanı J:ayret tahammülüne rağ 
men hastalık s"bebile rengini 
kaybeden yüzünden farke>dili -
yor, anlatanla odada bulunan ve 
dinliyenler bu vaziyetten fevka
lade müteessir oluyorlar, gözle
f.inde beliren yaşları içlerine sız 
'aırmağa uğraşarak takındıkları 

hürmet vaziyetini huşu içinde 
lılame ettiriyorlardı. ' 

Atatürk, karşısındaki sözleri
ne ara vererek mahzıin ve mü -
teessir bakışlarını kendisine çe
viren zata bu müsaadeyi de bah
şettiğini gösteren bir işarette bu 
lundU· 
Artık her iş halledilmiş, yal

nız nakil saatini tesbite kalmış
tı. Onu da §Öylece arzettiler: 

.:__ Hangi saatte harekete geç
memiz muvafıktır Atam?! 

Atatürk ayni vaziyeti ve yük
sek bir saygı telkin eden, kar -
;ısındakileri huşua vardıran sü
kutu muhafaza ediyordu. Karşı
sındaki saatine bakarak devam 
etti: 

- Şiındi saat 22 Atam.. Her şey 
hazır, her tertibat yolunda ve 
yüksek iradenize göre alınmış 

bulunuyor .. Ne zaman harekete 
geçmemize irade buyuruyorsu -
nuz? 

Ebedi Şef yine sükut ediyordu, 
maruzat ilerledi: 

- Bir saat sonra herkes ka -
maralarında bulunurken hare -
kete geçebiliriz! 

Ebedi Şefin çelik parıltılı ve 
bütün lıir iradenin eşsiz tecelli
sine delil olan gözlerinde tas -

vipkiır bir ışık yandı, söndü. Bu
nu tam muvafakat manasında te 
lakki eden zat Atayı se'funlıya
rak huzurdan ayrılma sırasının 

geldiğini kestirdi. Hekimlerden 
yalnız ikisi jı;erde kalarak di -
ğerleri bu dört kişi ile birlikte 
daireden çıktılar .. 

Bu zevat, hep birlikte terti
batı bir defa dalı~ gözden geçir
dikten sonra artık işe başlamak 

üzere harekete geçmek lüzumu
na ittifakla karar verdiler, Riya
&eticümhur dairesine doğru dön 
düler. Yürüdüler. 

' Atatürk yattan ı:notöre ve mo-
törden saraya ne suretle gidecek, 
saraydaki dairesine nasıl çıka -

• 
caktı.? 

Bu, şu nakil sırası gelip çattığı, 
harekete geçileceği sırada akla 
gelmekle beraber bu işin esas 
noktasını, en mühim tarafını teş 
kdl ediyordu. 

Atatürk hiç şüphesiz yürüye -
rek mot<ire kadar gidecek, mo
töre binerek saraya çıkacak sıh-· 
hatte ve vaziyette bulunmuyor

du .... Siruzun bilhassa o zatür
ree baş 1.angıcile müterafik sey

re başladığı zamandan, 10 tem -
muz 938 pazar günündenberi ih
mal edilışi Ebedi Şefi büsbütün 

zayif düşürtmiiş, ondan sonra 
- bundan evvelki tefrikalarda 
da gördüğümüz veçhile - ya -
taklarında istirahat etmek mec

buriyetıni meydana getirerek A 
tatürkün bu nakil günü olan 25 
temmuz 938 Pazartesi günü ak
~amına kadar ayağa kalkmasına 
fırsat ve imkan bırakmamıştı. 

Siruz denilen bu karaciğer il
tihabının başlıca arazı esasen 
devamlı ve umumi bir zaaf çer
çevesinde, bariz bir acı çek~ 

hissettirmemekle beraber ted -
rici dermansızlık, can sıkıntısı, 

asabi ittiratsızlık, iştihasızlık hü
lasa insanı manen ve maddeten 
bariz bir bitginlikle canından u
sandıracak arızalardan ibarettir. 
Eğer, tedavide sürat ve çabuk 

t~şhis neticesi seri bir müdahale 
ile ilk başlarııgıcında önlenemez
se sonradan gerek tedavi gerek
se bütün gayretler boşa çıka • 
rak tedrici bir sempetisemi ne • 
ticesinde ölümü meydana geti
rir. 

Hekimlerin verdiği bu malıi -
mat siruzun ne müthiş ve ne ku 
rutulması güs bir hastalık oldu
ğunu tebarüz ettil'eeek mükem -
mel bir ma!Umat ve izahat ma
hiyetindedir. 

· Bu hastalığa tutulanlar eğer 
bünyece zayif olutlarsa, ölüm de 
nilen ç.etice çabucak mey<;lana 
gelmeÜedir. Bünyenin mukave
met derecesi esas itibarile teda -
vide de mühim bir mvki ve rol 
sahibi bulurun:akla ,beraber si
ruzun menşe fübarile alkolik ol
ması, mukavemetin derecesine 
göre batında su toplaması, 

* (Arkası var). 

Filistin meselesi 
için müzakereler 

Irak, Mısır, Suudi Ara
bistan İngiliz m Ü m e
ssilleri görüş Ü yor ı ı 

Kahire, 9 (A.A.) - Irak, Mı
sır, Suudi Arabistan ve İngilte
re hüklımetleri mümessilleri a
rasın<la Filisdn meselesine ye
rıi bir hal suretı bulınak ti.zere 
Eağdatta yenideo mıizakerelere 
girişilmiş olduğu haber alınmış
tır. 

Londra hükfunetinin şimdiki 
müzakerelerin neyicelerini bil -
dirmek üzere eylıil ayında Be -
yaz Kitabın bir zeylini neşrede
ceği rivayet edilmektedir. 

ltalyada yeni 20 Ayan azası 
Roma, 9 (A.A.) - Kral, Dü

çenin teklifi üzerine 20 zatı a
yan azalığına tayin etmiştir. Bu 
zevat, bilhassa sanayi erbabı a
rasından seçilmiştir. 

Charles Benley 
Berlinden ayrıldı 

Bedin, 9 (AA) - Tekaütlü
ğünü talep etmek hakkı kabul 
edilmiş olan Charles Beuley, Ber 
!inden hareket ebmi~, yerine mu ı 
va.k:katen sefarethane katibi Bil 
liam Varnock bırakılmıştır. Ha
tırlardadır ki bazı İngiliz maha
fili Benley'i Hitlercilere sempa
ti beslemekle itham etmiş idi. 

Roman yanın Londra Sefiri l 
BUkreşe gidiyor 

Londra, 9 (A.A.) - Romanya 
sefiri Tilea ile refikası. bu sa

bah saat 10 da Bükreşe hareket 
etm~lerdir. 

Elçi,bu seyahatinin Romanya 

nın Bükreşte yeni bir istikraz ak 
di için müzakerelere girmesi ınıt 

selesile alakası olduğuna dair 
oia:ı şayiaları tekzip etmiştir. 

Dük dö Kent Atinada 
Atina, 9 - Dü kve Düşes d~ 

Kent ile Kont Töring ve Düşe
sin kız kardeşi Kontes Töring, 
Bayan Ralli ve Yugoslav gene

rali Leko, dün gece saat 23.30_ 

da, tamamiyle hususi mahiyette 

olarak SeHiniğe gelmişler ve E
ge denizinde bir gezinti yapmak 
üzere gece yarısı Yugoslav Tiha 

yatı ile limandan hareket etmiş 
!erdir. 

İKDAM 

-Demirspor -G. Saray 
maçının tahkikatı 

Maçın hakemi Tarık Özerengin
den yeniden bir rapor istendi 

Futbol mevsimimizin son ve 
hiidiseli maçı olan Demirspor -
Galatasaray karşılaşmasında 

Necdetin hakem Tarığı yumruk 
laması neticesi yaralanması ha

sebile ortaya çıkan mesele ma
lümdur. Bu işin bir taraftan ad 
liye cephesinden tahkikatı ik -

mal olunurken diğer taraftan 
da Beden Terbiyesi futbol fede
rasyonu tarafından yarıda ka -
lan maç hakkında nihai bir ka
rara varılmak üzere azami gay 

1 retle çalışılmaktadır. 

Teşkil edilen 10 kişilik heyet 
henüz bir karar vermemişti•ı-. 

İş tetkik, tahkik, ve 
tamik safhasında sürünüp 

giderken federasyonun maç ha
kemi Tarıktan yeni bir rape>r is 
tediğini ve bu raporda da bir 

spor takımını hükmen mağlup 

edip etemdiğiniıı tasrih edilme
sini istiyorlarmış! 

İlk defa böyle bir rapor isten 
diği için bunu talep edenlere hiç 
bir şey söy liyemiyeceğiz. Yal -

nız bir maç hakeminin raporile 
oyun esnasındaki hadiseleri tes 
bit ve yapılan sayıları kayıtla 

mükellef bulunup bu mealde bir 

rapor verebileceğini iy; hildi -
ğimiz için bu talebin herhalde 
deniz mevsimine girdiğimiz bu 

aylarda beynelmilel kaidei<:rcie 
yapılan bir değişiklik eser; bu
lunduğunu zannediyoruz. İ§te 

o mahut maçın bitip tükenmi -

yen ve yakında mahkemeye inti 

kal edecek kısımlaı•nda yeni -

den canlanacak t-e alevlenecek 

olan dedikodu ::!11ha şimdiden 
b~lama istidadını ı;;·:sterrniş o
lacak ki fedcra.sy~n Tı<rıktan bu 

hususta kat'i bk karar için ra
pora bir ilave isten;iştir. Hakem 
Tarık dün akşam viıkı davet ü
zerine futbol ajanlığına müra
caatla federasyonun me'<lubu
l"U okumuş ve k •ndis:nın evvel-
."~ bcrtafsil g'inderdiği raporu
r,a ilave olunacak hiçbır noktai 
nazarı olm3dığın; bildirm ·dir. 

Şu hale göre hakemin ev'lel
ce yazdığı r apordaı:; başka yeni 
bir noktai !1a··!'C' olmadığına na 
zararı yine A:;karadaki on kişı

lik üç heyet işin içinde bocalı -
yarak reyler dağılarak ve nıha
yet berabere ge:erek iş sürün -
cemeye girecek ve neticede de 

• 939 milli küme şampiyonu 
· belli olmadan 940 fut -
bol mevsimine başlamak üzere 
sayfayı çevireceğiz. Bu işin enin 

• de de sonunda da bu olacak ka
rar böyle o meşhur girdaptaıı , 
bir türlü çıkamıyacaktır. 

Hakem Tarık kat'i rapıı
runu aldı 

Galatasaray - Demirspe>r ma 
çında yaralanan hakem Tarık'ın 
aldığı iki muvakkat raporun 
müddeti dün bitmiş ve Haydar
paşa hastahanesi kendisine ya
ralarının geçmesi yalnız sağ ya 
nağında bir iz bırakacak plan 
yumruk darbesinin kat'! rapo
runu vermiştir. 

Bu rapor tahkikatı tamam -
!anmak üzere bulunan Üsküdar 
müddeiumumiliğ!inde dsoya i
le birleşerek mahkemeye veri
lecektir. 

Birkaç gün zarfındamahke

meye verilmesi muhtemel bulu
nan dava için taraflar avukatla
rile istişarelere başlamu;lardır. 

** 

Fenerbahçe anketimiz 
F. Bahca takımı nasıl 

' islah edilebilir ? 
Fenerbahçe nasıl ıslah etli - ı !ile olsun neden ihtiyaç !ıisso-

lebilir adlı anketimize gelen ce- lunuyor? 
vapları neşre devam ediyoruz. l Klüpte idare noksanlı,ğı da 
Anketimiz 12 ağustos cumarte- bariz bir surette göze çarpmak-
si günü nihayet bulacaktır. ta: * 1 - İzmir maçları; her klüp 

ı Fenerbalıçe kulübünün gerek asker e>lı;n futbolcularına ızın 
İstanbul ve gerek Ankarada yap alıyor da Fener gibi bir klüp 
mış bulunduğu maçlardan edin- bu basit işi bece.remiyor. 
diğim sarsılmaz kanaate nazaran 2 - Ceza gören Hüsametti-
birinci futbol takımının bugün nin yerine yedek kaleci buluna 
için işe yaramaz birkaç elema- mıyor. 

nın değ~mesi zamanı gelmiş ve 3 - Klübe yeni girmek isti-
geçmiş bulunmaktadır. Bir za- yen oyuncuların tescil işleri za-
manlar efradı ailesinden bulun- manında intaç ettirilemiyor. 
duğum bu sevgili klübün feci 4 - Değerli oyuncular kaçı-
vaziyete düşmüş bulunması beni rılıyor. 

ve benim gibi candan bağlı es- Fikrimce Fener takımı de • 
ki sporcuları cidden üzmekte - vamlı çalışmak sayesinde gerek 
dir. lik ve gerek milli küme maçla-

Hüsamettin gerçi kabiliyet, rında aşağıdaki kadro ile m uva 
teknik ve kıymet itibariyle çok fık olur. Biz de candan mem . 
değerli ise de son zamanlarda nun oluruz. 
göstermekte bulunduğu asabi - Cihat 
yet dolayısile takımı aleyhine iş Hiristo Lebip 
görmektedir, müdafi Yaşan be~ Ali Riza Esat M. Reşat 
nelmilel maçtan sonra en ınüp- K. Fıkret Rasih Melih Rebii 
tedi açıklar bile kolaylıkla at - Fikret 

,latmakta kaf M. Reşatla Ali Ri İhtiyat: Bedii, Faruk, Bülent, 
zayı da sürantı·ene bir vaziyete Necdet, Aytan, Naci, Basri, Saim 
girmekte olduğunu görmekte - Ankara: İrfan Galip 
yim. 

Elde Amerikadan memleke
timize avdet eden BE>dii gibi de 
ğerli bir kaleci Faruk, Bülent, 
Muzaffer, Necdet gibi genç v~ 

müstait Lebip, Hiristo gibi de 
birinci sınıf müdafaa oyuncu -
!arı mevcutken başka klüplerin 
oyuncularına velevki takas usu-

İspanya kabinesi 
Burgos, (A.A.) Yeni ka 

bine listesinin pek yakında neş 
redileceği kuvvetle tahmin 0 • 

lunnııaktadır. General Franko . . 
bu hususta, Ispanyadaki bütün 
devlet ricali ve yüksek zevat ile 
istişarelerde bulunmuştur. 

Amerika 
gençliği 

Yeni Dünya Üniver
siteleri nasıldır ? 

il.merika üniversiteleri, Avru
padaki üniversiteler gibi, az çok 
kasvetli bir manzara arzeden ve 
talebesi eşiğini ancak derslerde 
hazır bulunmak üze!'e aşan bi
nalara benzemez. Amerika üni
versiteleri, hakiki birer şehirdir. 
Evleri, kahveleri, sinemaları, 

tiyatroları vardır. 

Bu şehirde sakin olanlar, yal
nız talebedir. Kahveleri tutan -
lar, sinema gösterenler, tiyatro 
oyniyanlar, mahalli gazete ve 
magazinleri kaleme alıp neşre -
denler, hep onlardır. Bütün bu 
işlrr, para mukabilinde yapılır. 

Talebe, hem derslerini takip e
der, hem de hayatını kazanır. 

Talebeden bazıları profesör -
!erine katiplik ederler. Bu su -
retle Amerika talebesinin yüzde 
kırkı, tahsil masraflarını tama -
men veya kısmen çıkarmış olur
lar. 

Harvard üniversitesi gibi bazı 
üniversitelerin sekenesi, ~5.000 

talebeye baliğ olur. 
Talebe, üniversiteye 18 yoş:na 

doğru girer. 
Üniversitelerdeki tedrisatın 

mümeyiz vasfı, ihtisastır. 
Çalışma hürriyeti, mutlaktır. 
Talebe, üniversitede dört sene 

kalır ve sırasile Fre,shman, Sop
honore, junior, Senior olur. 

Talebe, takip etmek istediği 

dersleri intihap etmek hakkına 
maliktir ve bu derslerde behe -
mehal bulunmak mecburiyetin
de değildir. 

Talebenin devre imtihanları -
nı geçirmesi icap eder ve tahsili
nin nihayetinde talebeye üni -
versite mezunu payesi verilir. 

Gerek talebenin, gerek profe
sörlerin spor yapabilmeleri için 
bütün kurların üç saat içinde bi
tirilmesi mecburidir. 

En ziyade nazarı dikkati ca1ip 
olan nokta, bütün Amerika üni
versitelerinde hüküm sürmekte 
olan fevkalade arkadaşlık hissi
dir. 
Neşeye, şetarete, serbest say 

ve gaıyretin verdiği gurura, fik
rin serbestçe inkişafının asale -
tine iman etmiş olan Amerika 
gençliği, parlak bir istikbale 
doğru yürümekte olduğundan e
min olarak çalışmaktadır. Şura
sını da ilave edelim: 
Amerikanın şark kısmındaki 

üniversiteoerde say hayatında 

garp kısmındakilere nazaran da
ha ziyade faaliyet görülür, fa -
kat hepsinde ayni mümeyyiz va
sıf vardır. Talebe, yukarıda söy
lediğimiz gibi, müşterek bir ha
yat yaşarlar ve kendilerine has 
bir camia vücude getirirler. 

Yabancılann dikkat 
nazarlanna 

İstanbul Emniyet Direktör -
lüğünden: 

1 - 1/9/939 Cuma günü saba
hından itibaren İstanbulda bu -
lunan yabancıların (937 ve 938 

seneleri eyllıl aylarında aldıkla

rı bir ve iki senelik) ellerindeki 
ikamet ves&alarımn değiştiril

mesine başlanacaktır. 

II - İzdiham ve karışıklığa 
meydan verilmemek için ika -
met vesikalarının sırası üzerine 
gün ve sayılan gösterilmiştir. 

III - Her yabancı elindeki 
ikamet numarası hangi güne te 
sadüf etmiş ise o gün ve saatte 
lüzumlu vesikalarla (pasaport 
veya tabiiyet ilmühaberleril 
müdüriyete müracatla muame -
lelerini intaç ettireceklerdir. 

IV - 3529 sayılı kanunun 
muvakkat maddesinin A fıkrası 
mucibince Türkiyede beş sene. 
oturan ve senelik kazançları 240 
liradan aşağı olan yabancılar 125 
kuruşluk ikamet tezkeresi ala
bilmeleri için Nahiye müdürle
rinden kazançlarını tasdik eder 
bir kağıt almaları Iazımdır. 

V - Yeni ikamet vesikaları 
Eminönü Malmüdürlüğünde sa
tılacaktır. 

SAYFA - 5 

_Yazan : Rahmi _Yağız 

TURGUT REİS 
25 Haziran 1655 günü 
Turgut bütün hazırlıkları gözden 

geçirdi ve yeni emirler verdi 
- 53 -

Turg:ıt bu çok samimi ifade 

karşısında içinin burkulduğunu 

hissetti. Fakat ne karaya çık -
maması. muharebe yerinde bu
lunmaması ne de Rozettayı be

raber götürmesi mümkündü ... 
Genç kızın içten gelen yalvarı -
şı karşısında ağır ağır yerinden 
kalkan yeni Malta kumandanı 

Rozettaya yaklaştı. Güzel kızın 
çenesini tuttu. Yukarı kaldırdı; 
gözlerini gözlerinde dinlendire -
rck ona vaziyeti izah etti: 

- Rizetta .. Güzel inci! Hisleri
nin samimiyetine inanıyorum. 

Fakat öyle is'afı imkansız bir ar
zuda bulunuyorsun ki, bunu yap 

mak benim kudret ve kuvvetim 
haricindedir. Seni beraber harp 
meydanına götüremem. !Buna 
öıi, 'l'ürk harp an'anesi manidir. 
Benim bataryelerin başında bu
lunmam da harbin zaruri halin
dendir. Onun için sen burada, do 
nanmada kal... Bekle! Akşam o
lunca tekrar buraya döner, se -
nin engin kadar berrak, engin 
kadar temiz gözlerine ba'kmak 
saadetini bulurum. 

Rozettanın ısrarı, yalvarması, 

hatta Turgudun ayaklarına ka
panarak gözyaşları dökerek hıç 
kırması yiğit Barbarosun kal -
binde bir burkulma meydana 
getirmek)e beraber onu kararın 
dan döndüremedi. 

Halbuki yiğit gemici, yıllar -
dır Akdenizde meydan okuyu
şuna cevap verecek tek donan
ma bulunmamasına rağmen e
ğilmez başım bir gülle ile par
çalıyarak eski Rados şövalyeleri
ninkarşısına çıkmak için acele 
ediyordu. 

Turgut, Rozet tayı gözyaşlarile 
haşhaşa bırakark &Berini çırptı, 

seslendi: 

- Hydi, .barkayı aganta! 
Baştardanın iskele hortlasın -

daki lümbar ağzından denize doğ 
ru sarkan şeytan çarmıhının u -
cunda siyah bi.r karal~ı halinde 
beliren iti varkaya doğru se -

ğirtti. Yaşlı bünyesine rağmen 

leventleri imrendirecek bir çe
viklikle şeytan çarmıhını itti. 
Barkaya otuııdu. Kürekler suya 
dalarak daha şafak sökmeden 
Malta muhasarası kumandanını 
süratle karaya doğru götürdü. 

Turgut karaya çıkar çıkmaz 

doğruca kendi toplarının 'bulun
duğu metrislere yürüdü. Levent 
!er, Osr;nanlı ordusu topçuların -
dan çok daha ustalıkla metrise 
girmişler, toplarını hazırlamış -
!ar, güllelerini yığmışlar, barut 
çuvallarile tomarlarını alesta bu 
lunduruyorlardı. Muhasaranın 

başlangıcında Osmanlı serdarı 

Mustafa Paşa tarafından ihmal 
edilen bu en hakim nokta, Tur
gudun leventleri tarafından tam 
bir ateş merkez sik1eti haline 
getirilmişti. 

Tur.gut bütün hazırlıkları göz 
den geçirdi. ~endi leventlerine 

. ilk işarette ateşe başlamaları em 
rini verdikten sonra aşağıya in
di. Ka~an Piyale PS§a ile Ser
dar Mustafa Paşanın otağları ö

nüne geldi. Sabahleyin, şafak -
1a taarruza başlamak, Elm kale
sine bir hücumda ve birkaç saat 
içinde ele geçirmek gayesini gü 
den eşsiz denizci bütün hazırlık 

!arın bu saate kadar tamamlan -
masını kararlaştırın!§, son tefti

şe başlamıştı. 

ıBu teftiş tam ııı8.nasile savaş 
ejderi Turgudun son teftişiydi.. 

Akibetinden bihaber olan Türk 
korsan reisi birkaç saat sonra ö
lümün soğuk ellerile hayatından 

olacağım aklına getirmiyor, tek 
gayeyi gözön.ünde tutarak kara
rının tatbikine uğraşıyordu. Bu 
tek gaye de Maltanın zaptına 

baş' amak demek olan E1m kale
sinin sükutıle Sen Mişel kalesi
ni feth~imek, Rados seferinin in
tikamını almak mal<sadile b'-r za

mandır Akdenizde bela kesilen 
Malta korsanlarının köküne kib
rit suyu dökmek, Sen Jan şö -
valyelerinin r_~isi olan Lavalel'I, 

maiyeti ile birlikte diri diri tu
tarak zincir~ vurmak, bu sürü -
yü Osmanlı hükfundaıı Kanuni
nin huzuruna çıkarmaktı. 

Şafağa yarım saat kala ordu 
tellalları gizlice harekete geçti
ler.. Muhasırl,ara uğrayarak 

her bölük başıya şafakla hücu -
ma ·başlanacağı, topçu ateşleri -
nin ilk fasılasında taarruza kalk 
ma1arını Turgudua emri şeklin
de tebliğ ettiler. 

Yeniçeriler ot yataklarından 

kalktı. Pala ı.ar zağlandı. Kılıç -

!ar bilendi. Kubur!ara ve top'.ara 
barut hakları doldurularak telli 

kurşunlar ve gülleler yerleştiril 
di. Bütün bunlar birkaç dakika 
da süratle ikı:rıal edilerek kulak 
!ar top seslerine karşı kirişte 

beklenmiye ba§ladı. 

Rozetta müteessird.i .. Güzel kız 
döktüğü acı acı gözyaşlarına Tur 
ğudun aldmş etmeyişinden zi -

yade i.çindeki evel sezişin ilhamil\ 
yiğt gönüllüsünü kaybedeceğinl 
uzak bir hissedişin tesiri altında 
üzülüyor, Turgudun baştardadan 
ayrıklığı dakikadan itibaren dua 
ederek Allahtan sevgilisini sağ 
döndürmesini yalvarıyordu. Şıı 

anda denilebilirdi Jp, Rozetta Os 
manlı ordusu ve Turgut levent
lerinin en mutaas~ı.bından daha 
fazla bir hiddetle Lavalete, Cene 
vizlilere, Venedik, Maltalı ve İs

panyollara düşman kesilmişti. .• 
Ve hiç şüphe yoktu ki, imkanını 
bulsa, eline geçireceği bir kılıcı 

güzel kadınlara yakışmayan bir 
vahşetle Lavaletin göğsüne göm
mekte bir saniye tereddüt etmez
di . .• 

Roz.ııttanın duaları uzarken 
Akdeniz ufuklarını yeni ve kan• 
h bir muharebe ile kızartacak: 

25 haziran ls:r.i yılının ilk ışıkları 

uzaktan bir belirişle kendini 
gösterdi. Bu gösteriş kulakları 

paralayan bir patlayışla Turgut 
bataryalarının müthiş toplarının 

uğultuları takip etti.. Rozetta
nın dua için göğe uzanan ellerl 
yanına düştü, güzel ağzından §\1 

kelimeler döküldü. 

- Allahım, Turgutlu sen mu
hafaza et! 

Ve ... Genç kız kamaranın tah
taları üzerine uzanarak kendin· 
den geçti.. 

2ı5 haziran 1500 Turgudun şa
hadet günüdür! 

(Arkası var ) 

Vefat 
İnşaat müteahhitlerinden Bay 

Alim Muhaddisoğlu büyük hem 
şiresi, Hamit Nuri Irmak valde

si, Öğretmen Nezihe Tarakçıoğ
lu büyük annesi Bayan İdiye 
Haydarpaşa Nümune hastahane

sinde tedavi edilmekte ilduğu sı
rada vefat etmiş, cenazesi ak -
rabalarının huzurile Karacaalı
met mezarlığına dün defnolun -
muştur. Merhume hayatını hayır 
ve ibadetle geçirmiş bir kadın
dı. Oğlu Hamit Nuriye ve akra
balarına teessür ve taziyet be -
yan eylerız. 
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BU KALBE KELEPÇEVURMAUjılleoRsAI MERAKLI ŞEYLER 1 HAYVANLAR • 
1 
1 

•===========================· ANKARA 

9 ·8 .939 
Çeviren: isken der F. Sertelli 

KAPANIJ 

Tabancasını cekti ve .. 1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

5.93 
126,675 • 

Benim her şeyimi satın aldınız, 
kalbimi olsun bana bırakınız dedi 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYİŞMARK 
100 BELGA 

3.355 
6.66125 
28,5925 
67.4825 
50-835 

21,5175 
1.0825 

1.56 
4.34 

14,035 
23.8425 
24,4525 

0.905 
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100 DRAHMİ '" 
100 LEVA 
190 ÇEK KRONU 
ıoo PEZEZTA 
ıtO ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 Ruble 

Eıham va Tahvili! 

2.8925 
34.62 

30.5025 
23-90 

ERGANİ 19.38 

l!l!BZI! FIATLl!lll 

fataobul Belediyesi Merkez hilinde 
toptan aatılan yq meyva ve 

ıebze fiatleri 

Cinsi emsal! 

Bamye kilo 
Sakızka:bağı • 

• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
2 

8 

9 
Klara soğukkanlılıkla tabancasını çekti ve radyo güriiltiisü arasını .. 

genç kızı yere yuvarladı .• 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın· 

Yeşil fasulye 

Domates kır 
• 7 

7 
Cümhurreisinin katibi otelin 

daraçasında Nelliyi teskine ça -
bşırken, ortabk biraz kararmış
tı. 

Klaranın tevkıfine ait haber -
ler iki üç saat bile sürmeden de
ğişmişti. Son çıkan akşam nüs
halarında gazeteler bir yanlış -
hktan bahsederek, yakalanan 
kadının (Klara) olmadığını yaz 
dılar. 

Nelli tesadüfen bu nfuıhayı da 
okumuş ve otelin taraçasında ge 
ııiş bir r.efes alarak: 

- Kusura bakma, demişti, bir 
~nir buhranı geçirdim. 

Önce müdtleiumumi, Klaranın 
lıenzeri olan genç kadını tahliye 
eder~k serbest bırakmıştı. 

liELLİ'NİN SON DAKİKALARI 

Mis Nelli ertesi sabah erken
tlen kdlktı. Klarayı görmek üze
re 77 numara'ı odaya gitti. 

K.lara sokağa çıkacaktı. 

Kapı çalındı . 

llu gelen acaba kimdi? 
it/ara tabancasını koynuna koy 

tlu. 
Ya\'aşça kapıyı araladı. 

Ve Nelli'yi görünce seviruH: 
- Sen misin, Bebi? Ben de 

leni düşünüyordum. İyi ki .gel
tlln ... 

~elli, Klara'nın elini sıktı .. 

Ve kendisini bir kanapeye a
.. rak: 

- Çok Mtkin bir haldeyim, 
Mis! Dedi. İki gündür gazete"\er 
11zden bahsediyorlar. Tevkifi -
lllzi duyduğum zaman o kadar ü
~ldüm ki... 

- Fakat, hakikati anlayınca ... 
- Şüphesiz çok sevindim. Ll-

kin, zabıtanın sizi şiddetle ara
ınası beni telilşa düşürdü. Mis
ter Cak bugün değilse yarın izi
n izi bulacaktır, Mis! O zaman ne 
yapaeaksınız? 

- Üç oydır bulamıyor. O za
mana kadar ben de hududu a~
mış olacağım. 

- Ya ben? Beni burada mı bı
fdkacak.sınız? 

- Gıttığim yerden •enin aylı
ğını gönderırim. Merak etme! 
Cümiııırreis:nin gecikmesir..~cn 

baberdarsın, dP.ğil mi? 

- Ew.• Kittibı söyledi. 

- Kimin kfı.ıibi? ... 

- Cümhurrcisi1ıin hususi ka· 
tibi. 

Ve kc "! !le nasıl tanıştığm: 
izah edere .. 
-Şimdi o benım ~ok ~all' mi 

dostumdur, dedi, tre hareket e
derken ben de birlikte gı. lece -
ğim. Ci.ımhurreisının e\Te' çar.
tasını alır almaz, ı k is!asvonda 
ıI'ıp tekr~r bura a ı: ete~ n 

- Ço!t ;yi. Kafamın içiııd~k.i
leri ben s'iy 1emeden kPşletmi.ş -
sin! Ben de sana bunıa.ı Löyle
ınek istiyordum. 

Klara, Nelli'yi denemek isti
yordu. Bir aralık konuşurken sor 
du: 

- Cümhurreısinin katibini se
viyor musun? 

- Çok sempatik bir adam. Be 
ni delice sevıyor .. 

- Onun seni sevip sevmediğı
ni sormuyorum. Sen onu seviyir 
musun? 

- Beni böyle çılgınca seven 
bır genç adam1 benim sevmemek 
liğime imkan var mı, Mis? Be -
nım yerimde sız de olsanız se
\rerdiniz onu! 

- Güzel bir erkek mi? 
- Çok güzel, ç<>k yakışıklı. 

Aynı zamanda da hıç evlenme! miş. Benım için bulunmaz bir 

\ 

koca ... 
Klara bırdenbıH kaşlarını çat 

tı: 

- Fa;.at, bu işlerde kalb çal
mak, kalbıni vermemek, istedi
ğini öğrenmek ve muhatabına 
bir şey ı.ezdirmemek şarttır. Sen 
de onu •eversen, işimiz tehlike
ye düşer. Yarın bu sevgi ikimi
zi de felakete sürükliyebilir. 

- &>n kalbimi kimseye ver -
mem, Mis! Odaları kHitli bir o
tel gıbi, uzun müddet hiçbir müş 
teri kabul etml'den yaşıya bili-
rım-

- BJ, senin e~nde değildir. 

• sırık 

Araka 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan baş 

• orta 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 
• Hiyar 

Mayd~noz 

Dereotu 
demet 

• 

15 
10 
2.50 

14 

13 

10 

4 

4 
5 

6 
4 

3.60 
-.75 
-.75 

Nane • -.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 

Akçe ~rmudu • 
armudu 

Must&fabey 

Yabani armut 

Mürdüm eriği 

Türbe eriği 

Kayısı 

Zerdali 

Kiraz 

Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Muz yerli 
Ağaç çileği 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9 

24 
18 

11 

22 

50 
20 
9 

12 
13 

37 
70 
40 

TAKVİM • 
1 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel 

24 
8 inci AY 

Temmuz 
28 

HIZIR 'l1 

Günün bırinde bu otEle öyle teh 
Jıkeli bir müşteri girebilir ki, 
her odasına bir ayrı müşteri gir 
se onun verdği ziyanı veremez. 

Ka1b oyunu, ne pokere ne ba -
karaya benzer, yavrum! Bütün [ 

SENE: 1 9 3 9 

Vasati 

bu oyunlardan zararlı çıkar ve ı 1-G-ün_c_ş-ı 
günün birinde zararını ıeliıfi e- s 05 

debilirsin! Faka!, kalb oyunun- O~ 1 e 

da zararlı çıkınca, telafisi müm- 1fkın~ 
kün olmaz. Bugünden iübaren 16 ıı 

ona karşı kalbiııde yaşıyan sevgi Akşam 

temayüllerini söküp atacaksın! 19 15 
Y • tsı 

Buna muvaffak olabilirsen, bu 21 oo 
işi sonuna kadar yapabileceğin - imsak 
den emin olurum. Yoksa... 3 09 

- Şimdilik söz veremem, Mis! 

Ağustos 

10 
Perşembe 

Ezani 

Güneş 

9 49 
Oğ i• 
5 04 
1.ktndl 
8 ss 
Akşam 
12 00 
Ya tıı 
1 45 
lmsak 
7 53 

Sırp - Hırvat meselesi 
Ben hiçbır işte hürriyetime bu 
derece tecavüz •dildığini hatır
lamıyorum. Her şeyimi satın al-
qınız .. Fakat, kalbi.ırıi olsun bana 1 Belgrad, (A.A.) - Başve -
bırakınız! kil T~vetkoviç, Hırvatistanda 

Maçek ile bir görüşmede bulun 
Klara, Nelli'nin kalbine yer -

!eşen sevgivi söküp atamıyaca- muştur, Umumiyetle sanı'ldı,ğı-
ğını anlayınca: na göre kral naibi prens Paul da 

- Sen bundan sonra benim için pek yakında Hırvat liderini ka-
çok teh.ıke;.i bır bıoans.'!! Seni bul rdecektir 
vaşa•mak delilik-tır• Belgratta , bir Sırp - Hırvat 

D(di, derraJ radyo ·u açtı ve anlaşmas.•nın pek yakında yapı 
radyo gürültüsü ara nda taban- labıleceğ• hakkında nikbın ma-
cas. ı çekip boşalttı. hiyctte tahminle de bulu Jlmak 

(Arka .. vor) tad_,_ 

DiSI AGRIYINCA, NE YAPARLAR? 
Her canlı mahluk, ıstırap a-

' runda türlü türlü tezahürler. 
gösterir. Mesela diş çıkarmağa 

başbyan bir su aygırı yavrusu, 
gayet neşeli gibt görülür. Dı, 

bati hareketli hayvana ıstırap 
adeta bir canlılık ve faaliyet ve
rir. Ağzına t~ alır, ileri geri 
çevirdikten sonra yere atar, ho
murdanarak yerden gene alır, 
burnunun ucunu kafes demirle
rine sürter, ayaklarını yüzüne 
götürür. Gözleri fırıl fırıl döıı

meğe başlar. 

Su aygır !arının dişleri hazan 
o kadar biçimsiz çıkar ki, hay
van normal bir şekilde gıdası

nı alamaz. Bunların ağrıları da 
ayrı bir faciadır. 

Bir gün Fransada Vensan hay 
vana! bahçesinde böyle bir ha
dise olmuştur. Su aygırının ko
mik hareketlerini hayran hay -
ran seyreden ziyaretçilere, bah
çe bekçilerinden birisi yaklaş -
mış~ 

- Zavallı hayvan ne kadar 
ıstırap çekiyor bilseniz ... 

Demiştir. Ziyaretçiler bu söz 
den bir şey anlamamışlar, içle
rinden biri5i bekçiye: 

- Bu hayvan her zaman böy-

Ayıda bazan diş ağrısı çeker 

le neşeli midir? 
Diye sormuş, bekçi ziyaretçi

lere şu izahatı vermiştir: 

- Demin dişçi muayene etti, 
zavallının dişlerinden birisi fe

na halde çürümüş, şimdi gelip 
tedavi edecek demiştir. 

Ziyaretçiler merakla dişçiyi 

beklemeğe başlamışlar. Dişçi çok 
geçmeden g · Jr~ıştir. -----Eline bir pisküvi alarak su ay 
gırına yaklaşmıştır. Hayvan a
lıştığı bu tatlıyı görünce, ağzı

nı açmıştır. Dişçi hayvanın di
şini tekrar gözden geçirmiş. vah
şi hayv3na gayet tatlı bir sesle: 

- O güzel dişlerini imkfıru 

yok çekmeğc kıyamam. 

Demiş ve halkın işitebileceği 
kadar yüksek bir sesle gülerek 
ilave etmiştir: 

- Hiç merak etme, babacan, 
dişini çekııniyeceğim, çekmeden 
seni o azaptan kurtaracağım. 

Su ay.gırı mahlukların en 
ahmaklarından olduğu için, diş 

çiyi, baytar !arın bekçilerin, hat 
ta ziyaret~ilerin yaptığı gibi ken 

disine yem verecek zannederek 
ağzını mütema<liyen açık tut -
muştur. 

Dişçi, aletlerle birlikte kolu
nu kaptırmaktan korktuğu i\'in, 

vahşi hayvana güvenememiş 

bekçilere dönerek: 

- Bağlayın şunu! 

Diyerek su aygırını sımsıkı 

bağlatmıştır. Dişçi çürük dişin 

içim temizledikten sonra, şu bil 
diğimiz yapı <;ımentosundan bir 
avuç ç_'Tler"o getiı-terek çürük 
diş;n kov l: Jn· doldurmuştur. 

İ te o z. 'il da ·ber bu su 

İtte bir arslan 

aygın o çimentolu dişiyle sap -
sağlam yiyip içme-ktedir. 

Fil, dişçinin önünde 
Fil son derece sabırlı bir hay 

vandır. Fakat velev cüz'I olsun, 
bir yeri acırsa, filde ne talıam
mül kalır, ne merhamet. Zanne
der ki bütün dünya kendisine 
eziyet etmektedir. Fil bu muzla 
rip zamanlarında, bekıçılere, zı

yaretçikre çok kızar. Ha Ua bir 
doktor, bunu umumileştirerek, 

demiştir ki: .Hayvanların hid
deti diş ağrısının neticesidir. 
Dişi ağrıdığı zaman !il, arkadaş 
larına karşı ate~ pıfrkürür. ko
şar, önüne konan otiarı altus:. 
eder, önünde ne bu 'ursa h0rtu
munu çarpar dev .rir. 

Filin diş 1j:,rt>ı.ıııı en açık 

alametleri bud>ır. 
Fakat kafese d0.~ru rli~1; ı nin 

yaklaştığını görür güı mcz, bü -
tün hiddeti söııer, k~ndisıni ıstı
raplardan kurta,.~cağını hildiğı 

için adamakıllı hasta tr.n · takı
nır. O kadar uslu, o kadJr hare
ketsiz olur ki insan, füin bu ze
kasına adeta hayret eder. 

Dişçi baytar !arın hazan fi n 
canını yaktıkları da olur. Mes~

la diş etlerinin veya diş nahiye
sinin hislerini iptal etmezden 
evvel dişler üzerinde ufak bir 
temizlik yaparlar. Fakat alet
ler sinirlere kadar giderek hay

vanın canını yakar. Fi! o kadar 
kurnaz, o kadar zeki<lir ki, ufak 
bir acı karşısında kıyameti ko -
pardığı halde, dişçinin sebep ol
duğu bu ıstırap karşısında ya -
vaşça inler ve başım hafifçe yu
karı kaldırır. 

Dişsiz cumbo 
Anvers hayvanat bahçesinde 

Cumbo adında bir fıl vardır. Bu 
fil kırk sene evvel tutulmuştu. 
Yetmiş yaşına yaklaşıyordu. Diş 

!erinin ikisi de tam ortasından 
çürümüştü. Hayvancağız son de-

' -rece ıstırap çekiyordu. Bu ağrı 
on senedenberi devam ediyor -
du. Onun için dişlerinin kesilme 
sine karar verilmişti. 

Bir gün aletler hazırlandı. 

Fil hortumu ile aletlerin hepsi
ne dokundu. Bu aletlerin niçin 
hazırlanmış olduğunu pekala 
hissetmiş olacak ki: 

- İşte hazırım, artık ne yapa 
caksan yap, beni şu dertten kur 
tar! Der gibi dişçiye rica dolu 
bir nazarla bakmıştır. 

Demir testerelerle büyük diş 
!er biçilmeğe başlanınca, fil rne 
olur ne olmaz. tahammül ede
mez de düşer m• der gibi ayak
larını açmış \"e zerre kadar ye
rinden kımıldamamağa ça'ışmış 
tır. Fakat dişÇ, aJJ'cl 1 va'.ın en 
nazik y( nl' gelınce f,J hortu
m!!•u ger•H bukuek çek < driet 

1 

li bir hiddet emare'li göstermiş
tir. 

Fakat bir an ;r;nıle anlaşılmış 

tır lı i fil bütün hiddeüne rağ 
men dişç 1yi hortun .. .ı ıle boğacak 

yerde hiddetini yenerek dişçiye 
karşı m;nnetini göstermiştir. Diş 
!er yere düştüğü zaman, fil diş
lere kin dolu bir nazarla bak -
mış, sonra hortumu ile yakalıya 
rak, ta ahırın duvarına kadar 
şiddetle fırlatmıştır. 

Dişlerin yara yerleri, ve çü -
rüklerin teşkil ettiği oyuklar pan 
suınan yapılmıs, işte o andan iti
baren senelerdenberi hırçınlık 

yapan, etrafı mütemadıyen yı -
kıp kemiren bu koca hayvan bir 
koyun gibi sessizleşm şiir . 

Arslanın dişi ağırırsa ..• 
Fakat arslanın canı pek tez

dir. Her ne kadar ağzını açarak 
dişlerine bakılmasına müsaade 
eder, fakat imkanı yok dokun -
durmaz. Onun iÇ'in arslanın di
şi ağrıdığı zaman filde ve diğer 
hayvanlarda olduğu gibi tedavi 
edilmez, hep çıkarılır. 

Yalnız, dişinin çıkımlması öy 
le zannedildiği gibi kolay ol
maz. Arslan evvela sımsıkı bağ
lanır. Başı hareket edemiyecek 
bir hale getirildikten sonra bo
ğazına bir odun sokularak çeno. 
si açılır. Yalnız burada dikkat 
edilecek şey ağacın çok muka
vim olmasıdır. Zira on sıintimet 
re kalınlığındaki odunu dişleri-

le çatır çutur kıran arslanlar çok 
görülmüştür . 

Arslan, dışi çekileceği zaman 
ne dur anlar, ne teselli dınler. 
Dişçinin kafese yaklaştığını gö
rünce kükremeğe, homurdanma
ğa başlar. 

Bazan li'Slar.ı:ı ikinci J;Jr di
şi çıkarılmasına lllzu.ır: gör 
ğü zaman -:.ne; ..ı.ıeliyat anes
tezi yapmadan teşebbüs edilmez. 
Arslanların çöllerde dişleri da
ha az ağrır. Bununla beraber 
arslanlar, tıpkı kedi gibi hare
ket ederler ı'e sızlanırlar. Ken
dini dişi ağrıdığı zaman ağzına 
katı şeyler alarak diş etlerine 
bastırır. Hasta dişlerine dayar. 
Mesela ağzına aldığı bir kemiği 

· o kadar kuvvetle sıkar ki, ha-
zan çürük dişi kı:rar. Hiç olmaz
sa yerinden oynatır. Diş bi!Aha
re düşer. Arslan da tıpkı kedi gi 
bi dişini kırar. Hayvanat bahçe 
!eri için tutulan arslanların ba
zan dişlerinden bir ikisinin nok 
san olduğu vakidir. 

Timsahlar ve maymunlar 
Timsah, tabiaten ahmak bir 

hayvandır. Dişçiyi üzmeden, yor 
madan ağzını kendiliğ;r.den a -
çar. Timsah ağzını açmağa o ka
dar heveslidir ki, bir ke~e açtımı 
iki saat kapa:nadan ağzını açık 
ı·ıtabi'.r. Yalnız bu vaziyette ı-
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Tükrük 
Her yerde ve her zamanda söy 

lenen bir söz vardır: •Yere tii • 
lriirmeyiniz!o Bu nasihatin sebe· 
bi ilk nazarda, mesela sokakla -
rın temizliğine riayet olduğu 

zannolunıu-. Evet, bu da bir se
beptir. Fakat başlıca sebep de
ğildir. Bir insan, hasta olduğu 
zaman kendisini tedavi ettirir, 
hayatının muhafaza'ı için ne la
zımsa onu yartırır. Bu, onun 
sarih hakkıdır. Fakat hasta olan 
bir adamın hastalığını başkala
rına bulaştırınağa asla hakkı 

yokl1Jr. Herhangi bulaşık bir has 
talığa tutulmuş olan v ehastah
ğının mikrobu tükrükle sinyet 
eden bir adamın yerlere tükil
rer ,r; etrafa maraz tohumları saç 
ması doğru değildir. işte •yerle
r.- tükürmeyiniz> ihtarının isti
nat ettiği mülahazalardan biri 
budur" 

Bir de tükürük insana lazım • 
dır. Ağıza alman lokmayı evvela 
ağzmnzda tükürük ianesile çiğ
neriz. Tükürük hazmın teshiline 
yarar. Şu halde tükrüğü yere 
göndereceğimize midemize indi
recek olursak onun, vazifesini 
midede ila etmesini temin ctmi~ 
oluruz. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

• 
kim ofduğunuı.u söyliyelim 

Nurullah Ka

ya (İstanbul). 

- Dikkatli, ça

lışkan bir tip. 

Zeki ve kavra

yışlıdır. Büyük 

gürültü ile iş 

yapmasını sev
mez. Kendı ha 

lınde ça,ışma

ğa bayılır. Dik 
katlidir. Görüşü kuvvetlidir. İn 
tizamla çalışmak istiyen bir ka
rakteri vardır. 

Azimkardır. Hoş.sohbettir. 

"" Vehip Bingöl (Kızıltoprak) -
Zeki, atılgan 

bir tip. Herşe
yi çok iyi anla
mak isler. Çok 
cevvaldir. Ça
lışkandır. Dik
kat hassası da 
kuvvetlidir. Bi-

raz da asabi 
mizaçtır. Çabuk hiddetlenir. Fa
kat verilen vazi!eyi <;abuk bi
tirmeğe uğraşır. 

Muntazam çalıştığı takdirde 
ileride kendisinden pek çok is
tifade edilir. 

ken, dişçiler onun dişlerıni mu
ayene etmek için ellerim veya 
kollarını hayvanın agz:!l~ sok -
ınaılar. Çünkü dokunulduğunu 
hissederse ağzını kapamak, ak
bna gelir. 

Timsahın dişi çıkarılırken, 

dişçi baytarlar oldukça endişe 

ederler. Çünkü timsah tarafın • 
dan kaptırılan el veya kol, öyle 
kolay kolay ifliıh olmaz. Onun 
için, hayvanat bahçesindeki diş
çi baytarlar. timsahın dişini te
davi etmek için uzun boylu meş 
gul olmazlar. Hayvanın kuyru

Runu ve ayaklarını sımsıkı bağ

ladıktan sonra, hayvaııın ağzrna 
bir taraftan bir tarafa geçmek 
üzere kalın bir odun sokarlar, 
dişlerini muayene ederek çürük 
olanları büyük kerpetenler le ça 
tur çutur söküp çıkarır. 

Hayvan serbest bırak"ınca, 

doğruca havuzun içine sürünür 
suya dalarak, diğer timsahlara 
saldırır, hıncını onlaıdan çıka

rır. 

Bununla berabrr, bazan lehli 
keden dolayı timsahın diş!Qri çı 

karıldığı da olur Bazı hayvanat 
bahçelerinde ihtiyar thısahlar 

vardır ki bütün hayatlarınca diş 
(Devamı 7 hıci ·ayfado) 

ntlant n esrarın. ogn-n~··- rdt: taTUJr. ev- 1 , \ nuıııı:, •• ~ 
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Dallar Kralının hakiki hayat ve ıınaceralan M I Z A H 

[=ç=A=K=l==C=I =E=F=E=-] ~~~ Memleket Haberi • er ı 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

K. Ali gafil avlanmadı 
Derhal tertibatını alarak gelen 

müfrezeye de karşı koydu 
- 57 -· 

Evet.. Arabakiy~ hir teşek • 
kür etmek gerekti. Efeliğ in şa· 

ru da bunu icap ettir'.yordu. Ba
huous Arabaki Giritte mücadele 

r yapmış, altmış Rum Eşkiya
nı tek c•aşına d•::-m •dağın et

miş . kah..aman bir •uamdı. Sin
nen de Çakıcı efeden büyüktü .. 
Kendisi hakkında böyle hisler 
besliyen Müslüman bir adamın 
elini öpmek Jazımdı. Fakat Çakı
cı İzmire inemezdi. Bu sebeple 
Arabaki münasip bir şekilde da 
nt edilmeliydi. 

Tirede bir Yanık kıraathane 
nrdı ki, müsteciri şimdik i Kü, 
çiık Menderes kıraathanesini ıu 
t .. n Mustafa efendi idi. Mustafa 
ef ndi bir gün kıraathanede iş

ierıyle meşgul iken içeriye bir 
de\•eci girdi. Doğru kahve ocağı 
ııa gıtti ve ocakçıva. 

- Buranın sahbi Mustafa e
fendi kimdir? 

Diye sordu. Mustafa efendi 
başım kaldırmış bekliyordu. Ken 
dis ı gösterdiler, deveci silah • 
lığından bir mektup çıkardı. 

- Efe selam etti. Bu mektu
bu okusun, içindekileri yapsın 

dedi. 
Musafa efendi mektubu açtı. 

Şaşkınlığından deveciye otur 
bile diyememişti. 

Hoooş .. Deveci de zaten hıra 
kıp gitmiş, mektubu verdikten 
sonra bir saniye bile fevtetme
mi~tl .. 

Mektup şu idi: 
Mustafa Efendiye: 
Pazar günü Hacı İlyas istas

yonunda bulun. Şimendifer ha • 
reket ettikten sonra bir çeyrek 
kadar oralarda bekle. Seni alıp 
benim yanıma getirecekler. Se

ltım ederim. 
Çakıcı Mehmet Efe 

Mustafa efendinin ödü pat
lamıştı. Çakıcı efe kendisinden 
ne istiyordu? Gitse ne olacaktı? 
Gitmese işler fena idi. Çakıcı • 
nın bir dediğini iki yapmak de
mek vasiyetnameyi yazmak de
mekti. Zavallı Mustafa efendi 
itaatten başka çare bulamadı V" 

kalkıp pazar günü istasyona git
ti ... 

Tren gelip geçmişti. Bir çey
rek kadar da olmuştu. Ansızın 
istasyonun arkasından silalı9.ı 

bir zeybek fırladı. 

- Mustafa efendı sen misin? 
- Benim efe .. . 

- Bin şu atabakalım •• • 
Mustafa efendi ata bindi. Zey 

bek yaya yürüyordu. İkisi be
raber Karaköy egittiler. Orada 
kendilerini üç zeybek daha kar 
şılamıştı. 

Zeybekler hürme\karane ha· 
reket ediyorlardı. Mustafa efen
diyi bir eve buyur ettiler. Bu ev 
de yemek hazırlanmıştı. Hep be 
raber yemek yediler. 

Yemekten sonra· 
- Kalk bakalım Mustafa e

fendi. 
Dt>d !er ve b&Şka bir eve gi

rerek oı·ada da kshvelerini içti· 
!er. Ar dan yarım saat daha geç 
tik:en sonra kendisini yine al-

, dı !ar ve üçüncü bir eve götürdü 
1 !er. Mustafa efendi odadan içeri 
gırdi Efe oturuyordu. Selfım 

verdi ve ayakta bekledi. 
- Buyur, otur Mustafa efen

d;. Sen bir zahmete soktuk, ku 
sura bakma. 

- L agfurullah efem. Başım 
la b.•..ab r. 

- Şu virmı beş altını al Mus 
tafa efendi. İzmire geç. Orada 
bir Arabaki varmış. Kendisi Gi 
ritli imiş. Kabadayı l;ir adam • 
mış. Vali paşa çağırmış. Haydi 

Çakıcının takibine demiş. O da 
ben Müslümanım, Müslüman 
Müslümana kurşun atmaz ceva

bında bulunmuş. İşittim çok 
memnun oldum. O benden yaş

lı !ıniş. Bu sebeple bana düşen 
şey İzmire varıp elini öpmekti. 

, Veliıkin biz şeb,re inemeyiz. Yol 
harçlığını yolladım. Verirsin. 

Kendisi bir zahmet eder de bu
raya gelirse memnun olacağım. 

Böyle din kardeşine tüfek atını 
yan bir babayiğitin elini öpmek 
isterim .. 

Mustafa efendi İzmire gele -
rek Arabakiyi ararken ve Çakı

cı çetesi istirahat halinde iken 
Kara Ali çetesi Alamut çiftliği 

karş.ısındaki Arpaza gelmiş ve 
Arpaz eşrafından Osman bey • 

den para almak istemişti. Os -
man bey gayet cesur bir adam

dı. Öyle olur, olmaz adamlara_ 
kulak asmazdı. Ecdadından kal
ma kargir bir kulesi vardı. Bu 
haberi alır almaz derhal kulesi
ne sığındı ve Kara Aliye haber 
yolladı: 

- Erkekse gelain, kendisi al 
sın ... 

Bu haber Kara Aliyi kudurt 
mağa kafi idi. Kara Ali ösman 
beyi muhasara ederek ateşe baş 

ladığı ve mukabele de gördüğü 
sırada geceleyin Yenipazardan 
hareket ettirilen :ı:aptiye müfre

zesi de vak'a mahalline yetiş • 
miştl. Kara Ali gafil avlanmadı. 
Derhal tertiblatını alarak • • 
len müfrezeye de kaqı koydu. 

Artık tarafeyn arasında kanlı 

bir müsademe batlamlf ve mü

sademenin ilk anlarında bir jan 
darına onbaşısı ile bir nefer şe 
hit düşmüştü. 

Jandarma müfrezesinin uğra -
dığı bu seri felaket vaziyeti al· 

tüst etti. Kara Ali galebe çal • 
mış, müfreze darmadağın bir 

halde müsademeyi terke meo
bur olmuştu. 

* Evet .. Manisa vak'ası faili 
olan Rum çetesi imha olunmllf" 
tu. Kaptan Aııderya da yaralı 

olarak tutulmuş, ted.ıvi altına 
alınmış, o da bilmıt!ıakme idanı 
olunmuştur. Rum çetelerinden 

artık eser yoktu. FP.kat §U Ça· 
kıcı beliısı bir türF'ı kabili hal 
değil4i . Hükfur.ct Çakıcı çete

sini bir daha isthıan ettirmek 
istiyordu. Ali Molla çetesinin 
akıbeti meydıında idi Ali Mol-

la çetesine verdiği sözde dw • 
marnışken Çakıcı Efeyi nasıl i
nandıracaktı? 

Beri tarafta muhakkak k~ 
Çakıcı Mehmet le Fatma hanı· 
mı alabilmek için böyle bir fır· 

sat gözlüyordu. Bahusus Kara 
Sait Paşa o mabut mektup bi

disesinden sonra işi takipten zi. 
yade köylüye zulmetmeğe dök· 

müştü. Takip bahanesile köyle
re çıkıyor, önüne gelen zavallı· 

ya dayak attırarak guya tahki· 
kat yaptırıyordu. Kara Sait Pa· 

şanın halka olan zulmü Çakı • 
cının zulmünü çoktan geçmişti. 

Köylü zaten hükumetten müte • 
neffirdi. Bunun için Çakıcı efe
yi tutuyor, onun çetesine mutta· 

sıl müzaheret gösteriyordu. Bu
na bir de Kara Sait Paşanın ta
ban yararak, kemik kırarak yap 
tığı zulüm inzimam edince va· 
ziyet büsbütün Çakıcının lehine 
dönmüştü. 

(Arkası va.r) 

·Maarif Vekilimizin 
T rakyadaki tetkikleri 

~''lft~'t ~~ Hasan Ali Yücel ilk fırsatta Trak-
~-;; ~ yada yeni tetkikler yapacak 

- Dört defadır seyahatimizi 
tehir ediyoruz. Herhalde yarın 
hareket etmeliyiz .. . 

- Kabil değil .. . 
- Niçin? ... 
- Vesika fotoğrafım iyi çık -

mamış ta ondan ... 

* 

- Doktor gelirse rahatsız ol -
duğumu ve kendisini kabul ede
ıniyecegimi söyle ... 

* 

- Senin bu kadar tabiat ıi.şıkı 
olduğund bilmiş olsaydım, on li
ra verip yeni bir şapka almaz -
dım! ... 

* 

- 5203 A formülü nedir? ... 
- Bir dakika müsaade ediniz, 

Bay Profesör ... Dilimin ucun • 
da ... 

- O halde çabuk tükürünüz . . 
zıra bu arseniktir ... 

Kayseride yapılan 
maçlar 

Kayııeri, (BtnAM Muhabirin
den) - Dün S iimer sahasında 
Erciyq demir ve sümer klüple
ri arasında atletizm müsabaka -
!arı yapılmış ve valimizle kolor 
du kumandanının da hazır bu -
lundukları bu müsabakalar çok 
parlak olmuştur. 

Müsabakalardan sonra valimiz 
kazananlara hediyelerini vermiş 
ve kısa bir hitabede bulunarak 
gençleri tebriketmiş ve sporun 
gençliği memleket müdafaasına 
ve hayat mücadelesine hazırla • 
mak bakımından önemini teba· 
rüz ettirmişlerdir. 

Göbels Venediğe gitti 
Berlin, (AA.) - Doktor 

Göbbels, iki yılda bir kurulan 
sinema sergisinde hazır bulun· 
malt üzere Salzburgdan Vene
dik'e hareket etmiştir. 

Edirne, 9 (A.A.) - Trakyada
ki teftişleri l'Snasında yanında 

müfettişlik maarif milijaviri ol
duğu halde Ma_arif Vekili Hasan 
Ali Yücel'e refakat etmiş olan 
umumi müfettiş general Kazım 
Dirik dün Edırneye dönmüş -
tür. 

.Marif Vekilimiz Hasan Ali Yü
cel tef'işleri esnasında umumi 
müfetti! Kazım Dirik'tPn Trak
yayı alakadar eden birçok mese
leler etrafında ma~umat almışlar 

1 
ve eğitim kursu merkezi ile mın
taka dahilindeki arteziyen kuyu
ları ile aliıkadar olarak ve bu 
kuyuların gerek açılmalarında 

ve gerek işletmelerindeki çalış -
malarından ve_ başarılarından do 
layı klıı;ük Tlırk sanatkarlarını 

takdir eylemişlerdir. 
Maarif Vekilimiz ayrılııken 

daha geı:iş bir surette tetkikatta 
bulunmak iızere ilk fırsatta tek
rar Trakyaya geleceklerıni bil -
dirmişl _rdir. 

Trakya arıcılık ı Erzurum Elek-
kongresi triğe kavuştu 

Edirne 9 (A.A.) - Trakya an
cılık kongresi Halke\ ı salonun
da Edirne mebuslarından Faik 
Kaltakkıran'ın başkanlığında a
çılmıştır. Böige vilayetlerinden 
arıcılık mılfahassısı 39 delege ile 
Macaristanda kurs gören mual -
!imlerin iştirak ettikleri bu top
lantıda Trakya arıcılık işleri hak 
kında okunan rapor tasvip ve 
murahhasların bu mevzuda ıle

ri sürdükleri dilekı.,r ve zorluk 
çeken arıcıları resimsiz ~ker ve 
rilmesi, arıcılık tahsili için bir 
kaç gencin İsviçreye gönderil -
mesi ~asvip edilmiştir. Kongre 
yine bu toplantısında Milli Şef 
İnönü ile büyüklerim ize' tazim 
tel.grafları çekilerek Trakya arı
cılarının sonsuz saygı ve bağlı -
lıklarının bil.dirilmesi alkışlar 

arasında ittifakla kabul eylemiş 
tir. 

Edirnede arıcılık 
kursu açıldı 

Edirne 9 (A.A.) - Bölge vila
yet~erinden elli taldıenin işti

rak ettiği a~ılık kursu dun a
çılm~'ır. Kurs 18 gün devam e
decektir. 

0 0 

Erzurum belediye 
meclisi toplanhsı 
Erzurum, 9 (A.A.) - Fevkala-

de bir içtima yapan belediye mec 
!isi parti başkanı avtikat Mesut 
ço~ lrnyayı ittifakla belediye re
isi.-:. ne seçmiştir. 

lzmir Şeb r Meclisinin 
fevkalade toplanbsı 

İzmir, (İKDAıM Muhabirin • 

den) - Şehir meclisi dün öğ

leden sonra fevkalade olarak be 

lediye reisi Dr. Behçet Uz'un ri

yasetinde topla~ır. 

Belediye memurları aylıltlan
nı.n tevhit ve taadülüne dair olan 

kanun mucibince belediye me -
mur ve müstahdemlerinin riya· 

setçe hazırlanan teşki!at kadro
ları bütçe encümenince tetkik e

dildikten sonra belediye mecli· 
since aynen kabul edilerek he • 

yeti vekilece de tasvibinden son 
ra ·bütçede yapılacak tadilit için 

daimi encümene salahiyet veril
miştir. 

Bu toplantıda çocuk hastaha· 
nesi inşasına yardım olarak Ma

liye Vekaletinden verilen yetmiş 
bin liradan bütçeye alınması da 
kabul olunmuştur. 

Erzurumda imar işleri 
Erzurum 9 (A.A.) - Şehrimiz

de imar işleri geniş mikyasta de 
vam etmektedir. Yalnız Erzurum 
içinde imar işlerinde çalışan a
mele ve usta adedi hilen üç bini 
geçmektedir. Çalışmalara gece • 
!eri de devam edilmektedir. 

Erzurum 9 (A.A.) - İnşaat ve 
esısatı bir sene evvel imar ibır
liği tarafından ihale edılen şehır 
elektrik merkezı dün gece vali 
Haşim tar~fından ışletmeye açıl

mış ve Erzurum elektriğe kavuş
muştur. 

Değirmenderede 
yangın 

İ;ıımir (İKDAM Muhabirin -
den) - Pazar güuiı saat 15 de 
Değirmendere nahiyesinde Ce -
vizoğlu çiftliği içindeki oqJıan
da yangın çıkmış büyiık, küçük 
sekiz bin kadar çam ağacı yan
mıştır. Yarı.gın 12 saat sürdük • 
ten sonra sabahın üçünde söndü
rülebHmiştir. 

Hayvanların 
dişi ağnyınca 

( 811§tarafı 6 ncı sayfada) 
ağrısı çekmişlerdir. Ötedenberi 
timsahların gözlerinden yaş dök 
tükleri malümdur. B;r hayvanat 
mütehassısı bu hadıseyi, timsah 
!arın bütün ömürlerınce diş ağ
rısı çekmeleriyle ızah etmıstır. 

Dişçi bayt~ria!, nıyvaııiar 

arasında en kohy maymunların 

dişlerini tedavi ederler veya çı 

kanrlar. Fakat goril ve orango
tan gibi iri cüsselı maymunların 

dişlerini tedavi etmezler. Bila • 
kis küçük maymunlara bakar • 
\ar. Dişçi!« bu maymunları ade 
ta insan gibi muayene eder, dit. 
!erini tedavi eder. 

Maymunlar, dişleri ağndığı 

zaman tıpkı bizim gibi ıstırap 

duyar ve tıpkı bizim gibi sızla· 
ııırlar. Meseli eliti ağrıyan bir 
f"Dlpanze kafftin bir .kenarına 

çömelir, ajnyuı di§inin bulun 
dulu yandaki yanajını, siyah 
kiiçük avucuna alır, yavllf Y•vat 
sızlanır ve iıJJer, Xafeııe bir zi • . 
yaretçi veya betçilerderı birlııl 

yaklqtıjı zaman dolrularak al
zını açar. Atnym difini onlara 

' pterir. ·Fakat difçiyj pekili W. 
mr. 
Dişçi kafese yaklaftıtı zamın 

maymun kafes demirlerine sıç

nyarak ağzını dişçiye doğru a
çar. Eliyle difiııi gösterir. 

. 

Dişçi maymunu kafesten çı· 

kartarak muayene odasına çeker. 
Maymun bir koltu~ oturur. Ba 
şını meşin yastığa dayar, dişçi 

çürük dişi mükıemmclen teda· 
vi eder veya çıkarır. Maymun. 
trendsini ıstıraptan k ırl~· ~n dif 
çiye her zaman Aşinalık ve sevgi 
gösterir. 

Hayvanat bahçesi dişçileri • 
rıin birçok Aletleri vardır. Bunla 
rın bazıları timuhlar, bazıları 

maymunlar içlndrl. Hayvanları; 
tabiatini iyi bilen ve onlan se • 
ven dişçi baytarlann hayvanu 

1 
bahçelerinde pek çok dostlan 
mevcutt111·. 

Toroslarda 
yürük ler 

Tali güzellikler için
deki gizli kıymetler 

Adana, (İKDAM Muhabirin· 
den) - Toroslar ne kadar zen· 
gin bir tabiate sahipse, onların 
üstünde yaz kış yaşıyan Yürük 
!erin hayatı da o nisbette zen -
gin bir tetkik kaynağıdır. 

Yaz kış, tepeleri karla örtü
lü bu dağlarda Yürükler ne ya
par? Nasıl yaşar? 

Garp melodilennın güftele
rine kadar girmiş olan Suna. 
yı veyahut Suna'ları• onların 

içınde de bulabilirsıniz. İşte ba
kınız Toroslardaki Yürük sair 
ne diyor: , 
.Hey hicran ateşine yanan ıişık· 

lar• 
•Pırler divaııın durmıya geldim• 
cNazlı yıiri bana lıasta dediler• 
cGüze! yuzlü Suna mı görmiye 

geldim• 
Yurüklerin tuvaletleri, eğlen 

celeri ba~lıbaşına bir hususiyet 
taşır, 

Yürüklerin en sevdikleri eğ
lencelerden birısi Manda dö • 
vüşü• dür. Evet manda dövüşü! 
Buna belki biru ŞBJacaksınız. 

Kışın Yüruklerde manda dö 
vüştürmek eğlencelerin en ba
şında gelir ve dovüş sonunda ga 
!ip mandanın sahibi mağlup 

mandayı alır. 

* Yürüklerde kuvvetli bir aile 
hayatı vardır. Yürük erkeği evi 
ne pek sadıktır. Yürük erkegi -
nin ne kadar titiz olduğunu şu 
satırlar ne iyi ifade ediyor: 

Hey ağalar kötü avrada et
meyin emeği, 

cMidem çekmez pifirdiği ye
meği. 

cKllZ4ndan çıktı bif' kıl emi· 
ğia 

cAlmam kötü avradı huri d<ı 
oı.a. 

'!'.ürkmen Yürüklerin cşore~ 
!eri• ni de muhakka bilmiyor -
sunuz. cŞorev• chayır evi• de
mektir. Toroslardaki bütün Yü 
rük kamplarında birer cŞorev• 
vardır. 

Dertli Yürük delikanlılan, 

dul kalını§ yeni gelinler ve bü· 
tün dertliler, c başı tasalılar. o

raya .gider cdert yanar• ve de
va bulur. Orada onların büyük 
kadını vardır. 

Türkmen Yürüklerinin he • 
sap usulleri ve rakamları ise pek 
alata vericidir. 

Başka memleketlerin, cŞif 

Romen. leri bizim, Türkmen Yll 
rüklerinden kopye etmiş, olduk 
lan hakkında insana bir şüphe 
gelir . 

Türkmen Yürüklerinin doku 
macılılltları nefis bir sanat ha
lindedir. Onlann kilim motifle 
ri hep tabiat ewasuun llkeJet.. 
Jeridir. 

Yflrük c!ellknılwının aözün 
de cgüzel kadın• m vlllllfları fil· 
dur.: 

Geni§ kalçalı, ince belli, ge
niş göğüslü, dik gerdanlı, uzun 
kirpikI, çenesi g11111•li, beyu 
kırmızı tenli. pirinç dişli, kim· 
Beyi incitmiyen, misafir seven, 
kocasını sayan kadın! 

Görülüyor iri, Toroslarda me 
deni ilemden uzak bir halde ya 
şar görünen bu insanların zev· 
ki, modern mlnadaki adamın 

zevkinden farkaızdır. 

. 

Bir Leh askeri t.ayya
resi denize düştü ,, 

1234567@910\I 

- SOLDAN SAGA -
1 - Ana yurtlu. 
2 - Eritme - Eserler. 
3 - Devlet demıryollarının 

remzi • Memleket. 
4 - Nida - İkinci derecede • 

Bir memleket ismi. 
5 - Mevcut - Bır nevi hasta • 

!ık. 

6 - Memnun • Hizmetkar. 
7 - Gıda - Büyük bıçak. 
8 - Beyaz - Aptal. • 
9 - Tam adet değil • Edat. 

10 - İşçı - Göç. 
11 - Kısmet - Akıllı - Nida. 
- YUKARIDAN AŞAÔIYA -
1 - Harman zamanı, 
2 - (!) işareti • Nefiy edatı. 
3 - Bir nahiye - Saçsız. 

4 - Yay - Adalesi kuvvetli. 
5 - Durmak - Şart sıygası. 

6 - Baş • Notada bir ses. 
7 - Çocuklann yüreğini hop

latan. 
8 - Kazanan • Beyaz. 
1 - Usturası olan • Edat. 

10 - Balık tutan. 
11 - Sırt - Tok olmıyan • 

Çok mükemmel. 

Teşekkür 
Zevcemin anı rahatsızlığı üze

rine gece yarısından sonra mü
racaat ettiğim Beyoğlu Ziildlr 
hastahanesinde nöbetçi doktoru 
Bay Ragıp ile hutabane memur. 
!arının .Jiisterdltleri büyük ali
ka ve ihtimamlı tedaviden do • 
layı alenen tl!!Jekkilr etmeyi bir 
borç bilirim. 

İkdam muharrirlerinden 
Zeki Cemal 

Çincle lnriliz 
düpnan ' :fı 

Milıı, <ı\A) - 1' •uter mu· 
hlbiri bil~r: 

0.•hler halk tarafından a
lı-- menedilen İngiliz mal
lanııın bir listesi ile İngiliz mal 
l..uıuı yerine kaim olabilecek, 
Japon, Alman ve İtalyan malla 
naın bir listesini neşretmekle-· 
4ir. 

Diğer taraftan, halk, Tsinan
Tungtao demiryolu İİ21erinde cA· 
ııi-.Atic Vetroliıım• kumpanya
sının binalarına hücum etmşi ve 
birçok benzin tenekeııl alıp gö
türınii§tür. 

. -

iKDAM 
Dünya vukuahnın ! 
en heyecanlı ve i 
doğru akislerini f 

Dantzıg, s (AA) - Dantzi- • verecek ı 
gin üzerinde llıÇlllakta olan bir f 
Polonya askeri tayyaresi, deni· 

1 
:re dilpııilş ve kaybolmuştur. Dtt llOllllka~ yakın· 
Dantzil, limanına mensup bir dan emin kaJnaklar-
vapur iki Polonyalı tayyareci den taklit ed•lıılle 
yl kurtarmala muvaffak ol • cekalnlz i 
muıtur. 114..--"4 ... ~..--"4 ... ..e 
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Ilı Sabah • ôtle . Akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

8öbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların 
mikroblannı temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız. 

ı LAN 1 İstanbulda Fincancılar yoku· 1 1 n h i s a r 1 a r u m u m M u d u r 1 u o u n d e n 1 
şu Aslan Fresko hanında 6/8 nu •-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••maralı yazıhanelerde banker -

H 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorllfK

larını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesana iltihabını, bel ağrısını, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te
min eder. idrarda Kumların ve mesanede Taşların teşekkülüne mani 
olur. Her eczanede bulunur. 

lik işi ile uğraşmakta iken ölen 
İzak Bahar Juda'nın rehin üze
rine muamelesi tasfiye edilmiş 

olduğundan bu bapta a!Akadar 
olanların yukarıdaki adrese mü 
racaat etmeleri ilan olunur. 

İzak Bahar Juda zevcesi 
Raşe! Bahar Juda 

ZAYİ 
Edirne lisesinden aldığım tas 

diknameyi zayi ettim, yerusini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

DİKKAT: REI.MOBLÔ idrarmızı mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin 14 • 7 • 932 tarih v' 2 • 27 auıııaralı Ruhsatını haizdir. 

Afyon Memleket Hastahanesi Baştabipliğinden : 
Memleket hastanesinin eczayı tıbbiye ihtiyacı 22 Ağustos 939 

Salı günü saat 16 da daimi encümende ihalei kat'iyesi icra kılına

c:ağından taliplerin liste ve şartnamesini görmek üzere İstanbul 

Sıhhat Müdürlüğüne ve ihale gününden evvel de teminat melfıup· 

larile birlikte Afyon daimi encümen riyasltine müracaatları ilan 
olunur. (5871) 

-~KU OYO 
Yasblc, yatak ve yörganıırını muuaka kullanınız. 
Ya.aın accılı lıCIOCllarda yorpn haıını:ı:ın •nin H 
,yamafCllı lıaıtıt;y6 yalrlı ile ralıahnı temin eJer. 

Ku9tll,U yorg•n, 9Hte ve J••bk tl•tl•r1nd• 
mUhlm tenzllAt J•plldı. ( 1 ) llr•J• •l•c•tını:ı 
bir ku9tllyU J••tık bu ucu:ılutu ispata klfldlr. 
ADRES: latan bul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokak 

Kuıtüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankars ve Beyotlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında aahlır. 

TUZ 

inhisarlar lstanbul 
Başmüdürlüğünden 

15 Ağustos 1939 tarihinden itibaren 50 santilitrelik bira şişe
leri perakende olarak 16 ve 62 santilitrelik salon biraları da 20 
kuruşa satılacaktır. 14 Ağustos 939 günü akşamı ellerinde eski 
iiatlı bira bulunan bayiler mevcut miktarı gösterir bir beyanna
meyi en yakın İnhisar satış depolarına vermeleri ilan olunur. 

(6120) 

LEYLi ve NEHA RI--• 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLAR. 

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

Okul 18 eyliıl pazartesi günü açılacaktır. 

-·--· 
·Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinln tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrtlbe müddetlle 

angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılav hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatlan. 

atu n. --

Saffet Bektaş 

İNGILIZ ÇiM TOHUMU 

APU_NCAK S 
Beyoğlu İstiklal Cad. 304, Telg: SAPUNCAKİS - İstanbul, 

Tel: 40167 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma Komisyonundan 

l - İsteklisi çıkmadığından 3000 çift erat kundurası yeniden ve 
15 gün müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin olunan bedeli 14100 ve muvakkat teminatı 1058 li· 
radır. 

3 - İseklilerin kanuni·_. vesika ve teminat makbuzlarile 18/8/939 
Cuma günü saat 14 de Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han 
ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (5949) 

KIZILAY---. 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DİREKTORLOGONDEN : 
Yeni ders yılına hazırlanmaktadır. Okul geceli Ye para

sızdır. Okul, ı;enç Bayanların hasıtabakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha.tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıldır Teorık ve Pratiktir. Dersler hu· 
6Usi doktor profesörler ve muallimler tarafından verilir. İs
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesİ. 15 Eyliıl 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHlLıYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri: Pua, 
hariç lıer rtn 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2S. fıkıraya 

En son modeller üzerinden: 

Kusursuz Elbise 
Giymek isteyenler, İstanbulda 
Sultan Hamamında Camcıbaşı 

hanında 12 N o. da 

Lavon Parlak Terzihanesine 
müracaat edınız. Bizzat kendi eli

Ie dikilir, tediyatta kolaylık gös
terilir-

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni münıes~ili ve Neşri

yat Direktörü: A. N. 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHtı.1 HAR.İci 

Seaelllı: 1%00 Jtr. l300 llr. 
• a,bk IOO Kr. 18511 llr • 
1 a:rbk ... Kr. IOO llr. 
1 • ı .. J[r. 

!LAN 
TEK SU'ru!l 
S/.NT1M1 

Blrlııci Sahife 
ikinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 kıaftlf 
~ kıaftlf 
200 kunq 
100 kuruı 

50 kurllf 
so kıaftlf 

Gazeleml:rıde neıjrttlrıte· 

cek bl)cümlc ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf f1rketlnden ılınır . . 

Cinsi Miktarı Muhammen B. 
Lira Kr. 

% 7 ,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme şekli saati, 

Kalın kınnap 6000 Kg. 4320 324 Açık eksiltme a 
Kağıt düzeltme makinesi 1 adet 500 37 50 Pazarlık 15 
Püskürme cihazı 1 adet 700 52 50 !Pazarlık lfl 

I - Kalın kınnap nümunesi diğer 2 kalem eşyada şartnamc~ri mucibince hizalarında gösteriı
len usullerle satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında göste
rilmiştir. 

III - Eksiltme 25/VIIl/939 Cuma günü iKabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi kınnap nümunesi de 

görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %7,f!. güvenme paralarile birlikte mez 

kur komisyona gelmeleri. (6096) 

* 1 - Keşif, şartname ve projesi mucıbince İdaremfain Paş®ah-
çe Müskirat fabrikasında mevcut taktir kulesinin tevsii işi kapa
lı ?arf usuEle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 909.01 lira· 
dır. · 

UI - Eksiltme 14/VIII/939 Pazartesi günü saat 15 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

lV - Şartnameleı· her gün yukarıda sözü geçen Levazım Şu
be<;! Müdürlüğü veznesinden c60• kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü tekfü mektuplarını ka
nuni veEaik!e % 7,5 güvenme paraııı mald>uzu veya banka teminat 
mektubunu ve şartnamenin F fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva ede
cek ka.palı zarflarını i'iıale saatinden bir saat evvel mezkilr loomiıı
yoıı. başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri liizimdır .• 5653. 

Devlet Deniz yollan U. MUdürlUQünden 
İlave Trabzon Postası 

(Güneysu) vapuru 10 Ağustos Perşembe günü saat 17 de Ga-
lata nhtımından doğru Trabzona kalkacaktır. (6111) 

8UG0N 
KUM&AQASINA 
PAD4ATAN 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi bastalılr.lu 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

ak§&Dla kadar. Telefon: 23899 

Fransızca ve Almanca muha· 

bereye vakı! 

Muhasebe MDtehassısi 
Ticari, mali, sınayi firma ve

ya müessesede iş arıyor. 

Adres: Posta kutusu: 712 
İstanbul. 

KOCOK El 
YAlllN 

CEt( DEFTEll(NE 
IMZAATAH 
~OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

,TOR,K(Y 
ıs 

~ANKASI 


