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Büyük Trakya Manevraları 12 ADADA 
İtalyan T ahşidatı Manevra kumandanı Orgeneral F. Altay diyor ki: 

"-Yapmakta olduğumuz manevranın dünya siyaseti ile alakası 1 Leros adasında mühim bir 
tahtelbahir üssü kuruldu 

yoktur. Dünya harbe gidiyor diye kuvvet toplamış değiliz,, Bazı ecnebi mahafilden ge -
:len son haberlere göre, İtal -
yanların on ili adadaki aske -
ri ftaliyetleri genişlemiştir. 

Mütemadiyen sevkiyat yapıl
maktadır. İtalyanların büyük 
bir deniz iıssiı haline getirdik
leri Lercıo; adasındaki ahali di
ğer adalara nakled!Imı lerdir. 
f'alnos adası da aleliıcele bo-. 

italyanın Adalar umum va
lisi Kont _dö Ve.:hi neşrettiği 
bir emirname ile İtalf'an m~ 
murlarının yerlilerle temas -
larmı kat'i surette yasak et -
miştir. 

Araplar 1 T eshit Edilen Büyük Manevrala- Mi 111 Şef 
asla rın Programını Neşrediyoruz Bugün 

Leros adasında büyük mi~ • 
tarda benzin bulundurulmak -
tadır. Bu adada pek mühim bir 
tahtelbahir üssü de kurulmuş
tur. kanmazlar Manevra kumandanı ve ha- ~ehrı•mı"zde 

rekat müdürü birinci o.rdu mü- "J şaltılmıştır. 

"·~---------....!!!!!!"'9!!10, ..... .-..~--!!l!!!!!!!"!!!!"'!!!!'!!!!!!!!!I. 
Nazi ve bilhassa FllfİSt propa

ıanda makinelerinin cıqrtılan 
Suriye, Filistin, Mısır, bütün A· 
rabistanda fazlaca işletilmelde

clir. 
Türkiyenln bütün emeli, şim • 

di İslllm Devletlerinin hamisi 
olmakmış. İngiltere, Türkiye ile 
bir olarak Mısırı elde etmiye ça· 
!ışırken, diller ~ap memleketle· 
rini gözünün önüne getirmiyor• 
muş. Türklerin bir buçuk asır· 
danberi dü§manı olan Arapların 
daha büyük ahlatları, fevkalade 
müdafaa tertibatı almağa baş • 
lamışlarmış. Yani Türkiye, em· 
peryalbt gayeler peşinde koşu • 
yonnqı, bütün arzusu, iç Arabis
tana kadar yayılmakmış ..• 

"Fransızların bir darbımeseli 

vardır: 
Divisez, regnez.•. 

Ayırınız aralarına nifak soku • 
nuz ki, 'bukınedebilesiniz, haki· 
miyeti temin eyliyesiniz. 
· Yukarıdaki yazılar, al!ustosun 
dördüncü ve beşinci fiinlerinde, 
İtalyada çıkanlan gündelik ga· 
zetelerden ·Stampa• nın neş· 

reylediği yazılardan alınarak 
neşredilmiş, biz de hulAsasını 
kaydeyledik. Çünkü bu mugala· 
talara, hezeyanlara, etrafa korku 
salınmasına, iftiralara cevap 
vermek istiyoruz. 

* Atatürk - İsmet İnönü'nün 
tatbik ve icra eyledikleri inkı
lap, Tiirk milletinin malı olmuş· 
tur. Laik olmak, dinsizlik değil· 
dir. Hurafeler atılmış, fikirler • 
den silinmiş, İslamlık dini, her 
Türkün maneviyatında, akidesin 
de serbest bir halde bırakılmış, 
din ile dünya. işleri ayrılmış, ka
nunlarını, örf ve adetlerini ilahi 
naslardan alan eski Türkiye, hi
Hlfet Türkiyesi yerine, içtimai, 
milli, adli, iktisadi bütün işleri
ne, varlıklarıııa, laik esaslara gö 
re sahip olan Türk milleti mey
dana g~lmiştir. 

Milli mücadeleye, iki büyük, 
Ebedi ve Milli Şef, Atatürk - İs· 
met İnönü büyük rehberlikte, 
kumandada bulunmuşlar, sevk 
ve idare eylemişler, büyük za -
ferden, Cüınhuriyetin ilanını!Jln, 
liiik Türkiyenin kurulmasından, 
bilahare Lozan sulbünden sonra 
dahi, bütün inkılapları ayni iki 
Bii)·ük Şef birlikte yapmışlar, 
lalbik ve idare eylemişler, Tilrk 
milletinın bugünkü ilerlemesini, 
riirk vatanının imannı temin et 
mişlerdir. Büyiik, Milli, Ebedi 
Şeflerin karakterlerini, şahsi ha 
yatlarını ele alarak, iftiralarda 
bulunmak, yalnız hezeyan değil, 
küstahlıktır. 

Türkiye Cümhuriyetini kuran 
Biiyiik, Ebedi ve !\filli Şefler, 
hilafeti ilga edince, onun bütün 
.esa.c;larını, o devrin politikasını, 

(Arkası 3 ilncil sayfada) 

lk:ta:n 

fetti§i orgeneral Fahreddin Al
tay manevra kumandan muavin 
liğini yapacak genel kurmay ;_ 
kinei başkanı oııgeneral Asım 

Gündüz ve maneovra kurnandan-
lığı genelkurmay reisi general 
Zeki ile birlikte dün sabah Har• 
biyedeki •Ordu evi. nde manev
raya iştirak edecek kumandan
ları ".e halkem heyeti azalarını 

ayrı ayrı kabul ederek kendile-

• 
Reisicumhurumuz 

Saat 11 de fstanbulu 
şereflendiriyorlar 

Ankara, 10 (A.A.) - Reisi -
cüınhur İsmet İnönü ve Bayan 
İnönü refakatlerinde Harıciye 
Vekili Şükrü Saraçoğlu o!duğu 

halde b:ı akşam saat 21.40 ta hu-
rile va~ifeleri hakkında görüş- susi trenle Ankarada'l hareket 
müştür. buyurmuşlar ve ıstasyon<la Baş-

Orgeneral Fahreddı.n Altay, vekıJ Dr. Refik Saydam, Genel-
orgeneral Asım Gündüz ve ge- kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
neral Zeki cumartesi günü ma- Çakmak. şehrinuzde bulunan v~ 
nevra sahasına hareket ede.:ek- killer, mebuslar, vekaletler ileri 
!erdir. Diğer manevra juıroan.,. gelenleri, Ankara Vali vekili, 

Takas Ltd. Şirketi 
Ticaret Vekilimiz Şirketin 
Mahiyeti ve Vazifesi Hak
kında Beyanatta Bulundu 

Ankara, 10 (İKDAM Muha-
bırinden) - Memleketimizin ik 
tısadi hayatında mühun bir mev 
ki alacak olan Takas Limited 

şirketı ve vazife6i hakkında ken
clisHe gorüşen gazete.:ilere Ti -
caret Vekilimiz Cezmı Erçin ez 

(Arkası 3 iıncü sayfada) 

1111uınmm 
dan ve hakemkri bugünden Hı- r. , ~'vf.erkez Jcumandanı ve Emruyet ..., 
baren vazifeleri başına gidecek- ' Direktöru tarafından uğurlan - =a i t!!ll 
lerdir. nuşlardır. ~ !I 

Mareşal Fevzi Çakmağın pa- Kalabalık bir halk kütlesi Mil- ~ ~ 

~ == zartesi günü şehr>mize gelerek 11 Şefimizi heyecanla alkışlamış- :::::; -

P;i:'~~;'_ A.i;:,~;:·r;·:h
0

i1i;·; Vekilinin i Sabah Posta~İ 
hududundaki vaziyet Gazetemize Beyanatı = Başmuharriri: ;~1 . . 1 Eski T evhidiefkôr Başmuhar- 'I 

İtalya ve Almanya Hariciye lstanbulun imarı Tam Onbeş ! riri Ebüzziya Zade Velid ı: 
Nazırlarıbugüngörüşecekler Senede Tamamlanacaktır : I 

!i!l!S ~ Varşova, 10 (Hususi) - Leh 
• Alman hududunda vaırlyet ne
zaket kasbetmeğe başlamıştır. 
Evvelki gün Leh hudut muha -
fızları bir Alman müfrezesine 
ateş açmağa mecbur kalmışla_r • 
dır. Alman müfrezesi Kamen.ıka 
civarında Leh hududundan ıçe- I 
riye girmiş ve 300 metre kadar 
ilerlemiştir. Leh hudut muhafız 

- en Allarının ihtarlarına ragm • 
man askerleri yürüyüşlerine de 
vam etmişler, bunun üzeııine a-

• ti" de kal-teş açmak mecbunye n . 
mışlardır. Bu müsademede bır 

Alman askeri yaralanmış ve ya
ralı asker geriye döruneğe me<:
bur kalan müfreze taTafından 
hududun öbür tarafına ~iril -
miştir. Bu tecavüzden maksadın 
ne olduğu iyice anlaşılamamış • 
tır. 

Ber!in, 10 (A.A.) - Alman 

ve İtalyan hariciye nazırları, 

iki müttefık memleketin m~ 

terek siyaseti ile alakadar mese

leleri birlikte tetkik için bugün-

, Salzburgda buluşaca<klardır. 
(Arkası 3 ilncil sayfada) 

Dahiliye Vekili Faik Öztralı: 
dün öğleden evvel belediyede 
meşgul olmuş, imar işleri haık -
kında konuşmak üzere yapılan 
toplantıda bulunmuştur. 

Vekil, bir muharririmize tun 
ları söyleınişbir: 

- f,,tanbulun on beş senelik 
imar plaııı üzerinde verilen iza
hatı din'lediıın. Hükfımet İstan-
bul belediyesine bu hususta e
linden gelen bütün yardımları 

yapmağa çalışacaktır. Belediye
lere bulunacak yeni varidat men 
baları üzerinde çalışıyoruz. Mec-

ltalyanlar Yaya Kalacaklar!. 
Propagandacılar Bulgaristanı 
Hayali VaitlerleKandıracaklar 
Kundakçılar Top Tüfek Hediyesinin Para Etme
diğini Görünce bir Taraftan da Bulgar Hükumetini 

Tehditle Maksatlarını Elde Etmeğe Çalışıyorlar 
(Yazısı 3 üncü sayfamızda ) 

Vekil Belediyeden çıkarken 

lis de bizden bunu esirgemfy&
cektır. Biz, teknlsiyenlerfn bize 
yapmak lüzumunu gösterdikle
ri şeyleri muhakkak yapmak 

azmındeyiz. Yalnız, bu nevi bü
yük imar hareket'lerinde yarın 

tenkide uğ"rıyae<ığız. Hatalardan 
korkulabilir. Bu hususta çok 
titiz da\Tanıyoruz.> 

ı Arkası 3. cil sayfada) 

i talya Balka 1 : 
1 ler· apabilir? 1 
; Bu mUhlm yazıyı 14 Ağustos '.: 
s;; Pazartesi gUnU iKDAM Sabah = 

1 Postasında merakla okuyunuz. = 
~ == iii. = 1 Yeni ellerde, yeni kadrosu, zengin mün· 1 
§

1 
dericatı ile çıkıyor. 14 Ağustos Türk mat-=~~ 
buatı için tarihi bir gün ve hakiki bir ha- = 

ı, dise olacak İKDAM'! mutlaka bekleyiniz. ı

1 1 KD A M • Sabah Postası genlt 
;; kadrosu içine Pr. Dr • HiLMi E il - ÖMER BUDDA yı da almıttır. li 
S IK O A M, 1 BAMBAŞKA BiR ÇEŞNi VE ~ 
i OZDE BULACA K VE GORECEKSINIZ i 
e; -.. -- - == 1 Büyük hazırlıklarımız, geniş neşriyat : 
§ programımız, kuvvetli hamlelerimiz ~ 
İ sizi hayrette bırakacak, sürpriz olacak. ! 
~ ~nıııııınııııuınnınuıınıııııııuııııııınllllllllllllilllllllllilHOllBRllllIDIUIDllllillO llllllllllll-



SAYF."" ! 

Bir kadın ve bir erkek1 

muharrir arasında 
• 

Suat Derviş ihtida Etti!. 
Yazan: Zahir Güvemli 

Evvelki günkü Haber gazete
~ini okurken, bir kadın yazıcı -
nin fıkrasını gördüm. 

l\luh3lrir yazı ına şöyle bir 
serle•·ha koymuş: •Türk gençli· 
ğine inanıyoruz!• 

Heıu~n bir sütunluk fıkrada 

okuyucularımızın biri tarahndan 
gönderilen bir mektupla bu mek· 
tup hakkındaki düşünceleri an
latılıyor. 

Daha başlıktan itibaren mu • 
harririn •İnktlcip devrinde ve en 
iyi şartlar içinıle yetişmiş olan 
geııç Türk nesline• inandığı an· 
tl~ıyor. Buna istinaden de, 
bir spor hadisesi dolayısile, ih· 
timal, yine ayni gazete mohar • 
rirlerinden birinin evvelce birin· 
ci sayfada neşrolunmuş bolu -
nan fikirlerine iştirak ediline -
iliği öyleniyor. 

Meselenin bu cephesi, ayrıca 
miinakaşası kabil bir hadise teş· 
kil ~tliğintlen, bir tanfa bırakı· 
yorum. 

Iaksadım, bir kere de Peya • 
mi Safanıa mütenakız fikirleri 
bulunduğunu ilan eden bir yazı. 
snu görmüş olduğum muharriri 
kendi hakkında düşünmiye, bu 
vesile ile, sevkedebilme.ktir. 

Üç sene evvel •1936 modeli 
gençler v. s.• işimli bir broşiir • 
d.eki mak!ılesin.de •zümre• ih· 
tiyat kaydile Türk gençliğini za
nllı bulan keadisi değil midir?. 

Üç senelik samanda bir neslin 
değişmesi mi\mkün olmadığına 

göre Bayan Suat Dervişin ibti • 

dasını kabul etmek !azını geli • 
yor. 

Filhakika, adı g~en broşürde, 
Namık Kemal ihtifali vesilesile 
kendilerine artık acımadığını 

söy !ediği nesil, şimdi, biitün inanç 
!arını bağlamış olduklarını söy • 
!ediği nesildir. 

Bugiin •Tiirk muharrirleri 
genç nc>ile yapılan ithamları 

haklı bulmak şöyle durmn, bi· 
!akis bu ithamlar kar~ı.sında bü
yük birnefret hissetmektedir.> 
diye, tabii kendileri gibi hem 
•edip11 olan, heın de, daha ana
dilini tanımıyanlan hesabına sa 
lıihiyetle fikir beyan eden Ba -
yan, övdüğü gençliğe üç sene ev· 
vel •millet!. Vatan! Ülkü!. di • 
yorsunuz ve sonra ne yapıyor -
sunuz? .. Palavra!• tarzında hi· 
tap ediyordu. 

Bugün •Türk milletinin nesil
leri her geçen gün diinden daha 
üstün bir ~ekilde yetişmektedir• 
gibi berbat bir cünile ile iltifat 
buyurdukları ayni neslin münev 
ver bir ekseriyetini o zan1an: 

•'Üniversitede okuyorsunuz
Sizc mii,bet bir fikir bildirmiyor 
!ar mı?• diye tahkir ediyorlar -
clı. 

Bayan Suat Dervişin ibtidasını 
samimi saysak bile, son yazıla -
rının hemen yegine doğru cüm
lesini kendi haklarında irattan 
geri durmıyacağız: 

Kalem denilen muhterem va· 
sılanın hazan ne yanlışlıklar ya
pabilceğine hayret ediyoruz. 

Znhir Sıtkı GÜVEMLİ 

r HADİSEL~~ KARŞISINDA B 
• DUNYA MATBUATI 

" Bay Çemberlay'nın 
devrialem seyahati 

Çemberlaynin Avam kama
rasında yapacağı teklifin ismi 
şu mealde olmalıdır: Moskova 
tarikıyle Danzig'den Tokyo'ya! 

Danzig senatosu, İngiliz • Ja· 
pon konuşmal•nnı dinliyor ve 
vaziyeti tadıl ediyor. Ruzvelt'in 
teşebbüsleri, demokratlarda ol· 
duğu gibi totalıter devletler ara· 
sında da ihtiliıtl•r yapıyor. Ja· 
ponlarla olan ticaret muahede· 
sinı feshetmesi, Bcrlin, Roma ve 
Tokyo'da şiddetli tefsirlere yol 
açtı. 

Belçika tahkimatı, Fransızların 

Majino hattı inşaatı ba.şladığı 

sıralarda başlar. Fakat bu inşaat 
son derece gizli devam etmiştir. 
Hatta o kadar ki, bu kuvvetli 
h&ttan, halkın çoğu haberdar de
ğildir. Longvi'den Liyej'e kadar 
uzanan arızalı ar•zi kıymetli bir 
tabii sed halindedir. Bu tabii 
müdafaayı. yollara hakım top
larla, serpilmi~ lağımlarla köp
rüleri ve yol ağızlarını kesecek 
olan bütün vasıtjilarla suni mü· 
dafaa da itmam ve ikmal etti. 

16 Ağustosta 
Bira Ucuzluyor 

Bir Şişe Bira 16 
Kuruşa Satılacak 
16 ağustos sabahından itiba

ren bir şişe bira her tarafta 16 
kuruş olarak satılmağa başlıya
caktır. 15 ağustos akşamına ka· 
dar bütün bira satıcıları ellerin 
de bulunan eski fiyatlardaki bi 
ralan İnhisarlar idraesine bil -
dircrniş olacaktır. İdare aradaki 
fiyat farkını derhal ödiyecektir. 

Yalnız bira fiyatları yarı ya· 
riya ucuzlad:ıktan sonra gazi
no, birahane ve bah~lerde sa· 
tılan duble fiyatlarında da la
zım gelen tenzilatın yapılması 

belediye tarafından kontrol edi-
lecektir. 

---000>---

Maarif Vekili bugün 
lzmire gidiyor 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel dün kamplarda tetkik.atta 
bulunmuş, öğleden sonra vali 
ile konuşmuştur. Vekil bugün 
İzmire gidecektir. 

Hariçten getirilen 
manifatııralar 

İKOA~ 

.......................... 
f Haklı d•Oil mi ? ı 
iHerşeyı 
j Belediyeden İ 
ı beklenir mi? i 
i Okuyucularınızdan l\1usta · ı 
ı fa Nanuk imzasile aldığınıız ı 
ı mektupta deniliyor ki: ı 
ı - Bizde garip bir adet var. ı 
ı Her şeyi belediyeden bekliyo- ı 
ı ruz. Fakat bu da doğru de • ı 
ı ğiJ. Biraz da şehir balkının ı 
ı kendi evi, kendi sokağını te· ıı 
ı mizlemesi litzını gelnıez mi? 

i
ı Oturduğum sokakta birçok ev· i 

!er var. Akşam kıymetli kom· ı 
şulanınızdan birinin en büyük 

ıı zevki söylemiye utanıyorum. f 
ı Balgam ile sokağa tükürmek· ı . 

tir. Daha başka bir komşumu· ı i zun çocukları da evlerine de· ı i ğil kapılarının önüne pislik a- ı 
ı tarlar. Tabii bunlardan gören ı 
ı diğerlerine de sirayet ediyor. ı 

1 

ı Geçenlerde bizim sokak ge • ı 
ı çilmez oldu. Kime şikayet e- ı 

ı deyim. Allah razı olsun bir sa- ı 1 
· ; hah bir komiser ve iki polis, ı' 
ı bizim sokaktan geçmiş, bu ı 
ı pisliği görünce evlere tenbih ı 
ı etmişler. Ceza yazıyoruz diye ı 
ı de ilave etmişler. ı 
ı Bir dakika sonra bizim so - ı 

Avrupadan manifatura eşya· ı kağı görseydiniz. Kadınlar, ço ı 
sı getiren tüccarlar bu malların ı cuklar kapıcıların hepsinin e· i 
halisi yerine sun'i kumaş çık- ı !inde birer ııdet süpürge .. Bi· 
ması üzerine gümrüklerde bir ı rer kova da su .. Bir taraftan ı 
çok müşkülata maruz kalıyor . ı sokak temizleniyor, bir taraf- ı 
!ar ve para cezası veriyorlardı. ı tan da sulanıyor. Halbuki her f 
Halbuki tüccarın doğrudan doğ ı gün vazgeçtim. Her hafta her ı 
ruya kumaş istemesi üzerine fab ı şehirli bu işi yapmış olsa şe- ı 
rikalar kendiliklerinden sun'i ı bir tertemiz olur. ı 
kumaş gönderiyorlardı. . ı Bunu halka telkin etmek i- ı 

Dün gümrüklere Vekaletten ı Çin uğraşmak belediyenin ycp ı 
gelen bir emirle tüccarların e- ı yeni bir vazüesidir. Madem ki i 
il. nde olm ib' b t d ı şehrin temizlii!'ini bilmiyoruz. 

ıyan rr se ep en o-

layı bundan sonra ceza alınma- i B~~ete~~yucurnuzun 1 
ması bildirilmiştir. ı bu çok haklı sözüne ne denir. 

Bir kaçakçılık tahkikatı ı 
Bundan bir müddet evvel ı ....................... ~~·/ 

Haklı deOn mi ? 

Tophanedeki Fort atelyelerina -
den birçok, otomobil aksarru a
lan birkaç tüccar burda mallar 
arasında yeni olanları da güm
rüklerden eski diye geçirmişler 
ve böylelikle az resim vererek 
kaçakçılık yapmışlardı. 1 milyon 
parçadan mürekkep olan eşya· 

!arın gümrük müfettişleri tara
frndan yapılan tetkıkleri bitmiş 

ve bunlardan bir kısmının ka-

çak addedileceği kat'i olarak an 

!aşılmıştır. 

Müfettişler tarafından hazır

lanmakta olan fezleke. bugün -

!erde Vekalete gönderilecektir. 

Yeni ısmarlanacak kücük 
vapurlar 

İngiltereye ısmarlanmakta o
lan 11 büyük posta vapurundan 
başka liman içinde işlemek ü
zere Akay vapurları sisteminde 
de iki vapur daha siparişi takar 
rur etmiştir. 

Bu vapurlar gelecek yaza ka 
dar limanımıza gelecektir. 1 

Vazifesi:ıi :hmal e 'en polis 
Hasan Tahsin ismınde bir po

lis memuru vazifesini ihmai et
mek suçile 2 inci ceza mahkeme 
sine verilmiştir. 

İstanbulun Süt 
meselesi 

Vali gazetemize 
beyanatta bulundu 
İstanbulda yapılacak süt fab· 

rikası hakkında Ankarada te • 
maslar yapan belediye İktısat 
müdürü muvaffakıyetle dön -
müştür. Bu hususta vali bir mu 
harririmize şunları söylemiştir: 

- İstanbul şehrinin hayati me 
seleleriııden birisi de süt işidir. 

Belediye, halka temiz ve sıhhi 

süt temin etmeyi kC'lldisine bir 
vazife edinmiştir. 

Bu mevzu etrafında ~imdiye ka 
dar birçok te§ebbüslerde bulu -
nu1ınuş ise de müsbet bir netice 
alınamamıştır. 

Bazı Avrupa memleketlerinde 
bile tam manasile hallolunamı • 
yan bu u;ıe sayın Ziraat Vekili
mizin kıymetli aliıka ve müza -
beretlerile müsbet bir hal yolu· 
nu tutmuş bulunmaktayız. Bu 
maksatla birkıtÇ aydanberi şeh· 
rimizde çalışan mütehassıslar ko 
misyonu mesaisi, mufassal bir 
raporla kendilerine arzedi'mişti. 
Müşarünileyh, Ankaraya av -

detlerinde bu işi Vekalet erkiı

nile de görüşmek üzere iktısat 

müdürümüzü Ankaraya davet et 
ınişler ve mütehassıslar komis
yonunca hazırlanan süt pastöri -
zasyon projesi üzrinde yapı -
lan tel kik ve müzakerelerden 
sonra Ziraat Vekaleti namına 

Devlet Ziraat İşletmııleri Kuru
munun büyük bir hisse ile işti -
rak edeceki bir anonim şirket 

teşkiline karar vermişlerdir. 
Kurulmak üzeıııı 'bulunan bu 

şirketin sermayesi sekiz yüz bin 
liradır. Bunun beş yüz elli bin 
lirası Devlet Ziraat İşletmeleri 
Kurumu, iki yüz elli bin lirası da 
İstanbul belediyesi ile İstanbul 
süt müstahsilleri tarafından te
min oluna<:aktır. 
Şirketi kurmak .için i~ap eden 

kanuni formaliteleri ve müktezi 
fabrika siparişlerini yapmak üze 
re devlet ziraat işletmeleri kuru 
mu idare meclisi reisi Cemilin 
reisliğine beş kişilı1ı: bir heyet 
teşkil olunmuş ve faaliyete ge
çilmiştir. 

---000--

Alış talimleri 
Bugün saat 9 dan on bire ka

dar Zeytinburnu fabrikasından 

denize doğru top atışları yapıla
caktır, deniz vasıLalarının bu sa 
atlerde sahilden açıkta geçme
si alakadarlara bildirilmiştir. 

Olümden Kurtuldu 

1 JAdliye koridorlarında / 
24 SAAT 

Polis memuruna 
bıçak çekmiş 

Dün 3 ay hapse 
mahkum oldu 

M:ehmet .sminde bir adam 
Beyoğlunda Hamalbaşında Ha· 
san Akyol ismınde bir polis me 
muruna bıçak çekmek ve ölüm 
le tehdit suçile yakalanarak ad
liyeye teslim olunmuştur. 

Davacı polis memuru dün 
dördüncü asliye cezada hadise· 
yi şu suretle anlatmıştır: 

•- Beyoğlunda Hamalbaşın 

dan geçiyordum. cİmdat! İm -
dal!> diye bir ses işittim. Koş· 

tum. Suc;.Ju Mchmediıi elinde 
bıçak olduğu halde birini kova· 
ladığ,nı gördüm. Kendiıf:ne 

cDur ! • dedimse de aldırmadı. 

Sonradan isminin Vangel oldu· 
ğunu öğrend'ğim adamı kova -
)amağa devam etti. Vangel bir 
eve kaçtı. Mehmedin yanına gi· 
dip bıçağı istedim. İki defa bı -
çağını havada tehditkarane sal· 
ladıktaıı sonra bana: 

- cYanıma yaklaşma!.. Ya
karını!• dedi. 

Bu vaziyet karşısında taban
camı çektim. Ve gelen bekçinin 
yardımiyle kendisini yakala -
dık!.. 

Bundan sonra dinlenen şahit 
!er de vak'ayı yukarıdaki şekil 
de anlatmışlardır. 

Mahkeme neticede cünmü sa
bit görmüş ve Mehmedi 3 ay 
2 gün hapse mahküm ederek he 
men tevkif etmiştir .. 

1 Karısını ölümle tehdit etmiş 
Kasırnpaşada oturan Musta· 

fa isminde bir genç karısı Le
manı dövmek ve ölüm kasdile 
bıçak çekmek ve polise de ha
karet etmek suçile. dün akşam 
cürmümeşhut mahkemesine ve
rilmiştir. 

Davacı mahkemede: 
- .Galatasaray yerlimallar 

sergisine gitmiştim. Yanımda 

bir arka<laşım vardı. Akşam ser 
giden eve biraz geç döndük. Ko· 
cam erken gelmiş. Beni bu· 
lamayınca kızmış. Sofrada kav
ga ettik ve bana bıçakla, sonra 
da çatalla vurmak istedi. Ben 

' odama kaçtım. Oraya da geldi 
ve beni yatağımın üstüne atarak 
çeıwmden tutup ağzrrnı yırtmak 
istedi. Var kuvvetimle cİmdat!. 
diye bağırdım. Karşımızdaki ka 
raakoldan koştular. Kendisıni 

yakaladılar'. ... • demiştir. 

Bundan sonra davacı polis 
memuru Şakir dinlenmiş ve: 
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Askeri hazırlıklar, 
·siyasi uğraşnıalar 
Avrupada, Balkanlarda, Afıi· 

kada, Akdnizde, Baltık ,.e ~imal 
denizlerinde kara, deniz, ha\'a 
harplrine hazırlıklar yapmakla 
uğraşan mih\·er devletleri er • 
kanı, siyasi sahalarda dahi hüm
malı faaliyet gösteriyorlar, ken 
dilerini, harp zamanında birlik· 
te yürüyecek müttefiklere malik 
olduklannı göstermek istiyorlar, 
Yeni müttefikler aramak tecrübe 
lerini tekrarlıyorlar. Her fırsat· 
tan istifadeye çalışıyorlar. 

Romanya Kralı Majeste Ka -
rol'un Akdenizde, kendi yatla
rile bir seyahate çıktığını gaze· 
teleri okuyan herkes bilir. Kra • 
lın bu hususi seyahatini, İtalya 
hükfuncli reisi Sinyor Mu.sofi· 
ni•nin siyasi neticeleıe çevir • 
mek fırsatını aradığı anlaşılı • 
yor. f\vrnpa lt"zetelerinde görü· 
len bazı haberlerde bu hususta 
malumat veriliyor. 

Mll'iı""lini'nin plinı veya Kral 
Karol ile görüşmed~n evvel tek· 
lifi şunlarmış: 

Macaristan ve Bulgaristan ile 
Romanya ara,ındaki ihtilafın 

halline tavassutta bulunmak, ih· 
tilafı uzlaşmaya kalbeylemek 
buna mukabil de Roınanya'nın 

Balkan Antanlından ayrılmasını 
mihver devletlerile birlikte ha -
reketini temin etmek.. 

Pliın fena değil, cazibelidir. 
Bu çekici planın tatbikinetota -
!iter hükiımetleri esasen geçen 
senelerdenberi çalıştılar, Arnavut 
luk işgallinden evvel, Çekoslo • 
vakyanın ilhakından sonra tek • 
rarladılar, fakat muvaffak ola -
madılar. Yugoslavyayı, Roman· 
yayı Balkan Antantından çıkar· 
mak, mihver devletlerine karşı 
hiç olmazsa teveccühkılr ve bi· 
taraf halde bulundurmak, Yuna· 
nistan hükumetini tehdit ede • 
rek, korkularak bir kenarda ken 
dilerine itaatli bir hale getirmek 
Bulgaristanı emirlrine göre ha· 
reket ettirmelc, Türkiyeyi yal • 
nız bırakmak 'C'eya kendilerine 
itaate mecbur eylemek.. 

Totaliter dvletler şeDeri ve 
diplomatlari parlak ve caz.ib4'1i 
planlar hazırlıyorlar, fakat bu 
devletlerin şeflerinin, ı"1<eri er· 
kanının, bazı si:ıraset adamlarının 

umumi tabirle ihtiraslarının. böy 
le cazibeli plinlarm tatbikine 
engel olduğu görülüyor. 

İktnadi, mülki nüfuz, vesayet, 
tehlike içine Romen milletini a
taak hareketlere Majeste Kral 
Karol'un muvafakat etıniyece -
ğini, İtalya Başvekilinin bilmesi 
icap eylerdi. 

Paris - Soir 

E elçika'nın Majino hattı 
Liyej'de, eski tahkimat yeni· 

leştirildi. Faka.t Fransız hattını 
çok andıran Belçika Majino hat
tı şehrin şarkında on beş kilo· 
metreye kadar uzanmaktadır. 

Bu hat, Holanda hududunda Möz 
çayına birleşecektir. 

D!lgu vapuruna safra kondu Fakat müddeiumumi; kendi
sine tevdi edilen resmi evrakın 
muamelelerini geç yapmaktan 
maznun bulunan polisin berae
tini istmiştir. Muhakeme karar 
için kalmıştır. 

Salih oğlu Süleyman ismin
de bir adam dün İstinyede de-

- cİmdat! • sesini işitip eve. 
girince Mustafa: 

- cSakın yanıma gelmeyi -
niz .. Asabiyet içindeyim .. Evve
la sizi öldürürüm sonra da ken 
elime kıyarım! .. • dedi ve bize 
hakaret etti. Kendisini yaka· 
!atlık!..• demiştir. 

Balkan milletleri birliğini, Bal 
kan Antantını, Bulgar biilriinıe
tinin şiipbeli hareketlerine rağ· 
men bozamıyanldannı yine to· 
taliter devletlerin siyaset adaın· 
!arının anlaması icap eder. 

Fransa, büyük harpteki tecrü
beden mütenebbih olarak şark 
budutlannı korumak için muaz· 
zam bır Majino hattı kurarken, 
ben yanda Belçika da faaliyet. 
siz ve atıl duramazdı. Çünkü 
Fransa gibi, o da istiliya uğra· 
mış. azap çekmişti. Fransa gibi, 
kendisini emniyette tutmak için, 
o da delinmesi ve alınması im· 
kansız bir beton zırh vücude ge; 
tırmek ihtiyacını duydu. 

Belçika, müdafaasını iki şey
le temın eder: 1 - cSu hattı., 
2 - Tahkimat hattı. 

Belçika'da su hattı, Liycj'den 
Holanda hududuna kadar uzar 
nır. Bu su hattını, Belçika ve 
Holanda'dan geçen Möz ırmağı 
ile kanallann heyeti umumiyesi 
ni teşkil eder. Bu kanallar şun· 
lard;r: Holanda topraklarındaki 
Julıana kanalı ile, Belçika'da iJ. 
tisak kanalı denen Alber kana
lıdır. 

Bu kanalın uzunluğu 122 kilo· 
metredir. Kanalda allı bent var
dır. 1914 de, Yser çayının bent
leri biitün kapılarını açarak mu
azzam su kütlelerini ortalığa 

yaymış, bu suretle Alman ilerle
mesini mühim derecede güçleş
tirmişti. İşte Alber kanalının 
sedleri de, icabında ayni vari!e
yi görecektir. 

Belçika müdafaasının ikinci 
uruurunu tahkimat teşkil eder. 

Tank, zırhlı otomobil gibi hü
cum arablarınm geçmesine mü· 
sait mıntakalar ray tarlalariyle 

. kapatılmıştır. Esasen bu mınta
kalara mayn serpilmiştir. Bu 
ınıntakanın arka kısmında ge-

l ııış bir demir tel ö;güsü uzan
maktadır. Şurada burada gizil 
tank hendekleri vardır. Bütün 
bu yerler, esasen makineli tüfek, 
ve zırhlara bürünmii.ş topların 

endaht sahaları içinde bulun
maktadır. Toprağın iç tabakala
rında, bitip tükenmez ııaleriler 

vardır. Bu galeriler. <'ndaht ku· 
vulınnı. hava deliklerini ve 
mahreçlerini biribirine h•~lar. 

Belçika yeraltı istihk5mhrın

da elektrik tesisatı, ha,·alanıiır

ma, teshin•t ve tenvirat cihn· 
lan vardır. Muhtelif ,·eraltı kat· 
larınd asansörler, si1'ih deoola
n, mühimmat anbarları. m"tf k· 
Iar ve imdat postaları vardır. 

B{\lrik a yero:ılf1 iı::tihk;rrıl.,rınrl~

ki b~zı ıı•leriler. yüz metre de
rinliğe kadar iner. 

Bu müdafaa manzumesi. hu· 
duda uzanan, ve Liyej müdafaa· 
sının solunda Moz çayına birle
şen Alber kanalının kıyılarını 

himaye eden bir batla itmam 
edilmektedir. 

Almanyada inşa edilen 5300 

tonluk Doğu vapurunda müva

zenesizlik görülmüş ve bunun • 

düzeltilmesi için v.apura 4 - 5 

yüz ton safra konulması karar· 

!aşmıştı. 

Bu müvazenesizlikler Doğu 

nun eşi o1an yine 5300 tonluk 
' Egemen ve ~eniz vapurlarında 

aynen vardır. Bu vapurlara da 

safra konacaktır. Bu yüzden üç 

vapurun limanımıza glmesi hay

li gecikecektir. 

l nize girmiş. Fakat yüzmek bil· 
miyen Süleymanın feryadına 

koşanlar kendisini muhakkak 
bir ölümden kurtarmışlardır. 

rs;;·d;-·G;~;i·;;ıı 
Yazan : Mahmut Yesari 1 

Senenin en güzel, en heyecanlı edebi romanı~ Hazin ve çılgın 1 
bir aşkın meraklı bikiye1i .. Sevda Geceleri okuduğunuz roman • I 
!arın en iyisi olacaktır. 1 ................................................ 

ResömDerD: 
. . .. "' 

Bilfilıare mahkeme şahit cel
bi için kalmıştır. 

Yapağı satışları 
Alınanlar İstanbul piyasasın 

dan yapağı, tiftik ve deri iste -
mektedir !er. 

Bu maddeler üzerine hararet 
ti satışlar yapılmaktadır. 

Japonya ile ya~ılan siyasi ve 
askeri kurlarında yeni safha -
!ara girdiği anlaşılmaktadır. 

Japonya hükiımetinin sabık 

Harbiye Nazırı General Terabuşi 
ile, eski Bahriye Nazırı Amini 
Osurni ve bazı zabitler bu ayın 
sonlarında Nuremberg'te topla • 
nacak Nazi kongre•İne gelecek· 
!er, Hitelr'le görüşeceklermiş. 

Bu sabık nazırlar, bugünkü Ja • 
ponya kabinesi reisi olan Ilira· 
ourna ile arkadaşlarının nisbeten 
orta siyesetlerine karşı, müfrit 
asker~ grup taraftarları arasın -
da bulunmakla ı,nınmışlardır. 

Nazi kongresi. Almanya • Japon-

! ya • İtalya askeri ittifakının im· 
zasile neticelenecckmiş. 

- 1. Bcrlin ve Roma hükumetleri 

Oiin bir kamyon devrildi. :mr film Şirketi şehrimizde çal~ak Uzere heyet gönderdi. Yukardaki resimler devrilen otobüsü ve 
filın!İfketinin kazaya uirayan otobrt ile diier otobrlan &örülmektedir, 

Japonların, kendi menfaatlerini 
temin için, Alman ve İtalyan 
hükfunetlcrini bir alet olarak 
kullanmasından, aldanmış bulun 
masından kafi derecede ibret der 
si alamamıslardır. 

Rüşvetten suçlu Polis 
Rüşvetten suçlu memur Ete· 

min muhakemesine diin ikınci 

cezada bakılmıştır. Müddeiumu 

mi maznunun cürmünün sabit 

olduğunu söyliyerek tecziyesini 

istemiştir. Muhakeme karara kal 

mıştır. 

e.rarnn T r 1 ~~ n~ mu •ıK C e Zu• ·-· 
bu kıs g z ntıi~ ye· ·akt.r 

l va mumt . ll'1 
.,,,....., ___ 
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ATATURK 

iSTiKLAL 

HAR B 1 

• 
işgal günü 

Lüzumlu ve müstacel görülen 
tetbirler ittihaz ve tatbik edildi 

-54-
Bu nazik zama:nda, müsli • 

man olsun, gayrimüslim ol • 
sun, herkesin vazifesi, kendi 
işin egücüne bakmak, asayı -
fİll teminine hizmet etmek, Dev 
}eti · Osmaniyenin enkazın • 
dan yeni bir TürJı:iyenin ih • 
dası için son bir ümidi cillJ1eile -
rile mahvetmek isteyenlerin iğ
falatına kapıhnamak ve halen 
makarrı saltanat kalan İstanbul
dan ita olunacak evamire itaat 

etmektir. 
Balilda zikrolunan teşvilııata iş 

tiril eden eşhasın barzıları, Der
saadelte derd~ olU11arak, on • 
)ar tabii kendi et.l'dnden v.e bi
lahare o ei'alin neticesi olarak 
vulouu melhuz ah'llalden mes'ul 
tutulacaJı:tır. 

Kuvvei İşgaliye 
Bu tebliğ mliAasehetile der•al 

ıu tamimi yaptıın: 
16 Mart 1920 

Umumi Vali ve Kumandanlara 
ve Müdıdaai Hukuk Heyetlerine 

bu hareketin takdiri mahiyetini 
rsmi ~a ve .Amerikanm 
değil, ilmu irfan ve medeniyet 
Avrupa ve Amerikaaının vic -
daruna tevdi ile iktifa ve ibu 
lıiı.diseden tevellüt edecek mes'u 
liyeti azimei tarihiy~ son de
fa b:>r daha na.um dikkati umu • 
miyi celbederiz. Davamızın met
ruiyet ve ku1.siyeti, bu müşkül 
zamanlarda, Cenabı Halttan ısoıı 
ra en büyük zahfrimlıdir. 

Anadolıı ve Rumeli Müdaiaai 
Hukuk H"yeti TemSillyeri 

Mustafa Kemal 

* (Arkan tıa11') 

Araplar 
Asfa 
Kanmazlar 

İKIJ,...l\1 

• 
ltalyanlar Yaya 

Kalacaklar !. 
Sofya, 10 - Sobranya mecli -

sindeki rn uh&!if meb'uslar lider
leri son hadiseler ve şayialar 

müıwıebetile kendi aralarında 

vaziy.,ti tedtik ve hasbıbakie bu
lunmuşlardır. Bu meyanda BW
gııriııtanın içinde bulunduğu şart 
lar, Alman ve Jtalyanların ge -
rek diplomasi saiıasmdııki faali. 
yelleri, gerek: fili ve ameli pro
pa.ganda ve tahrikleri ·~ ge
çi:rilmiştir. 

Mu!halif reisler ve meb'uslar 
Bwgarioıtanm Türkiye ile olan 

• .dosüuk münasebetlerinlıı asla 

haleldar ohnamaın kararında se
bat edilmesi neticesine varmış

laıdır. Bu cümleden olarak mu 
hııJefet lideri Gospodin Grig<IJ' 
V ıuıilef de Zora gazetesinde bir 

. makale Leşre!n:ıiş, Türk - Bul -
gar dostluğıımm lüzumundan ve 
isabetinden bahis ile makalesin

de: •Ankara ile Sofyanın arasını 
hiç ilimse bozamaz. .• demiştir. 

vaidleri yapılmakta de<vam edil -
rnektedir. 

İtalyan ve Bulgar taıhrikatının 
bir hedefi de Köseivanof hükü
metini bunal~alı: suretile dü • 
şürnıeyi ve kendi politikalanna 
daha mü.layinı ve alenen faşizme 
müzahir bir Jı:abineyi iktidar 
rnevJı:iiııe getirmeyi istihdaf ey
lemektedir. 

Ancak, bütün bu. tahrikıita, tas 
mim ve tasavvurlara rağmen he
nüz Bulgar hiikıimeti bilaraflı • 
ğını resmen ihlal edecek mahi -
yelte bir karar verıııiş görünme
mektedir. 

Dahiliye Veki
linin beyanatı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

On senede yapılacak işler ü
çe ayrılmıştır. İlk beş senelik i
mar planına göre yapılacak iş
ler şunlardır: 

/Askeri 
Heyetler 
Rus yada 

Leningrad, 10 (A.A.) - İngi-
liz ve Fransız askeri heyetlerini 
hamil bulunan cCity of Ekster. 
vapuru, dün gece buraya gel • 

:miştir. Heye1iler, gemide Fran-
aız ataşerniliteri general Palasse, 
hava ataşesi albay Luguet ve İn 
giliz at~militeri albay Fireb
race tarafından selMnlaıırnıştır. 

Bu sabah saat dokuzda da 
Leninıgrad askeri mmta:kası ge, 
ne! kurmay başkanı general Çi· 
bisov, Bafük filosu genel kur -
may başkanı fırl<ateyn kapta'nı 
Kamişvili , Lerringrad merkez 

. lmmandanı albay Denisov, vapu 
ra giderek İngiliz ve Fransız as 
keri heyetlerine hoş ge'ldiniz de 
miştir. 

Heyet azası, Astoria otelinde 
·misafir edilmiştir. Bu gece saat 
yarımda trenle Moskovaya ha

l reket olunacaktır. 
---00<>-

Sakas Ltd. 
Şirketi 

( B4* tarafı 1 inci sayfada) 

lstanbuhın, İtilik! Devletleri 
tarafından, bilmüsademe cebren 
~ali tahakkuJı: etmiştir. Bu aui 
kastten bilistifade biı:çok maka
Jıdı hlyanetkiıınıne sahiplerinin 
miUeti iğfale teşebbü.aleri muh
temeldir. Nitekim tebliğalı res
miye şeklinde imzuız bazı lıe -
yaıı.nıwıelerin neşredHnı.ek iste • 
nildiğine kesbi ittiIA ediyoruz. 
Yanlış harekata mahal kalma • 
mak ve lrııJı:ayiki ahvale muga
yir heyecanlu tevlldine meydan 
verilmemek ÜZCJ'e bu ~i işaa
ta kat'iyyen atfı ehemmiyet edil 
memesi !Azımdır. Vaziyeti hakiki 
yeyi takip eden Anadolu ve Ru 
meli Müdafaai Hukuk Cemiyeti, 
milleti tenvir edecektir. 

(BQflarafı 1 ffıci ıuıyfadıı) 
an'anele.rl cDıi lliğvetınişler, TiiJ'iı 
milletinin diişllnceleri ansmda 
llisbir amelle yer buhruunaonı 
tlııhi temin eylemişlerdiı. Türk -
kiye Cömhuriyetinin oosyaJ, e
konomik blitiin si;ııasetinin, ida
:resiniıo -lannı milli prensip
ler tqlıil eyler. Atatürk ve fs
ınet İnönli Milli birer Şef, milli 
b~r bl>ram~. Da ,Plıi 
yazılar, propagaıııda malı:udile 

yazılmış olsalar dahi gösteriyor 
ve isbat eyliyor ki, Faşist ve Na
zi gıttetecileri, Yeni Türkiyeyi 
Jiyikile anlıyamaıın!§lar, Türk 
mH!etinU. Milli,Ehedi, Büyük 
Şefleri11i liyilı:ile tanıyamamış

Jardır. Bu ııalutt ııöriişler, muha
kemeler, Tiidiye Ctimhariyeti 

'hük6metiaia ve Tük milletinin, 
totaliter devletler aleyhine, ta
arruz ve isfiliya mukavemet için, 
demokrat devletler birliği lll'U -
punda mevlı:i almakta haklı ol· 
ıluğunu. Berlin ve Boma zimam
darlarının, kendi aleyhlerine cep 
he almaınıaa, yine kendilerinin 
sebep olılıdılarmı dahi iııbata ya· 

!Bıtlgariııtandak:i Ahııan ve İta! 
yan tahriUtına g<ılirıce, bu bil • 

hassa İtalya tarafından son gün
lerde azami bir hadde çıkarılınlf 
tır. Siyasi faaliyet bakımından 

Bulgaristaru ilk hamlede ele ala
mıyan İtalya §:imdi dört saha 
üzerinde çalışnaktadır: 

1 - Gazetelerle propaganda ve \ 
~ayialar ihdası, 

Emin<inü, Unkapanına üç 
milyon, Azapkap1 , Tepebaşına 
bir milyon, Unkapam, Şehzade
başına iki milyon, Kara.köy :mey 
danına bir milyon, Karaköy, 
Taksime iki buçuk milyon, Yol 
cu salonu, Karaköy yoluna iki 

yüz bin lira, Koska, Beyazıda 
d<irt yüz bin lira, Barbaros mey 
danına dört yüz bin lira, Maçka, 
Il<ılmabahçeye iki yüz bin, Yeni 
kapıdırlri teneke mahallelerine 
dört yüz bin, Taıksirne ilti buçu]r 
milyon, Eminönü ile Beyazıda 
750 bin, Sultanahmet meydanı
na 750 'bin, Galatasaray meyda
nına 300 bin, Şişhane, Sütlüce 
yoluna 900 bin, Üsküdar ve Ka
dıköyüne 800 bin lira sarfedile
cektir. 

ı 
cümle demiştir ki: 

. - Takas Limited şirketinin 

500.000 lira olan sermayesi Mil
li bankalardan Ziraat, İş ve Eti-

Mustafa KemaJ 
Efendiler, ayni günde muhtelif 

vesaitle şu prota.toyu gönder -
diın; 

16/8/1920 

Protesto 
İstanhulda İngiliz, Framlll, 

ita!y~ Mümessili Siyasflerine, 
Amerika Mümessili Siyasisine 
Bilumum Bitaraf Devletler Ha
riciye Nezaretlerine ve Fransa, 
İngiltere, İtalya Meclisi Meb'u
sanlarına verilmek üzere Antal
yada İtalyan Mümessilliğine, 

İstanbulda bilUmurn deva>ri 
roomiye, istikliıli millirnizi temsil 
eden Meclisi Meb'usan dahi dahil 

olmak üzere, Mütelilin kuvayi 
askeriyesi tarafından, re&rnen ve 
cebren işgal edilmiş ve amali 
milliye dairesinde hareket eden, 
birçok vatanperver eşhasın tev· 
kif ine de 1eşebbüs olunmuştur. 
Mi Jeti osmaniyenin hakimiyet 
ve hürriyeti siyasiyesine havale 
edilen bu son darbe, hayat ve 
mevcudiyetini, ne bahasına olur
sa olsun, müdafaa etmiye azmet
miş olan biz Osmanhlardan zi
yade, yirminci asrı medeniyet 
ve insaniyetin mukaddes ad -
dettiği bütün esasata, hürriyet, 
milliyet, vatan hissiyatı gibi bu
gütıün cemiyatı beşeriyesine e
sa5 olan bütün urndelere ve bu 
umdeleri vücude getiren vicda
nı umumii beşere racidir. 

rar. 

* Hatay'da bulunan enne•ilH • 
'ılen 30-40 bin kişinin, Alman ve 
İlalyan propagandalarına alel o· 
!arak, kM;ıııaları, sonıra bunun da 
yine onlar tarafından Türki\ye 
aleyhine bMeyanlar, iftiralar iea 
elma sebep olması ortadadır. 

Eski Çarlık Ru<yasile, eski İn· 
gillereııin siyasi nıenafüne alet 
olan Türkiye Ermenileri. yanıl
dıklarını, aldatı!dıli:larmı anla • 
mışlardı. Bu bakikali anlayan 
Tü•k ermenilerin, Hataya gön -
derdikleri ermeni delegeleri Ha
tay'dan kaçan ermenilere, Tiirti· 
yedeki Tilık ermenilerin resı.e.
ti ''e refahını, huzur ve rahatlık
larını anlatmışlardı. Bu hakikat~ 
Faşist ve Nazi p:ropagandasinm 
galebe ettiği anlaşılıyor. Faşist 
ve Noui propQ311dasma, bun • 
dan sonra daha kuvvetli davran· 
mak, mukabil geniş mücadelede 
bulwımak, Türkiyenin Arap 
memleketlerinde gözü, arzaını. 

bllltınnıatlığını, iftiraların, beze· 
yanların malıiyetini anlatmak ili 
zumu bir defa daha anlaşılmış 

bulunuyor, kanaatindeyiz. 

2 - Makedonya hiikfuneti teş 
kili bahanesile tehdit. 

3 - Dahili hadiseler çıkarmak 
sııretile Bu1garlstanın bitaraflı. 

ğmı ilılill ey !emek. 

4 - Aııkeri ve fili yardımlarla 
Bwgaristanı genişletmek tasa.v • 
vurunu iboolemek ve şimdiden 

Bulgııristana harb vasıtaları ver 
mek suretile fili yardımı Bittlr -
mak. 
İtalyanlar bu prqgram dahilin 

de çıılışmağa başlaml§lar, halk 
satları arasm'l da nitekim bir 
takım zehirli şayialar sokmıya 

muvaffak olmuşlardır. Ayrıca 

Rornada bastıkları Bulgarya ad
lı bir meerouııyı da bedava ola
rak bütün Bulgaristanda dağlt -
maktadırlar. İW.lyaıı ajanları her 
gün çeşit çeşit rivayetler çıkart
mak suretile de halkı idhale ça
tujmaktadırlar. 

Bulgar hükumetini bitara1lık 

tan ayırmak ve resmen mihvere 
. iltihakını temin etmek için de İ

talyan !ar bilhassa J3ulgaristanı; 
•-Müstakil Makedonya hükfıme
ti teşkili. ile tehdit eylemekte 
ve Arnavutluk arazisinde tEtilik 
edecekleri Ma,Jı:edonya komiteci
leri vasıtasile yaratacakiarı tet -
hiş ile Bulgar Makedonyasını a
yırmağa muvaffak olacaklarını 
ihsas etmektedirler. 

İtalyanın harb levazımı , tayya 
re, top V'eJ'rneJı sureti1e BulgariE
tana geniş mikyasta yardınım art 
tırılacağı da temin olunmakta ve 
bilhassa Bu~istana genŞ arazi 

RESİM 

ikinci beş senelik planı 
İkinci beş senelik planda Beya 

zıt meydanına bir milyon, Şeh
zadebaşı ile Yeni.kapıya iki mil 
yon, Aksaray, Topkapı meydan 
larına bir buçuk milyon, Eminö
nü ve Sultanabmet meydanla

rına iki .. milyon iki yüz. elli bin, 1 
ArkeoloJık sahaya 500 bın, Emi
nönü, Yenikapı arasına bir mil
yon, A'ksaray, Y edikule arasına 
bir milyon yedi yü.2 elli bin, Tak 
sim ile Harbiyeye bir buçuk mil 
yon, Yen;kapıdakıi stada dört 
milyon, Unkapanı ile Eyüp ara
sına bir milyon lira sar.fedilecek 
tir, 

Oçüncu beş senelik pla.n 
Üçüncü beş senelik plAnda Ye 

nikapı ile Yedikule arasındaki 

yola iki milyon, İngiliz sefaret
hanesile TaJı:sim yoluna bir mıl
yon altı yüz bin, Mısır çarşısı 

ile Unkapanına bir milyon üç 
yüz hin lira, Unkapanı ile Fatih 
arasına 600 bin, HM meydanına 

oir mHyon, Fenerle Fatih ara· 

bank tarafından temin olunmuş 
tur. Şirket müdürlüğüne milli 
bankalarımız tarafından dira -
yetli ve çalışkan gençlerimiz -
den İstanbul Kambiyo müdürü 
Salih Banguoğ'lu ge11irilrniş ve 
şirket filen İstanbulda şimdilik 
Ziraat bankasında kendisine tah 
sis olunan dairede işe başlamış

tır. 

Şirketin vazifesi 
Takas Limitedin vazifesi, rnuh 

telif memleketlerle yapılan ta
kas muamelelerine ait primleri 
iç ve dış konjolotür icaplanna 
yani iş hareketlerine göre tan
zim etmek olacaıktrr. Şirket biz 
zat mal alım satımı muamelesi 
yapacak değildir. Takas primle 
rinin normal bir se<viyede tutu
la lıilınesi 1çin p iyasada nazım
lık hizmetini görecektir. 

Vekaletler arası bir komisyon 
Takas Limited şirketi ile hü

kı'.irnet arasındaki rnünasebatı 

idare etmek ve umumi konjok
tiil'e gö:re şirkete iıcabeden di -
rektirfleri vermek üzre Ticaret 
Vekaleti Dış Ticaret dairesinin 
reisliği albnda Merkez bankası 
mümessillerinin de iştirak eyl). 
yeceği V elkaletler araın bir ko
misyon teşkiıl edilımişti:r. 

sına bir milyon, Karaköy, Azap
kapı yoluna bir milyon, Eminö
nü, Unkapanı rıhtnıı yoluna bir 
milyon, Akaretleri!e Maçkaya 750 
bin lira sarfolunaca'ktır. 

SERGİSİ KAPANDI 

SAYFA-S 

iŞARETLER 

Hala mı nezaket? 
Okuyucularımızdan mühim bir kısmı mektuplar gö.ııdcrerck me

rakla soruyorlar. Hemen hepsinin ifadesi şu climlelerlı! hülasa edi
lebilir: 

- Alman, İtalyan gazetelerinde ve nıecmualannda bizden balı • 
seden bazı yazıların tercümelerini gazetelıırirnizde görüyoruz. Şüp 

.)ıesiz ki bu yazılar, aleyhimize yazılan yazılann hepsi değildir. Bü
tün bu neşriyat hakkımızda yapılan küfürlerle, küstahça yazılarla, 
tehditlerle dolu •• Yurdumuza göz dlktiklerini, buraya gelecekleri
ııi alentn söylüyorlar; şöyle asarız, böyle keseriz, diye palavralu 
$&vuruyorlar .. Fakat, bizim matbuatımıza bakıyoruz. Onların neş • 
riyatını itidal ve nezaketle karşılayor. Ban iddialarına mantıki ce
vaplar vererek cerhetmiye çalışıyOl'. Fakat, lı:arşı taraf matbuatı, 
biç te böyle yapmıyor. Onlar, mantığı, itidali, nezaketi, diiriistlüğil 

çoktan hu akmışlar .• 
Biz, hrua, bu barbarca :ıibniyetin mabsu1ü çıfıt neşriyata neden 

nezaketle, aklı selim ve muhakeme ile cevap vermiye uğraşıyoruz?. 
Ayni şekilde mukabeJ.ı etmek lazım değil midir? HBla mı, vatanı
pnzın varlığına suikast hazırlayaııiara nezaket? .. > 

İşte, okuyucular, daha doğrusu vatandaşlar, Türk efkan umumi
yesj böyle düşünüyor. Bn düşünce haklıdır. 

1kdamcı 

Trakya manevraları 
(Baştarajı 1 inci sayfada) 

Trak,yaya ııitmesi beklenmekte
dir. 

Orgeneral Fahrettin Altayın 
gazetemize beyanatı . 
Trakyada yapılacak rnanev -

ralar kumandanı birinci ordu 
müfettişi Orgeneral Fahreddin 
Altay, manevralar ha'kkında ga 
zetemize şu beyanatta bulun • 
muştur : 

•- Bu sene yapacağımız ma
nevranın esası geçen seneden 
hazırlanmıştır. Üç ordudan iba
ret olan Tür kiye ordusunda her 
sene bir ordu rnıntakasında bü
yük manevra yapmak rnutaddır. 
Bu sene sıra birinci orduda ol-

duğu için bu ordu rnıntakasın
da manevra yapılıyor. Gelecek 
sene iloınci ordu (İzmir, Konya, 
Adana), obür sene üçüncü ordu 
(Erzincan, Erzurum, Diyarba -
kır) mıntakasında manevralar 
yapılacaıktır. 

Bu sebeple bu sene yapmak
ta olduğumuz manevranın umu 
mi siyasi vaziyetle bir alakası 
yoktur. Böylece rnutad oian işi 

yapıyoruz. Dünya harbe gidi -
yor diye kuvvet toplamış değiliz. 
Birinci ordu rnmtakası Trakya 
• Ankaradır. 

Bu rnıntakanın en çok kuv
velleri Tra~ada olduğu j,ç'ln 

manevrayı orada y•pıyoruz. Ma 
lfıımdur ki Edi~ne yakın tarihle
re kadar büyük bir siyasi şehir
di. Sonra askerden tecrit edildi 
ve nihayet komşularınıızla ıyı 

dostluk neticesi tekrar bu şehir 
orduya kavuştu ve normal hali
ni a'1dı . İşte bu tarihi şehre ait 
güzel hatıralar münasebetiyle 
bu sene manevralar Edirneye 
yakın olarak intihap edildi. 

Manevramızın esası ordunun 
talim ve terbiyesini tekemmül 
ettirmek, kumandanları ve ihti 
yat subayları yetişbirmektir. Teı 

tip olunan mesele rnefruz şimal 
ve garp müttefik ordularına kar 
şı bir cenup ordusunun hareka· 
tıdır. 

Trakyaya taarruz eden şimal 
ve garp müttefik orduları bu 

suı:etle Kırklareli ve Edirne mm 
takalarında kırmızı ordu ile kar 
şılaşacaklardır. 

Manevradan sonra iki resmi 
geçit yapılacaktır. Birinci 25 a
ğustos öğleden evvel Edirnede, 
ikincisi ayni gün akşam üzeri 
Kırklarelinde olacalctır. 

Kırklareli müstahkem bir 

mevki olmak itibarile oraya ec 
nebilerin girmesi kanunen mem 
nu olduğundan ecnebi ataşemi
literler yalnız Edirnede yapıla

cak geçit reı;mine davet edihniş 
lerdir. Bunlar Edirne civarın • 
daki manevranın son gününde 
de bulunacaklardır. , 

1 tayinleTini ıınkeri şı1ra yapar • 
Bunun için şUra azaları manev
ra!.arda hazır bu1unarak kumau 
dan namzetlerinin harekatını 

takip ederler. Askeri şura ma
nevradan sonra tıoplanarak ku, 
rnandanların intihap ve tayinle
ri işini bi1ıirecektir. Bu tayinler 
30 ağustosa kadar Reis~ürn • 
burun da tasdikinden geçerek 
katiyet ke<bedecektir. 

Manevra programı: 

Manevra programı şu suı· et

le tesbrt ed'•lmiş ve gazetelere 
tebliğ olun;muştur: 

15 Ağustos : Manevranın bi
rinci günüdür. Hazırlık yapıla
cağ>ndan muharebe olrnıyacak • 
tır. 

16 Ağustos: Manevra muha
rebesi başlıyacak ve Kırklareli 
rnıntaıkasında bulunan kıtaların 
l<arşılıklı :muharebeleri görüle • 
cektir, 

17 Ağustos: Edirnenin şimali 
şarkisinde bir knhırdunun taar
ruzu görüleceiktir, 

18 - 19 Ağustos: Edirne şar: 

kındaki lutaların karşılıklı mu
harebesi. 

20 - 21 Ağustos: Edirne şima
li şarkjsinde Kırklareli rnıntaka 
sındaki takviyeli i'ki kolordu • 
nun karşılıklı muharebe ve ha
rekatı. 

22 - 23 Ağustos: İstirahat. 
24 Ağustos: Genelkurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak 
ve birinci ordu müfettişi Orge
neral Fahreddin Altay tarafın

dan manevranın tenkidi yapı • 
lacaktır. 

25 Ağustos: Öğleden evvel 
Edirnede ve sonra Kırklarelin
de merasim geçidi yapılacaktır ... 
O gün Edirne ziraat bahçesin -
de manevra kumandenı tarafın 

dan kumandanlar, ecnebi ataşe 

mili1erler ve matbuat mümessil 
!erine bir öğle .ziyafeti verile 
cek.tir, 

Pofonya - Almanya 
(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

Paris, 10 (A.A.) - Ekselsiyor 
gazetesi, F"ôrsterin Dantzig tay 
yare meydanında biııkaç gaze • 
teciye ve bu arada kendi muha
birine ver.diği beyanatı n~di
ym. 

i'örste.r, demi'§ tir ki: 
Fi:ih.rerirnle yaptığım goruş

~1€rin neticesini size bildire
cek değifiln. Sürprizi, yarın ak 
şama, Lancenmarcltt'da söy liye
ceğim nutka saklayınız. Alman
yaya iltihalamızın en çabuk bir 
surette vukua gelmesi, bugün 
her zamandan daha ziyade el
zemdir. 

Bu arada, Ekselsiyorun mu
habiri, Förste,.den •Ne zaman"?> 

diye sornrn f Förster de sözleri
ne şöyle devam etrniştk: 

Bız, hukulıurnu:ru ve istiklali
mizi müdafaa için giriştiğimi:ı 

müealıedenin kutsiyetine kail 
vP hiçbir kuvvetin bir milleti 
yaşamak hakkından mahrum e
dl'Jlliyeceğine kaniiz. Tarihin bu· 
gime kaôar kaydetmediği bir 
suikast teşkil eden ve Vilson 
prensiplerine müstenit bir mü
ı::.ı·ek enin, milleti esbabı müdafa
asından tecrit etmiş olımasından 
mütevellit bfr hill>ye de müpte· 
ni bulunmak hasebile ait olduk
ları mil'etlerin şeref ve haysiye
lile dahi kabili Jınlizaç olmıyan 

Bununla beraber, Arapların 

klifi derecede uyanm1'j, Arap 
nasyonalizminin inkişaf eylemiş 
olduğu, Arap milletlerini so • 
ımnda islismar ııayesile yapılan 
Nazi ve Fafl't propagandaları • 
nın, umdnkluı neticeleri elde e
demiy«ekleri dahi kalnıl edile
bilir. 

ikdam 

Dün kapanan 11 iııei yerlimallar sergisile beraber, 11ergide açılımt olan OUır:el San'atıer Birliği 
san'atkarları larahndan a~ılan resim •ergisi de kapaıınuştır. Bu resimler, sergide teşhir edilen muvaf· 
fakıyetli eserlerden bazılarıdır. 

Bizim ordunun <kurnandan ve 
subaylannın terfileri 30 ağus -
tos zafer bayramında tebliğ e
dilir. Kumandaniların intihap ve 

Yakında, ço'k yakında. Yal
nız bir şeyin ehemmiyeti vardır. 
Alman malı olan Dantzig, ana· 

vatana iltihak etmelidir. 

Harb Olacak mı? Veni ikdamda Okuyunuz 
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Ana muhabbeti Her gUn 
bir hlklye 

1 • 

ömrünü seyahatle geçiren 
dostlarımdan biri bana şu hika· 
yeyı anlattı: 

- Asyaya yaptığım seyahat· 
!erden birinde, Birmanya'da bu· 
lunan cüzamlılar hastanesini zi
yaret etmiştim. 

lriyarı, dev gibi bır vücudü 
fakat çocuk gibi bir yüzü olan 
doktor, beni yanına aldı ve has
talığı en ilerlemiş olanların bu· 
lunduğu pavyona doğru yürü· 
duk. Yolda, doktor'. 

Eldivenlerinızi çıkarmayın, 

ve hic bir yere dokunmamağa 
çalışı~. Çünku, bir yerinizi tır
ma !arsanız ve bu yere sizden 
evvel bir cüzamlı sürtünmQşse 
derhal kanınız zehirlenir. 

Dedi ve pavyona yaklaşınca, 

cebinden bir düdük çıkardı, öt
türdü. 

Bahçenin her taral'ından, pav· 
yondan. yasf'minler arasından 
yüzleri !(özleri şiş, çürümüş, ağ· 
lar gibi gö,lerile doktorun en 
küçük har<'ketini takip eden has· 
talar belirdi. Doktor: 

- Bunları. dedi, sonra görü
rüz! tst~r•eniz sizi daha evvel 
c-ocukların bulunduğu daireye 
götürevim. 

- Çocuklar da .mı var? ' 
HC'vecan,mı •aklamağa ~alışa· 

rak sor-'ur.um bu suale doktor 
ba,ını eğmek!P cevap verdi. Yü· 
rüdük. Bir demir parmaklık Ö· 

nünde !urduk. Kapıcı ac:tı Öte· 
kılere hen•cr bir bahçeve gir· 
dik. 8rkamızdan kapı kapandı. 
DPrhal etrafımın bir sürü kadın 
sardı. 

Doktorun bir i•areti üzerine, 
kadınlar faela ·sokulmadılar, dur· 
dular 

ilerde, rimenler üzerinde, bir 
k•dın kucağında bir çocukla o
turmuştu. Yiizü!lde bir örtü var
dı, ve yalnız gözleri, harikulade 
bır ı'>lda p ... lıyan gözleri görü
nüyordu. Öteki dünyadan geli· 
yormuş gibi boğuk bir sesle nin· 
n,ye benz<'r •Pvler söyliyerek 
çocuğu sallı"ordu. 
Kadının gözlerinin sihrine ka· 

pılarak ona dnliru ilerledim. Fa· 
kat doktor kolumdan tutarak 
mlıni olrlıı Hu e5nada çocuk, 
basını bizE' cloqru rPvirdi. Dehset 
•~ hawPtimden olduğum yerde 
dorıakalmı<tım. Çocuğun vtizü 
hemm hemC'n voktu. Dudakları 
knlm•m'"tı, yanakları birer pıh
tı halınde idi. Buna rağmen, ka
dın, kendisine doğru yaptığım 
hareketi görmüş, çocuğu, büsbü· 
tun göğsüne bastırmıştı, fakat, 
ayni zamanda harikulade gözle· 
rile, tiksintimi görmüş de beni 

paylıyormuş gibi bir bakışla ba
kıyordu. Bu hissimi anlamış ol
masından utandım ve kendimi 
yenerek, çocuğun saçlarını ok· 
samak üzere eğildim. 
· Kadın, birdenbire doğruldu: 

- Hay1r, hayır! 
Diye bağırdı. Elimi geri çek· 

tim, hiç olmazsa ona bir yardım
da bulunmak arzusi :le elimi ce· 
bıme götürdüm. 

Fakat bu sefer doktor: 
- Lüzum yok, dedi, kocası 

şehrin en zengin tüccarlarından 
biridir. İhtiyacı yok. 

Hayretle doktora baktım. 
- Bu kadar kafi, dedi, hem 

geliniz, yazıhaneme gidelim de, 
kadının macerasını anlatayım. 

Yazıhanede bir koltuğa gö
mülmüş, önümdeki masadaki 
nefis bir çay, doktoru dinliyor

dum: 
- İsmi Mingala olan bu kadın, 

şehrin en güzel ve en zengin kız· 
!arından biri idi. Bir genele se
visti. Evlendiler. Karı koca biri· 
bırlerine denk idiler ve bir ço
cukları oldu. Biraz evvel, bah
çede gördüğünüz çoduk, şimdi 
sekiz yaşındadır, ve üç senedir 
annesi ile beraber, buradadır. 
Çocuk doğduğu zaman Mingala, 
çok zayıftı, ona süt vermiyordu. 
Kainvaldesi ona bir sütnine bul
du. Bu, köylU, sağlam bir kadın· 
dı. Fakat çocuk, bir türlü büyü
müvor, günden güne zayıflıyor
du. Çocuğu, en büyük doktorla
ra ı?Österdiler. Doktorlar birsey 
bulamadılar. Nihayet bir kan 
muayenesi yapıldı. Netice endi· 

a an g rr ""· 
hu 

. . . 

Yazan: 1 GARMEN 
şe uyandırıcı mahiyette oldu. 
Sütnine muayene edlldi. Kanı 

temiz çıktı. Fakat yapılan tahki
kat, sütninenin ecdadında, bir 
cüzamlı olduğunu meydana çı· 

karmıştı. İjte işin asıl korkunç 
tarafı, bu hastalık da, budur. Bu 
müthiş hastalık, hazan nesiller 
üzerinden aşar ve sonra kendini 
gösterir. Bu sefer de böyle ol· 
muştu. Sütnine hasta olmamak· 
la beraber, süt verdiği çocuğa 
cüzam aşılamıştı. 

- Hayret!.. Peki annesi ne 
yaptı? 

- Annesi mi? Geldi, beni bul
du ve kızım iyi etmem için yal

vardı. Ben de kızı buraya aldım, 
uzun müddet nezaret altında bu
lundıİrdum. Bütün bunların ne· 

ticesiz olduğunu biliyordum. 
Fakat bir anneve 15f anlatmanın 

imkanı var mıdır? Bir anne için, 
kendi evladı ötPkilPre benzemez, 
değil mı? Muhakkak bir mucize 
olacaktır ... Fakat mucize olmu

yordu. Hastalık, senelerle artı

yordu. Nihayet, onu nezaretha

neden pavvona nakletmek 1ztı· 

rarında kaldık. Annesi, bu habe

ri alınca, ~ıldıracak gibi oldu. 
Her gün gelip rocıığu, demir 
parmaklıklar arkasından görü

yor, saatlerce orada kalıvordu ve 
oradan ancak kocası ayırabili

yordu. Bir gün, za,· 0 1!1 adam eve 
döndüğü zaman, karısını bula· 

madı. Her tarafı aradıbr vok. 
Polise haber verildi. Yine yok. 

Nihayet onu ben buldun Hem 
de biraz evvel kendisini gördü· 

ğümüz bahçede ve ayni yerde. 
Kızını kucağ"ına almı~tı. Yüzü 

gözü tırmık i~indı> idi. Götürmek 
için dört erkek kuvvet istimal 
etmesi icab etti. Kadın, yaraları 
kasden vapmı<tı Onu, müthiş 
hastalıktan kurtarabilmek icin, 
elimizden gelePi ·aptık. Yarala

rını sar<lık, damarlarına iğne 

yaptık. Fa •da etmedi. Geç kal· 

mıotık. Bahreye girmis, orada 
iki gün saklanmı tı, ve hastalığı 
kendi kendıne telkih etıni•ti. 

Kendisine ni~in bunu yaptığını 
sorduğum zaman vüzüme hazin 

hazin baktı, tatlı tatlı gülümse· 
di ve: 

- Artık, dedi, beni burada alı· 
koymağa mecbursunuz. Çocu
ğumdan ayıramazsınız. 

Doktor sustu ve bir müddet 
sonra sordu: 

- Ne dersiniz? 
- İnanılmıyacak şey doktor! 

Fedakarlığın bövlesini duyma
mıştım. Fakat, hasta lığı telkih 
etmek için yaralanmak kafi mi
dir? 

- Bazan kafidir amma ... Min· 
gala, hastalık belki geçmez diye, 
kendini yaralamış ve iki gün, 
durmadan, kendi yaralarını ço
cuğununkilere sürtüp durmuş ... 

Haydi şimdi gidip ötekileri 
görelim. 

Ötekiler mi? Yerimden kalkıp 
bu menhus hastalık yuvasından 
kaçmak istedım. Fakat ayakla· 
rım tutmuyordu. Olduğum yere 
yığılıp kaldım Doktor ısrar et- _, 
metli. 

Pekinde İngiliz 
aleyhtarlığı 

Şanghay, 10 (A.A.) - Pekin· 
den bildirildiğine göre, Pekin 
İngiliz aleyhtarlığı komitesi te
şekkül etmiştir. 

Pekin ve Tientsın fogiliz a
leyhtarlığı komitelerinin umu • 
mi içtin:ıaı, Tiençinde 14 ağustos 

ta yapılacaktır. 
--<>O---

Vezü faaliyet 
gösteriyor 

Napoli, 10 (A.A.) - Dünden· 
beri, Vezü yanardağı, büyük bir 
faaliyet göstermektedir. Yeni 
bir yarık açılmış ve derinden 
gürültüler çıkararak lav selleri 
akmağa başlamıştır. 

J akın bir tehlike yok gibi 
görünüyorsa da halk ~laştadır. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
siniz? 

2 Hanııi artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz art~tlerin en 
çok hanııi hususiyetleri llo -
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara· 
sında giyinişleri ve tavır -
larıoı, hatta hayatını taklit 
ett~iniz artist var mıdır? 

4 - Herhanııi bir meşhur 
sinema yıldızının, siu cazip 
görünen hanııi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzellifi mi ) 

* Ankete cevap: 

* 
İzmirde Bayan Gevher Sa· 

ner yazıyor: 
- Sinemada en çok cazip bul 

duğuın ookta güzel san'atlara 
fazla ehemmiyet vermiş olma· 
sıdır. 

- En çok sevdiğim yıldlll . 
lar Meri Pikford, Lilyan Hal
ve~·. :\'orma Şerer'fıiir. 

Erkeklerden hi~ yoktur. 
- Sinema yıldızlannm tak

lit edilecek tarafını gönnilyo • 
Tum. 

- Sinema yıldızlannın en 
cazip buldui:tım tarafı çok pa· 
Ta kazanmasıdır. Fakat. para • 
nın saadet gıetirip getirmediği 
hir mesele oldul:una nazaran 
buna da ehenımiyet vermiyo -
ruın. 

Eyüpte Bayan Fitnat yazı • 
yor: 

- Sinemada en çok hoşuma 
giden şey ho~ vakit geçirebil • 
mektir. 

- En sevdiğim yıldızler er· 
keklCTdenK!ark Gable, Duğ . 
las, Harri Bor, Kadınlardan 

Anne Bellil, Marlene Ditrih'tir. 
- Sinema yıldızlarının tak· 

!it edilecek tarafı pek az oldu· 
ğıından taklit edemiyorum. 

- Yıldızlann cazip tarafı 

çok eğlenceli hayat yaşamala
ndır. 

Satie davası 
Önümüzdekı hafta içinde a· 

ğırcezada muhakemesine başla

nacak olan Satye yolsuzluğu dos 
yasının tetkikine dün de mah • 
kemece d<>Vam olunmuştur. 

Diğer taraftan mevkuflardan 
Denizbank umum müdürü Yu
suf Ziya Önış ile umum müdür· 
muavini Tahir Kevkep ve mü
hendis Neşet Kasımgilin vekil
leri tarafından son dHa verilen 
tahliye talebini havi istidalar 

dördüncü asliye ceza hakimliği 

tarafından tetkık edilmiştir. 

Mahkeme bu taleplerin reddine 

karar vermiştir. - -Bir sahtekarlık davası 
Tanınmış bir madeni cila fir

masinin ismini ve şişele~iıri tak 

!it ederek piyasaya sürmek su

çiyle Franko, İ.stavri ve Mardik 

isminde üç kişi asliye ikinci ce 

za mahkemesine verilmişlerdir, 

Mahkeme, dünkü celsede mez 

klı:r finmaya ait tescil dosyası -

nın celbini kararlaştırarak baş· 

ka bir güne talik olunmuştur. 

Tornavida ile yaralamışlar 
' Galatada Boğazkesen cadde· 

sinde 4 numaralı evde oturan 

1 Ahmet oğlu Necmi d .in polise 
müracaat ederek Galatada mu-

.. kim Ahmet oğlu Kasım ile oğ
lu Aıbdullah tarafından tornavi
da ile başından yablandığıru id
dia etmiştir. 

Suçlu baba ve oğul yakalan
mışlardır. 

İKDAM 

Zarah Leenderin Bir Filmi 
GÜZEL MACAR KIZI 

Oynıyanlar 

Zarab Leander 
Willy Birge! 
Paul Horbiger 
.Jean Tilden 
K. Schonbock 

İlona 

Tibor Nary 
Slephane Paulus 
Lisi 
Tril\ 

Hala •eviyor muydu? .. Bundan 
ıböyle hayatında onun işgal ede
ceği mevki ne olacaktı? İlona, 
bu sualleri keııdi kendisine so· 
rabilirdi. Başlangıçta iılim koca· 
sının dalgınlıkları, kendisini yal
nız ilmine ·t akfetmiş olan bu a· 
damın safiyane hareketleri, ha
kiki hayat ile bir güna teması 
olmaksızın büsbütün başka bir 
alemde yaşayan Stephane Pau • 
lus'un bütün bu tavırları hoştu, 
görülmemiş şey !er olduğu için 
hoşa gidiyordu. 

•Bütün bunlara rağmen İlona, 
koca.sının gÜJ!Ün birinde kendi -
sirıe meşgul olduğu mevzuların 

en nôçizine olan a!iikası kadar 
bir alaka göstereceğini ümit e -

diyordu. Halbuki Stephane Pau

lus evinin her tarafını doldur -

muş olan akuvaryom'lara bak

maktan, onlara itina ile nezaret 

etmekten başka bir şey düşün -

müyordu. Bu sebepten dolayı 

kar13ı var mı imiş, yok mu imiş 

farkında değildi. Onunla konuş

sa bile söyledikleri yapm~ oldlı· 
t 

ğlı keşfiyata ve yakında üniver· 
sitede· bir kürsüye sahip olmak 

ümitlerine dşirdi. 

İlona, taşrada birkaç gün ya 

nında kalmış olduğu bir teyze • 

sinden müsaade alarak Buda -

peşteye dönmek üzere yola çık -

mıştı. O a~am, behemehal Bu -

dapeştede bulunmak istiyordu .. 

Çünkü bu akşam evlendikleri gü 

nün yıldönümü idi. Halbuki mu 

tadından evvel kapanan bir tren 

yolu geçidi, İlona'ya treni ka • 

çırttı. 

Buna pek ziyade canı sıkıldı. .. 

Bulunduğu kasabada otomobil 

bulmağa imkan yokta, çünkü ka· J 
salbanın yegane otomobilini tut

muşlardı. Yalnız kuvvetli bir a· \ 

rabayı idare eden gencin tekli -

Zaralı Leander 

fini kabul etmek vardı. O da 
Budapeş!eye gidiyordu. 

Bu genç, Tibor Nary adında 
bir t ay~·arı>ci idi. Yapmış ol -
duğu ha•4a seferleri sa~:sinde 
şöhret kazan~ ve hissi mace· 
raları da ara sıra gazetelere mev 

, zu kazandıvmıştı. Kazanmış ol
duğu şöhretin ehli idi. Sözleri, 
İlona'nın hoşuna gidiyordu. Şen 
lik yapmakta olan bir kasabadan 

geçerlerken Bibor, seyahati uzat 
mak için klasik çareye baş vurdu. 
Motöre sakatlık arız olmuştu. 
Kasabanın neşe içinde olan mu
hiti, ihtimal biraz da şarap ve 
sonra Tibor'un tatlı sözleri İlo . 
na'yı biraz şaşırtmış idi; köylü
lerle beraber şarkı söyledi, dan
setti. 

Gün kavuşurken Budapeşte -
ye vardılar, İlona, arabayı bir 
parmaklığın öniinde durdurdu. 

Tibor, 

- A.. En aziz dostum karşı.da 
oturuygr, dedi. 

İlona; otomobilin uzaklaşma • 
sını bekledi. Tibor'a randevü 
vermekten imtina etmişti. So • 
kağın öbür tarafına geçti.. Ti • 
bor'un en az~ (iostu Stephane 
Paulus'tu. 

Stephane, yeni bir şey keşfet· 
mişti, neşe ve şetaret içinde idi. 
Evlendiğinin yıldönümü oldu • 
ğunu unutmuştu. İlona, hayal 
inkisarına uğradı. Kocasının dik
katini celbetmiye, mes'ut · tarihi 
hatırlatmağa boş yere uğraştı. 

Nihayet bıktı, usandı; odasına 

çekildi. 

Ertesı gün Tibor Nary, eski Ü· 
niversite arkaqaşını ziyarete 
geldi: Stephane, memnun, onu 
karısına takdim etti. 

Tibor, iptida biraz sıkılır gibi 
oldu, fakat vaziyeti dündenberi 
kavramış olan İlona, tabiiliğini, 

muhafaza etti. Fazla olarak Ti -

bor'u müşkül mevkie sokmaktan 

zevk alıyordu. Nihayet ona golfa 
beraber gitmeyi teklif etti. Fa -
kat Tibor, bir gün evvel nekadar 
cüretkıl.r davranmış ise bu sefer 
o kadar çekin$f1 ve ihtiyatlı ha 
reket etti. 

Golf sahasında tesadüf etmiş 
oldukları meşhur k!nor Trill, 

genç kadının güzellik ve cazibe
sine lakayt kalamadı. 

Kendisine emin ve muvaffakı
yetlerinden mağrur idi, genç ka· 
dına yüzme havuzunda randevtl 
vermekte tereddüt etmedi. Fakat 
Tibor, İlona'yı çekip götürüyor 
ve onu muganniden uzaklaştırı
yordu. Genç kadın, 

- Pekala ... Mademki öyle isti 
yorsunuz, yarın size eve gelece
ğim, dedi. 

Tibor, kendi nef.sinden emin o
labilmek için, Stephane't da ay

ni günde davet etmişti. Genç ka
dın, bunu öğrenir öğrenmez, 

Trill'e hemen telefone etti, o -

nunla yüzme ha,vuzunda bulu -
şacaktı. Pek tabii olarak Stephane 
Tibor'un davetini unutmu~tu. Ti

bor, onu evinde katibesi Lisi ile 
konuşuyor buldu. T>bor, biraz 
dürüştane bir eda ile Stepıhane'a 
karısını fazla ihmal etmekte ol • 
duğunu söyledi. Oldukça şiddet· 
li olan muhavere esnasında 
Trill'in ismi geçti.. Bu isim, Ste
pıhane'a bir saat evvel tenörü gü 
zel bir kadın refakatinde görmüş 
olduğunu hatırlattı. Bu kadm 
ayağına kertenkele derisi iskar 
pinler g!ymişti. Bu sırada İlona, 
içeri girdi. Ayağında ker.tenke1e 
derisi iskarpinler vardı. 

İlıına, bu çeşit ayakkapların 
modc•nlduğunu söyli!di. Bu izıl
hat, Stephane'a kiifi geldi, fa -
kat Tibor kanaat etmedi. Er -
tesi günü mukarer olduğu veçhi
le Tibor'un evinde toplanıldı. A· 
sabiye!, zail olmuş değildi. Tay
yareci, İlona'ya karşı ne tavır 
takınacağını görmek üzere Trill'i 
de davet etmişti. 

Stephane ile Lisi olta ile balık 
avlamak ba,hanesile uzaklaşmış 
!ardı. 

Trill, İlona'yı evinde kabul et 
miş olduğunu inkar etmişti. Hal 
buki biraz evvel İlona, bir ımusi· 
ki dersi almak üzere oraya git -
tiğini söylemişti. 

Tibor, kıskançlığın tesiri al -
tında kendinden geçti, tenörü 
kapı d~arı etti. 
·stepıhane, mutat sülruneti ile 

dönüyordu. İlona artık sinirleri· 
ne bakim ola ıı:ıadı. 

- Öyle ise ~öyliyeyim .. Trill'in 
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il Ağustos Cuma 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk mıiz.ğ, • Pi. 
Saat 13: Memleket soat a)'•· 

rı, ajans ve meteoro,oj i habeı· • 
!eri. 

Saat 13.15 • 14: Müzık (Karı

şık program · Pi.) 

Saat 19: Program. 

Saat 19.05 Müzik (Dans müzi· 
ği - Pi.). 

Saat 19.30: Türk müzıgı (Fa· 
sıl heyeti). 

Saat 20.15: Konuşma (Hafta
lık spor servisı). 

Saat 20.30: Memleket saat ,.. 
yan, ajans ,.e meteoroloji haber 
!eri. 

Saat 20.50: Türk müziğı. 

1 - .......... Karcığar peşre-
vi, 2 - Mahmut Celalettin pa
şa • Karcığar şarkı . Vah meyu
si visalindir, 3 - Lemı - Karcı· 

ğar şarkı • Hüsnüne et\'arına, 

4 - Lemi • Karcıgar şarkı - Çe~ 

manı o mehveşin, 5 - Lem • 

Kemençe taksimı, 6 - Salalıat

tin Pınar . Karcığar şark, Sa 

na gonül verdim, 7 - Ud· Meh
met • Hüzzam sarkı • Açmam 

açamam söyMyemem çünkiı. 8 -
Kemani Sadi • Segah şarkı • 
Ruhumda ölen. 9 - Ahmet Ra
sim . Segah şarkı • Benim sen 
nems.n ey dilber. 

Saat 21.30. Konuşma. 

Saat 21.45: Neşet, plak.ar • R. 

Saat 21.50. Müzik (Riyasetı 

tümhur bandosu • Şef. İhsan 
Künçer), 1 - G Vettge ? Res
mi geçit, 2 - O. Fetras · La mo· 
rena İspanyol valsı, 3 - Albert 
V. Kelelbey • Chal Romano u
verlürü, 4 - Mendelssohn • İlk 
bahar şarkısı, 5 - Ma senet -
Manon operasından fantezi. 

Saat 22.40: Müzik (Cazband
Pl.). 

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

Saat 23.20: Müzik (Cazband • 
Pl.). 

Saat 23.55 • 24: Yarınki prog 
ram. 

.......................... 
l Halkevlerinde f 
.......................... 

Meccani ders 
Beşiktaş Halkevinden: 
Evimizde geçen senelerde ol

duğu gibi bu sene de orta okul
larda ikmale kalan çocuklar i

çin matematik, fizik - kimya, İn 
gilizce, Fransızca ikmal kursları 
açılmaktadır. 

Derslere 14 Ağustos 1939 pa
zartesi gününden itibaren baş • 

\anacaktır. İsteklilerin her gün 
Evimiz idare memurluğuna mü

racaat ederek kayıtlarını yaptır 
maları 18.zımdır. 

metresiyim .. Arlık aramızda her 
şey bitmiştir, diye haykırdı. 

.İlona, bilhassa çıplak kadınları 
. ile maruf bir kabared.e sahneye 
çıkmayı ve teganni etmeyi ka
bul etmişti. Stephane, profeııör

lük hayatı tehlikeye uğrar diye 
korkuyordu. Tibor vasİtasile İlo 
na'ya bir mektup gönderdi. Bu 
mektubunda tasavvurundan vaz
geçmesini rica ediyor, kendisine 
bir rant tahsisi vadinde bulunu
yordu. Genç kadın, reddetti.. Ti
bor, İlona 'yı kaçır~~. kaybet -
miş olduğunu anladı. Tayyaresi 
ne binerken çağırıldığını işitti. 
Çağıran, İlona idi. 

Bir ,ınüddet sonra tayyare, baı 
ka semalara doğru uçup gider
ken İlona'ya sordu: 

- Korkmadınız mı? 

- Tayyarede korkmağa hak -
kımız var mı .. 

Ve çarçabuk ikmal etti: 

- Bir tayyarecinin karıı;ı ol -

duktan sonra ... 
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Garip şeyler 

1 O temmuzda yapılan 
motör tenezzühü 

Fenerbahçe anketimiz 
F. Bahca takımı nasıl 

Seyyar bir kadavra 
Hollivutta en güç addedilen 

rollerden biri de •Kadavra. ro -
lüdür. Zannolunduğuna göre 
mutlak bir hareketsizlik muha
faza etmek, gözleri sabit bir hal 
de tutmak, ve bu işte kafi dere
cede tabii hlr vaziyet takınmak 15 gün süren yatak hastalığı 

Atayı zayıf düşürmüştü 
- 58-

bu su devresinin baışlangıcında 
artık tedaviden ümit kesilmesi
ni intaç edecek bir netice sayıl
maktadır. 

Yine, Atatürke gelinciye ka -
dar her tarafında bu nevi hasta
lığa, siroza tutulanların muka

vemet derecesi 6 ila 9 ayı geç -
memiş bulunmakta; hallbuki E

bedi Şefin şayanı hayret bir mu 
kavemetle çok sağlam bünyele

ri siroz·, bir yıldan fazla dayan
mış olarak bu sahada bir rekor 
teşkil etmektedir. 

Sirozun tedavisi sırasında ya -
hut hastahğın teşhisinden evvel 

her türlü banyo, deniz banyosu, 
soğuk ve sıcak banyolarla ha -

marn hekimlerce kat'i surette 
mened ilmektedir. Bu men key -

fi\ hastal•ğın lüzum ve icap -
!arından olduğundan riayeti de 

elzem bir keyfiyettir. Halbuki 
Ebedi Şef, sirozun kat'i teşhisine 
kadar hafif bir seyirle devam et 
tigi sıralarda deniz banyolarına 
rağbet gösteriyorlar, hastalığın 

ilk ara '1 olan. ke.siklik, iştihasız
lık, umumi bir zaaf henüz teş -
his konulamadığı cihetle sürme

naj denilen fartı mesaiden müte 
vellit dimağ yorgunluğu arazına 
müşabehet gösterdiğinden ve A

tatürk esasen günün dörtte üçü
nü mesai ile geçirdiği için siroza 
ihtir·al verilmyor, ve banyo!"' -

rına devamında tıbbi mahzurdan 
:!eğil, umumi fayda umulduğun

dan buna cevaz dahi veriliyor
du. 

r.ı1ütehassis profesör Fissinge
nin koyduğu kat'i siroz teşkisi, 

tedavi devresinde iyi netice ve
recek bir vaziyete girmiş, 10 tem 

muz günü ~·apılan motör tenez
zühünden sonra meydana gelen 

zatürree başlangıcı tedaviyi sek 
teye uğratınca - ki bu, tıbbi bir 
mecburiyetti - artık tedavi im
kanları çok güç ve çok geç ka -
lmmış bir hal almıştı.. 

10 temmuzdan 25 temmuza ka
dar süren tam 15 günlük müd
det zarfında Alatürkün yatakta 
kalmak mecburiyeti, bu anda E
bedi Şefin yürümesine imkan 
bırakmıyacak bir zafiyet te mey
dana get.irnıiş bulunuyordu. Bi

naenaleyh saraya dönüşte Ebedi 
Şefin yürüyl:.l'ek .giiverteyi geç
mesi, matöre binmesi, saraya dön 
mesi maddeten imkansızdı .. 

İşte, bu suali aralarında soran 
!ar c;la şıı fikir ve mantık müna

kaşasından sonra bu neticeye v..,, 
mışlardı. 

Acaba Ata lÜ'rk, teveccühlerine 
mazhar ve hizmet. inde bulu -
nan zevatın yardımile de yürü -

yemezler miydi? 
Bu sualin cevabı da iki şık göz 

öı'ıiinde bulundurularak verilmek 

zarureti vardı. A tatürk bu şekil
de yürümiye razı olur muyd~? 

O Atatürk ki, hayatrnda mağ -
lubiyet denilen baş eğişi tatma -

mış, hatta tanımam!§, fevkalb e
şer bir varlık şeklinde zaferden 

zafere koşmuş, en ümitsiz, en 
netk€si meşkuk hadiselere mü

dahale edinie onun şeklini de
ğiştirmiş, mağlubu muzaffer et

miş, yenilişi yenişe çevirmiş, ha

kim ve kudretli bir yaratılışlı. 
Şimdi sirozun meydana getir -
diği bu zafiyete karşıkoymak 
i~in yürümekte şa!lısi dostlıırile 
hususi hizmetine memur olanla
rın yardımına razı olaeak mıy
dı?. 

Bu, şüphesiz ki, onun için im
kansızdı .. Fakat asıl ikinci şık 
daha mühimdi .. Çünkü bu nokta 
hastalığııı bu hatırası ölmez vü
cut!~ yaptığı tahribat yürüme -

ğe, bu şekilde bir yardımla iler
lemiye dahi imkan ve ihtimal 
bırakmıyordu. 

Ebedi Şefin böyle yardımla da 
hi yürümesi evve!A umumi za -
fiyet noktasından mümkün gö-

'rülmemekle beraber, böyle ha
rekete muvafakat etse dahi he
kimler buna tılbbi mahzurları ile 
ri sürerek mani olmağa kalkışa
caklardı. Zira, konuşmak, dahi 
yorucu bir hareket sayılarak me
nedilirken umumi zafiyete rağ -
men Riyaseticümhur dairesile 
motörün yanaştığı merdi ven a
rasında 20-25 metrelik yol, bir o 
kadar uzunluktaki lroridor da A
tatürkü çok yoracaJk, halbuki le 
davinin esası mutlak devamlı bir 
istirahate dayandığı cihetle bu 
hareket tedavi sistemine tama -
men aykırı düşecekti. Binaena
leyh, yürümek, Ebedi Şefin va
sıtasız olarak daireden motöre 
gitmek hususunda hiçbir hare -
kete muvafakat etmiyceği aşi

ka'r bulunuyordu. Bu hale göre 
Büyük Atatürkü, yüce hastayı 

yormadan, ralhatsız etmeden her 
hangi bir vasıtadan istifade ede
rek yattan mo.öre götürmek, 
inotörden de saraydaki dairele
rine çıkartarak istirnhatle'fine 
tahsis edilen yalağa yatırmak 

lazımgeliyordu. 

* (Arkası var) 

POLİS 

Bir kedi yangın 
çıkardı 

Beşiktaşta Maşuklar sokağın

da 52 numaralı Karabet Kala~ 
oğlunun attar dükkanından dün 
bir yangın çıkmıştır. 

Ateş hemen yetişen halk ta
rafından söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikatta yangına 

bir kedinin sebep olduğu anla -
şılmıştır. 

Evin tekir kedisi odada kim
se bulunmadığı bir sırada kon -
solun üzerine çıkarak orasını 

karıştırunıya başlamıştır. 

Kedi bu sırada meı·merin ü
zerinde durmakta olan bir ku
tu maytap ile Çocukların 'faşla

I ra sürterek ateşledikleri •çat 
pat. paketini ayağı ile iterek dü 

şürmüştür. 

İşte bunlar tam konsolun ya
nında durmakta olan mangalin 
içine düşünce hemen alev almış 

!ar ve perdeleri tutuşturarak 
yangll! husule getirmişlerdir. 

Vaktinde görülerek söndürü
len ateşin çıktığı bu evin 1500 

liraya sigortalı olduğu da anla

şılmıştır. 

Bir tramvayla kamyon 
çarpıştı , 

Dün sabah B~iktaşta bir tram 
vay _ kamyon çarpışması ol -
muş ve bir şoför yaralanmıştır. 

Ortaköy _ Aksaray seferini 

yapan 219 numaralı tramvay a
rabası dün saat on buçukta 1065 
numaralı vatman Mehmet Ali -
nin idaresinde Çıragan sarayı 

A ile bahçesinin önünden geçer- -
ken nakliyat şirketine ait ve kö 

{ mür yiiklü 3838 numaralı şoför 

Muharremin kamyonuna çarp -
mıştır. Musadem. çok şiddetli 

i olmu§ ve kamyon bütün yükil~ 

beraber devrilmiştir. Neticede 
şoför de ayağından yaralanmış
tır. 

Yolun açılması için yirmi da
kika kadar işliyememiştir. Tah
kikata devam olunmaktadır. 

' islô:h edilebilir ? 
çok zahmetlidir. . 

Anketimize geleıı cevapları sı
rasile neşrediyoruz: 

Fenerbahçe bir iki sne evvel 
çok kuvetli idi, hatta eski yıllar 
da da çok kuvvetli bir takımdı. 

Fenerbahçe k1übfrnün oyuncu
ları her klübün oyuncularından i
yidir. Fenerlilerin sahadaki oyun 
dan mağlubiyetinden hatta gali 
biyetinden evvel düşünülmesi la
zım gelen en mühim mesele klü
bün şimdiki idare tarzıdır. 

Bir kere klüi>ün muvaffak ol
ması için evve1a şimdiki halde 
klübün idaresi kuvvetli olursa 
Fener olsun, başka bir klüp ol -
sun sahadan mağ,Jup ayrılmaz. 

Bugün gazete sütunlarında o
kuduğum zaman eski Fenerli İr
fan, Bedii, K. Fikret Fenerin bi
rinci takımında yer alacaklar -
mış çok memnun oldum. Şimdi
ki halde kalede Bedii veyahut 
Clhat. Bekler Ankara Demirspor 
dan Şevket Gazi ve yahut Ya
şar. haf hattında İstanbulda eşi 
göriilmemiş (Lebib) 

Hr ~ da, Ali Rıza, Esat, M. 
Reşittıı·. 

Farlar, santrfor Günesli Ra -
sih, sağiç Basri, (Melih) soliç 
Rebii sağ açık K. Fikret, solaçık 
Fikret; 

Buna göre çok güzel bir takım 
yapm'ş oluruz ve her zaman sa
hadan galip çıkarız. 

Bu hafta yapıla
cak su sporları 

Beden Terbiyes, İstanbul böl
gesı Su sporları ajanlığından: 

Yüzme 
1 - Bölge yüzm" şampiyon

luğu müsabakaları 12 ve 13 a
ğustos cuınartesi ve pazar gün
lerı Beşiktaş klübü yüzme ha -
vuzunda yapılacaktır 

2 - Müsabakalara 12 ağustos 

cumartesi günü saat 15 de, 13 a
ğustos pazar günü saat 13 de baş 
!anacaktır. 

3 - Bu müsabakalara seçme 
!erde derece alan yüzücüler işti
rak edebilir. 

4 - Jüri heyeti: Ahmet Fet
geri, Abdurrahman Benlioğlu, 

Riza Sueri. 
Hakemler: Sıtkı E: yar, Ali 

Riza Sözeralp, Bekir Macur, Hik j 
met Üstündağ, Nuri Basut, Hü- ı 
samettin Güreli. 

Yelken 
1 - Mevsimin ikinci telken 

müsabakası 13 ağustos pazar gü 
nü Morla koyunda yapılacak -
tır. 

2 - Müsabakalıua saat 14 de 
başlanacaktır. 

3 - Program mur.ibince bu 
yarışlar bütün amatörlere açık
tır. Her nevi yelken tekneleri 
girebilir .. 

4 - Yarışlar beynelmilel ya 
rış nizamnamesine gcire yapıla-

caktır. 1 

5 - Yelken rotası geçeıı ıje
nenin aynidir. 

6 - Hakemler: Al:'llet Fet
geri, Abdurrahman Benlioğlu, 

Riza Sueri, Behzat Baydar, Ha
run Ülman,. Mühendis Hüsamet 
tin, Mühendis Naci, Ziya K ap -
tan, Celal Gözen, 

Atletizm 
Beden Terbiyesi İstanbul böl 

gesi Atletizm ajanlığından: 

1 - İstanbul bölgesi atletler( 
21 ağustos gününe kadar mev

sim tatili yapacaklarından, bu 
güne kadar hiçbir resmi atle
tizm faaliyeti olmıyacaktır. 

2 - İstanbuW,n üçüncü ve 
'dördüncü kategori atletleri için 
(pentatlon hariç) 1939 yılı açık 

hava mevsimi müsabaka prog
ramı bitmiştir. 

1 
Mesela bu seneki lik maçlarda 

şöyle bir takım çıkarmamız çok 
kuvvetlidir. 

Kaleci Cihat. Bekler Şevket, 

Gazi, Raflar Ali Rıza, M. Reşat, 
Esat. Farlar K. Fikret, Melih Ra
sih, Rebil, Fikret. 

Sizinle her zaman ve her da
kika galibiyetinizi bekliyen 

Fenerli 
Herant. Narin. 

Cemal Tokçael diyor ki: 

Şerefli mazisi ile memlekete 
kendi taraftarlarını değil sporu 
seven en küçüğünden en 'büyü -
ğüne kadar bütün halkı kendisi
ne Çek<!n Fenerbahçenin iki se -
neden.beri kendisini, kurtarmak 
imkanına varabilmek için genç 
elemanlardan kurulmuş ve iyi 
bir antrenör elinde sıkı ve ciddi 
çalışma sayesinde eski şerefini 
elde etmek mümkün olur. Fe
ner idarecilerininde gayet titiz 
davranmak sureti ile 1 ci futbol 
takımını şu yolda teşkil ettik -
!eri takdirde 

Cihat - Bedii - Ali Rıza, Le
bip - Ömer, Esat, M. Reşat -
K. Fikret, Naci, Melih, Fikret, 
Basri. 

herhalde önümüzdeki mevsim -

!erde Fenerbahçeden büyük şe

refli galibiyetler beklenir kaae

atindeyim. 

Bütün klupler 
tescil ediliyor 

Başvekalet Beden Terbiyesi 
Genel direktörlüğü İstanbul Böl 
gesi Başkanlığından: 

' İstanbul vilayeti hududu için
de ve mevcut olup 3512 sayılı 

cemiyetler kanununun dördün
cü maddesinin son fıkrasındaki 

mükellefiyetleri y>erine getir -

miş ve bu suretle faaliyette bu
lunmağa mezun kılınmış olanve 
halen Bölgemize ·tescil edilme

miş bulunan bilumum spor klüp 
!eri ile bu klüplere mensup aza
lar genel direktörlüğün emri \'e 
talimatına tevfikan tescil edile
ceklerdir. Binaenaleyh: 

1 - Klüplerin bu hususta 
yapmakla mükellef oldukları mu 
ameleyi öğrenmek ve ona göre 

harel<et etmek üzere klüp reis 
veya mümessillerinin her gün 
öğ!eden evvel Cağaloğlunda 

Cümhuriyet Halk Partisi İstan
bul vilayet merkezi binasında

ki Bölge dairesine müracaat ey
lemeleri lazımdır. 

2 - Tescil muamelelerine 31 
Ağustos 1939 da nihayet verile
cektir. 

Aktörlerini mütehassıs yap -
mak itiyadında olan Holivudun 
•mütehassıs kadavrası. vardır. 

Leo Moore, hayatını pek mükem 
mel kazanmaktadır. Bir haftalık 
bir kontrata yapttğı zaman stüd-

. yodan günde 4000 frank, tek bir 
görünmede ise 19.000 frank alır. 

Bu fiyata .ölü rolü nü oy
nıyacak çok diriler vardır. 

Marsilyalılar 
Marsilyalılar. çalışmanın ne 

demek olduğunu bilirler, alın te 
rinin kıymetini fevkalade lak· 
dir ederler. 

Jean Drevild. geçenlerde Har 
ry Baur ile birlikte ve berabe

rinde makinist kıyafetinde bir 
ekip olduğu halde President Hou 
decoeur :liilmini çevlriY'Qrdu. 

. Bir sabah, Set'e gelir ve öyle 
bir dekor bulur ki aksamından 

olan bir kapının fena konulmuş 
olmasından dolayı filmi çevir -

meğe imkan yok .. Kapıyı kaldır 
mak ve başka bir vaziyete koy

mak b'rkaç dakikalık bir iş ... 
Hemen baş makinisti çağı -

rır. 

- Herşeye, her harekete ma 

ni ol.an bu kapı böyle dururken 
filmi çevirmeğe imkan var mı? 

Siz söyleyiniz .. 

Baş makinist başını sallar ve 

- Hayır .. İmkanı yok, zan

nederim .. Kapıyı pek fena koy

muşlar.. Acaba bunu böyle kim 

koymuş olsa gerek. Hakikaten 
çok fena konulmuş. 

- Şu halde .. 
- Herhalde kapının böyle ko 

nulmuş olması can sıkıcı bir şey. 

- Fakat kaldırıp başka tür
lü koymak pekil.la mümkün .. 

Baş makinist, o zamana ka
dar düşünmemiş olduğu bu fa
raziye kar§ısında hayrete düşe
rek : 

- Orası öyle amma ... Onu 
yapmak da bir iş! 

Tramvay çarpm ış 
Beyoğlunda Melek sineması 

1 
makinisti Mehmet oğlu Mahmut 
dün polise baş vurarak İpek si
nemasından çıkıp caddeden kar
şıya geçeceği sırada; Kurtuluş -
Eminönü hattına işliyen vat -
man Hüseyin oğlu Ahınedin ida 
resindeki tramvayın kendisine 
çarptığını ve hafif surette yara-.• 
!andığını iddia etmiştir. 

Bunun iizerine tahkikata b~ 
lanmıştır. 

B~lkondan duştu 
Üsküdarda Kepçe.dede mahal 

lesinde Eşref sokağında 12 nu
maralı evde oturan 4 yaışında 

3 - Bu müddetler içinde emri 
tescili ifa ettirmiyen klüpler 939 
940 spor faaliyetlerine iştirak 

haklarını zayi ederler. 

K eyfiyet .alakadaranın naza
rı dikkatlerine vazolunur. 

000>----

1 
1 Şükrü oğlu Türkyılmaz dün e

vinin 3 metre irtifaındaki bal
kommdan düşerek b14ından ya
ral:ı-nrnıştır. 

. Tenis nıctçları , ' 
Bedeıı Terbiyesi İstanbul Böl 

gesi Tenis ajanlığından: 

6 Ağustos pazar günü Bağ -
cılık klübünde nihayetlenen böl 

gemiz Tenis birincilikleri neti
celeri: 

Tek: Bayan Bn. Gorodetsk)', 

Tek: Erkek: Telyan. 
Çift: Erkek: İbrah;m Cimcoz 

- Armitage. 

Kadın - Erkek: Bn. Gorodets 
ky - Hasan Akev. 

Takım itibarile: (Yalnız fina 
listler puvan alır). 

Birinci: 10,1/2 puvanla Dağcı
lık klübü, ikinci: 3 pull'8nla Fe
nerbahçe, üçüncü: 1,1/2 puvan
la Bebek, dördüncü: 1 puvanla 
Beyoğluspor. 

' 

Şoförün mahareti kazayı 
önledi 

Şoför Abdullah oğlu Ömerin 
idaresindek i 3949 numaralı kam 
yon dün Karaağaç civarından ge 
çerken ansızın direksiyon rotu 
önünden kırrlm ı.ştır. 

Bu suretle hızlanan otomobil 
büyük bir süratle yol almağa 

başlayınca, kamyonun üzerinde 

bulunan Hıfzı ve Kadir isminde 
iki amele korkularından kendi-
!erini yere atmışlardır. 

Kamyon şoförü biraz sonra 
büyük bir meharetle arabayı 

durdurmağa muv.affak olmuş • 
tur. 

Fakat iki amele hafif surett-e 
yaralandıklarından Balat Muse
vi hastaha.nesin11 götürülmüş -
!erdir. 

Yazan : Rahmi Yağız ----·-- -- -

TURGUT REİS 

Vaziyetin 
değiştiğini 

birdenbire 
gördüler 

Turgut hücumdan evvel top 
ateşini şiddetlendirdi 

- 54 -
Akdenızde Barbarosinki ka -

dar etraflı ve şümu!liı bir şöhret 
bırakan bu eşsiz Türk denizci
si, kendi emeği ve kendi gücile 
meydana getirdiği donanmasını 

muzaffor bir eda ve kahir bir şöh 
retle yıl!,arca savaştan savaşa 

götürmüş, en sonunda Malta se
ferinde kaptan Piyale Paşa ile 
Serdar Mustafa Paşanın bece -
riksiz ellerinde bir iş göremiyen 

Osmanlı donanmasının şerefini 

kurtarmak azınile buraya gelmiş, 
Maltada bir şeref uğuruna canı

nı vermekten çekinmemişti. 

25 haziran sabahı - hala Tur -
guttepe ismini taşıyan - lıma -
nın cenubundaki tepeye yerl~ş· 
tirdıği bataryelerini Elm kale -

sine çevirerek ateşe başfayan 

Turgut muharebenin dcıışetini 

bu ateş ve gülle yağmurile mah
surlara ıl9.n ederek sava~& baş -
lamıştı. 

Muharebe çok kanlı 'Jır saf
hada cereyan edıy;,ı,du 

Turguctun topla•ı atEşk•ini 

Elm kalesini perişan cd<'r•. yere 
gcç;ren bir ,nldırım yağmurile 

harap bedenlerde t~k$ll etmiş -
!er, ki saat içinde k.ıier.in dış 

Hoarı toprakla bir o:muş, Mus
tafa Pa~anın idaresindeki sağ 

cenah yürüyüşe geçmiş, buradan 
dış hendekleri aşarak iç kalenin 
surlarına dayanmı.ştı. 

Vaziyetin birdenbıre değışti

ğini, günlerdir süre;. muhasara -
nın böyle ani bir taha,~\-ülıl? Jı·:ç 

umulmayan bir neticey~ vardığı
nı gören Sen Mişel kalesındekı 
şövalye!.erin başı La vale: ç::;;ına 
dönmüş, Elm kalesine dah.l ha
kim bir sırtta buluıur. ve nnu 
himaye edecek şekilde lıir top
çu tabiyesi mevcut olar, Sen l\1i
şel kalesini bütün ateş kııvvelile 
Elm kalesinin yardımına harret
mişti. 

Sen Mişelin lopları Turgudun 
ateşine cevap verirken şiddet -
!enen muharebe ortalığı görül -
memiş bir kan tufanına boğmuş
tu. Sen Mişelin ateşi, Elm mahsur 
!arını da gayrete getirdi.. Bun
lar, iç kaleden bir huruç yaparak 
dış hisarları ele geçiren yeniçeri 
!eri püskürttüler .. Mustafa Pa
şa askeri geriye, kendi metrisle
rine döndü. 

Bu taarruz ve püskürüş koca 
Turgudun gözünden k~çmamış
tı... Yeniçerilerin <becedksizli -
ğine fena halde içerliyen Turgut 
kendi leventlerini buraya hücu
ma kaldırmağı Ja!ızede kararlaş
tırdı .. Bu tedbirin yerine getiril
mesi için top ateşini şiddetlel). • 
dirdi. 

O gece, sabaha karşı Maltaya 
gelen Turgudun d~madı, ve B ar
barosun oğlu, Cezayir Beylerbe
yi Ha.>an Paşa da kendi askerle
rile karaya çıkmış, Piyale Paşa 
kuvvetleri yaaında muharebe • 
ye iştirak etmişti... 

Damat, muharebenin fasıla 

vermesini be!Oliyor, b u arada kay 
natasını görmek, onun elini öp -
mek için şiddetli bir arzu duyu
yordn. 
Öğleye doğru iki taraf ta var 

hızlarile cenge devam ederler -
ken Sen Mişel kalesinden atılan 
bir gülle Turgudun bulunduğu 

batarye civarına, koca yiğitin ya 
nı ba§ına dii§tü. Orada.ki kayalık 
ta müthiş bir ses çıkartarak ye
:ı;inden sıçradı ve bütün hızile 

harbi idare eden Turgut Reisin 
kafasına isabet etti.. 

Turgut bu on okkalık demir 

I 
yuvarl•ğının beynine vu.ruşi!e 
yıldırım isabet etmiş gibi yere 
yıkıld~ Güllenin çıkardığı la§ 
parçaları, leventlerden birço·ğu-

nu da birlikte yaralamış, fakat 
reisin aldığı tam isabet kafası
nın sağ yan tarafını parçalıya -

rak büyük bir delik açIIll{i, J:ıü -
yük muharibin yüzünü kıpkır -
mızı kana boyayarak yere yık -
mıştı. 

Leventler hep birden reisleri
nin başına üşüştüler. Kara ha -

ber, bir anda ağızdan ağıza tek
mil muhasara hattını dolaıştı. 

Yakında bulunan Kaptan Piyale 
Paşa ile Vezir Mustafa Paşa ko 

şarak Tuı:ıguttepeye doğru iler 
ledi!er. 

Hasan Paışa Turgudun -Olüm 
derecesinde yaralandığını du -
yunca deliye döndü. Leventleri

ni peşine takarak o da Turgut 
tepe yolunu tuttu., 

Beş dakika sonra Lavalet, ye
niçerilerle kumandanların Tur -

gut tepeye biriktiğini hayretle 
görmüş, bu sefer tekmil topları

nı bu noktaya çevirerek ateşin 
hızını arttırmıştı. Fakat Turgu

dun yaralanmasile dehşetli bir 
teessüre kapılan, ve bu müsbet 

teessürün meydana getirdiği öz
lü bir hınçla intikama yemin e
den leventler birer kıvılcım kesil 
mişlerdi. 

Piyale, Mustafa ve Hasan Pa
şalar birlikte son dakikalarını 

yaşıyan Turgudun yanına gel -

diler .. Leventlerin yaşli gözlerle 
etrafında halka çevirdikleri Ak
denizin hür, ve serazat yiğiti 

Turgut, kırçıl sakalını kıpkızıl 
kanla boyayan yara:nın tesirile 
kendinden geçmiş, kısa kısa ve 
fasılalı nefeslerle hıçkınr gibi 

. ufacık hareketler göstererek can 
vermek üzere bulunuyordu. 

Vezirler halkayı yararak büyük 
deni:ocinin başucuna vardılar. Bu 
müellim vaziyete yaışlı gözlerle 
baktılar.. Turgudun göğsü son 
bir defa teneffüs hareketile kı
pırdadı.. Yarı aralık gözleri bir 
hareket yapacakmış gibi açıldı, 
ve Jahzede kapandı. Vücudü ha
reketsiz kaldı .. 

Büyük Turgut, eşsiz Türk de
nizcisi, Akdenizde Türk bayra

ğını şerefle dalgalandıran kahra
man ve serazat Türk çocuğu bin 

bir savaşta israf ettiği halde har
cıyamadığı hayatını Mııltanın 

yanlış bir muhasarayla küçük bir 
kJı..lesinin zaptı uğruna vermiş 
ebediyet egöçmüştü. 

Rasan Paışa kaynatasının üze
rine kapanarak onun kıpkırmı -
zı sakalını öptü: 

- Yarabbi, hüküm senin fa -
kat bu koç yiğite nasıJ kıydın? 

Diye inledi.. 
Vezir Mustafa Paşa, Cezayir 

Beylerbeyini kolundan tutarak 
T urgudun naşından ayırdı, kena
ra çekti: 

- O, rütbei şahadeti ihraz 
etti. Gaza uğruna ? ? ? ? 

(Arkası var) 

Otomobil çarptı 
Belediye temizlik amelesin

den 307 numaralı Musa dün Kur 
tuluş çarşısını süpürmekte iken 

'arkadan gelen 1875 numara~ 

şoför Ahmet oğlu Mehmedin i· 
daresindf!ki 3055 numaralı oto
mobil kendisine çarparak baııızı 
dan yaralanmıştır. 

• 

d 
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Nelli yerde can verdi 
Direktör 
kadınile 

onun bir 
gittiğini, 

- 58 -

İspanyol 
söyledi 

ANKARA 

10 - 8 -939 
KAPANiı 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
l~O 
100 

FRANK 
LİRET 
ISVİÇRE Fr. 
FLORİN 
RAYİŞMARK 
BELGA 
DRAHMİ 

LEVA 
ÇEK KRONU 
PEZEZTA 

109 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 RubTe 

5.93 
126,675 

3.355 
6.66125 
28,5925 

17.4825 
50.835 

21,5175 
1.0825 

1.56 
4.34 

H,035 
23.8425 
%4,45%5 

0.905 
Z.8925 
34.62 

30.5025 
23.90 

ERGANİ 19.38 

Almanların 18, Macarların 8, Ro-
• 

menlerin 7, Italyanların 5, Sovyet-
lerin 7 Defa Hududları Değişti 

Yedi Avrupa Devletinin Hu
dudları da Hiç Değişmedi 

8 1E BZE FIATLll ıtl 

lmıahul Beledi)'esi Merkes lıaliııde j 
topıaa .. tıJan Yat me)'Va ve 

ııelız" fiatıeri 

Geçen ilkbahardaki vahim ha
diselerden sonra idi. Haftalık bir 
Amerikan mecmuasında bir ka· 
rikatür çıktı. Bu karikatür, sey
yah elbisesi giymiş, elinde valiz 
Kont dö Paris gibi bir efendiyi 
gösteriyordu. Bu zat, idam için 
kendisinin herhangi bir şehire 
çağrılmasını bekliyordu. Kari
katürün altında şöyle yazlııyor
du: 

.Bugün Avrupa'da en çok pa
ra getiren sanat, hudutlara ka
zlk kakma sanatıdır>. 

Cinsi Kilo 
Bam ye , 
Salnzka bağı • 
Çalı fasulyesi • 
Ayşekadın • 
Kırmızı barbunya • 
Yeşıl fasulye • 
Kır domatesi • 

Orta 
KUYUŞ 

5.50 
4 

10 
8 

12 

Klara o gıılllenf" çok tleii ik bir halde geziyordu. Onu kolay•a 
tanmıalı kabil değildi 

Sırık domatesi 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Soğan 

Sarımsak 

Patates 
Asmakabağı 

Patlıcan baş 

, 
> 

6 
2.50 
3.50 
3 
2.50 
2.75 
4 

Nc-lh sadree Klaraııın taban -
c~ın ı çektiğini görmüştü . Ondan 
sonrası:ıı bilmiyordu. Radyo pa
razitleri arasında Nelli birdenbi
re yere yuvarlandı. 

Ve Klara soğukkanlılıkla gül
miye başladı: 

- Yarın yeni tanıştığın Cüın
hurrcisinin katibi il dostluğu i
lerletınce, ilk yapacağın iş şüp

he yok ki, beni ele vermek ola
caktı . Buna meydan vermeden 
canını cehenneme göndermek be
nim için daha hayırlı oldu. 

K ara, Nellinm goğsüııden a
kan kanları yere akmasın diye, 
göğsılnli eski bir elbise ile s...-
dı . Yüzünü örttü. 

Nellı son dakikalarını yaşı 

yordu. 
- Blna neden kıydın? 
Divcbildi. Bu, genç kızın dün 

yaya gozlcrini kaparken son sö
ıü olmuştu. Nellinin başı ıımuz
ların1n üstüne devrildi. 

Vr Klara gülmiye başladı: 
- Budala! Yeni aşıkınla dost

Jugu ilerletip benı tuzağa düşü -
nccktin değil mi? İste, "enin ı 
yapmak istediğin oyunu. ben sen 
den önce yaptım. 
MİSTER DİKS SEVGİLiSİNİ 

ARIYOR 
Mis'~r Diks, Cümhıırreisinin 

yanındaki işlerini bitirir bitir
mrı otomobiline atladı.. Polis 
rnudiri1etine gitli. Gizli detek
tif amiri Mister Cak odasına ye
ni çek ilmıştı . Diks içeriye girdi. 

- Sizi rahatsız edeceğim, Mis
ter C.ık' Vaktiniz var mıdır? 

Cak derhal masasının önünde
ki koltuğu gösterdi: 

- Buy urun uz! Yarım saatimi 
size hasredebilirim. Yarım saat 
sonra tehiri Jıabi! olmayan mü -
hiın bir işe gideceğim. 

- Merak .,tmeyin. Sizi on da
ltikadan fazla meşgul edecek de

lilim. 
Cebinden ilıi pü o çıkardı. Bi

rini Caka verdi. Dığerini kendi
si y~ktı: 

- Son günlerde genç br kızla 
tanıstım - diye söze ba!}ladı - Bu 
im evvelce (B A) tiyatro kum
panyası artistlerinden idi. Be -
nimle tanıştıktan sonra kumpan
ya ile alakasını kesti. Bir hayli 
itimad!mı kazandı. Yarın CümhUJ' 
reisi Va~ingtona hueket ede -
celı:. Neföye birlikte gitmemizi 
teklif e!mi1tim. Bana söz ver -
miştı . Gelecekti. Her gıin bulu
şuyordok. Üç gündür ilendi.sini 
göremiyorum. Bu gece rılya.ma 
girdi.. Bana kollarını uzaprtV.~. 

lmdıııt be!tiiyoT gibi yalvanyor
du. Giizlerimi açtığım zaman 
kendi>ınin :o felaketle karşılaş 

mış olması ihtimalinı düşünerek 

size müracaata karar verdim. Ba 
na - belki yarın öbür gün ken
disile evlenebileceğim - bu kızı 
ya.-ına kadar bulmanızı rica e
diyorum. Bunu size bir aile sırrı 
gibı mahrem olarak anlatıyo -
rum. 

Polıs hafiyesi düşünmiye baş 
!adı: 

- Tıyatrodan kendi rizasile 
mi çıktı a"aba? 

- Evet. Hatta kumpanyadan 
kendısini bırakmak i.stememiş -
ler. Çıktığı zaman pek meyustu. 

- Mıisaade ederseniz ilk ön
ce kumpanya direktörile görü -
şeyını. Bakalım o ne söy liyecek? 

Cak telefonu açtı. 
- B. A. kumpanyası direktö

rile konuşmak istıyorum. Ha. 
siz misiniz? Çok iyi. Sizin kum
panyanızda Nelli isminde bir 
genç artist varmış. tıunun kum
panyanızdan ııeden ayrıldığını 
lütfen söyler misiniz? Evet, e
vet kendisini arayan ailesi ef
radından biri yanımdadır. Ya -
bancı br kimse yok, Merak et -
meyiniz! ... Ne diyorsunuz? Ya
nağında beni olan esmer giizeli 
bir kadınla mı gittiler? Demek 
ondan sonra bir daha kumpan -

• 

• , 
adet 

• 
• 

orta 
ufak 

Bostan patlıcanı 

Hiyar 
Mısır 

• 
> 

> 

> 

• 
• 

Maydanoz 
Dereotu 

demet 

Havuç 
Üzüm razaki 
Üzum çekirdeksiz 

• çavuş 

• bafüal 
Elma Amasya 

• , 
kilo 

• 
• 
• 
• 

3 
3 
1.25 

-.75 
-.25 

1.50 
-.25 
- .25 
-.40 
-.40 
1 
8 
6.30 

13 
6 

20 
• Osmanpaşa > 4.5Ô 

Armut !renk • 9 

• Uabani 
Erık Mürdüm 

• 
Vişne 

Şeftali 

Zerdali 
Kızılcık 

Üvez 

Bosna 

Fındık kabuklu 

• 
> 

> 

• 
• 
• , 
• 
• 

8 
7 

10 
17 

7 
10 
4 
8 
8 

-·.;;,;;;;;;;=====i 
S> TAKV İ M..._ 

yanıza dönır:edi, öyle mi? ... Tu- C. evvel 
haf şey: Bu kadının hangi mil -

25 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
Temmuz 

Jete mensup alduğunu ta+lmin ı 1---- ---
ediyorsunuz? Demek çok iyi İn- 8 inci AY 

29 
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gilizce kmıuşuyordu .. Fakat, İs
ııan.vola benziyordu, öyle mi? 
Pekala azizim. Kafi. Teşkkür e
derim. 

Mister Cak telefonu kapadı 1 
ve Ciimburreisinin katibille dö-

nerek: 1 
- Yine o, dedi, kaç aydanben 

memleketin h11ZUr ve sükununu 
bozan bir kadınla çıkıp gitmişler. 

- Hangi kadın o? 
- kpanyol casusu Klara .. 
- Ne münasebet? Bu işte de 

bir yanlışlık olsa gerek. Nelli-
nin Klara ile hiçbir münasebeti 
olamaz. 

- Tanışmış olabilir, Mister 
Dilıs! zabıta kuk yılda bir kere 

yanılır. 

- O halde? ... 
- Yapılacak bir şey yok. Bü-

tün zabıta memurları faaliyete 
ge.;miştir. KJaranın Nevyorkta 
olduğu muhakkaktır. Tarama u
sulile lı.endisini arıyoruz. Elde 
edinciye kadar beklemiye mec
bursunuz! 

- Fakat biz yarın Vaşingtona 
hareket ediyoruz. 

- Hadise ile yakından aliıka
dar olmak isterseniz, bt§ on gün 
Nevyorkta kalınız' 

(Arkası var) 

Vasa\i 

Giln<ş 

s o; 
Otl• 

12 19 
ikindi 

16 ı 1 
Akşam 

19 14 
Y • tsı 
l l 00 
imsak 
3 ti 

SENE : 1. 3 9 

Ağustos 

11 
CUMA 

Ezani 

Gtıneş 

9 52 
Otı -. 
5 05 
lldodl 
8 58 
Alıfam 
12 00 
Y a tıı 
1 45 
lmoıık 
7 56 

Yerli mallar sergisi dun 
kapandı 

Yerlimallar sergisi dün ak -
şam kapanmıştır. Sergiyi gezen 
]er bu yıl her senek:nden mik
tar itibarile çok azdır. Sergi ko
m lesinin verdiği yeni bır ka
rarla beş kuruşluk duhuliye res 
mi bu yolda başlı başına amil ol
muştur. 

Sergi ·e iştirak eden mueso;e
sder de bu duhuliye resminden 
memnun olmamışlardır. Fakat 
buna rağmen sergi tertip heye
ti bilhassa duhuliyenin getırdı

ği hasıl&tla her senekinden faz
la pnra temın etmıı;tir. 

Filhakika, umumi harptenbe
ri hudut kazıklarının yürüdüğü
nü, ilerlediğini, gerilediğini, ta
mamen ortadan kaybolduğunu 

ve yeniden sivrildiğini kaç kere
ler gördük! Çeyrek asır içinde 
Avrupa tam 81 hudut değismesi 
veya hudut .tevellüdü> olmuş
tur. 

Almanya 
Tahmin edeceğiniz gibi, dina

mik Almanya, müteharrik hu
dutlu memleketlerin en başında 
gelir. 1918 de yapılan Brest - Li
towsk muayedesi ile Almanva'
nın şarktaki hududu ilk defa 
olarak tebeddül etti . Ertesi sene 
yapılan Versay muahedesi Al
manya'ya altı yeni hudut çizdi. 

1938 de Avusturya'nın ilh kı 

ile .Alman - Avusturya hududu 
ortadan kalktı, onun yerine Al-

man - İtalyan, Alman - Yugos-1 
lav, Alman - Ma.,ar hudutları 

kaim oldu. Alman - İsviçre ve 
.halen mevcut ve Alman - Çek 
hudutları da anşlusla vücude 
geldi. 

Altı ay sonra hudut kazıkçıla
rının ekmeklerine gene yağ ça

lındı: Üçüncü Raylı Çekoslovak
ya'yı ılhak etti. Bu hadise ile es-

i ki Alman - Avusturya - Çek hu

dudu ortadan kalktı. Onun yeri
ne Alman - Leh, ve Alman - Ma
car hudutları kaim oldu. 

Cihan harbinden sonra Me
mel'e yapılan kuvvet darbesiyle 
Alman - Litvanyı. hududu da 
değişşerek Almanya'nm hudut 
değiştirmesi 17 ye çıktı. Baka
lım Danzig veya başka bir yerde 
bir hudut değişimi olacak mı? 

Macaristan 
Almanya'dan sonra en çok hu

dut degişimine uğrayan Maca
ristan'dır Yalnız 1918 denberi 

müstakil olan Macaristan 1921 
de akdedilen Trianon muahede
siyle, Avusturya, Çekoslovakya, 
Yugoslavya ve Romanya ile hem 
hudut oldu. Macar - Çek daha 
doğrusu Macar . Slovak hudu
du. l(e~en ~ene Münih'den . on
ra, ilk defa •Viyana hakem usu
lii> ile değisti. M carların ikin· 
ci hudut değisimi 1939 d a Kar
pat'ar altı TJluanya'sının isga· 
li ile oldu. Bu h5dise ile Macar • 

• .. 

Leh müşterek hududu teessüs 
etti. Macarlar ayni zamanda Ro
manya ile de hem hudut oldular. 

Balkanlar 
1918 de muvakkat Bükrcş mu

ahedesi Romanya'yı Avusturya
Macaristan krallığı ile hemhu
dut etti. Paris muahedesinden 
sonra Romanya, bugünkü hu
dutlarını kazandı. Macarlarla, 
Yugoslavyalılarla, Lehlilerle, 

Bulgarlar ve Çeklerle hudut or
tağı oldu. Titulesku - Litvinof 
anlaşmasiyle Rumen - Rus hu
dutları tanındı. 

Yugoslavya harpten sonra 
Romanya beş devletle Macaris· 
tan, Bulgaristan ve Almanya ve 

İtalya ile hemhudud oldu. Yu
goslav - İtalyan hududu Slavla
rın zararına olarak Annunzio' .. 
nun Fiume'ye yaptığı kuvvet 
darbesiyle zaten tadil edilmişti. 

Umumi harpte mağlup olan 
Bulgaristan 1918 de Yugoslavya 
ve Romanya ile hemhudut oldu. 
Sevr muahedesine karşı gelen 
Türkiye ise, Mustafa Kemal'in 
muzafferiyetinden sonra 1923 de 
Lozan muahedesiyle yeni bir 
hudut çizmeğe muvaffak oldul 

Rusya. Lehistan 
ı:e Balkan denizi 

Bresi - Litovsk'de çizilen bir 
tarııftan Rusya ile Almanya ara
sında, bir taraftan Avusturya -
Macaristan arasındaki hudutlar 

kısa sürdü. Lehistan - Rus harbi 
Riga muahedesiyle nihayet bul
du. Bu muahede ile Rusya ile 
Lehistan arasındaki bugünkü 
hudutlar te,bit edildi. Diğer an· 
la•malarla, Rusya ile Romanya 
Finlandiya. Letonya ve Estonya 
arasındaki hudutlar tayin '· ıl il di. 

Yeni "Lehi,tan devletinin. Ru•. 
Romr-n . Çek vev - SlrovoJ, Al· 
man, Litvan ve Leton hudutfarı 

geçen sene ilk defa olarak ufak 
bir tadile uğradı ve Teşen'le ci
varı Çeko - Slovakya'ya ilhak 
edildi. 

Harp sonrası memleketleri 
olan dört memleketten: Finlan
diya'nın 3, Estonya'nın 2, Leton
ya'nın 4, Litvanya'nın 3 hududu 
vardır. Tabii bunlar zaten yirmi 
beş senelik birer devlet. Litvan
ya ile Almanya arasındaki hu
dut birkaç ay evvel Memel dar
besinden sonra tadile uğramış
tır. 

Danimarka 'ya gelince, Ver say 
muahedesi ile 1862 de kaybet
miş olduğu şimalde Slevski'yi 
tekrar ele geçirdi ve Almanya 

• ile kendi arasında yeni bir hudut 
tesis etti. 

İtalya ve garp 
memleketleri 
İtalya, harpten sonra Avustur

ya ve Yugoslavya ile hemhudut 
oldu. Gec.en nisanda Arnavut
luğu işgal ederek, hudut taşla
rını Yunanistan sınırlarına ka
dar götürdü. Yugoslavya ile ikin
ci bir hudut tesis etti. 
Avrupa'nın garbında hudut

lar daha sabittir. Fransa ve Bel
çika, Almanya'dan taraftaki hu
dutlarını bir kerecik tadil etmiş
lerdir. Keza İngiltere de, harp
ten sonu, 1921 de serbest İrlan
da devletini tanıyarak hududu
nu bir kere düzeltmiştir. 

Hulasa, cihan harbinden son
ra Avrupa'da 19 devlet, hudut· 
!arını tadil etmiş, veya yeni hu
dutlar vücude getirmiştir. Avru
pa'daki hududun taşları yerini 
değiştirmiştir. Buna mukabil, 
Avrupa'nın yedi devleti, İspan
ya, P ortekiz, İsveç, Norveç, Ho· 
landa, İsviçre ve Lüksemburg 
devletleri çeyrek a·sırdanberi 

hudutlannı hi~ df'ğiştirrnemiş· 

lerdir. 
Paris - Midi 

Bayan ldiye vefat etti 
Demiryol inşaat müteahhidi 

Bay Alim Muhaddisoğlu hemşi.
resi, öğretmen Bayan Nezihe Ta 
rakçıoğlu büyük annesi ve Ha -
mit Nuri Irmak annesi Bayan 
İdiye, Haydarpaşada tedavi edil
mekte olduğu Nüıınune hastane
sinde vefat etmiştir. Merhume, 
bütün ömrünü iyilik, hayır, iba
det yapmakla geçirmiş, salihati 
nisvandandı. 

Kederli oğlu Hamit Nuriye, 
akrabalarına t.eessür ve taziyet 
le. merhumeye mağfiret dileriz. 

Cenaze, oğlu ve akrabaları' 

tarafından, Nümune hastanesin
den dün kaldırılm'", Karacaah
met mezarlığına deinedilmiştır. 

/~ SAGLIK 1 
Dizanteri 

Dizanteri, diğer birçok mik • 
roplu ve bula ık hastalıklar gibi 
birdenbire başlar. Araz şunlar -
dır: 

Vücutta kınlıhk, karın ağrısı, 
bağırsaklarda buruntu. Ayni za
manda hararet derecesi de yük
selmiye başlar ve bu yükselme 
haylıca fazla olur. Bütün bu a
raz, yavaş ·yavaş şiddet kesbe -
der. Dışarı çıkmak ihtiyacı sık
laşır. Bu ihtiyacın bir giin içinde 
kaç defa hissedilebileceğini hiç 
sormayınız? Hastalığın derecesi 
ne göre yiiz defaya bile baliğ o
lıır. Aocak bu m iktar' azami ve 
nadirdir. Ekseriya ihtiyaç, yir
mi otuz defa hissedilir. Dizante
r i ile m üterafik olarak diğer bazı 
hastalıklar da kendilerini göste
rir. Fakat bunlann pek o kadar 
ehemmiyeti yoktur. Dizanterinin 
tedavisi ile birlikte bunlarda 
tedavi olunmuş olur. Hülasa di
zan teri, fen sayesinde tehlikeli 
bir hastalık olmaktan çıkmıştır. , 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotojjrafınızt gönderiniz 
kim olduğunuı.u söyliyelim 

Hasan Yılmaz 
(Ankara) -
Ciddi bir • tip. 

•• Cıddi ç~lışma -
sını s;eyer ve bir' 
i şe başlamadan 

· evvel çok dü -
şihiır. Karar 
verd rl.ten son
ra katiyen dön 
mez. Sebatkar

dır. Arkadaşları arasında ciddi
yet ile tanınmıştır. Yalnız biraz 
asabi ve alıngandır. Arkadaş -
lığı rok kuv,·etlıı.:ur. 

Halil Yama
ner (Kızıltop -
re ı.) - İrade

s'r.~ Jılikim bir 
tip. Çalışkan, 

2eki ve intiza
m; fevkalade 
sever. MiJlj his 
Jeri kJvvetlidir. 
Göri.~ü kuvvet 
hdir. Düşünme 

• 

den hiçbir işe girişmez. Hoş

sohbettir. Arkadaşları arasında 

tatlı dili ıle tanınmıştır. Her -
kese kendisini çabuk sevdirır. 

Kalb sektesinden öldü 
Ortaköyde Bahçe sokağında 

23 numaralı evde oturan 65 yaş 
larında Nesim oğlu Mişon dün, 
evinden çıkıp çarşıya gitmek is 
terken birdenbire fenalaşmış ve 
kalp sektesinden ohnüştür. 

---o>---

Panama kanalında 
yeni sedler yapılıyor 

Nevyoıık, 1() (A.A.) - Nev -
york Times gazetesinin Cristo -

baldan öğrendiğine göre mez -

kür şehre muvasalat etmiş olan 

harbiye nazırı Voodring, Pana

ma kanalı için ) eni sedler ve 

Rio ile Hata ara6ında askeri bir 

yol inşa edileeeğıni beyan etmiş 
tir. 

Yeni sedler, bilhassa kanalın 
müdafası bakımından sevkül -

ceyşi bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. 

Nevyork Times gazetesi, bu 

sedlerin munbasıran harp ge -

mileri ve istisnai olarak şimdi
ki sedlere tonajı fazla gelen di

ğer gemiler tarafından istimal 
edileceğini ilave etmektedri. 

Bundan başka kanal mınta -
kasına ait müdafaa tertibatının 

tevsii programında Francofielrd 

tayyare meydanının slahı ve 

tayyarelerin inmesine mahsus 

bir saha inşası da vardır. 

Rio - Hata yolu, Panama cüm 

huriyeti aı·azisinde inşa edile -
cektir. 
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EFE 
-=-Yazan: Zeynel Besim Sun 

Sait Paşanın Zulmü 
Çakıcınınkini Geçti 

Buna Bir Misal Olarak Karşı Ya
kadaki Hadiseyi Zikretmek Kafi 

~ 58 - -

Çakıcı efe biperva hüküm 
sürüyor, asıyor kesiyor, bütün 
bu vukuatta köylü mutlaka hak 
lı bir taraf bularak onu hima
ye ediyordu. Adagide nahiyesin.. 
de>1 Zongur oğlunun evi ba51lı
yor, atı alınıyor. Takip kuvvet
leri bunlarla meşgul iken Kel
dağ ile Srıbatan arasında Kara -
çamda Subıçlı:ısı denilen mahal
de ilk öldürdüğü Boşnak Hasan 
çavuşun kardeşi Ali çavuşu öl
diirüyor. 

Kayaköylü olup Ali çavuşla 
beraber bulun.ına.k felaketine uğ 
rıyan jandarma Yörük Mehme
tli katlediyor. Takip kuvvetleri 
bu defa oraya dönüyorlar. On -
!ar iz bulacağız. Çakıcıyı tutaca
ğız diye uğraşılarken Çakıcı 

Mehmet Girede İbaklının İbra
himle karısını koyun boğazlar 

gibi kesiyor. Daha sonra Kışla 
köyüne geçerek Kamalı Mehme 
din annesini vuruyor. Ayasu -
rat köyüne geçiyor. Kara Halil 
oğlu Ali ile bizzat kendi teyze
sini öldürüyor. Nihayet şimdiye 
kadar yazageldiğimiz vukuatı 

elini, kolunu sallıya sallıya ya
pıyor ve kendisine hiçbir mü -
manaatta bulunulamıyor. Çakı
cı çetesi sellemehüsselil.m hare-

' lı:et etmekte, hükfrmet kuvvetle
rine metelik bile vermemekte -

dir. 

Kcra S:ti!. pa~anm zulmü, Ça.... 
kıcı zulmünü geçm işti diyoruz. 
Buna bir misal o:lnıak üzere İz
mirin Karşıyakasında geçmi~ 
bir vak'ayı zikretmek kafidir. 

Kr.ra Sait Paşa bir gün hay

vanla Karşıya.kaya geçmiş ve 
Soğoklı:uyu taraflarına gitmiş
ti. Soğukkuyu caddesi bozuktu, 
kaldırımsızdı . Yağmur da yağ

dığ; için cadde çamur olmuştu. 
Sait Paşa; hayvanının kaTnına 

çamur sıçradığı için kızdı. So
ğukkuyu jandarma karakolu -
nun önünde atının dizginlerini 
toplıyarak durdu ve nöbetçi jan 
darmaya sordu: 

- Buranın belediye reisi kim 
ulan? .. 

- Emin bey diyorlar efen -
dim. .. 

- Git şu lı:aratayr bana ça
ğır ... 

Kara Salt Paşa gayet küfür
baz brr adamdı. Birisine kızdı 

mı; di..tt, iman,. ana, avrat giri
şir, ondan sorua yat:ırrr, di>ver, 
bilahare cşunu şöyle yap• derdL 
Bu vak'a da öyle oldu. 

O zaman Karşıyaka belediye 
riyaset' nde Altıntaş zade Emin 
bey bulunuyordu. Zayıf, nahif, 
olan bu zat; ayni zamanda şair
di ... Gayet kibar bir zattı. 

Jandarma koşa koşa Karşıya
kaya gittı. Emin bey belediyede 
idi. Jandarma yanına gırdi ve: 

- Beyefendi!. Siz' Sait Pa
şa hazcetleri Soğuk:hıyuda ka
rak~lda bekliyor. 

Ded •. Emin bey derhal bir a
rabaya alladı. Merak ·,-e biraz da 
end.şe- ıç.nde Soğuklruyuya git
ti ... 

Kara Sait Paşa karakol oda
sında kendi kendisine muttasıl 
sövüyor, ağız dolusu küfredi -
yordu. KendisinP belediye reisi 
Emin beyin geldiğini haber ver 
dikleri zaman ye·iııden fırladı, 
gözleri a.çıldt, burun delikleri 
işlemiye basladı ve: 

- Getirin! 
Emrini. verdi. Emin bey içeri 

girer, girme?.; daha selam ver -

miye vakit bulmadan fırtına ile 
karşılaşmışlr: 

- Ulan belediye reisi ola • 
cak!.. Ulan karata! Bu cadde -
nin hali ne? 

Biçare Emin bey' ııeye uğra
dığını anlıyamamıştı. 

- Paşa Hazretler' 
Diye kekelerkrn Sait Paşa

nın gür sesi ortalığı çınlattı: 
- Yatırın şu dinini, imanı

nı, anasını, avradını ... 
Biçare Altıntaş zadeyi he -

men oracıkta yere yıktı.lar. K a
ra Sait Paşa elinden hiç eksik 
etmediği gümüş saplı kırbaçla 

;:ıe!ediye reisini dövmiye başla
dı. Emin bey feı:yat ediyor, yal 
varıyor, fakat ses;ni dı;yuracak 
kulak bulamıyordu. 

Zavallı adam nihayet dayak
tan bayıldı. Kimbilir kaç sopa 
attıktan sonra Sait Paşanın: 

:_ Bir haftaya kadar bu cad
deye kaldırım döşetmezsen se
nin diııini, imanını ... 

Diye yeniden sövdüğünü işit
medi bile .•. 

İşte Kara Sait PaşA; bu tip 
bir adamdı. Karşıyaka gibi bir 
beldenin belediye :re sini yere 
ya1ırarak bayıltıncaya kadar dö 
ven bir adam; köylüye neler 
yapmazdı? Ayak parçalamak, 
kemik kırmak onun için işten 

bile değildi. Zixa Kara .Sait Pa
şa (Mabeyn) tarafınd•n hi.ına
ye görmekt" idi. 

İş-le bu l'eb~ple zamm olu
yordu ki t&.kip kııvv~tleri ile 
Çakıcı çetesi ayni çatı a.ltında 

misafir bul.ınuyorl:adı.. Ev sa
hibi Çakıcı '>fenin yata• iarın -
dan biridir. Takip kumandanı 

herşeyden bihaber uyurken Ça
kıcı bırakıp gidiyor ve en güze
li şu ki takip kumandanına yine 
ev sahibi yanlış istikamet vere
rek işleri tersine yürütmekten 

hali kalmıyordu. 
Bu münasebetle Hüsnü efen

di vak'asında cereyan eden ve 

0 zamanki idarenin iç yüzünü 
gösteren bir }ıMiseyi anlatmak 

faydalı olacaktır. 
Mülil.zim Hüsnü bey vurul ~ 

duktan ve cenazesi İzmire geti
rilerek ihtilalle defred ]dik.len 
sonra merhumun kayınpederi 
olup vaktile Rumelfde müthiş 
bir şaki olan P omak Gavur ha
ci yüzbaşı, büyük bir teessür i
çinde Çakıcının takibin<> ant iç
miştir. Pcıınak Haci yüzh3şı - ki 
ismi Raci Ahmettir - bir tokatta 
bir adımı öldürmüş, d~v cüsse, 
cesur bir adamdı. Kendbi eşki

yalıktan yetişme ve (Sa iradei 
seniyye) zabit olma olauğun -
dan eşkiya takibin :Je yüksek , 
maharet sa'ııibi idi. Filhakika 
Giıvur Raci kalktı, ke>ıdisine 
mahsus usuller takip ederek Ça

kıcı çetesinin izini araştırınağa 
başladı. Pomak Hacı muvaffak 
da olmuştu. Çakıcı çetesı Nazil
liye tabi Senekçiler köyiınde 
saklanmıştı. (Senek, ağaçtan ya 
pılma su destisi demektir, halis 
Türkçedir.) Pomak Hacı ıçın 

Çakıcı çetesini bu köyde bastı

rarak yok emoek işten bile de
ğildi. Yüzbaşı Hacı Ahmet efen 
di gayet ketum hareket ediyor
du. Fakat kendisine kuvvet liı
zımdı, Bu sebeple Nazilli Zapti
ye kumandanına kendisine kuv 
vet hazırlamasını bildirdi. O -
nun istizahı karşısında da Çakı-
cı çetesinin Senekçiler köyün -
de olduğunu söyleıneğe mecbur 
kaldı. Halbuki b u Nazilli yüz -

Sovyet 
Rus yada 

Çocuk demir 
yolları 

Tas ajansı yazıyor: 
Bugün Sovyetler Birliğinde 

12 çocuk demiryolu mevcuttur. 
İlk defa olarak 1935 senesinde 
Tabilisi'de vücude getirilen bu 

t çocuk demiryolları, bilahare di
ğer bazı şehirlerde, ezcümle Dni 
eıpropetrovskta, Krannoyarks'ta 
Comel'de, Stalino'da, Melitopol
da, Ferevanda ve sairede de ya
pılmıştır. Bütün bu çocuk demir 
yolları, orijinal ve çok cez\edici 
birer sanat mektebidir. Burada, 
I!'ÜStakilen ;ıimendifercileri ye
~tedir. Binlerce çocuk, bu 
demiryolları üzerinde, oyruya -
rak pratik surette demiryolu tek 
mgını hıızmeyleınektedir. Bu 
genç şimendirerciler, bu hatlar
da aşk ile çalışmakta ve bütün 
boş saatlerini bu hatta hasrey
lemektedir. 

Bu cins hatların en uzunu 
Dneipropetrovskta buiunan cKü 
çük Stalin hattı• dır ve ü.ç ki
lometredir. Burada her şey tıp
kı büyük hatlarda olduğu gibi
dir, yalnız eb'ad ufaktır. Hattın ı 

ik1 garı, bir lokomotif deposu 
atelyeleri ve iki tüneli vardır. 
Hattın ]Qlromoti>fi, cJS. serısı 

muazzam aerodinamik lokomo -
tifin küçültülmüş bir modeli -
dir. Hat üzerinde, otomatik blo
kaj sistemi olduğu gibi makas
lar da birbirine telefonla bağlı
dır. Garlarda, büyük bekleme 
salonları ve oyun yerleri ile tek 
nik atelyeleri mevcuttur. 

Bu hat üzerinde, trenlerin 
hareketi, muntazam bir grafik 
mucibince vulrua gelmektedir. 
Bu tren, şimdiye kadar, 200 bin
den fazla çocuk yoku taşımış -
tır. Bu hat üze.rinde, bilet kon

trolöründen tutun da hat şefine 
kadar bütün vazifeleri, 800 ka

dar çocuk görmektedir. Bütün 
faaliyet te, en iyi talelbeden mü
rekkep b ir çocuk konseyi tara
fından idare olunm3'kladır. 

Bu çocuk, demiryolları, tale
beye şim.endifereiliği sevdirmek 
te ve gen<;leri, disipline ve şah
si teşebbfrse alıştırmaktadır. 

Bu çocuk deıniryollarında oy 
nıyan birçok tal-ebe, bilahare, 
münakale mühendisi yetiştiren 

yüksek mekteplere girmekte ve 
bittabi çok çabuk terakki eyle
mektedir. 

Çok yakında bu çeşit hatlar.., 
memlekette bir misli daha faz
lalaştırılacaktır. Daha şimdiden 
Leningradda, Rostov - Dond'!,_ 
Garkide, Taşkendde, Aşkabad -
da ve daha sair şehirlerde inşa
ata başlanmıştır. 

Moskavada b u sene yeni b ir 
çocuk demiryolu daha yapıla -
caktır . Bu hat, beş buçuk kilo
m etre uzunluğunda olacak ve 
'bes garı bulunacaktır. Burada 
lokomotifler, elektrik otomotris 
!erden terekküp eyliyecektir. 
Burada işliyecek güzel vagon -
lar da 30 ar yoku taşınabilecek 
tir. ' 

----000...--

Meşhur 'Yugoslav 
edibi öldü 

Belgrad, 10 (A.A.) - Maruf 
Yugoslav edihlerinden Duchan 
Djokotch'in vefat etmiş olduğu 
haber verilmektedir. 

Mumaileyh, birçok Fransız

ca eserleri tercüme etmiştir. Da 
ha 1910 senesinde Fransızcadan 
100 üncü tiyatro piyesini tercü
me etmiş ve bu münasebetle m~ 
rasim yapılmıştı. 

başı Çakıcı efenin tam manasi
le bir yatağı idi. Durmadı, din 
lenmedi, efeye bir haber ~ura
rak kendisini vaziyet etnhaber
dar etti. Hacı Pomak ta bittabi 
emeline muvaffak o!amadı. Zi
ra Çakıcı çetesi Hacı Yüzbaşı 

henüz köyü muhasara etmeden 

bırakıp çekilmişti. 
{Arkası v ar) 

İKDAM SAYFA ., 

Memleket Haber 
Kırşehirde K Ü l tür 
hayatı inkişaf ediyor 
32,000 liralık tahsisat 1939 
da 118,400 liraya çıkarıldı 
Kırşehir, (Husuııi) - Kültür 

sevgisi okuma v"' okdmak aşkı 
Kırşehirliler arasında her yı1 bi
raz daha artmaktadır. Eski de
virde çeşitli zorluklar karşısın
da okumadan mahrum kalmış 

olan halk cümlmriyetin büyük 
kolaylıklarından en gEni; mik
yasta istifade etmek üzere ade
ta ayaklanmış gi!l dir. 

Her köyden öğretmen, her 
kazadan orta okul istenmektedir. 
Hususi muhasebe gelirle-rindcn 

karşılanmakta olan ilk tahsil 
masrafları yıldan yıl' <'hemmi
yetli miktarda kabarmaktadır. 

Şu iki rakamın mukayesesi bu 
tezayüdü en beliğ bir şekilde be 
!irtebilir. Kültür işlerinin idare

si için hususi muhase~ bütçe
sinden 1924 yılında ayrılan pa
ra 32.000 lira idi. 1939 yılında 

bu tahsisatı 118,400 liraya kadar 
çıkartmak zarureti hasıl olmuş
tur. 

İlk tahsil işleri için her sene 
verilmiş olan bu paraların te -
min ettiği fili neticeyi anlıyabil 
mek için de şu rakamları yanya

na koyalım. Orta mektebe 1924 
yılında devam eden talebe 25, 
mezun olan ise 4 talebedir. 926.. 
senesinde devam eden 125 i bul 
muş ve bundan 12 si mezun ol
muştur. 

1939 yılında ise müdavim ta:(e 
be miktarı 372 ye kadar yüksel
miş ve 70 genç de mezun olmuş. · 

tur. 
IBu mukayeseden çıkan netice 

tamamen müsbet ve göğü.s ka
bartıcıdır. 

Köy Mektepkri: 
Köylerde de harf inkılabiyle 

başlamış olan okuma hevesi ve 

arzusu ye~'.şilen-Aiyecek ve ı:lü
tün talepler cevaplanamıyacak 

kadar yayılmış bulunmaktadır. 

Kırşebirin kıöylerinde 50 den 

fazla köy mektebi bulunmakta 

ve bu mekteplere 4.000 e yakın 

yavru devam etmektedir. 

İlk mektepler: 

Vilayet merkezleriyle üç ka-, 
za merkezinde ilk tahsili takip 
etmekte olan talebe miktarı 5000 
den fazla hesaplanmaktadır. Ge 
çen sene yapılmış olan bir ilk 
mektep binasından bu sene isti
fade edilmiştir. Merkezde ikin
ci bir ilk okul binası daha inşa 
edilmektedir. Bu bina da önü -
müzdeki ders yılında tamamlan 
mış olacaktır. İlk mekteplerden 
bu sene 300 den fazla talebe çık 
mıştır. 

1924 senesinde köy ve şehir 

mekteplerinde okuyan talebe -
nin adedi 3900 dü. 1928 yılında 
bu rakam 5500 ü buldu. İçinde 
bulunduğumuz yıl içinde ise 
miktar 9000 e yükseldi. 

En fakir bir aile Çdrnğunun 
hi.ç olmazsa ilk tahsilini görme
sini temin için büyük fedakar
lıklar yapmaktadır. 

Bu büyük tehalük bilhassa çı 
rak bulamamaktan sızlanan ve 
adetleri gittikçe artan küçük 
sanat erbabının şikayetlerinden 
de memnuniyetle anlamaktayız. 
Bu da gece mektepleri açılması 
lüzumunu belirten ve alakalılar 
tarafından etüd edilmesi icabe
den mühim ve ayrı bir mevzu. 

Orta mektep: 

Zelzeleden harap olan eski 
bina yerine inşasına geçen se
ne başlanan ve mühim bir kıs
mı henüz ikmal edilememiş o

lan orta mektep binası inşaatı 

ikmal edildiği takdirde lise kad 
rosumı da istiap edecek cüsat
te mükemmel bir bina olacak -
tır. Kalorifer, elektr ik su g' b i 
t.esisat ve lüzumlu müteaddit 
salonları ile b ubina cümhuriye
tin Kırşehrine hediye ettiği mo 
dem bir kültür müessesesi ha
lindedir. 

Yüksek tahsil: 

Bugün yüze yakın Kırşeh frli 
genç hariçte lise ve yüksek tah
sili takip etmektedir. Bu mik
tarın arttmlması ve bilhassa ze 
ki, istidatlı gençlerin yüksek 
tahılillerini kolayca takip ede
bilmele-rini teminen (Kırşehir_ 

Bir kısım köylerde yeniden 

mektep inşa edilmektedir. Bü

tün köylere öğretmen vermek 

hem eleman azlığından ve hem 

de bütçe darlığından maalesef 

imlı:fuısız pir iş olmaktadır. Bu

nunla beraber büyük ihtiyaç 

önümüzdeki ders yılında vilaye-

'.. gençleri okutma) cemiyeti ku

rulmuştur. Cemiyet Ankara ve 
İstanbulda şubelerini açmak Ü

zeredir. 

timiz emrine verilmesi mukar

rer bulunan 40 eğitmen ile kıs

men· halledilmiş olacaktır. 

• 

Bu kurum hayrr ve kültür 
şever vatandaşları aza kaydet
meğe başlamış ve bu falryeti 
bütün şehird~ en müsait karşı-

; lamalarla inkişaf bulmuştur. 

lzmir Fuarı 
Bütün Hazırlıklar Bitiyor 

İzmir. 10 (A.A.) - 20 Ağustos 
ta açılacak olan İzmir enternas
yonal fuarı hazırlıkları ikmal e
dilmek üzeredir. Tesisat ve in
şaata müteallik büyük işler bit
miştir. Şimdi tezyinat ve dekor 
işleriyle uğraşılmaktadır. 

Belediye ve fuar lı:omitesı re-

isi Dr. Behçet Uz dün akşam 430 
bin metr~ murabbaı tutan Kül
türpark ve fuar sahasında umu
mi bir teftiş yapmıştır. 20 Ağus
tosta fuar açıldığı zaman her 
şey hazır ve tamamlanmış bu -
lunacak ve böylelikle dokuz se
nede tamamlanmak üzere tanzim 

İzmirde Orman 
Yangını 

İzmir 10 (A.A.) - İzmir orman 
müdürlüğü Değirmen.dere na:J:ıiye 

sinde vukubulan orman yangı -
nında sekiz bin çam yandığı hak 
kında intişar eden haberin müba 
lagalı olduğunu bildirmektedir. 

Bu tebliğe nazaran yanan çam 
miktarı altı yüzdür. Ayrıca yüz 
elli çam ağacı da ütülenmiş ve 
yüz elli kental kadar da çalı yan 
rnıştır. 

auoOHIC IHJLIUCAMJZ 

Kayseri belediye ....... ....,2 ,....3 ......... 4 _s_ &_1 _ e__,9 _ıo_ı_ı , 
l 1 1 

meclisi intihabı _ -=••:=ı-ı=~~· ------:-'--· - . Kayseri, 10 ~.A.) - Devlet 
Şfırası ıtarafından :t\eshedilmesi 
dolayısıle yeniden yapılan seçim 
de belediye meclisine intihap e
di1miş olan azalar, dün, belediye 
meclisi başkanlığına avukat 
Necme'tin Feyzi oğ'unu ittifak
la seçmiıj ve daimi encümen aza
larını ayırmıştır. 

Bu toplantıda bulunan vali -
miz yeni belediye meclisine me
saisinde muvaffakıyet dilerken 
kendilerinden beklenen işlere 

dikkatlerini çekmiştir. 

İnegölde Zelzele 
İnegöl, 10 (A.A.) - Bugün 

burada biri kırk geçe şiddetli bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Hasan Reşit Hataya 
g itti 
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SOLDAN SA<'.:A 

l - Yazın en çok lazım olan. 
2 - Son günlerde ismi meşhur 

olan bir semt. (iki kelime 
bir isimdir) 

3 - Pişma·nlık - Tokun aksi. 
4 - Zıddına. 

5 - Sual İşareti - Tebaa. 
6 - Çak az. 
7 - Her şey satan - Devam et

tirmek. 

8 - Nefiy edatı - Rakam -
Bir nida! .. 

9 - Külhanbeyi 

Maraş 10 (A.A.) - İki günden 
beri Maraşta bulµnan Maraş me
busu .fiasaıı Re~it Tankut. bugün 
Halkevi salonunda bir hasbihal
de bulunmuştur. 

, 10 - Uzalımak - Bir nevi ot 
11 - Bilgili adam. 

Bu görüşmede umumi işlere · 
ve Maraşın kalkınması için ge
rekli noktalara tema.s eden Ha ·
san Reşit Taı1kut, parti ve vazi
fesi etrafında da çok değerli fi
kirler serdederek Şefin ne de
mek olduğunu güzel bir misal ile 
anlatmış ve Atatürk'ün ve Milli 
Şefin kurduğu bu rejimin de -
ğerini canlandırmıştır. 

Hasan Reşit Tankut, bu akşam 
Hataya hareket edecektir. 

Arjan ınd ~ Türkiye 
ve Yunanistan elçiliği 

Buenes - Aires, 10 (A.A.) -

Arjantinin Türkiye ve Yunanis

tan elçiliğine B. Pablo Santos -

munoz tayin olunmuştur. 

Dünkü zelzele 
Ankara, 10 (A.A.) - Bugün 

şehrimizde 1.30 da hafif bir zel

zele hissedilmiştlı:. 

Saat 1.40 da İn.önünde ve İz

mitte hafif birer zelzele olmuş

tur. Hasar yoktur. 

General Miıja 
Melilla, 10 (A.A.) - Siyasi 

. mesuliyetler mahkemesi istin -

tak hil.kimliği, general Miaja hak 

kında bir tahkikat açmıştır. 

edilmiş olan Kültürpark planı, 
üç sene gibi kısa bir müddet için 
de ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Cuma sabahı ekspresle Anka
raya hareket edecek olan bele
diye reisi doktor Behçet Uz, Bü

yük Milli Şefimilllt İzmirlilerin 
tılhassür ve tazimlerini arzede -

cek, yüksek lılt uf ve yardımlariy 
le zamanmdan çok evvel başa -
rılan bu eserin son hazırlıkları 
hakkında maruzatta bulunarak 

bu sene fuarı ve İzmiri şereflen
dirmelerini istirham edecektir. 

Belediye reisimiz Başvekil Dr. 
Refik Saydam'ı da ziyaretle fuar 
ve İzmir şehri etrafında izahat 
"'·erecek ve fua::ı ziyaretlerini ri
ca edecektir. 

Dr. Behçet Uz 13 Ağustos pa
zar günü Ankara radyosunda fu 
ar mevzuu etrafında bir musa
habe yaparak yurtdaşların ve ec 
nebilerin İzmir enternasyonal 
fuarını ziyaretten edinecekleri 
faydaları anlatacaktır. 

YUKARIDAN AŞA(;IYA 

l - Bu sıcaklarda ehemmiyet 
veroiğimiz bir yer. 

2 - Milli Şefin seyahati esna-
sında meş"hur olan bir yer. 

3 - Son pişmanlık - Etrafı su 
4 - Zıddına iş. 

5 - Suat işareti - Dayısı kuv-
vetli. 

6 - Genişlik - Asmak. 
7 - Öteberi satan - Kocuk. 
8 - Nefiy işareti - Güvey. 
9 - Külhırnbeyi adam - Edat. 

10 - Kılıcın bir nev'i - Rütbe. 
11 - Memleket hazinesi. 

Teşekkür 
Kardeşim ve babamızın ebe

diyete intikali dolayısile en acı 

günlerimizde gerek telgraf ve 
mektup göndermek suretile ge
rek bizzat gelerk bize teselli ve
ren ve elemiınize iştirak eden ve 
merhumun cenazesine gelmek 
zahmetinde bulunan dostlarımı
za ayrı ayrı teşekküre imkan ol
madığından muhterem gazeteni
zin tavassutunu rica ederiz. 

Mil.beyinci Halil Sıtkı mah -
dumu merhum Mehmet Ziya 

Tannkulun: 
Kız kardeşi 

İhsan Akgürgen 
Kızları 

Şahende, 

Nedime 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAH!L1 HAI.'!Cl 
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!LAN 
Ti:K SÜTl'': 
S ANTİMİ 

Blrillri Sahifa 
İkinci Sahile 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı sahifeler 
T • 1 inci SahifelU 

IOO bnıı 
zso kuruş 
200 kuruş 
100 ko.rıış 

50 kuruş 
10 luınq 

Gazetemi>lde neş:rttı.:C,.. 

cek bilcümle tleari llô.ıılar yal
aız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf ıtrketlnden alınır. 
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P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - 7/8/939 tarihinde eksiltmesi mukarrer 20.000 adet 3 m/m, 

60.000 adet 4 m/m ki cem'an 100.000 adet manşona talip zuhur et.. 

medi.ğinden eksiltmesi on gün uz atılmıştır. 

2 - Muhammen bedel c8.000 • muvakkat teminat t600> lira 
olup eksiltmesi 18 Ağustos 939 Cuma günü saat cl6> da Anka
rada P, T. T. Umum müdürlük binasındaki Satınalma komisyo -
nunda yapılacaktrr. 

3 İstekliler, muvakkat teminat makbu.z veya banka mek-
tubile kanuni vesikalarını ham ilen mezki'ır gün ve saatte o ko
misyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P . T. T. Levazım , İsta.nbulda P. 
T. T. Levazım Ayniyat şubesi M tidürlüklerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. c3674• c6123. 

Ha riveden 
. 

Sazlı Tenezzüh Seferi 
Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 

beyetini, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hfunil 
74 numaralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü Köprüden sa
at 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 
Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 te Köprüye gele· 
cektir. 

Üsküdar İcra Memurluğundan; 
39/1119 
Erenköyünde mukim iken ha len ikametıgahı meçhul olan Ali 

Galib'e: 
Asador zevcesi Kılotiltin istikraz eylediği yüz liraya mukabil 

namınıza ipotekli bulunan Katlık öy Zühtü paşa mahallesinde Ha
cı Me)ımet ağa sokağında 17 No. Jı gayrimenkulün nısıf hissesi 
adı geçen borçlunun vefatı dolayısile mahlıilen Kadıköy Vakıflar 
müdürlüğüne intikal eylemiş ve adı geçen müdüriyette vadesi hu
Jıil ettiğinden borç miktariyle takip tarihine kadar olan faizi 
nizamisi tutarı olan 140 lira 94 kuruş veznemize yatırılarak icra 
iflas K. nunun 153 üncü maddesine tevfikan ipotekin çözülmesi· 
ni istemiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında vez
nemizde bulunan bu parayı almak ve ipoteki çözmek üzere daire
mizin 39/1119 dosyasına müracaat etmeniz lüzumu aksi takdirde 
mezkOr kanunun 153 üncü maddeeine göre muamele yapılacağı 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

TÜRKİYE .. -

IZ L 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 
makinelerin•n tamırini de yapabilenler ıayanı tercihtir. Maki

nist, ihtısası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edılecek ondan sonra asil mutehassıs olacaktrr. Taliple

nn hizmet ve kJayet vesikalariyle Yen. }'()stahane cıvarında 

Kızılay han.nda, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. 
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TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
...................... ~ ............................ ~ ........................ ._. ..................................... 

T ES IS TARiHi 

MERKEZİ • • 

1919 

ANKARA 

HERNEVI B MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

' 
'' çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerim ize müracaat olunması 
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11 - AGVSTOS 1939 

e,, ca:rip m•kiyaıın ı z için en meş· 

hur sin@ma yıld ızlan g ib ı Sizde 

MA.X FACTOR'un l:i lhaua sizin 

lıpleri nlz ıç i n yarattığı hakiki 

RENi< AHENGİNİZE uyan Pudra, 

Allık ve Dudak Rujların ı kullanınız 

Bakı n . . . c ildinizi kal'i &uretle nası l fevka . 

ladele,direcek . • uzun zamon vuılınüzde, 

kalmak hususunuda ayrıca dikka t ediniz, 

f•rk ı hemen anlay11cakıın1 :ı ~ 

* MAKIYAJıNIZDAKI TAM RENK AHENGiNi BILIYDRMUSUNUZ ? 

AŞAÖIDAKI KUPONU DOLDURUP' HEMEN BUGÜN POSTAYA VERiNiZ. 
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Yastık, yatak ve yOl'ganrarmr muliaka Kullanınız. 
Yazın •ıcak ha1Jalarda yor6un baıınızırt •erin ae 
yumuıalı lıuıtiiyü ya•tılı ile rahatını temin eder. 

KuftUyU yorgan, tllte ve yastık flatlarında 
mUhlm tenzillt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuttUyU yastık bu ucuzluğu ispata klfidi r . 
ADRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokak 

Kuıtüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazannda satılır. 

İstanbul İkinci İcra Memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı 938/901 
numaralı ile tahti hacze alınan 
matörlü et kıyma makinesi ile 
otomatik terazi 23/8/ 939 çarşam 
ba günü saat 16 dan 17 ye kadar 

Tophanede Denizyolları ittisa
linde 27 No. lu kasap dükkanı 

önünde satılacaktrr. O gün mu
hammen kıymetini yüzde yet,. 

miş beşini bulmazsa i>kinci arttır 
ması 28/8/939 pazartesi günü ay 
ni mahal ve saatte icra oluna -
rak en çok artırana ihale edile
cektir. Taliplerin satış ve gün 
ve saatinde m!lhallinde buluna-

. cak memuruna yüzde yedi bu -
çuk pey akçesile müracaatları 
ilan olunur. (19770) 

J Eli çabuk sünnetçi 

Rifat Köprülü 
Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52.73 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 
caddesi N o. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

ISTANBUL BELE O 1YES1 N O EN 
İlk Muhammen teminat 

bedeli 
L 

1 
138,64 100!,50 

290,05 3867 ,25 

Temizlik hayvanatı koşum takır. 
!arı imalatı için alınacak 29 kaı• 
lem saraciye malzemesi. 

Temizlik işleri için alınacak le
vazımı tanzüiye. 

49,66 664,60 

162,42 2165,50 

Mezbaha buz fabrikası soğuk ha 
va mahzenleri için 14 kalem mal 
reme mübayaa. 
Mezbaha buz fabrikası soğuk ha 
va mahzenleri için 21 kalem 

, malzeme mübayaa. 

Tahmin bedelleri !le ilk tem inat miktarları yukarıda yazılı 

lşler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 17/8/939 per· 
şenıbe günü saat 14 de Daim! Encümende yapılacaktır. Şartname
ler zabıt ve muamelıit müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muay· 
yen saatte daimi encümende bulunmaları. (5817) 

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

12,30 · 13,15 • 15,45 • 19,10 dadır. 


