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Milli Şef şehrimize şerefverdiler l 
Majeste Kral Karol' de Dün Şehrimize 

• • 
Geldi ve Reisicumhur lnönü ile Görüştü 
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Dün şehrimize şeref veren Milli 

• 
lnönü Vekillerle kısa 
görüşmeler yaptılar 

Majeste Kral Karol dün 
gece şehrimizden ayrıldı 

Reitricümhur İsmet İnönü re· 
fak.atinde Hariciye Vekili Şük -
rü Saracoğlu olduğu halde dü.ıı 
sabah saat 10 da hususi trenle 
şehrimize gelmişlerdir. Milli §&

fin şehrimizi teşrifleri münase
betile Haydarp~a garı daha pek 
erken saatlerde karşılıyıcılarla 

ıkılmağa b~ıştı. 

ismet İnönü şehrimizde bu
lunan iki oğlu ile birinci ordq 
müfettişi Orgeneral ~ahreddin 

Altay, genelkuımay asbaşkanı 

orgeneral Asını Gündüz, gene· 
ral Alı Fuat, Osman Tu!an, Ad· 
Jiye, l\1aarif, Nafia ve Dahiliye 
Vekillerile Harici~ Veldlleti u
mumi kAtibi, vali ve belediye 
Nisi, İstanbul kumandanı, Ro
manya elçili, mebuslardan Sa
lih Bozok. Oe!Al Bayar, !Muam- . 
mer Eriş tarafından karşılan • 
mıştır. 

Milli şef vagondan pek neşe
li bir çehre ile inmif ve kendisi
ni karşılıyanlara iltifatta bulun 
duktan sonra garı dolduran hal-

~ 
l \ 

( Arkası 3 üncü sayfada) Veliahd Prens Mişel şehrimizde 

Dantzig davası ayni 
gerginlik içinde 

Von Ribbentrop - Kont Ciano 
müzakereleri dün başladı 

Dantzig 11 (A.A.) - Havas A· ı 
jar.sı muhabiri bildiriyor: 

Försterirı nutku yeni bir şey 
getirunemlş yalnız, açık hedefi İn 
giltere ve Fransayı Polonya ile 
alakadarlıktan vazıgeçirmek olan 
Alman propa.gandasının esas fi
kirlerini, biraz daha şiddetli bir 

tarzda yeniden bildirmiştir. 
Diğe,• taraftan, gerginlik eıskisi 

kadar vahim devam ediyor: 
Dantzig'ln yeniden askerileşti -
rilmesi işleri pek yakında sona 
erecektir. Vistül üzerindeki ye
ni köprünün 15 ağustosta açılışı, 

(Arkası 3. cü sayfada) 
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Şef İnönü muhterem misafirimi• Majeste Kral Karolle Beraber 

ltalya beş 
Sınıfı silah 

1 y 
Roma, 11 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine göre büyük ma -
nevraların bitme i dolayısile 

1901 ve 1912 doğumlu efrad 
terhis edilmiştir. 

Buna mukabil 1902 ve 1910 
doğumlu efrad 31 eyhilde ni
hayet bulacak olan bir talim 
devresine i tirak etmek üzere 
21 Ağustos'tan itibaren silah , 
altına alınacaklardır. Bu tarih 
le ayni talim devresine iştirak 
etmek üzere İ901 , 1903, 1904. 
1906 ve 1910 doğumlu zabitler 
ve küçük zabitler silah altına ı 
davet edileceklerdir. 
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Düşmanlarımızı 
tanıyalım 

Artık dostu düşmanı tanımak 
sırası geldi. Daha doğrusu, içi • 
mizde sakladığımız dost ve düş
man hislerini çekinmeden açığa 
vurabiliriz. 
Toprağımızdıı giizü olduğunu 

alenen söyliyenlere dost diyeme
yiz ya .. Elbette, bunlar, bizim düş 
manlarınuzdır. Ve onlan düş -
man bileceğiz, düşman tanıya

cağız. 

Alma.ııya bize dost değildir. 
İtalya bize dost değildiı'. 
Mihvere iltihalı etmiş etme • 

mi.ş fakat, ınihver tarafmm yo
lunu tutmuş bütün devletler ilos 
tumus del ildir . 

Bu :ıriimrenin maksadı gün gi
bi aşikardır. Avrupayı baştanba· 
şa paylaşmak! Yalnız Avrupayı 

değil, Asyayı, Afrikayı, \ıütün 
dünyayı paylaşmak! 

Fakat, paylaşma planında Fa
şist İtalya topraklarının ve müs
temlekelerinin dahil olduğunu 

haber verelim! Zavallı İtalya, 
_bilmiyor ki, gittikçe, Nazi ildi
darının &\'uçları içinde sıkboğaz 

edilmektedir. ' * * 

Adliye Vekilimizin 
Gazetemize Beyanatı 

me e abuk işJer 
/ 

ha le getirilecek 
Birkaç gündcnberi şehrimiz

de bulunmakta olan Adliye Ve
kilimiz Fethi Okyar dün öğle

den sonra İstanbul adliyesini zi 
yare! etmıştir. 

Adliye Vekilimiz adliyede bir 
müddet kalarak bazı tetkikler 
yapmıştır. Sayın Vekil bunu ta 
kiben kendisilc görüşen muhar
ririmize muhtelif işler hakkın -
da beyanatta bulunarak demiş
tir ki: 

- ·Sizinle evvelki görüşü • 
şümde mahkemedeki işlerin 
daha çabuk görülmesi için tet
kikler yaptı.ğımı söylemiştim. 

Tetkiki-erin neticesi alınmıştır. 
Şimdi; mahkemeleri çabuk iş -
!er bir hale koymak ve Türk hal 
kının Türk adliyesinden bekle
diği hizmetleri yani adaletin ça 
buk ve kat'i bir surette tevzii 
işini temin etmek icin bazı ka
rarlar almak U.:ere~iz. An<:a.lc; 
bu kararları şimdi tafsilatile si
ze bildirmekte mazurum. Fakat 
şunu söyliyebiliri.m ki değerli, 

vakur ve kanaatine merbut müs 
takil Türk hAkimlerinin; bu ted 
birler sayesinde; bilhassa İstan
bul gıbi adliye işlerinin pek te-

(Arkan 3 üncü sayfada) Adliye Vekili l'ethl Okylll' 
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Sinyorlar kendinize gelin 
İtalyan gazeteleri çizmeden 
yukarı çıkmak salahiy etini , 
cesaretini kimden alıyorlar ? 

( Yazısı 3 üncüde ) 
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1 - Atatürk'ün son günleri 

YAZAN ; Rahmi Yağız 

İşgal yıllarında M. M. grupunun lstan

buldaki gizli faaliye ti 

YAZAN : Emekli General 
Kemal Koçer 

3 - Sevda gecele ri 

YAZAN : Mahmut Yesari 

4 - Hazreti Muhammedin hayatı 

YAZAN: Ziya Şakir 

6 - Haccaci Zalim 
YAZAN: Kemaleddin ŞüJcrü 

6 - Aşkın hançeri 
En heyecanlı zabıta romanı 

Günün Tenkidi 

Selimi izzet Sedes 

l.Jağarcık 

Osman Cemal Kaygılı 

Görüp Duyduklarım 
Mahmut Yesari 

ı .d-:Aye, RllportaJ. •sazın~ Tetkikler, 
ı.--.kalele ... Dıt Polltlka, Kadın, Moda, 
Spor. Askerllk, Mizah, Çocuk, Mem
leket &ahlfelerl, Bulmaca, Anket, Me· 
rakit Şeyler, Oku Y ucu Mektupları, 
Fotoıraf Tahlilleri vesair e.: 

1 ıJOnRu VE BOL HAVADiS GÜZEL VE MUVAFFAK 
KARiKATÜR CAZ 1 P VE YEN I RESiMLER 



SAYF.• " 

ı' 14 Ağustos 
PAZARTESİ 

' 
1 

... . • ......... "''"' 

Ha~ır~tn 
Mlb!llhlc§lmm~t 

• Yazan: ZIYA ŞAKIR ~ 
Peygamberin hayatı hakkında, 

yüzlerce kitap yazılmıştır. Ve ar 
tık, onun hayatının meçhul hiç
bir noktası kalmamıştır. 

Ancak şu var ki, yazılan bu 
eserlerin, pek büyük bir kısmı, 
bitarafane düşünülmüş ve yazıl· 
mış şeyler değildir. İsl3m eser • 
!erinin ekserisine, hUrafeler ve 
harikuladelikler karışmıştır. Hı
ri ;tiyanlar tarafından yazılan ya 
zılarda da büyük garazkarlıklar 
vardır. 

Buna binaen her iki zümrenin 
eserleri de, bugünkü nesli tatınin 
edecek ve bu büyük peygambe
rin hayatını, tam bir bitaraflıkla 
tebariiz ettirecek mahiyette de
j:ildir. 

Biz, bu mühim mesele üzerin
de durduk.. Hazreti Muhamme • 
din bayatını on hakiki bir bitaraf 
lık ve en saf bir üslup ile yazdır 
nıayı muvafık bulduk. 

Pek mühim tetkiklere ve pek 
büyük emeklere ihtiyaç göste • 
ren bu eserin yazılınası için Zi· 

ya Şakir arkadaşımızı seçtik. O· 
nun sade, samimi ve cazip üs . 
lı1bile Şark tarihinin en derin 
noktalarına kadar nüfuz etmiş 

olan yüksek vukuf ve malüma -
tından istifade etmek istedik. 

Ziya Şakir, (Kerbela vak'a>ı), 
(Horasanlı Ebamüslim,1, (Mez -
hep tefrikaları) adlarını taşıyan 
büyük eserlerinde, şark ve bil
hassa Arap tarihinin bütün in
celiklerine vukufunu göster -
miştir. Bu da, binlerce nüsha ta
bedilmiş olan bu eserlerin kami
len satılmış olnıasile sabittir. 
Okuyucıılarını memnun ede -

bilmek için hiçbir fedakarlıktan 
çekinıııiyecek olan 

İKDAM 

bu büyük ve mühim teflikayı 

(Ziya Şakit)e hazırlatmakla çok 

faydalı bir hizmet ifa ettiğine 

kanidir. Bunu, tefrikayı birkaç 

nüsha lakip eden muhterem oku

yucularımız da tasdik edcekler· 

dir. 

HADİSELER KARŞISINDA Iİ 
•DÜNYA MATBUATI -

Çemberleme • • 
sıyasetı 

ve hayat sahası 
Orta Avrupa iınparatorlukla

nnın Sırbistan'ı kendilerine ta· 
bi kılmaya. karar verdikleri ta· 
rihten beri işte yirmi beş sene 
geçti; yirmi beş yıl sonra Hit
ler'in Çekoslovakya'ya karşı mu· 
vaffak olduğu gibi harpsiz ola· 
rak bunu yapabileceklerini sanı· 
yorlardı. Yirmi beş sene evvel 
Alman imparatorluğu Fransız 

bitaraflığının rehinesi olarak 
Frrnsa'dan Toul ile Verdun'un 
cmuvakkat. olarak terkini iste· 
mek cüretinde bulunmuştu. Na· 
ııl ki yirmi dört sene sonra. Hit
ler İngilizlere bundan böyle ka· 
binelerine Churchill, Eden ve 
Duff - Cooper gibi cAlman düş· 
ma.nları> nın sokulmaması ica
bettiğini bildiriyordu. Demir ve 
kan sağanağının Avrupa üzerine 
bosanmasından beri yirmi beş 

yıl geçti; evvela harp oyun ile işe 

başlandı; fakat Kral Albert'in i
radesiyle istilaya mukavemet e· 
den Liege kaleleri Avusturya • 
Ma.caristan'ın topçuları tarafın· 

dan bombardıman edildi. Bu e•· 
nada Viyana'da Kont Barthold, 
karımın babası Belçikalı nazır 

Kont de Dudzeele'e Fransuva 
J ozef'in Belçika'ya karşı sarsıl· 
maz dostluğunu teyit ediyordu. 
Bu meçhul kalmış misal verllm4 
ıöze sistematik surette riayetsiz
liğe dinamizm gibi tantanalı bir 
isim veren rejimler tar&tından 

ı;ıeniş ölçüde -malı1m olduğu veç. 
hile Viyanada, Prag'da. Tiran
da- tekrarlanacaktır. 

Milletler o kadar ha.fızadan 

mahrumdurlar ki, Almanların 

cÇeınberleme• nin czalimliğin

den ve chayatl saha. lüzumun
dan bahseden bitmek, tükenmek 
bilmez şikayetleri birçok Fransız 
ve İngilizlere bir yenilik gibi gö
rünüyor. 

1908 de Bosno ve Hersek'in iş· 
galinden 1914 ültimatomuna ka· 
dar Avrupadaki ııerginlik vazı. 

yeti cfah2. ivi bilinse>'di, bu hu
susta daha septik davranabilirdi. 
Vllhelm Alm~nyası daha o za
man büvük bir hastaydı, mantı
lrnn blrlbtr!n! !za le etmesi IA.zım 
gelen, fakat Berlin'de atbaşı be· 
raber giden iki araz gllsteren bir 
h•sta: mazlumluk manisi ve aza
met manisi. cÇemberleme• daha 
. n ~ı et.-..... o 

o zamanlar İkinci Vilhe!m'in 
diplomasisine ve propagandasına 
dahil bulunuyordu. Bilhassa İn
giltere'de farkında olmedan Çe
koslovakya'nın parçalanmasına. 

suç ortaklığı eden devlet adam
ları, Almanya.'nın meşCım 1914 a
ğustosuna. kadar Almanya'nın 

Londra sefaretini ifa eden ve pek 
dürüst bir adam olan Prens Lich
nowsky'nin hatıralarını okuma· 
lıdırla.r: cÇemberlen\e gibi düş
manlarla. çevriliyiz gibi müthiş 
cümleler biçare Alman mükel
leflerini dehşete dü,ürmek isti· 
yen hükılmet adamlarımız tara
fından icat edildi; böylece :lda• 
tıla.n mükellefler hepsi nihayet
siz silahlanma uçurumuna atılan 
muazzam vergilerin ağırhğına 

tahammül ediliyorlardı. Hakika· 
katte biz düşmanlar tarafından 
çevrili bir Alman}'aı masalını uy
durduğumuz sırada asıl Avrupa 
bizden korkuyordu.• 

Mukadder olarak 1914 büyük 
cinayetine müncer olan altı se
nelik siyasi hadiseler ve müca
deleler Fransız - İngiliz diplo
masilerinin Avrupaı'nın muvaze
nesini fazla bozmadan Alman ta.. 
leplerini tatmin etmek icin bir 
sürü teşebbüslerinden başka bir 
şey değildir. Berlin Almanya i
~in bir chayat sahe'5ı olac2·k 
müstemleke mi istivordu? Lon
dra derhal Lord H 2Jdane'i wn
helmstrasse'ye göndererek Al
ınanya'ya Portekiz'in müstemle
kelerini teklif ediyordu. 1914 ten 
önceki serbest dünyada Alman
yanın Nevyorkun tek bır soka
ğında veya Çin'in serbestliman
larında bütün müstemlekelerin
de yerleştiğinden fazla Almana 
malik olduğu unutuluyordu; ve 
Londra'd•., Milano'da, Şanghay
da, Paris'te yerle~miş Almanla
rın anavatan için bütün Afrika· 
daki müstemlekelerinden yüz 
bin kere daha mühim bir geniş
leme ve servet te~kil ettiği unu
tuluyordu. 

İngiltere, Almanlara· kendi va· 
tanlarını çemberlemekten başka 
bir düşüncesi olmadığı anlatılan 
İngiltere sulhü o kadar haıraret
le arzu ediyordu ki, 1914 te Al
mıı.nya ile iki muahede imzalan· 

(Arkası 7 ııci sayfada) 
ınu,... •-

Münakalat Ve- ı ........................ ıı 
ı Haklı değll mi ? J 

kilinin tetkikleri fç b d ı 
Türk - Fransız 

ticaret itilafı ı eşme aşın aı 

Çetinkay~ liman işleri f garip mantık ! ı iki memleket arasında 
hakkında ızahat alacak : Firuz~ğa~a okuyuculamız - ı münasebetler artıyor 

İstirahat için şehrimize ge _ ı da~ (~usnu Yanık~ imza•ile ı Paristen gelen haberlere gö
len Münakala"t Vekı·1ı· Alı· Cetı·n f ge en ir mektupta denili~or ı r T .. k F 

k 

• ı ki: ı e ur - ransız yeni tkaret 
aya bugünlerde Dev Jet Liman B .. anlaşmasının parafe edildiği 

işletme umum müdürü Raufi ı · - ugqılikn öğle yemeğinde • ı bildirilmektedir. Yalnız tüccar· 
ı yız. Aksi · bu ya ... Baktım su ı 

ile Denizyolları işletme umum ı yok. i2 yaşındaki oğlumun eli- ı !arımız henüz muahedenin met
müdürü İbrahim Kemali kabul ı · · · d' ı nirıi bilmediklerinden Fransa ı·-ne su şışesını ver ım. l"iruzağa 
ederek işler üzerinde kendilerin camiiyanındaki tatlı suyun ba- ı le anlaşmalara girmekten çekin-
den izahat alacaktır. ı şına gönderdim. ı mektedirler. 

Uman işletme umum müdü- ı Biraz sonra boş şişe ile dö· ı Yalnız sızan haberlere göreL 
rü yeni idarenin faaliyete geçti" ı nüp geldi. ı yeni anlaşmada Fransa ile ara· 
ği tarihten şimdiye kadar yapı- ı Ne oldu! Dedim. ıt· mızda esk;den yüzde altmış o-
lan işler üzerinde ve İskende _ ı Sakalar ve bir de çeşıne ba ı lan takas primlerinin yüzde yü
run limanı hakkında Vekile iza ı şındaki su memuru: ı ze çıkarıldığı ve bu suretle de 
hat verecektir. İskenderun Ji _ f -Şişe ile su olmaz .. Demiş. ı iki memleket arasında ithalat 
nıaııının yeni kadrosu hazırlan- Bilnıiyoruın kim? Çocuğu da ı ve ihracat imkanlarının çoğaltıl 
maıktadır. Yakında oraya bir paylamış. ı dığı bildirilmektedir. 
müdür tayin edilecektir. İstan· ı Bunun ifade ettiği manayı ı Pariste yapılan müzakerel<ere 
buldan gönderilmesi kararlaştı- anlıyamadım. Filvaki çeşme ı iştirak eden murahhas heyeti -
rılan memurlar da hareket et - başında 10-15 tane saka duru- ı mizdeki azaların bir kısmı ora-
mek üzeredirler. İskenderun Ji- 1 ı yor ve nöbet bekliyor, amma ..• ı dan İııgiltereye gidecektir. Ya . 
manında yapılacak ı:slahat hare ı Bu su para ile deği1dir. Mil- ı kında Tüıık - İngiliz ticari mü-
ketleri bir programa bağlanacak let malıdır. Hayır sahibi olan ı zakerelerinc ba§lanacağı haber 
tır. i yaptırırken sakaların para ka- ı verilmektedir. 

Denizyolları müdürü İbra _ zanınası için değil fakir fuka- ı oo---
ı Ta su içsin diye yaptırmıştır. ı Sovyet Rusyaya yapağı 

ihracatı 
him Kemal vapurlara ait işler ı 
üzerinde vekilden direktif ala- ?eşme veya boruları bozııldu- ı _ .. .. l gu zaman sakalar parasını ver ı 
Cak1tır. Umum mudur mevcut va I ı . k' ı mıyor ı .. 
purlarda yaptığı tetkikl~rden el 1 ı B nl d B ı . ... . . .. . unu a ama un. u suyun 
de ettıgı n;ıtıc.e uzerınde de Ali ı al"- d ld • ak d ı . k . KA8 ar o ugu m anu a 
Çetın ayaya ızahat verecektir. ' ı bilmiyorum. Lı1tfen bunu ala- ı 

Vazifsini layıkiyle ifa eden, 1 ı kadarlara duyurunuz.~ l 
h · bir "hmalin ı ı ~ ı e rastlanmıyan İKDAM - Okuyucuıııuztın 

mustahdemlerin mükfıfatlandı • ı mektubunu aynen naklediyo- ı 
rılması meselesi son safhaya gel ı ruz. 
miştir. Bunların ne şekilde mü- t Bu bU hakkında çok şikayet- ı 
kiıfatlandırılacağı tesbit edildik- t ler vardır. Su tevzi ederken ev ı 
ten sonra mükafatlann tevziine t elil halka sonra da sakalara ı 
başlanacaktıı. Vazifesini ihmal ı erilmesi herhalde çok doğru ı 
edenler de cezalandırılacaklar - • bir harekettir. Bu suretle şi - ı 
dır. ı kayetlerin önü de alınmış ola- ı 

---000----- ı caktır. ı 
sut fabr:kası J H~klı değil mi ? i 

Belediye, yaptıracağı süt fahri ı BiR CEVAP ı 
kası için hariçten birçok müra _ [ ı Fatihte oturan okuyucuları- ı 
caatlar a'lmaktadır. İngiliz fir _' ı mızdan M. Hasip Gurak: t 
malarından biri dün tayyare ile ı Samimi mektubunuzu aldık. ı 
teklifinı belediyeye göndermiş- ı Tenkitlerinizde haklısınız. An ı 
tir. ı cak, şimdiye kadar yaptığımız ı 

Hariçten yapılan müracaatlar ı reklamlarda, en mühim bir ı. 
tetkik olunacaık, İstanbul için en ı noktanın gözlerinizden kaçtı- ıı 
ehven şekil bu'unacak ve süt fab ı ğını anlıyoruz. O da şudui: 
rikasımn inşasına geçilecektir. ı İkdamın sehibi değişmiştir. : 

Dün Sovyet Rusyaya vapur· 
la 500 bin kilo tiftik ve yapağı 
gönderilmşitir. Son gün1'erde 
her taraftan tiftik ve yapağılan 
mıza talepler çoğalmaktadır. 

Buyıl pirinç bereketli 
Tosyada bu yıl pirinç ziraati 

çok bereketli olmuştur. Mahsul 
geçen yıla nisbetle yüzde elli 
fazladır. 

Şimdiden piyasada 26 kuruş
tan satışlar olmaktadır. 

·-O---

Şişli Santrali 

26 Eylülden evvel 
faaliyete geçecek 

Bey-0ğlu semtinin telefon 

ihtiyacını tamamlıyacak olan 

Şişli santrali 26 eylCılden evvel 

faal iyete geçıecektir. Şehrimizde 

bulunan Münakalat Vekili Ali 
Çetin.kaya bu hususta alakadar-

-000-- 1 ı Tcukitleriniz, eski İkdama ait 

Zeh · rli gazlar: an ko a ı olduğu. için bize aidiy~ti olma- ı 
. rU~ID ı nıak lazımdır. 14 Agustostan ı ı !ara icap eden direktifleri ver • 

kC mlSYOOU 1 t it.iba.~c·n ~ı~a~ak ~azetemize ı ı miştir. Münakalat Vekili pek 
Zehidi gazlardan korunma !:o- ı t aıt fı urlerınızı beklıyoruz. Se- ı' yakında Şişli santralini gezecek 
. .. . . , ı-,. ı~,nl ır ı 1 mı>yonu dun tektar ioplanmış- i; · · -· · ve İstanbul telefon müdürün . 

tır. Toplantıda, Genel' al Htise -1 , • .,, ............ ~ ........... ı 
yin Hüsnü de bulurmuştur. · o • JJ j 

Dünkü toplantıda hava taarru- 1 enızyo a YJnJll 
1 

den telefon işleri lızerinde iza . 

hat alacaktır. 

zu esna>1ıı.da şehirde alınacak K b. b•) • · 
tedbirler tespit edilmiştir. om ıne 1 etı 1 trali faaliyete geçtikten sonra 

1 İstanbul santralinin tevsii ıçın 

2.000 abonelik olan Şişli san· 

---o---

Taksim bahçesi gaz1nosu 
Taksim bahçesindeki gazino • 

nun tefrişatına 31600 lira har -
canacaktır. Gazinonun inşaatı 

Cümhurıyet bayramına kadar ik 
mal edılecek ve merasimle açıla 
caktır. 

--t.ıo--

Belediye lzmir Fuarına 
iştirak ediyor 

İstanbul belediyesi İzmir fua
rına iştirak etmiye karar vermiş
tir. Fu~rda yerlimallar sergisin
de gös.erilen İstanbul şehrinin 
maketleri teşhir edilecektir. Bu 
husustaki hazırlıkları tamamla
mak üzere bir komisyon ayrıl • 
mıştır. 

\ a~urlarda ik;nci :r,evki 
göverte 

Pazar günıeri vapurlar çok ka 
!abalık olmakta, vapw· işletme 

idareleri üst güverteyi tamamen 

birinci rr:evki yolcularına tahsis 
etmektedirler. Evvelce yapılan 

tamime rağmen list güvertenin 

baş tarafının ikinci mevki yol • 
rularına tahsis edilmesi keyfiye
tine ehemmiyet verilmediği gö -
rülmüştiır. Bunun üzerine tek
rar bir tamim yapılarak önümüz 
deki pazar gününtlen itibaren 
her gün üst ,güvertenin baş kıs • 
mının ikinci mevki yolculara tah 
sis edilmesi blldirilmiştir. 

Çetinkaya bu işle 
meşgul oldu 

Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü Köpriı ıle Bostancı 

ara~ında ihdası düşünülen kom 
bine bıletler için tetkikata baş

lamıştır. Bu hususta Münakalat 
V.ekili Ali Çetinkaya alakadar 
!ara icap eden direktifleri ver -
miştir. 

Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü Kadıköy ve havalisi 
tramvay şirketile temasa geç • 
mektedir. Bu şirkette birkaç mü 
esseseııin hissesi oiduğundan ve 
rilecek karar meclisi idareden 

geçecektir. Halkın tek b;ıetle 

Köprüden Bostancıya birinci 
rn.>·. kı 25 kll!'uşa gid;[> geleceği 
talıırıın ediıiyor. Hak:ki rakam 
tetk klerden sonra belli olaca.k· 
tır. 

Halk kombine biletlerden da 
ha ziyade yazın istüacle ederek, 
Kadıköyl\n sayfiyelerine ucuzca 
gidip gelecektir. Bu itibarla kom 

bine biletlerin de munhasıran. 

yaz mevsiminde kullanılması 

düşünülüyor. Bu hususta ayrı • 
na bir karar verilecektir. Bu ci· 
het tahakkuk ederse bu sene 
mevsim geçın~ olduğundan 

kombine bilet usulünün tatbi • 
kine gelecek 
başlanacaktır. 

seneden itib~ren 

l retkikat yapılacaktır. Şehrin te-

l 
lefon ihtiyacı gün geçt'kçe art

maktadır. Abone çokluğu Beyoğ 

Ju semtinde ise de İstanbulda da 

telefon almak istiyenler artmak 

tadır. Beyoğlu semtinde olduğu 

gibi, ileride İstanbul cihetinde 

de. birden.bire telefon sıkıntısile 

karşılaşılma1P.ası iç'n şimdiden 

tedbirler alınması· muvafık gö

rülüyoı·. 

---"00---

Bira ihlikArına meydan 
verilmiyecek 

Bira ucuzluğundan halkınla· 

yıkile Mifadesi için önümüz -

deki salı günün.den itibaren be -

Jediyece kontrollere başlanması 

münasi!J görülmüştü. İnhisarlar 

idaresi Lu cihete çok ehemmiyet 

vermektedir. Belediye irıhisar • 

lar idaresile temas edecek ve her 

türlü bira satışı üzerine tetki -

kat yapılarak yeni fiatlar tesbit 

edilecektir. Yapılan tenzilat yüz

de elliye yakın olduğuna göre bi

rahanelerde duble ve şişe ile bi

ra satışları da o nishette tenzilıl.

ta tabi tutulacaktır. 

Bira fiatlarını muhtevi liste . 

ler iri rakamlarla gazinonun gö

ze çarpan yerlerine asılacaktır. 

ye koridorlarında ! 
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iftira mı, 
Doğru mu? 

Bir anne çocuğunu 
öldürmüş 

Müddeumumilik dün bir •ço
cuk ölümü• meselesine el koy _ 
muştur. Hadisenin mahiyeti şu
dur: 

'Beyoğlurıda randevuculuk yap 
tığı söylenen Kerimanın yanın . 
da bulunan Şöhret isminde genç 
bir kadının bundan üç gün ev -
ve! gayrimeşru bir erkek çocuk 
doğurduğu ve bu çocuğu öldür . 
mek içi'1 bir doktora müracaat e
dip ondan aldığı tavsiye üzerine 
de gece vakti çocuğun ağzına bir 
yastd!: tıkayarak yavrusunu boğ· 
duğu polise ihbar olunmuştur. 
İnbarı yapan Mehmet ismin.de 

ki zat; bu çocuğun ölüsünün or
'ada~ ka·ld,rılması için Bayan 
Şöhret tarafından kendisine pa 
ra da teklif edildiğini fakat bi· 
lahare \ aziyetimien şüpbelen • 
dikleri için çocuğun ölüsünü Ka
ra.gümrükte bir ahbaplarının e
vine otomobille götürdüklerini 
il.3ve etmiştir. 

Bunun üzerine polis hemen tah 1 
kikata ba§lamış ve Bayan Şöh -
retin ölü çocuğunu bulmuştur. 
Genç anr~, poliste ağlayarak 
kendisine iftira edildiğini ve ço
cu~un gece vakti uyurken ka • 
zaen boğulup ö'düğünü ısrarla 

söylemi~tir. 

Adliye tabibi Enver Karan ce 
sedi muayene etmiş ve moııga 

kaldırılmasına lüzum göstermiş
tir. 

Gere'< Bayan Şöhreı ve gerek 
, Bayan Heriman düşmanlıkta böy 

le bir iftiraya uğradıklarında ıs 

rar etmektedirler. Tahkikata de-
vam olunmaktadır. 

Satie davası 

Mahkemenin İşe baş
laması bekleniyor 

Satie yolsuzluğu dosyasını 

tetkik eden ağır ceza mahkemesi 
nin bugiın; davaya başlanmak ü
zere bir gün tayin etmesi bek
lenmektedir. 
Diğer taraftan mevkuflardan 

ve Denizbank mühendislerinden 
Neş'et Kasımgil dün avukatı va
sıtasile bir itiraz i9tidası ve • 
rerek hakkın.da tatbiki istenen 
madci<!lere ve davanın ağır ceza 
ya verilmesine itiraz etmiştir. 

Eeykoz ha} van sergisi l\Çıldı 
Bey kozdaki hayvan sergisi dün 

açılmıştır. Sergide Vali ve Be - ' 

lediye Reisi muavinleri, Beykoz 

kaymakamı, ziraat, baytar mü • 

dürleri, kalabalık bir köylü küt-

lesi bulunmuştur. Sergi gezilmiş, 

müteakiben derece alan hayvan 

!ara ikramiyeY~ri dağıtılmıııtır. 

Kurbagahdere temizleniyor 
f!elediye Kurbalıderedeki la • 

ğımları temizlemiş, ortadaki pis· 

likleri yok etmiştir. Temizlik iş 

!eri müdürlüğünün Jiiğım temiz

leme makinesi Kadıköy civarın

da çalıştırılmaktadır. 

Haliç vapurları 
Haliç idaresinin faaliyetine son 

şeklini vermek üzere bir heyet 

ayrılmıştır. Heyet, belediye mek 

tupçusu Necati, umuru hukukiye 

müdürü Ferit ve Sabihten iba • 

rettir. İdare bugünkü faaliyeti 

gözden geçirecek, tetkikatı ik -

mal edildikten sonra Haliç işlet· 

meş,inin kime devFedileceği tes· 

pit olunacaktır. 

Hububat ihracatı 
Dün borsada ihracat için 100 

ton Bandırma malı arpa satıi

m:ştır. Fiy.ıtıal :ı.:10 ve 3.31 para 

dır. 

Almanyaya da 125 ton yulaf 

3,31 paradan satılnuştır. 3,30 pa 

radan da 50 ton ihracat için dök 

me hakla satışı olmuştur. 

•.- --

. . 

Dış Politilça· 
Arap diyarlarında 
politik cereyanlar 
Irak hükı1meti, iç ve dış işle-

rile, İngiltere hükı1metince ka
bul, tasdik edilmiş olan istik· 
!fili içinde, istikrar temin eyle _ 
miş bir halde meşguldür. Kral 
İbnissuud dahi, Yemen imamlı
ğından veya krallığından daha 
nüfuzlu bir halde, müstakil mem 
leketinde bir takını icraatla, hal 
kın terakkisini temin eyliyecek 
işleri yürütmekle uğraşıyor, ay· 
ni zamanda diğer Arap meınle -
ketlerinin vaziyeti ile yakından 
veya uzaktan alakadar bulun . 
duğunu gösterecek hareketlere 
teşebbüs eyliyor. 

Maverayi Erden ve Şarki 

Erden isı~ıile tanınmış olup, Fi· 
!istin ile lbnissuııdun krallığı ve 
hükiimranlığı altındaki arazinin 
şimal hudutları arasında bıılu • 
nan ufak bir arazide, az nüfus· 
lu bir milleti idare eden krallık 
oynadığ1 ınutava'isıt rollerini in· 
kişaf ettirmektedir. 
Hicazın müteveffa ve sabık 

kralı Hüseyin'in oğullarından 

Emir Abdullah, gösterdiği dira
yet ve kiyasetle, idaresindeki 
halka macerasız hayat geçirtmek 
tedir, diyebiliriz. 
Şarki Akdeniz havzasındaki 

Arap meınleketleri, Filistin ile 
Suriye, halka rahat ve huzuru 
pek az gösteten hareketlere, mü 
eadelelete sahne olmakta devam 
ediyor. 

Berliu ve Roma radyoları, ge
celi, gündüzlü Arap memleket • 
!erindeki halka, bilhassa Filistin 
ve Suriye Araplarına mücadele 
yolları gösteriyorlar, giriştikleri 
mücadeleye devam tavsiyele • 
rinde, ıııısihatlerinde btılunu • 
yorlar. Silahlı milli teşekkiillere 
de yardunda bulunuyorlar mı? 
Bu ciheti, İngiltere ve Frama -
nın Filistin ve Suriyedeki yük • 
sek komiserleri, dosyalarındaki 

delıiile istinaden daha iyi bilir
ler. Ancak, muhtelif kaynaklar
dan verilen haberler, Nazi ve Fa 
şist ya.rdımlarınm, tahriklerinin 
maddi sahalara da teşmil edildi 
ğini söylememize yarayabile -
cek tarzdadır. 

Nazi Alınanya'sile, Faşist İta!· 
ya'nın Arap memleketlerindeki 
propagandaları, tahrikleri, yar· 
dınıları görünüşte, caziptir, yal· 
dızlıdır. Bu memleketlere, bil
hassa Filistin ve Suriye Arapla
rtna istiklil temin eylemek ... 

Fakat hakikati halde ild ınak • 
sadı istihdaf eyliyor: 

1 - Filistin, Suriye Arapları • 
nı mandater İngiltere ve Fransa 
.idareleri aleyhine isyan ettir • 
111ek, 

2 - Türkiye Cüıııhuriyeti ile 
dost, Faşist, Nazi taarruzlarına 

karşı bu hükı1metlerle mütte -
fik bulunan Türk milleti ile A
rap milletlerinin iyi kardeşli • 
ğe, samimi rah'ltalara dayanan 
miinasebetlerini bozmak. .. 
Araplık alemi, Suriye ve Filis· 

· tin'in Arap halkı, Nazi ve Faşist 
propagandasının, tahrik ve teş

viklerinin hakiki, samimi oldu • 
ğuna inanıyorlar mı? 

Eski bir medeniyetin, kültü
rün sahibi olan Arap milletleri, 
şüphe edilemez ki, Nazi ve Faşist 
tahriklerinin gayesini, mahiyeti 
ni anlamamış olsunlar. 

Arap münevverleri, ıazeteci • 
leri, bütün entellektilel zümre
leri, Türkiye Ciimhuriyetinin vt 
Tiirk milletinin, asırlarca birlik 
te yaşadıkları Arap milletlere, 
bu arada Suriye ve Filı.tin hal· 
kına refah, saadet, istiklalden 
başka bir gayesi bulunmadığını 
takdir ederler, demekle, onların 
dil~üncelerini bu sütunlara akset 
tirmiş bulunduğumuzu kabul ve 
tasdik .-ylerlcr. 

** 
Hama llarm 36 bin lirası 

1ş dairesi, limanda çalışar. 

kara hamallarının Denizbank 

zan1anında yolsuzluk sure tile 

ortadan kaybolan 36 bin liralık 

' meselelerine el koymuştur. 

İş müfettişleri işi tetkik ede· 

rek yolsuzluğu meydana <;ıkardı\ 
tan sonra suçluları mahkemeye 
vereceklerdir . 
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Bir haf ta zarfında Sinyorlar kendinize gelin Mendelssohn 
Bankası 

Ankara ya gelmekte olan meb ' -
uslarla telgrafla temasa gelindi 

- 55-

Kara gömlekli İtalyan delikanlısı 
Gayda çizmeden yukarı çıkıyor 

T ediyatını kesti 
Banka müdürü bir-

denbire öldü 

Efendiler, ayni zamanda bü • 
tün alemi islama da tevcihi hi • 
tap edilerek (jıcavüzü vaki bir 
beyannamede tafsil ve vesaiti 
muhtelife ile ilfın edildi. 

Efendiler, hildlse hakkında faz 
lamalômata intizar etıneksizin, 

telgrafçı, Manastırlı Hamdi Efen 
dinin verdiği malfunattan ve bu 
malômatı teyit eden, kuvvei iş· 
galiye nfımına olan tebliğ muh 
teviyatından, vaziyetin mahiye
tini anlayarak lüzumlu ve müs· 
tacol gördüğüm tedbirleri, izah O· 

lunduğıı veçhile hemen işgal 
günü ittihaz ve tatbik ettlnı. İs 
tanhulun sureti işgali ve tevki· 
fat icrası hakkında muhtelif mem 
balardan mütebayin ve mübala • 
galı surette malfunat gelmeğe 

ba§ladı. Biz de, muhtelif vesaitle 
tahkikat icrasına devam ettik. 
İfayı vazifei teşriiyeye imkan 
göremiyerek dağılan meb'us • 

lann ve · bazı zevatın f.stan.bul • 
dan fuar ederek Ankaraya te • 
veccüh ettikleri anlaşıldı. Seya
hatlerini teshil için güzergtlhla • 
rında icap edenlere iktiza eden 
emirleri verdim. 

Efendilr, 16 Mart lstan bulun 
ltıtall tahakkuk eder etmez, itti· 
haz ettiğim tedablr meyanında • 
daha birtakım tedbirler vardır 
ki, onlan Büyük Millet Meclisi· 
nin ilk küşadmda beyan etmiş 
olduğum için burada tekrar taf· 
ıil etmedim • 

Mesela; Eskişehir ve Afyonka 
rahisarındaki ecnebi kıtaatının 

silalıtan tıeaidl veya teb'idi ve 
Geyve, Ulukışla eivarlannda şi· 
mmıdifer hatlarının tahribi ve 
Anadohıda bulunan ecnebi za -
bltasının tevlıifi ve saire gibi te
dablre ait tafsil&tı, Btıyük Millet 
Meelislnin ilk zabıtnamesinde 
nıütalea buynrmu§sunuzdur. Bu 
1edablr meyanında en mühim • 
mini; salahiyeti fevkaladeyi haiz 
bir meclisin Ankaracla içtimaını 
temin hususundaki vazifei milli
ye ve vatanlyemize ait karar ve 
bu kararın tatbiki teşlıil eder. 

Efendiler, bu husustaki kara· 
rımızı ve bu karann sureti tatbi· 
kını gösteren bir tebliği 19 Mart 
1920 de yani İstanbul işgalinden 
liç gtın solll'll tamim ettim. 

Efendiler, bu mesele hakkında 
iki gün kadar kumandanlarla ma 
kine başında ınüdavelei efldir e· 
derek mütalealarını aldım. Ben, 
ilk yazdığını müsveddede •mec • 
lisi ınüessisan• tabirini kullan • 
mıştım. Maksadım da toplanacak 
meclisin •rejimi. değiştirmek 

saJahiyetile ilk anda mücehhez 
bulunmasını temin etmek idi. Fa 
kat hu tabirin kullanılmasında· 
ki maksadı lüzumu gibi izah e· 
demediğim için veyahut izah et
mek isteıno.diğim için balkın iiıı· 
aiyet etmediği bir tabirdir, diye 
Erwrum ve Sıvastan ikaz edil· 
dim. Bunun üzerine •salahiyeti 
frvkaU.deye malik bir mecli" ta· 
birini lmllannıakla iktifa ettim. 

Efendiler, bir hafta zarfında, 
muh telif istikametlerde Anka • 
raya gelmekte olan meb'uslarla, 
telgraf nmhaberatile bi:ı.zal te • 
masu ııclindi. Kendilerine, elem· 
leı,inin !adiline, kuvvei manevi -
ıelerinio tarsinine nıedar olacak 
nıall1m•I ,erildi. İstanbulda nok 
isi nıızarıınııı takip edecek kim
ıe kahııaınıştı. Aylarca ve muh· 
lelif tel'Z ve ;urctlel'le vukubu • 
lan ikazlarm11za rağmen bizim 
dediğimiz tarzda t&şkilfıt ynpına· 
yıp, Karakol Cemiyetiııin vücut 
bulmasına çıılışanlaun başları, 
Maltaya gitıni~ \'e İstanbulda, ef. 
radının hayat ve faaliyetlerinden 
mser kalmamıştı. Orada yeniden 

teşlıilat yapmak için çok zah • 
metli mesai ve o zamanki hali • 
mize gıöre haddimizden fazla pa· 
ra sarfetmiye mecbur oldum. 

Muhterem Efendiler, beyanatı 
umumiyem meyanında bir iki 
noktada, benim İstanbuldaki 
Meclisi Meb'usana reis intihabım 
hususunda ait meseleden ve bun 
daki maksattan bahsetmiştim. 

Bunun temin edilmemiş olmasın 
dan, küçük bir müşkül ile kar • 
şılaştığımı da arzetmiştim. Fil
hakika, İstanbulda Meclis duçan 
tecavüz olup dağılınca meh'us 
!arı toplanıağa ve bahusus bads 
ettiğim veçhile bir meclis tesisi· 
ne tevessül edebilmek için bir an 
tereddüt ettim. ~eclisi Meb'usan 
Reisi bulunan CelMettln Arif Be
yin Ankaraya gelip gelmiyeee • 
ğini bittabi bilemiyordum. Gel 
mesi halinde, onun muvasalatı
na intizar ve .ıaveti onun vasıta 
sile yaptınnağı düşündüm. Fakat 
vaziyet pek çok sürat ve isticali 
fımir bulunuyordu. Meçhul bir 
ihtimale intizaren izaai vakit et
meği muvafıkı ihtiyat bulmadım 
Fakat vereceğim kararın temini 
tatbikatı için de, iki gün telgraf 
başında bütün kumandanların 

miitalealarım dinlemek ile vakit 
geçinneğe mecburiyet hissettim. 
Cellilettin Arif Beyle Martın 27 
28 inci gecesi Düzceye muvasa • 
!atında irtibat basıl olmuştu. 

İtalyan gazeteleri, Türkiye 
aleyhindeki hezeyanlarına, teh
ditlerine, palavralarına, hfıla de 
vam ediyorlar ve öyle görünü
yor ki daha da edecekler. Eline 
kalem verilen her karagömlekli
nin, bugün, ilk işi, Türkiye halı:
kında ya bir hezeyan düşün -
mek, ya bir yeni tehdit tarzı 

bulup i.rat etmek, kuru sıkı bir 
palavra savurmalı: oluyor. 

Yine görüyor, ve duyuyoruz 
ki, şu veya bu zatın naşir veya 
mürevvici eiklirı olan şu veya bu 
İtalyan gazete veya mecmuası, 
cFraru;a, İngiltereye hoş görün· 
mek ve Türkiyeyi çemberleme si 
ya..5eti içerisine almak için Tür

kiyeye Hatayı vemıiştir. Acaba 
Türkiye bu kadarcıkla iktifa e· 
decek midir? İngiltereden Mu
sulu, Fram;adan Halebi isteıni

yecek midir?• gibi sualler so.rup 

tezvirler yapma.ğa uğraşıyor ve 
yahut cİtalya Trablusta motör
'leşmek mefkfııresindeılir. Bura~ 

dan mihver kuvvetleri biç bir 
engele rastlamadan Türkiye, Mı
sır ve saireye... alı:abile<:ekle:r • 
dlr.• gibi zımni t.ebdiiler saw
ruyor. 

Bugün yahut yarın, bunlar· 
dan, daha birçok yenilerini gö
recek, duyacağız. Fakat, ne hiç 
bir Avrupa ve Balkan devleti 
bu tervirlere kapılacak lkadar 

gafil vıe safdiL ne de Türkle-r, 
bu kuru sıkı tehditlere pabuç 
bırakacak kadar korkaktır. Bu
nun iı\:in, bu zaıvallı karagömlek 
iller beyhude yoruluyor, üzülü 
yor, nefes tüketiyorlar. 

Yalnız, şu var ki, bunlar, ha
zan bu hezeyanlarda çok iler:i 
varıyorlar ve çizın€den yukarı 

çıkıyorlar. Onlara yalnız şunu 
söylüyoruz: 

cSinyorlar kendinize gelin!• 

Bu gazeteler Türkiyeye 
girmemeli 

Amsterdam, 11 (A.A.) - Öğ
renildiğine göre Amsterdamda
ki Mendelessohn bankası, tedi -
yatını tatil etmiştir. Bankaı;ıın 

müdürü Manıillıeiıne.r, dün Paris 
eivarında birdenbire ölmüştür. 

Paris, 11 (A.A.) - Mendeles
sobn bankasının tediyatını tatil 
etmesi, borsada derin bir hayret 
uyandırmıştır. Vaziyetinin sağ

lamlığı münakaşa götünniyen 
bu müessesenin böyle bir tedbi· 
re müracaat edeceğini kimse bek 
lememekte idi. Bu haber Hollanda 
eshamına da tesir etmiştir. Bu 

Karagömlekli İtalyan deli • esham, piyasaya i1k arzedildi-
kanlısı, Musolininin sağ kolu, ği zaman malIBus derecede düş 
başmuharrir benzeri Vi:vginio müştür. 

Gayda, ağzı açık, gözü kulağı ---cıo--

kapalı, Popola Ditalya gazetesin Adı• v k•ı• • 
de saçmalarına devam ediyor. 1 ıye e 1 ının 
En yeni saçması da, Trablusun beyanatı 
Afrika ve Asyaya akmak için 
İtalyanın bir köpııüsü olacağı 
hezeyanıdır. Bu ve buna benzer 
saçmalar, hele son günlerde bir 
çok İtalyan gazete ve mecmua -
sının nakaratı olmuştur; evirip 
çevirip geveleyip duruyorlar. 
Ger.çi, bunlara kimsenin ehe-m
miyet verdiği yoktur. Her tür
lü acayip sese rağmen kervan 
yolundan kalmaz. 

Fakat, her gün bir başka her
ze karıştıran İtalyan neşriyatını 
memleketimize sokmamalıyız. 

{Bo.ştarafı 1 inci sayfa.da) 

raküm ettiği bir yerde Cümhu· 
riyet halkına daha çabuk ada· 
Jet tevzi edeceklerinden emi -
nim. 

Mahkemelerimizde meşru ve 
ya gayrimeşru sebeple.rl<e pek 
çok işler talik olunmaktadır. Bu
nun da; mahkeme kararlarını 

senelerce uzattığı malümunuz 
dur ve bundan herkes şhkiiyet

çidir. 
Bu talik illetini de tedavi et-

* (Arkası var) 

Dantzig davası 
Milli Şef şehrimizde 

mek ve bunu ancak pek kanuni 
sebeplere inhisar ettirmek eme
limdir. 

Herhalde Türk edliyesinin şe -
refini daha yül<seğe çıkarmak i
çin elden gelen gayreti bırakmı 
yacağıma emin olabilirsiniz.• (Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

bu faaliyet sahasınrla mühim bir 
merhale t~kil edecektir. 

Ciano - Ribbentrop mülakatı 
Salzburg 11 (A.A.) - Kont Ci

ano, öğle üzeri buraya gehni§ v.e 
istasyonda Von Ri'bbentrop tara 

fınrlan karşılanmıştır. İki bari -
ciye Nazırı, balkın alklŞları ara-

sında evela otele, oradan da Fuschl 
şatOBuna gitmişlerdir. Görüşıne-
lere şatoda :tıa.şlanmıştır. 

Bir hadise daha 
Varşova, 11 (A.A.) - Resmen 

bildirildiğine .göre, şimali Silez 
ya hududunda Radols Llonska'· 

. da bir hil.dise vu.kua gelmiştir. 
Polo!lya hududunu geçen üç şa 

bıs, bir Polonyah hudut muha -
fızına hücum etmiştir. Mücadele 
esnasında hudut muhafızı yere 
dü~müş, muhafız silahım muha

faza için uğraşırken tüfek pat • 

lamış ve mütecavjzlerden birisi 
derhal ölmüştür. Gürültii üzerine 
diğer hudut muhafızlan vaka 
mahalline koşmuşlardır. Bunun ü 
zerine mütecavizlerin sağ kalan 
ikisi Alman arazisine iltica et • 
miştir. Vaka mahallinde müteca 
viılere ait on bir tabanca bulun 

muştur. 

Dokuz Çek amele 
Varşova, 11 (A.A.) - Bugün 

de dokuz Çek amele, içinde bu

lunduklan tren Polonya pomeran 

yasında transit olarak geçerken, 

Tozev istasyonunda atlamışlar 
ve Polonyaya iltica ederek ma • 
halli makamlara teslim olmuş • 
lardır. 

Führere itimad 

(BCI§ tara.fı 1 inci sayfada) 

kın alkışları arasında rıhtıma 

çıkarak Suvat vaptıruna geçmiş 
!erdir. :tsmet İnönü vapurun gü
ver!Aısine çıkarak hava vaziyeti 
le alakadar olmuşlardır. Bu es
nada general Ali fuade hatır 

sorarak iltifatta bulunan Milli 
Şef N aiia Vekili ile konuş.ma.ğa 
başlamışlardır. General Ali Fu
at Ce-besoy Milli Şefin sualine 
şöyle cevap vermiştir: 

- Erzurum gayet güzelleş

ti. 20 Teşrinievvelde hattı aça· 
cağız. Karabükte de faaliyet ga
yet iyidir. 

- Karsa gittinio: mi? 
- Gidemedim. Fakat etüdle-

re devam ediyoruz. Sarıkamış· 

ta da tetkikata başladık. Çanak 
kaleye giden yolları yapacağız, 

Samsuında Amazonlar zamanın 
dan kalma bir dalga kırana rast 
ladık. Bundan istifade edeceğiz. 

- Samsunda faaliyete ne za· 
man başlıyacaksınız? 

- Mendirek için İngili:ılerle 
hesaplaşıyoruz. 

- Ne zaman biter? 
- Meclis açılıncaya kadar bi 

tireceğiz. 

Milli Şef müteakiben Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücele sormuş 
lardır: 

- Tetkikat yaptınız mı? 

- Yaptım. Manevradan dön· 
dükten sonra devam edeceğim. 

Reisicümhurumuz biraz son
ra da ordu müfettişi general Fah 
rettin Altaydan Trakya manev
raları hakkında izahat alınış • 
)ardır. Milli Şef, generale şu su
ali sormuşlardır: 

- Hazırlıklarınız tam;pn mı? 
- Herşeyi hazırlamış bulu· 

Dantzig, 11 (A.A.) - Förster, nuyoruz. 
Hitlere, cPolonyanın şehri ta~ - Manevraya gidecekleri ne-
rip rebditlerini protesto için top rede ikamet ettireceksiniz? 
Ianan ebedi surette Alınan Dant p. - Hepsini Edirnede yatımca 
z>g şehri halim namına bir tel· J!ız. Bu husustaki hazırlıkları -
graf çekerek Führere karşı olan mız da tamamlanmıştır. 
itimat ve sadakati bildirmiştir. Milli Şef bundan sonra De-

nizyollaTı müdürü İbrahim Ke-
mali çağırarak sormuşlardır: 

- Vapur işleri nasıl? Yolda 
vapurunuz var mı? 

- •Kadeş, yoldadır. 

- Vapurlar iyi mi? 
- İyidir. Tırhan d11 13,5 mil 

olarak alındığı halde 15 mil yap 
tı ... 

- Öteki vapuT'lar nasıl? 
- Hepsi iyidir. cDoğu, da 

hazırdır .• Egemen. ve onun ar· 
kasından da .savaş. vapurları 

getirilecektir. 
- Bu işler ne kadar zaman

da biter? 
- İki aya kadar tamamlanır. 
Bu esnada vapur Saraya ya

naşmış•ı. İnönü vapurdan Dol
mabahçe sarayına çıkmışlar ve 
•lün öğle yemeğini Sarayda ye-

mişl>erdir. Öğle-den sonra Saray 
bahçesinde bir gezinti yapan 
Milli Şef bir müddet ~irahate 
çekilmişlerdir. 

Romanya kralını hamil olan 
hususi yat saat 14.50 de Dolma
bahçe açıklarında demirlemiş • 

tır. Beş dakika sonra Riyaseti • 
cümhur katibi umumisi, serya
ver ve Hariciye Vekili Şükrü 

Saracoğlu Sakarya motöriyle 
muhterem mısafirimiz majeste 
Karol'u hamil olan yata gitmiş, 
Romanya kralına .Hoş geldi · 
niz> demişlerdir. 

Saat 15,45 de veliaht Mişel 

Tophane rıhtımına çıkarak oto
mol:iill>e cami ve müzeleri ve şe-h 

rın görülmiye değer yerlerini 
dol<J§ınıştır. Veliaht akşam üzeri 
ya_ta dönmüştür. 

Saat 17,15 de muhterem mi· 
safirimiz majeste Karo), yatın 

motöriyJe Dolm•bahçe sarayına 
çıkmış, Reisiciimhunımuz tara
fından karşılanmıştır. Reisicüm
hurumuz misafir kral ile birlik· 
te Saraya girmişlerdir. 

Reisiciimhurumuz ile Kral 
Karo! bir müddet görüşmüşler
dir. Muhterem mısafirimiz Sa-

Münferit hAkimler 
AdHye Vekilimiz bundan son 

ra münferit hakimler meselesi

ne temas etmiş ve münferit ha

kimliğe doğru kuvvetli bir ce· 

reyan olduğunu bu hususta ve

rilen yeni karar lann bir proje 

halinde hazırlanmı~ bulunduğu· 
nu söyliyerek: 

- .Münferit /hfıkim1ô!klerin 

ilki pek yakında İstanbulda 

açılacaktır.> demiştir. 

Öğrendiğimize göre yeni teş

kilatla İstanbuldaki mahkeme -

lerin adedi artmış olacağından 

halen Yenipostahanede bulun -

makta olan bir kısı-m adli daire-

ler Sultanahmetteki tapu ve ka· 

dastro binasına naklolunacaklaro 
dır. 

Münferit hfukmılikler de bu 

me-yanda tapu ve kadastro 
sında açılacaıktır. 

lmı alı seyahati 

bina 

Öğrendiğimize göre Adliye 
Vekilimiz önümüzdeki hafta şeh 

rimizden İınralıya giderek ora

daki mablı:umların vaziyetini tet 

kik edecektir, Bu tetkikte-n son· 

ra da İmralı hapishanesine mü

masil yeni ceza evleri vücude 
getirileceği anlaşıbnaktadır. Ad 

liye Vekilimizin bu seyahatincle 

kendisine müddeiumumi Hikmet 
Onat ile İstanbul gazetelerinin 1 
adliye muhabirleri de refakat e-
decektir. 

raydan tekrar yataa geçmiştir. 

Reisicümhtırumuz yata kadar 

krala refakat etmiştir. Majeste 

Karol dün gece saat 22.20 de Ro 

manyaya müteveccihen 

de-n hareket etmiştir. 

şehrimiz 

SAYFA-1 

iŞARETLER - -
Sabahın erken 

Bu sene mekteplerde sabahlau derslere daha • 
caktır. Maarif Vekaletinin verdiği söylenen bu ka~ 
önümüzdeki eylülden itibaren tatbik edilip edilmiyeceği ~ 
henüz :resmi bir haber yoktur. 

Fakat, ortada dönüp dolaşan şayialara bakılll"Sa, işin hakikt. 
olduğu anlaşılıyor. Yalnız, İstanbul vehrınin, birçok bakımlardan 
hususiyeti vardır. Bu şehir çok dağınıktır. Sabahleyin saat sekiz
de dersine yetişmek mecburiyetinde kalacak olan talebe ve mual· 
limle:r, nasıl, hangi vasıta ile. işlerinin başına tam vaktiııde ge
leceklerdir? 

Dünyada imkansız bir şey belki tasavvur edilemez. Fakat, sa· 
at seki~de mutlaka derse yetişmek zarureti basıl olunca, İstanbul
daki talebt rn muallimlerden mühim bir kısmı sabahın 7 sinde ev• 
lerinden çıkmak mecburiyetinde kalacaklar .. Sat 7 de evden çık • 
mak içiıı de, asgari saat g da yataktan fırlamak lazımdw, 

Bu, vasati bir hesaptır. Bu sabah yolculuğunun bir saatten faz
la siirdüğü şartlar da vardır. Şehrin nakil vasıtaları mahduttur. 
Seyrek işler, ağır işler .. Yollarda sık sık ve incir çekirdeğini dol
durmıyan sebeplerden dolayı, vesaitin dakikalaru işlemediği va· 
kidir. 

Erken derse başlamak kararı, evi mektebe ı;ok yakın olan ta
lebe ve muallim için her cihetçe güzeldir. Fakat, mecburen uzakla 
oturanların vaziyeti ne olacak? .. 

lkdamc• -• 
Dün Istanbulda tam 
sekiz yangın çıktı 
Bu yangınların birkaçı ehem. 
miyetli zararlara sebep oldu 
Dün şehrimizin muhtelif semt

lerinde 8 ayırı yanıgın çıkmıştır. 

Bunları yazıyoruz: 

Sultanseliınde Çukuııbostan ci 
varında oturan kahveci İbrahi
min sigorta.ıız evi dün bir yan -

· gın netie<ısinde tantamen yan
mıştır. 

Kumkapıda 
Kumkapıda Yor.ginin l numa -

ralı dükkanının arkasındaki ar

diyede bulunan kömürler dün 
sabıdı saat onda ansızın tutuş -

muştur. Ateşi görenler itfaiyeye 
haber vermişler ve yangın biraz 

sonra söndürülmüş.tür. Yapılan 
tahkikatta dükkanın tl'nyon si • 

gorta şirketine 1000 liraya sigur 
talı o!duğu anla§ılmı§ll!I". 

.Bu sebeple yaıııgımn nasıl çık
tığı hakkında eheınıniyelle tah· 
kikat yaplmakta ve bir kasıl o
lup olmadığı araştırılmaktadır. 

Fatihte 
Fatihte Kirmasti mahallesinde 

Çamaşırcı sokağında 13/1 numa
ralı Halilin idaresindeki lokan -
tanın ocak kurumları dün sabah 
saat 10,20 de tut~uş fakat itfa 
iye tarafından sönrlürül'ınüştür. 

Bakırköyde 
Dün sııbah saat il e on kala 

Bakırköy bez fabrikasında bir 
yangın başlangıcı obnuştur: 

Fabrikanın bahçesindeki ıçin 

de pamuklar bulunan bir klüıbe 

ansızın tutuşmuştur. 

Ateşi görenler derhal itfaiye • 

y.e haber vermişler ve neticede 

3 balye pamuk yandıktan sonra 

yangın söndiirülmüştür. 

EyUpte 
Eyüpte Kapıcıçeşme caddesin

de 7 numaralı Leblebici Abdul

lahın dükkanındaki b~ada biri

ken kurumlar dün birdenbire tu
tuşmuştur. 

Bostancıda 
Dün sabah saat 11 de Bostancı 

caddesinde 180 numaralı ahşap 

ve sigortasız evin zemin katın • 

da kira ile oturan Emine ismin • 

de dul bir kadının yaktığı man
galdan sıçrayan kıvılcımlarla 

yangın çıkmıştır. 

Ateş döşe.nıelerdE'Tl bir kısmı· 
nı yaktıktan sonra söndürülmüş· 

tür. 
BüyUkadaıJa 

iBüyükadada Yüriikali plajının 
ilst kısmına tesadüf eden funda· 
lıklar dün atıl'an bir sigaradan 
tutuşmuştur. 

Yangın 50 metre fundalık yan 
dıktan sonra sönrlürülmü.ştür. 

Beşiktaşda 
Beşikta§ta Kılıçali mahalle -

sin.de Çiftlik sokağında 22 numa 
ralı arsadaki be~ilerin yattığı 
klübede kimse bulunmadığı bir 
sırada yangın çıkmıştır. Ateş; 
mezkı'ır klübe tamamen yandığı 
halde itfaiye tarafından söndü -
rühnüştür. 

İngiliz ve Fransız 
·askeri heyetleri 

Moskovada yapılacak 
görüşmeler başliyor 

Moskova 11 (A.A.) - İngiliz 
ve Fransız askeri heyetleri saat 
lo,20 de buraya gelmişl'er ve is
tasyonda erkanııha.rbiye ikinci 
Reiısi General Smorodinm, donan 
ma er-kıinıharJ:ıiye ikinci reisi mi 
ralay Alafusof, Mas.kova garni • 

zonu kumandanı miralay Suvo
rof, ecnebi ataşeleri ile irtibata 
memur miralay Ossetrof, teşri

fat müdürü Barkof, Fransız ve 

İngiliz sefaretlerı erkanı, Türk 
askeri ataşesi miralay Türkmen, 
Fransız ve İnıgiliz askeri ataf!!I& 

ri tarafından karşılanmışlardır. 
Başka hiçbir ecnebi devlet ata

şesı i&tasyonıda hazır bulunmu • 
yordu. 

İngiliz ve Fransız askeri heyet 
leri iiz:ıeı üniformalarını giymiş 

lerdi. Mareşal Voroşılof, heyet • 
!eri saat 16 de kabul edecektir. 

Molotof, General Dumenc ile 
Amiral Plunkett'i saat 17 de .ka
bul edecektir. 

---000--

Müthis rakkamlar 
Vaşington 11 (A.A.J - Harbi· 

ye Nezareti 100 milyon doları 
geçen bir siparişte bulunduğunu 
bunun 64 mlyonu tayyarler ve 
22 milyonu tayyare motörleri 
için olduğunu bildirmektedir. 
su»ı zamanında, şimdiye ka· 

dar ilk defa olarak bu kadar mü 
him bir sipariş yapılmıştır. 

Bilbao hazinesi 
iade edildi 

Parls, 11 (A.A.) - Muvakkat 
Bask hükumeti tara1ınrlan evvel 
ce Fransaya nakledilmiş olan 
Bi!J:ıao hazinesi sureti mahsusa 
da gönderilen l'Spanyol gemısi· 
ne bugün yükletilmiştir. 

14 Ağustos Pazartesi Giiniinü Unutmayınız 
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- Seni rahatsız ediyor mu
yum? 

- Sen mi beni rahatsız ede
ceksin? 

- Aynanın önünde ne ya.pı· 
yordun? 

- Evvela şöminede ayaklan· 
mı ısıtıyordum. Sonra da şu ba· 
şımda günden güne artan beyaz 
saçların mı senin benden böyle 
uzaklaşman:ı sebep olduğunu 

düşünüyorum. Uzun zamandan· 
beri çalışma odama hiç gelme
din. Neden? 

- Seni rahatsız etmekten kor
kuyordum. 

- O halde şimdi niye geldin? 
- Beni böyle istintak etme! 

Seni böyle uıakta tutan beyaz 
sacların değil , bana korku veren 
bakışların var. Otur masanın 

b aşın a ; ben de eskiden olduğu 
gibi ateşin başına oturacağım. 

Yazınla mesgul ol ve beni bırak 
da dü~üneyim. 

- Peki ... Dikkat et! Bacakla
rın kızaracak. Eteğini kaldır. 

Nerene ise ates alacak. • 
- Bana böyle tatlı muamele 

etmekle hata ediyorsun. Daha 
ha~in olmalı idin ... Rlea. ederim 
yazmağa başl a . 

- İtaat ediyorum ... Bak ka· 
ğıtlarımı hazırlamağa başladım 
b;Je. Yazımı temize çekeceğim; 
ka !emimin gıcırtısı seni rahat· 
sız etmiyecek mi? 

- Sen böyle mütem•diyen ko
nuştukça ben nasıl düşünebili· 

rim? 
- Düşünmeği bu kadar mı is

tiyorsun? Birkaç haftadanberi 
kendini bundan mahrum etmi· 
yorsun. YPmeklerde ağzını açmı· 
yorsun bile. Ne yemek yemek 
ne de suallerime cevap vermek 
için. Yüzün çok zayıfladı ve göz· 
!erinin içinde çok şeyler geçiyor. 

- Ah ...... Rica ederim, yazına 
bak! 

- Sevgilim ... 
- Hayır ... Hayır ... Bana sev· 

gilim deme! 
- Çok neşesizsin, çocuğum, bu 

halinin sebebi nedir? 
- Bu akşam buraya ııiçin mi 

geldim? Beni dinliyecek cesare
ti hissediyor musun? 

- Üç aydanberi cesaret ve 
gururum var, ve bundan dolayı 
hiç de mütessif değilim. 

- Öyle mi? Dinle! 
- Bırak da evvela ben anlata· 

yım. Mücadeleye girişecek ka
dar küçülmediğim için tabii mü
teessif değilim. 1'ğer bu müca
deleye girişmiş olsa idim, şimdi 
yorgun bulunacak ve sana bir 
melce olmak imkanını kaybede
cektim. 

- Yanılıyorsun! Sen kendini 
o kadar yüksek görüyorsun ki ... 
Ben ... 

- Sen de itimad ettin ve bu 
akşam bana geldin. Artık taham
mülün yok. 

- Evet, artık tahammülüm 
ka.!madı. Doğru; ya.Jan söyle
mekten bezdim, müşterek haya
tıMızdan, senin yüksekliğindeıı 
bıktım. 

-- Ah ... Çok sıkıntılısın. Bu 
azabın icinde sana bir arkadaş 
lazım. Fakat bövle bir arkadaşın 
'l-=ırdı ! Bunu sezemedim mi zan
nediyorsun? Söyliveceğin sözler 
lüzumsuzdur. Başınt omuzuma 
davPman ve bana: cBedbahtım.• 

demen kafi idi. 
- Bu kafi gelmiyecekti! Sana 

anlatacaktım ... 
- Her şeyi; başından sonuna 

kadar! .. Sana biraz yardım ede· 
yi;n mi? Hayat çok yeknasaktı. 

Sabah, aksam her dakikan ge
çen dakikaya benziyordu. Hiçbir 
lizüntün yoktu. Zengin değiliz, 
!akat bütün kaprislerine yetecek 

kadar param var. Cünkü ben hiç 
sarfetmiyorum. Koca olarak seç· 
tiğin yaşlı alim, ak saçlarına 

rağmen, sana melankoli verecek 
kadar da yaşlı değildir. Çocuk
larının sıhhatleri mükemmeldi. 
Hizmetçiler ve mürebbiyeler 
endişelerini izale ediyorlar. Bu
nun için sıkılı yordun .. . 

- Bunun mes'ulü sensin! Sen. 
-· Ben ... Ben olmamalı idim 

del!il mi• Ona btnzemcli idim. 
Belki ... Fakat kirıı i.~di~ ve is-

Yazan : Binat Valmar 
bat ede bi)ir ki eğer ben ona 
benzemiş olsa idim, sen, evvelce 
yaptığın gibi, benim şimdiki ha· 
lime benzemiyen birine A,şık ol· 
mıyacaktın? Senin de hepimiz 
gibi iki şahsiyetin var. Şahs.lyet
lerim!zden birinin mütemadi 
gayretile öbür şahsiyetimizi or
tadan kaldırabiliriz. 

- Şimdi bırak bunları! Ben 
buraya itirafta. bulunmağa, gel· 
dim. Sen herşeyi bildiğin! iddl• 
.ediyorsun... Onun metresi ol· 
dum... Anlıyor musun? Onun 
metresi... Bu alelade bir flört 
değildi. Onun kollarına atıldım 
ve o kadar mes'ut idim ki ... 

- Zannediyo.- musun? 
- Bu saadetimi elimden alan 

şey senin mevcudiyetin, beni 
tutan bu evdir. Bizi ayıran sen· 
sin ve ben kıskanıyorum! 

- Havır... Kıskançlık zevki 
çoğaltır Kıskançlık bir işkence
dir, fakat hiçbir zaman aşkı ar 
zaltmaz. Devam et, anla.t! Başın· 
dan sonuna kadar anlat! 

- Senin bu kadar sakin ola· 
bilmPn beni kızdırıyor. 

- H •ydi dev•m et, susuyo
rum. 

- Sende olmıyan herşey onda 
mevcut; zayıflık, güzellik .. 

- Biliyorum; bunları kısa kes. 
- Susmağı vadetmiştin ... Sa-

na herşeyi anlatacağım. Sözle
rimi kesme. Sonuna kad ar an· 
latmak istiyordum ... Ona tesa· 
düf ettiğim zaman kendimi o 
kadar mahzun hissediyordum ki 
her sabah ölmek arzusile uyanı
yordum. Sonr" s abahları, onu 
görmek arzusi!P uyanmağa baş
ladım. O beni arıyordu. Ben onn 
baştan çıkarmak istiyordum. O
nun bunu bilhassa yaptığını söy
leme. Ba.,kalarına karsı da ayni 
şekilde hareket ettiğini biliyo
rum. Fakat o beni sevdi. Seni 
temin ederim ki beni sevdi. Bu
nun için delillerim var ... Bana 
kafi kadar dert ve üzüntüm ol
madığını söyledi. 

Evet... Onun da benimki gibi 
bomboş bir hayatı vard1. Bir de
likanlı için, tuva !et, evle meşgul 
olmak gibi şeyler derd sayıla
mB.7.. Onun da bir şeye ihtiyacı 
vardı. 

- Ben onun büyük aşkı ol
dum! Tahmin edersin ki böyle 
olmasaydı seni kolay kolay al
dı>tmazdım . 

- Yahut ta beni aldatışın se
bebinin bu olmasını istiyorsun. 

- O artık Parisi terketti değil 
mi? 

- Evet . .. Ben de ona gidece· 
ğim. fakat dürüst. evet herşeye 

rağmen dürüst oldu.~um için giz
lice kaçmak istiyorum. Yarın 

evi terkedeceğim. Sarardın mı? 
Onu seviyorum, seviyorum ... 

O burada. iken aşkımın ne kada;r 
büyük olduğunu anlıvordum. 

- Anlat bakalım, onu ne ka· 
• 

dar seviyorsun? Anlatamıyor 

musun? 
- Senin karşında korkuyo

rum. 
- Sıralarını tevdi ettiğin baş

ka kimse var mı? 
- Hiç kimse yok. 
- O burada iken vazifelerini 

bırakmayı düşünüyor muydun? 
- Hayır ... 
- Eve adeta zevkle mi dönü-

yordun? 
- Bana böyle bakma, senden 

korkuyorum!. 
- Sen hiçbir zaman muhteris 

olmadın. Masamıza döndü/ıün 

zaamnlar ümltsiz değildin: bü· 
tün üzüntü'! yalan icat etmPkti. 
O gitmeden evvel zavıflamamış, 
nes'eni kaybetmemiştin, doğru 

mu? 
- Oh .. Bunun fa rkına varmış 

mıydın? 

- Bütün bunların farkına 

varmıştım. Hiçbir zaman onun 
rakibi olmadım. Eğer zamanında• 

davranabilmiş olsaydım , seni 
müdafaa edebilirdim. Fakat ar
tık çok geç olmuştu. Bu itirafı
nın çok gecikmiyeceğini biliyor· 
dum, çocuğum. Sen bir ha ta iş
ledin, fakat onu sevmiyorsun. 
Seni atabilirdim. Çünkü beni al
datmıştın. Yalnız ben seni ilham 
etmiyecegim, sadece senin bu 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
•• ? 

SIJllZ, 

2 Hangi artistleri sever 
sinb? 

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

S - Sinema yıldızları ıı.ra

sında giyinişleri ve tavır • 
larını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist yar mıdır? 

4 - Herhaııgi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen hangi tarahdır? 

(Kazancı mı, §Ölıreti mi, 
güzelliği mi } 

* 
Ankete cevap: 

istanbv.lda Bayan Zafe-r 
Nııri yazıyor: 

- Sinemad:ı en cazip bul
duğum tara! btitün güzellik· 
l<"ri <',plamasıdır. 

- En hoşuma giden yıh 
dızlar Klark Gabel, Emil Ya
nıngs, Villi Friç, Şarl Boa-ye, 
Harri Boardır. 

Kadınlardan Greta Gar -
bo, Marlene Ditrih'e bayılı • 
rım. 

- Sinema yılrlızlanndan 

taıklit "\\iğim y )!dur. 
- Sinema yılriızlarının ca

zip tarafı çok para kaz'1ınma
larıdır. 

Beyoğ!ıında Bayan Ferdi.
ye Kemal yazıyor: 

- Sinemanın ~n cazip ta
rafı güzel sanatbrı bir araya 
getirerek insarla çok güzel 
bir şekilde bütün sanat eser· 
lerini göstermesidir. 

- Hoşuma giden yıldız 

Greta Garbo, Lilyan Harvey, 
Marlene Ditrih, Anna Bella
dır. 

Erkeklerde.n hiçbir sinema 
yıldızı hoşuma gitmez. 

- Taklit cttii'' m sinema 
yıldızı yoktur. Esasen taildide 
de taraftar değilim Çünkü si 
nema bir kopyedir. 

- Sinema yıldızlarının ca 
zip tarafı sanat aşkıdır. 

... ti 

gece kaçmayı değil, bana dön

meyi temenni ettiğini sana isba-t 

edeceğim. 

Dinle ... Kaldığın yalnızlık için

de. En adi, en geçici ve en ma

nasız hissin hayallerle beslendi. 
Eğer bu zamanlarda kiliseye de

vam etmiş olsaydın. günahlarını 

itiraf etmek seni bundan ve için· 

de yaşamanın lazım geldiğini 

zannettiğin muhayyel sarayı da 

görmiyecektin. Bu hissin yaptı

ğın manasız hareketini sana bir 

büyüklük olarak gösterdi. Geçici 

dost, zaflarının çocuklarına ve 

bana karşı işlediğin iğrenç k.,. 

bahatin adamı, senin itiyatlarını 
bozmıyan, fakat mütemadi bu

luşlarınızla senin için yeni bir 

itiyat haline gelen adam gözleri
nin önünde bir kahraman kesil

di. Tıpkı ateh halinde bir adam

da en ufak gölgelerin birer he

yul8. şeklini alışı gibi ... Eğer ha

tana rağmen • ki bu hata az kal
dı benim ölümüme sebebiyet ve· 
recekti • seni burada. bana itiraf
ta bulunmağa sevkeden dürüst
lüğün olmasaydı cennetin sera,. 
hına kapılacaktın. Fakat madem
ki a.çık konuşuyorsuv, biraz da

ha ileriye git. Birkaç gün, bir 

hafta sabret. Ve bu müddet zar· 

fında, beni herşeyi iyi gören bir 
sırdaş olarak telakki et. Kocam 

unut. Her akşam bana düşün· 

düklerini açıkça söyle. Onun 

hakkında •eninle münakaşa ede· 
lim. Belki de aldanan benim, 
kim bilir? 
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Meşhur Macar dilberi 
yıldız ' lloua Marsey 

Her sabah müzeleri dolaş1.r 
önünde durup 
düşünürdü 

heykellerin 
saatlerce 
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j Budapeşte mağazalarından 

Bir el, vurdu 
Herhangi 'tir sinema filmini 

görmek için biz:ie uyaMn alaka, 
o filmin sanat bakı.mmdan olan 
~ıymetine bağlı deği: dir. Mese
la (bir el, vurdu) filmi kıymet 
itibarile vasat derec•dedir. Fa
kat bu. film ı n can sıkıcı olduğu 
manasını ifade etm~z. Müellüi 
olar. Gaston Roudes, hatıralar • 

da er.edi surette men:rnş kala • 

cak bir eser vücude getirmek id 

•iiasında bulunmamışlir. Bize hi 

kaye P'mekte olduğu z1bıta vak

ası, çarçabuk zihinlerden uçııı· 

giden lir maceradır. Fakat eııtri 

kanın l~üğümü çö~iili~ıceye ka~ 

dar merakımızı ve d ıkkatimizi 

uyanık bulundurmak gıhi bir 

meziyt>ti vardır. Bunu C:1 mutad 

olan sanat seçimlerini kullanmak 

suretile temin etmiştir. Antrenö 

rü öldüren kimsenin hakikaten 

onun ahırlarının direktörü ol • 

matlığından asla şüphe etmiyor: 

Bu çocukta, yapmış olduğu iti

raflara rağmen, bir sinema can

lısının tavır ve hareketi yok

tur. Esasen onun güzel, zarif 

ve sadık bir karısı, bir de sarı

şın küçücük bir oğlan çocuğu ol 

duğunu biliyoruz. 

Şu halde onun patronunun 

katJt olması her türlü an'aneye 

muhaliftir. Vuran el, onun eli 

değildir. Bu el, feraset ve zeka 

sahibi seyircilerin daha ilk an

dan itibaren keşif ve tahmin et 

miş oldukları başka birisinin eli 

dir. 

Bazan aktörler kendilerim 

kendi istidad ve mizaçlarının il-

birinde genç ve güzel bir Maear 
k.ı21 çalışıyru:du. Hagmaşl ismi· 
ni taşıyan bu kız, daha 16 ya -
şında iken yıldız ölmıya karar 
vermişti. i. caatına bıraktııkları takdirde pek 

d~llonun bir eseri ile oynadı. J 
Filin çevirmesi teklif edildi. .Ka. l 
ranııklar• isimli bir film yaptı. 

Fakat birdenbire Miranda her 
şeyden b;ktı, sin<>ma ve tiya.t • 
royu bırakarak tekrar bir yazı
han<'de çalışmı'Ya başladı. Bu • 
ııunla beraber, tekrar sahneye 
sevkettiler. Parlak ve ateşli gü
zelliği ressam, şair ve heykel • 
tra.şların ilham membaı oldu. 
Ve Iza, büyük d'Annunzio'nun 
kalbini aydınlatan. harekete ge
tiren son. ka.dın oldu. 

Fakat şimdilik, satıcılıkla ik-

i tifa ediyor, Greta Garbonun da 
. . ayni işi yapmış olduğunu düşü

nerek mütııselli oluyordu. 
Lakin aradan uzun zaman 

geçmeden, buhran yüzünden, 
bu işinden de ayrılmak mecbu
riyetinde kaldı. 

N<> yapsın? 0-..sırre.titri ele 1 
alarak, gitti. Kirali Sinhaz ti • 
yatrosu müdürünü gördü. Her 
gün en az yirmi müracaatı red
deden müdür, Th>nayı reddede -
metli. Ona bir rol verdi. Ilona 
bu dolden sonrd bir başka şey 
daha elde etti: Macaristanın en 
;('ngin delikanlılarından Zoltan 
Z\od'un kalbini. Yalnız bu ko
fo ,, olmadı. Delikanlının ailesi 
müdahale etti. Rezaletler kop • 
tu. Ve ayrılınıya mecbur oldu· 
far. Mahkeme talak kararını ver 
di. Ve ertesi gün delikanlı bey
nine bir kurşun sıkarak intihar 
eti. Tekrar bir rezalet. Efkan • 
umumiye, Zoltanın babasını, bu 
ölümden mesut tumyordu. Ara· 
dan geçmeden, bab~ da kendini 
öldürdiı . 

Güzel Ilo'1a artık Peşteden 

ayrılmıy o. Karar ver~ ~ti. Viya
ırnya gitın:şti. Or~rh tlperada şar 
kııar söy ıedi. Viyana halkını !< 
zandı. 'f~·Sadüf, karşısına, meş

hur sahne vazıı J orj Zokor'u 
çıkardı ve Zokor derhal onu an 
gaje etti ve Ilona Macarca .so
ğan • manasına Hagymasi soy
adııu değiştirerek Maseys is.mi· 
ni aldı. Şimdi, Holivudun en göz 
de yıldızıdır. 

Harika kadını 
İZAMİRANDA 

Izıı Mira'1de İtalyandı~. Mı
lanoda doğup büyümüştür. He
nüz 15 yaşında iken yalnı~ ba
şına sokağa çıktığı vakit, müze
lere gider, eski heykelle-" karşı
sıııda saatler<:e dalardı. 

Ressamlar, heykeltraşlar onu 
model olarak seçtiler. Biraz pa
ra kazandı. Daktiloluk yapmı· 
ya başlaılı. Ve ayni zamanda Mi 
lano tiyatro mektebine devam 
etti. 

Tiyatroda ilk rolünü Piran • 

Şa1r ona şöyle bir hitabede 
bulunmuştu: 

cEy hayatım, yaşamak arzu
larım h~bir vakit bu kadar şld 
detli olmadı. Saçlarında bütün 
yıldızları görüyorum.. Saçların, 

dudakların asla erişmiyecekleri 

bir aydınlıktan dökülmüşler -
' dir .• 

Ve d'Anııunzionun harika ' · 
kadın ismini verdiği bu en gü
zel İtalyanı, Holivud Romadan 
kaçırdı. Orada basit ve sade bir 
hayat geçiriyor. Hiç boyanmı • 
yor, otomobilini kendi ikullanıp, 
tuvaletlerin1i kendi dikiyor. 

ziyade muvaffak olurlar, kaza • 
nırlar. 

İşte Lucien Galas, bu vaziyet

tedir. Ondaki istidat, büyük bir 

; inkişafa namzettir. Ve onun te

maşai kaıbiliyetindcn daha ziya

de ve daha iyi bir surette istıta: 

de etmek mümkündür. Daniel 

Mendaille iı;in d<! ayni şeyi söy 

llyebiliriz. Bu artist, çok mü -
kemmel bir Jrnmediyendir, Fev· 
kala.de zekdir, biraz lenfavi mi

zaç eşhası temsil etmekte büyük 

bir mehareti vardır, bu sebeptep 

dolayı kendisinin sık sık sine -
ma perdesinde görünmemesi te 
essüfe şayandır. (!Bir el, vurou) 

filminde Larguey, her zaman ol 

duğu gibi seyireilerl eğlendiri • 
yor. Ayni filmde Pierre Narenne 
Milly Mathis ve Redgie de bi· 

\ rer rol almışlardır. 

GQ~eo Resnmoer 

Mlreille Balln 
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Ankara Radyosu 
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T.A.Q. 19,74 m. 15195 Ko9, %0 Kw. 
T,A.P. 31,79 m. 9465 K09. 20 Kw. 

1639 m. 138 K09, 121 K w. 

12 Ağustos Cumartesi 
dan sonra karar verir. 

Saat 12.30: Program. 
Saat 13.35: Türk müziği. 
1 - .. . .. .. .. • Uşşak peşrevi, 

2 - Lemi - Uşşak şarkı - Günler 
geçiyor. 3 - Lemi - Uşşak şar· 

k.ı - Ruhumda buldum, 4 - Şük 

rü Tunalı - U şşruk şarkı • Gezer 
dolaşır, 5 - Suphi Ziya - Uşşak 
şarkı • Dökülmüş zanbak g .bi, 
6 - Dedenin . Halk türküsü -
GLtti de gelmeyiverdi. 

Saat 14: Memleket saat aya· 
rı, ajans ve meteoroloji haber· 
leri. 

Saat 14.10. 16.30: Müzik (dans 
müziği - Pi.). 

Saat 18.30: Prı;gram. 

Saat 18.35: Müzik (Küçük or 
kestra • Şef: Necip Aşkın). 

1 - Billy Golvyn - Cambaz
lar (Fokstrot), 2 - Hans Zan • 
der - Polka, 3 - ll anschmann -
Andalusia (İspanp. valsi) 4 -

Hans Löhr - Büyük vals. 
Saa.t 19.10; Türk müziği (İn-

ce saz faslı). 
Saat 20: Memleket saat ayarı. 
Saat 20: Temsil. 
Saat 20.40: Ajans ve meteo

roloji haberler!. 
Saat 21: Tiitk Müıiği: 
1 - .... ... .. Acema~ıran peş· 

revi, 2 - . .... .... • Acem kürdi 
şankı - Bir vefasız yare düştüm, 

3 - N o bar - Eviç şarkı - Sevgi· 
!im bu akşam, 4 - ......... • Elviç 
türkü • Yürüdükçe selvi sal
lanır, 5 - Raü bey - Karcığar 

şarkı • Gülüver sevdiğim. 6 -
Raü bey • Karcığar köçek • 
Pınarın başında. 7 - Sadettin 
Kaynak • Hüzzam şarkı - Bir 
hi;zün çöktü, 8 -· Sadett•n Kay
nak - Halk türküsü • Akşam ol
du yine bastı kareler, 9 - Arif 
bey • Hüzzam şarkı - Bahar gel
di beyim evde durulmaz, 10 -
Arif bey • Hüzzam türkü • Sa
na da yaptırayım Naciyem a• 
man. 

Saat 21.40: Konuşma. 
Saat 21.55: Neşeli plaklar -

R. 
Saat 22: Haftalık posta kutu

su (Ecnebi dillerde). 
Saat 22.30: Müzik (Karışık 

hafif m üziik • Pi.). 
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. 

Rakı masasına çay 
gelmezmiş 

Dün akşam Yenikaprda Çakır 
Melımedin gazinosunda bir vak'a 
olmuştur: 

Malatyıili Ramazan, Ömer ve 
Fethi isminde üç a~kaıdaş gazi • 
noya giderek bir masaya otur • 
muşlar ve geleİı garsona çay ıs
marlamışlardır. Fakat Hüseyin 
oğlu Hasan ismindeki garson: 

- cBurası rakı ma.sasıdır! Çay 
verilmez!• 

Diyerek arzularını yerine ge
tirmemiştiı'. 

İbrahim oğlu Saıdık ismindeki 
diğer bir garsonda oradan kalkıp 
başka masaya gitmelerini söyle
miştir. 

Üç arkadaş garsonların bu söz 
!erine aldırmamışlar ve orada 
oturmakta ısrar etmişlerdir. Ne 
tiıcede iş büyümüş ve laf m·· a
kaşası yumruk kavgası şeklini 

alarak 5 kişi biribirine girmiş -
tir. 

Bu ara iki garson üç müşteri
yi ve üç müşteri de iki garsGnu 
adam akıllı dövmüşlerdir. 

Vakaya polis yetişerek hepsi • 
ni yakalaımıştır. Suçlular dün öğ 
leden sGnra cürmümeşhut malı· 
kemesine verilmişlerdir. 

Mahkemede her biri vakayı 

yukarıdaki şekilde anlatmışlar
dır. Muhakeme şahit celbi için 
başka bir güne kalmıştı« 
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Atatürk Rahatsızdı 
İHÖHÜ SEHRİMİZDE ı 

Yattan Saraya 
•• • 

muteessır 

dönüş herkesi 
etmişti 
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muhtelif vasıtalar aranıldı. Bir 
sedyeye alınarak t~ınm.aları 
hususu düşünüldü. Fakat bu da 
AtatüPkün terviç ve tercih etmi 
yeceği bir vasıta olacaktı. Zira, 
Trablus, Balkan, Büyük Harp, 
İstiklru Harbi gibi her biri bir 
marekenin en kanlı safahatını 

gösteren dört büyük harpte ön 
siperlerde, birinci hatta çarpı

şan ve hiç birind sedyeye yatma
mış olan kahraman Atatürk bu 
mel'un hastalığın tesirile dahi 
sedyeye girmeyi muvafık bul
mıyacaktı. 

İşte bu 'düşünceler gözönünde 
bulundurulunca Ebedi Şefin sa

raya avdetinde hangi vasıtadan 
istifade edilmek 18zımgeldiği bir 

tiirlü kestirilemiyor, bu son müş 
kül, tertibatı alan ve bu işi ba -
şarma vazifesile mükellef bulu
nan zevatı koyu koyu düşündü
rüyordu. 

Son olar3!k düşünülen p.okta 

şu oldu. Ebedi Şefi mutlak isti

rahat devresinden evvel yorul -

dukça oturdukları riyaseticüm

hur dairesindeki hususi koltuk -

larile motöre nakletmek, ayni 

şekilde motörle saraya varmak, 

yine saray rıhtımından itibaren 

keııdi dııirelerine kadar da böy 

lece incitmeden, sarsmadan tek 
rim ve tazim ile götürmek ... 

Bu fikir, ayni mevzuu görü -
şenl-erce muvafık bulundu .. Ar
tık hareket saati yakla,ştığı ci -
hetle harekete geçmek lüzumu " 
nu hisseden zevat bir defa daha 
tekmil kamaraların bulunduğu 
kısmı dolaştılar .. Herkes uyku
ya yatml\ nakil keyfiyetinden 
haberdar olmadığı cihetle ertesi 
sabah Atatürkün sıhhatinde da
ha ziyade bir salah ümidi ile uy
ku kesiliyordu. 
Savaronanın güvertesile diğer 

aksamında yalnız l'azifedar bu -
lunanlar vardıyalarını bekliyor 
!ar, bunlardan başka yatta uya
nık hiç kimse bulunmuyordu. 

Her tarafı dolaşan, her terti
batı son bir defa gözden geçiren 
dört kişi süvariye de icap eden 
talimatı verdikten sonra Riya -
seticümhur dairesinin yolunu tut 
tular .. Seryaverle birlikte daire
ye girdileı-.. Atatürk, hala krizin 
son tesirlerile rahatsız bulunu -
yor, bilhassa yüksek olan hara
ret yüzünden bu sıcak temmuz 
gecesinde çok ıztırap çekiyordu. 

Daireye girenler Ebedi Şefin 
huzurunda bir saf teşkil ettrler. 
A1atürk bu zevata baktı .. Artık 
yattan aynlmak üzere bizzat ken 
disinin emrettiği saatin hultıı et
tiğini anlwı. Nasıl gidileceği hak 
kınd·a Ebedi Şefin blr sual tevci
h ine vakit kalmadan hürmet ıiu 
ruşile harekete b~lama zama -
nının ıcıeldiğini tavırlarile arze

denlerden sağ başta bulunan zat 
onu da l.ısaca Ebedi Şefe arzetti: 

- Atam, buradan saraya dö
nüşte tasvip buyurduğunuz ter
tibatın tamamen alındığını son 
bir defa daha ıgöroen geçirip ka

naat getirdikten sonra huzuru -
nuzıı geldik. Şimdi, Büyük Ata

mız nasıl hareket buyuracak -
!arını. buradan motöre, motör

den saray rıhtımına, oradan da 
dairenize ne suretle teşrif ede
ceğinizi, tasvibinize arzedilmek 

üzere şöylece kararlaştırdık: Yü
rümek yürüyerek gitmek, dok

torlarm devamlı ve mutlak is -
tirahat lüzum ve ısrarına te\·a -

fük etmediği cihetle bunun için 

yürüm~kten sarfınazar buyrula

cağını l:uvvetle tahmin ediyo -
ruz ... Her.hangi bir vasıtadan is

tifade ~dilmek suretile saraya 

teşrifinizı de aklımıza bile 

getirmiyoruz. Yapılabilece -

ğiniz arz nususunda hepimizin 

ceğini arz hususunda hepimizin 
ittifak ettiği tedbir ise şudur: 

Maruzatta bulunan, sözlernin 
burasında durdu; gözlerini etraf 
ta dolaştırarak bir şey arıyormuş 
çasına dairenin dört bir tarafı
na baktı. Sonra orada duran ma
vi zeminli ipek kum~la kaplı, 
arkalıklı hususi bir koltuğu işa
retle devam etti: 

- Bu ko1tukta istirahat ederek 
sizi motöre kadar kend'i elleri -
mizle götürmek şerefini biz.e 
bahşetmek ricasında bulunuyo -
ruz. 

Atatiirkün b~larında bir 
tasvip ifadesi belirmişti. Bunu 
da Ebedi Şefin mu<vafakatile te
min eden zevat a·rtık nakil işine 
bıı,ılıyabilirdi. Yalnız konuk hem 

çok büyük hem çok ağır olduğu 

cihetle Ebedi Şef bunu tasvip 

ile birlikte nakil sırasında bu güç 

lüğiin çabukluğa mani olaoağı
nı, -halbuki, saraya dörrüşü gizli 

tutmak üzere alınan tertibatın 

da bu çabukluğun izalesile sek

teye uğrayacağını uzak göriişile 
hemen kavrayan Ebedi Şef bu 

koltuk yerine yatta mevcut olan 

daha hafif cilalı tahtadan ma -

mul koltuklardan istifade edil -

mesini emretti. 
Bu irade derhal yerine geti 

rildi. Yukarıdan alınan bir kol 
tu k dafoeye getirildi. Ebedi Şef 
istiraı'hat ettikleri yataklarından 

hususi hizmetkarlarile kendileri 

ne dönüş sırasında 1efakat ede -

cek olan zevatın yardımile kol

tuğa oturdular. Ebedi Şef, pija
malarının üzerine giydik.leri. bir 

rob döşambr ile giyimli olduk -
!arı ve dizleri üzerine örtülen 

bir ba,ttaniyede bulı.rnduğu hal

de motöre gitmiye hazırlandı 

lar. 
Dört kişi koltuğun birer tara

fından tutarak Ebedi Şefi sus -
ma.mağ>, incitmemiye gayret e

derek tekrim ile dairedn çıktı -

lar. 
Koridorda vazifede bulunan 

mürettebattan kimseler ortada 

görünmüyordu. Bunlar birer ba 

hane ile birer tarafa savulmuş

lardı. Tenha olan kamaralar 

koridoru sessizce ve kimse gör 

meden geçildi •. Gü verteı!e de ke 

za hiç kimseler yoktu. 
(Arkası var) 
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1 
Milli Şef dün şehrimizi şereflendirdiler. Bura-1 

+ 1 I . daki resimler Şefin j 
+ 80 N + ! t lstanbula muvasalatını fesbit etmektedir. 
ı . .1 _ ..................... - ................ .... 
l GÜNLERi i' ~ _..--,.-
; X'.'-ZAN;liahmi YagıZ i ~+~ 
1 Bu yeni tefrikamız, Rahmi + Z, 
; Yağız tarafından büyük bir + 
+ itina ile hazırlanmıştır. l\'lu - + 
+ harriı·, uzun zanıandanberi, + 
+ İkdaı~. -: Sabah Postası .için + + bu ınuhıın ıne\'ZU üzcrınde + 

t 
tetkikler yapmaktadır. + 

Ebedi Şefin 25 temmuz Pa • + 
zartesi gecesi Sava.rona yatın- + 

+ dan Dolmabahçe sarayına ta + 

i şmarak, orada istirahat ve si- + 
r?zl~ ın~cadcle sırasında ge- + + çırdıklerı 3 ay 14 günlük ra . + + hatsızlık devresi ile, bu za - t 

+ ıuan .arfnıda Büyük Şefin e· + 
+ bediyete intikaline kadar de- + 
+ 'ranı eden lııidiseleri izah eden + 
+ bu kıymetli tarilı eseri 14 A- + , 
+ ğustos Pazartesi güııiindcn iti.. + 
+ hattın tefrika edilecektir. + L 
+ ................................................. + 

Tayyare piyango
sunda kazananıar 

10,000 
30758 

3000 

SAYFA-5 

Yazan: Rahmi Yağız 

TURGUT REİS 
Lira kazananlar RozettanıngÖzyaşları 

39371 10924 
500 Lira kazananlar 
33460 17823 16358 36545 1wrn 

24021 37978 15684 

25567 27741 38420 34022 

27148 8576 14471 

200 Lira kazananlar 
9214 4524 119~ lô866 17778 

25429 16504 5788 

37981 23841 19853 

99 36587 15425 23867 

100 Lira kazananlar 
12533 7802 36998 6416 
30045 36373 1912 39284 4126 

9451 36121 fıı574 31ım 0437 
19674 4065 1656 18254 

2842 2754 14451 4254 

23028 8340 29320 4563 

50 Lira kazananlar 
18378 15303 5209 34378 36927 

1.1450 35979 28230 20950 8894 

37903 37741) 4788 35872 2740 

36972 19535 3123 22368 21644 

4858 10021 20923 23201 32531 

10498 34823 2242'7 16939 9022 

26518 3'7182 13290 19996 7384 

22-«11 27517 22539 26987 33475 

13767 19272 14475 22995 7315 

35416 4842 3067 17963 8133 

20729 30982 30153 34098 5894 

23720 11614 37461 20789 14904 

18551 23912 25422 17586 1333 

20382 7453 10275 9675 7909 

18395 20239 540 24678 

5784 21782 1491 39726 37749 

10725 22679 38043 22510 24182 

6347 479 34fü2 16167 25482 

1560 14657 10894 17280 37217 

24940 22082 15155 32670 28682 

14867 35768 20961 29648 2798ô 

27335 11278 8933 

30 Lira kazananlar 
19339 33446 26172 24262 25151 
34281 33332 20006 34599 20201 

28659 14306 39962 29821 11984 

30056 31082 14035 26345 810 

31862 13443 29819 26559 36149 

39053 34581 Ui836 13238 23010 

5197 12041 12750 1861 4665 

15634 24409 36880 19844 12271 

33282 17350 39423 5361 13702 

24862 25616 30516 12040 12850 

14496 8469 32511 20284 19275 

5696 5472 11315 20078 19574 

32718 30200 18720 19675 22458 

28609 6820 37507 57,64 931 

35850 30049 8019 6431 22383 

35295 465 151 323 21947 

34394 28483 13472 33656 10987 

12807 27771 19838 25230 33695 

36657 29441 7352 14811 21127 

7265 21621 3521 24689 35930 

11782 211 5446 38510 25908 

9895 38136 7822 16661 18332 

35570 26968 31027 9437 23445 
36040 6537 18648 39681 27987 

30344 39345 36020 32864 24159 

21797 6933 16674 16071 29839 

Hasar paşa kaynatası Turgudun 
ölümü ile kumandayı alırken 

genç kız ölesiye ağlıyordu 
- 55 

can vermek isterdi. Muradına 
erıdi.. Ne mutlu ona .. Amma, küf
farın şavkini arttırmamak, Ga -
zilerin maneviyatını kırmamak 

için şimdi cenge devam edelim! 
Sözlerile y~lı gözlü damada va
zifelerini hatırlattı. Orwaıı eli
ne geçirdiği ucu sırma püsküllü 
kırmızı çuhooan bir örtüyü Tur
gudun naşına örttürdü. Bir şey 
olmamış gibi kumandayı Hasan 
Paşaya tevdi ederek cenge de -
vam olundu ... 

Malta muharebesinin bundan 
sonraki kJBmı kanlı bir facianın 
göz kızartan safhalarile inkişaf 
etmişti. 

Sanki, biiyük denizci Turgu -
dun şahadetini bekliyomıuş gi
bi yeniçeriler, bu haberi alınca 
artık zaptedilmez bir hale gele
rek bütün kabiliyetlerile coşkun 
bir harbe tutuşmuşlardı. 

Lavaletin yalanları; İ.sa, Mer
yem hikayeleri artık Malta şö
valyelerile, muharipleıini teşyi 
ve teşci edemiyor, .bu aslanca 
saldırış karışısında Elm kalesinin 
paramparça olan bedenlerinden 
içeri dolan Yeniçeriler püskür -

ı tüldükleri dış hisarı tekrar ele ge 
çirerek Sen Mişel kalesine doğru 
muhasarayı uzatıyorlardı. 

Gün batıncaya kadar devam e
den muharebe, akşamın koyu 
gölgeleri içinde iki tarafın da 
ellerindeki mevzilere çekilerek 
ertesi günkü harbe hazırlanma • 
ları için aralanınca büyük de • 
nizci Turgudun kanlar içindeki 
şehit niışının Amiral baJtardası
na taşınmasına hazırlatıldı. 
Baştardada bamba~a ve yil

rekler parçalayan bir facia sah
nesi cereyan ediyordu: • 

Turgudu bir türlü karaya bı· 
rakmak istemiyen, hiç olmaZSll 
onunla birlikte çıkmak arzusunu 
izhar eden güzel mühtedi, genç 
Rozetta öğleden sonra Turgu • 
dun şahadet haberini almıştı. 

Gerçi Turgudun yerine donan 
manın başına geçen Pir Ali reis, 
genç kızı reisin kamarasında 
baygın bularak ayıltan tayfala • 

ra: 
- Zinhar reisin şahadetini bu 

kızcağıza haber vermiyeceksi • 

M! 
Diye sıkı sıkıya tenbih et.ınif, 

fakat ayılan Rozetta iki saat son 
ra bunu öğreruniştl. 

Kimsa Rozettaya Turgudun ıe 
hit düştüğünü söylem.emişti. Yal 
nız gemide bu heıberin meyda
na getirdiği derin ve şümullü e-
lem büyük hir matem havası ya 
rı;tmış, şen ve şakrak top yanın

da denizden harbe iştirak eden 
leventler bitkin bir tavırla ar -
tık isteksizce muharebeye de • 
va metmişlerdi.. 

Kenarlara çekilen, köşe bu -
caklara sığınan leventler göz -
yaşlarmı gömleklerinin kol yen 
!erine içirerek ağlaşıyorlar: 

- Yazık oldu koca reise! 
Feryadile için iç.in sızıldanı -

yorlardı. 
Rozetta esasen kalbindeki ev

vel sezişin hükmile bugünkü harp 
ten teş<>eüm ediyordu. Gemideki 
bariz matem havasını kalbile ya 
dıugayan genç ve güzel kız bor
da boyunda dolaşırken bu sızıl
danışlaı:ı, ağlayışları duymuş, 
birdenbire deliye dönmüştü. İlk 
haber alışta çılgınca bir hızla ko
şarak soluğu Pir Ali Reisin ya
nında alan R-0zetta yeisten iri
leşen gözlerini bu yaşlı deniz 
kurdunun gözbebeklerine dike
rek hay kırdı: 

- Tul'gut nerede Turgut? 
Pir Ali reis soğukkanlılığını 

muhafaza etmiye çalışarak sa -
kin bir sesle konuştu: 

- Bilmiyor musun? Cenkte! 

- Onu sormuyorum sana .. Mu 
harebede olduğunu biliyorum, 
fakat şu dakHcada nerede, ne hal 
de ve ne vaziyette bulunuyor, o
nu istiyorum! 

- Harbe giden ne yapar? Kı
lıcı elde oenkleşiyor! 

- Ti.ırgut şimdi sağ mı? 

Pir Aıi ıbu sorguyu manasız bu 
luyormuş gibi bir hareket yaptı, 
cevap verdi: 

- Canım bu vesveseden vaz 
geç, iç huzurile bekle ... Elbette 
reisten bir haber gelir yahut ken 
disi nerede ise .görünür .. Ne üzü
lüyorsun, ne için bizi de yoru _ 
yor,;un? 

Rozetta bu jest ve sözler kar
şısında leventlerden duyduğu 

sözlerin asılsızlığına hükmede -
rek çekilmek üzere idi.. Beklen
miyen bir hadise genç ve güzel 
kıza Tur.gudun şahadetini apa -
çık anlattı ... 
Tuııgudun topçularından birisi 

resmi habr verıınek üzere başlar 
daya gelmiş, Pir Ali Reisi sor
muş, onun kı.marasına uğraya
ra.k haykırmıştı 

- Tungut Ris şahadet şerhe -
tini içti .. Emir ve kumanda sıra
sı Ceza.yir Bey lerbeyl Hasan Pa 
f"lllDdır. Onun emrinde cenge 
devam clunacak! 

Rozetta bu sözleri duyunca 
saçını başını yolarak bu haıberci
nln peşisıra ko§lllağa başladı. O
nun hareket et:m"k üzere olan 
sandalına yetişti, yalvardı : 

- D·.ır, gitme yiğit! Ben de ka 
raya çıkacağım! 

(Arkası ııar) 

Kumarçılar mahkum 
oldu 

Silivrikapıda surların üstünde 

zarla kumar oynayan Yusuf oğlu 

İzzet, Kanber oğlu İzzet, Rıza 
Şahin ve Maıkbule isminde dön 

kişi Sultena·hmet birinci sulh 

ceza mahkemesine verilmişler • 

dir. 
iMahkeme bunlar hakında W; 

lira para cezasına karar vermiş 

tir. 
---<000---

4 korsanın muha
kemesi 

Dün asliye ikinci cezada kor

sanlıktan maznun Şevket, Nu -

ri, Hasan ve Ali ismin.de 4 kişi

nin muhakemesine devam olun

muştur. Cellie açılınca suçlular • 

dan Nuri bir istida vererek has

talığından tahliyesini istemiştir. 

Muhakeme bu talebin tetkki 

çin talk olunnıuş<ur. 

--000--

Taşla yaralanmış 
Karaağaçta bir fabrikada ça

lışan Pa§O isminde bir amele; ay 

ni fabrikada amele Ramazan ve 

Fehmi tarafından başına taşla 

vurulmak suretile yaralandığını 

iddia etmiştir. 

Boğazkesende oturan Nuri is -

minde biri de iki arkadaşı tara

fından tornavida ile yaralan<iığL• 

nı söylemiştir. 

Suçlular yakalanmışlardır. 
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Dallar Kralının hakiki hayat ve mecereıerı 

• 
ÇAKICI EF~ 

Yazaı: Zeynel Besim Sun 

Gençler: mutlakıyet 
idaresinin akibeti işte. 
Cümhuriyeti hayahnız bahasına 

da olsa müdafaa ediniz 
- 59 --

Nazillih Yüzbaşının hiyaneti 
çaraçbuk tahakkuk etti. Kendi
sini muhakeme altına aldılar. 
Daha evvel Hacı Yüzbaşının e
linden çok zor kurtardılar. Ha· 
cı Yüzbaşı bu mel'un herifin he 
men oracıkta cezasını verecek
ti, fakat mücrimi çabuk kaçır

dılar. 

İşte göı ülüyor ki devir bu de 
virdi. Bu şartlar altında, bahu
sus zaptiye kumandanları ara

s•nda dıı. yatak bulunduktan son 
ra Çakıcı çetesini ele geçirecek 
babayiğit tasavvur dahi edile
mezdi. Binaenaleyh ne yapıp . 
yapıp bu çeteyi istiman ettir -
mek gerektı. 

* 
Bir taraftan Çakıcı efenin da-

vetini ica-bu . eden Arabaki; tre
r. •! Linip Ödemişe giderken di-

• 
ğer taraftan d• 'Lre kaymaka-
mı Halil Rış:ü beye İzmir vila
yetinin tahriratı gidiyordu. Mah 
rem işaretli olan bu tahriratta: 

- Çakııeı efe ile irtibat tesis 
edilerek lstimanı esbabının i> 
tikmali ve istiman şartlarının 

Sğren ilmeai. . 
Talep ediliyordil. Kaymakam 

Halil Rüştli bey; Mttat paşanın 
katiplerinden olup padişahın 
gazabına uğrryarak Tireye SÜ• 

rülmüştü. 314 senesinde Tireye 

gelen bu zat cidden afif ve ·k)f
metll bir şahsiyetti. Tirede ilk 
postohane binasını, belediye bi
nasını, Biişdiye mektebini, Ah-_ 
mediye, HAmidiye, Feyziye ipti-· 

dai mekteblerini, istasyon cad -
desini, Değirmendere yolunu yap 
tıran bu zattır. Kaplıcayı ha
mamlı, odalı bir hale koyarak 
Tire maarifine hediye eden de. 
Halil Rüftü beydir. Onun kay
makarnlıjı umanmda Tirede 
rütyet, suilltima1 gibi şeylere 

tesadüf olunm11•h Tekmil hal
kın tevecciihilntl toplamıştı, İf 
başından bir dakik• bile ayrıl
mazdı. 

Halil Rüştü bey meşrutiyetin 
ıı.ınından sonra lstanbula çekil
miıtir. 

İşte lunir vcliyı>tiııin bu mis
kinane, bu ruillne tahrir.atını 

alan zat;. bu 9VBllfta bir zat idi. 
Demek ki hükılmet artık aczini 
ilan ediyor. bir ,aki çetesine lı:ıır 
ıı amana düşllyordu. 

Halil Rüştü bey bu tahrirata 
muhalefet etmek istedi. Fakat~ 
vilayetin tahriratında aynen 
cenıri rnl;lılk&ııe mucibince• 

kaydi vardı. Bu lfe bizzat Ab
dülhamit karlfllllf, utırnan es -
babınl'ı lhzan emrini Yıldız sa
rayı vermişti. Şu hale göre Ça· 
kıcı denin ayafın~ saray da dü 
şü ~· ordu. 

Cencler! .. 

met. demesini ister. HütTiyet
siz her memleket böyledir. O -
n1111 için daima ve 'kat'iyyen 
cümhuriyetçi olunuz. HütTi:yeti 
sevmekten bir an bile fariğ ol
mayınız. Hürriyetinizi hazine -
!er mukabilinde de olsa feda et
meyiniz. Cürnhurlyeti ve onun 
icabatını hayatınız ve refahınız 
pahasına da olsa müdafaadan as 
la ge!i durmayınız. 

Evet, ~mir saraydan geliyor
du. Bu sebeple yaracak bir şey 
yoktu. Kaymaltıım lfa IU Rüştll 

bey, Çakıcı efe ile te:nas temini 
içın sağa, sola bapıırrı ağa baş 
ladı .. 

Vilayet de bo~ durmuyordu. 
Şimdiki Giresun mebusu İzmir
li Münür bey (·B. Münür Akka
ya) o zaman Ödemiş kaymaka
mı bulunuyordu. Tahriratın bir 
sureti ona da gönderildi. Mama
!ih vilayet mektupçusu T1lhir 
Kenan bey için: 

- Çakıcı efenin abpabıdır. 
Deniliyordu. Hatt.l kendisi

nin Çakıcı efeye merhum Kapa
nizade Tahir beyin çiftliğinde 

sedef saplı bir dürbin hediye et
. , ği de rivayet edilmekte idL 

Bu rivayetleri Kamil paşa · 
iprniş olacaktı ki mektupçu Ta 
hir Kenan beyi yanına çağırdı: 

- Çakıcı Mehn.edi yakın -
rlan t,mır mısınız! 

- Tanırım eff'ndim. 
- .Nereden tanı:11nıı:? 
- Bir defa Kapanizade Ta-

hir beyin çiıftliğınde r&stgelmif
tim. Biz oturuv;>rduk. Ansızın 

gelm·~ıi. 

- Bana bundan hiç bahset-
med'.niz. · 

- Münasebet ahnamıftı pa~ 
p hazretleri. 

- Bu tesadüf nasıl olmuştu? 
- Kapancı oğ)u Tahir beyin· 

çtftliğ inde oturuyorduk paşam; 
birdenbire çetesi ile beraber Ça 
kıcı efe oraya geldL Bidayette 
hepimiz korkmuştuk. Fakat Ça
kıcının hal ve tavrı bizi tatmin 
eitı. Oradan geçiyormuş. Bir de 
fa T~hir beye uğrayıp hatırını 

sGrmak istemiş. 
-- Çakıcının Tahir beyle .ınü

ı•uebeti ne imiş? 
- Kapancı oğlunun çiftliği 

yok mu? Tabii Çakıc. kendisini 

·~radAn tanıyor. 

- Pekill. Sonra ne yaptı? 
- Oturdu. :Beraber yemek 

yedik. Yemekten sonr& nişan at 
mU: istedi. Gözün gördüğü me
safeye bir sigara tabakası dik
tik. Tabanca ile hepımiz attık, 
vurı.rnaddt. Çakıcı efe bunun ü
zerine belinden tabancasını çek 
ti, ateş elti ve vu~<iu. 

Sonra benim elimdeki dür
bünü g:irdü. Küçük bir cep dür 
bünü idi. Pek beğer.di; 

- Tahir Kenan bey! Bu dür
bünü bana s»ar mıs:-:? 

Öyl<c bir mevkid« satmağa 

'.<a)kı"1ıak 0'.l""&Zdı. Ilrn de ce
vaben: 

- Hediyrm olsun ele! 
- Nasıl .lürbüıxfü bu? 
- Sedef saplı küçük bir Zaya 

dürbünü paşam. 
Kamil pap. derin, d~rin dü

şilndti. Çakıcı efe vilayet mek
tupçusu ile de tanışıyordu. Bu 
bir fecaat idi. Paşa; parmaklari· 
le sakalını ltarl§tırdıktan sonra 
devam etti: 

Uğursuzluk 
kıymetlendi 

Sarı hümma, lekeli hümma, 
uyku hastalığı ve ısıtma gibi 
tropik lllJlltaka .. r has).alıkları
nın böcekler vasıtasile insanlara 
geçtiği malumdur. Bu hastalık -
!ara karşı koymak için böcekler
le yapılan mücadeleler mühim 
masraflara yol açmış fakat buna 
rağmen tam bir fayda temin edil 
meıniştir. Nihayet insanlar üze
rinde aşı ve saire gibi tedbirler 
alınması lazım gelmiştir. 
Şimdi Amerikalı ve Hollanda

lı doktorlar bu hastalıklara kar
şı yeni bir silah bulmuşlardır. 

Bu yarasadır. Yarasa bütün bö 
cekleri yediği için hastalıkların 
sirayetine de mani oluyormuş. 

İlk tecrübe Hollandaya ait As 
yadaki adal.arda yapılmıştır. Bu 
tecrübeler müsbet netice verdi -
ğinden Holandalılar ve Aırneri
kalılar Yarasa toplamağa başla

rni§lardll'. 
Yarasalar için Panama kana • 

1ında bir istasyon kurulmuştur. 
Yarasa tutmak çok zor olduğu 
için yarasa fiatt çok yükselmiş! 

Bizim biıdiğimiz yarasa da u· 
ğursuz gece hayvanlarından sa
yılır. Demek artık dünyada uğur
suzluk para etmiye başladı. 

---000>---

Bir anne 3 çocuk 
doğurdu 

Üsküdarda mukim Adliye po
lislerinden 241 numaralı Yusu -
fun refikası dün bir batında üç 
gürbüz çocuk doğurmuştur. Em
niyet müdürlüğü çocu:kların sıh
hati ile a!Akadar olarak ve Yusu
fa madJi yardım yapmağı karar
laşbrm ıştır. 

sınız. İlerde size talimat veririm. 
Şimciilik gidiniz. 

Tahir Kenan bey vilayet ma 
k.ı.nundan çıktı ... 

Ödemiş kaymakamı Münür 
bey izin almı§tı. Bu sebeple Ö
demişe bir k&ymakam vekili 
göndermek icap ediyordu. Vi
layet makamı bu iş i.çin meclisi 
idare başkitibi Şakir beyi mü
nasip gördü ve kendisini Öde -
mişe yolladı. 

Şakir bey ualeten kayma -
kam olmak niyetinde idi. Bu -
r.an için de nazarı dikkati cel
betm~k, terfii icap ettirecek bir 
iş görmek lazımdı. İşte hazır 
Ödemişe gitmişti. Burada en mü 
hiJn mesele olarak eşkıya mese
lesi vardı. Çakıcı çetesini ama
na düşürmek, Kamalı çetesini 
mahvet~k gibi mühim işleri 

görürse mutlaka kaymakam o-

iKDAM 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Semti ve malıalleııl 

Eldirnekapı haricinde 

Şehremini Ereğli 

Şehremini Karabaş 

.. 
Cadde ve sokajı 

Münzevi Cad. 

Yayla cad. 
Tarsus cad. 

Müddeti icra teslimi tarihin den 940 - seneai Mayıs 

Si!ilhtarağa 

Silahtarağa 

Silahtar ağa 
Sililhtarağa 

Silah tarağa 
Silah tarağa 

Silahtarağa 

Alibey köyü 
Alibey köyü 
Ah!ıey köyü 
Alibey köyü 
Alibey köyü 
Alibey köyü 

Alibey 1':öyü 
Alibey köyü 
Alibey köyü 

Alibey köyu 

Si!iihtarağa 

Kem>klidere mevkiinde 
Kem>klidere mevkiinde 
Kem>klidere mevkiinde 
Kem>klidere mevkiinde 

Kem>klidere mevkiinde 
Kemiıklidere mevkiinde 

Kemiklidere mevkiinde 

Kanlıçeşme yolu cad. 
Kanlıç~şme yolu cad. 
Kanlıçeşme yolu cad. 
Kanl ıçe~m yolu cad. 
Kanlıçeşme yolu cad. 
İskele cad. 
İskele c~d . 
İskele cad. 
Çırçır yolu 

Eyüp c:ıd . cami yanında 

Sünnet köprüsü 

No. 

26 

6 
BiI.a 

sonuna 

, 
18 
17 
16 

25 
58 
57 
60 

108 

Cinsi Muhllllllllen aylığı 
L. K. 

Emir buhari Tekke 
meşru tanesi 10 
Ev 4 
Tarsus cami mahalli 4 

kadar. 

Seneliii 

Ev ve ahır arsası 8 Lira 

Ev arsası ve bahçe 8 > 

Ev ahır ve samanlık arsası 8 • 
Ev arsası 6 • 
Ev ve samanlık arııası 6 • 
Ev arsası 6 • 
Ev ve samaırlak anıaa.ı 6 > 

Ev ahır ve ıbalıçe arsası 8 • 
Ev ahır ve ıbahçe arsası 8 • 
Ev ve bahçe arsası 6 • 
Ev ve bahçe ars&BJ 4 • 
Ev arsası 4 • 
Ev arsası 4 • 
Ev arsası 4 • 
Ev arsası 4 • 
Ev arsası ve 1~- tarla 5 • 

Aylığı 

Fırın 8 • 
Aylığı 

Ev kahvP ve ahır 6 • 

Müddeti icar teslimi tarihinden 942 - senesi may,. sonuna kadar 

Silahtarağa 

Silah tarağa 
Silah tarağa 

Sil5.htarağa 

Alibey köyü 
Alibey l'öyü 

Silıihlarağa 

Silah tarağa 
Silah tarağa 
Silahtar ağa 

Alibey köyü 
Alibey köyü 

Alibey köyü 
Alfbey köyü 

Alibey köyü 
Alibey köyü 

Ali bey icöyü 

Alibey köyü 
Alibey köyü 

Alibey köyü 
Allbey köyü 

Alibey köyü 
Alibey köytl 

Alibey köyll 
Siliihtarsğa 

Siliı'htarağa 

Siliıhtarağa 

Arap hanı sırtında 
Arap hanı sırtında 
Arap hanı üstünde 
Arap hanı üstünde 

Kanlıçeşıne yolu 
!Canlıç·'Şllle yolu 

Çeliklik sırtında 
Çeliklik sırtında 
Çeliklik sırtında 
Çeliklik sırtında 

Köy önünde 
Köy alanyeri 

Köy önünde 
Köy önünae 
Köy önünde 
Köy önünde 
Köy önünde 

Çll'çır suyu 
Eyüp mEzarlık yanında 

Taşköprü ve uzundere yolu 
Taşköprü ve turşuderesi yolu 
Saya der•inde 
Uzuııc.tova cad. 
Horoz tkbye mevkiinde 
Sünnet l'öprüsünde Kerneıi>urgaz 
Fil köprU..ü yanında 55 
Burgaz yolunda 53 

Senelik 

100 ar tarla 5 Lira 

60 ar tar:a 4 • 
25-ar bootan 4 • 
50-ar tarla 4 • 

Bostan 4 • 
Meyvalık mal 4 • 

250-ar tarla 19 • 
200-ar tarla 15 • 
120-ar tar la 8 • 
51Hlr tarla 4 • 

lOO·ar tarla 25 • 
150-ar otlaki) 25 • 
50-ar tarla 10 • 
4G-ar tarla 8 • 
20-ar tarla 4 • 
20-ar tarla 4 -· 
20-ar tarla 4 • 
80-ar tarla 18 • 
20-ar bostan 4 • 

150-ar tar la 25 • 
~ar tar!a 8 • 
60-ar bahç6 7,6. 
ıoo.ar tula il • 
100-ar tarı. 5 • 
yoluna kadar olan mer'a 250 • 
Kahve bahçesi 24 • 
Ardiye 12 • 

Müddeti icar teslimi tarihinden 941 - senesi Kasım iptidasına kadar 
Yukarda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 22/ Ağusl.86/1139 - salı günü 

saat an beşe kadar Çenberlitaşta İs~anbul Vakıflar Başmüdürlüğü Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. 
(6172) 

!urdu. 

Bu düşünce ile daha Ödemi- Çemberleme sı•yasetı• 
şe ayak basar, basnıaz jandar -
ma kumandanını çağırdı, kendi-

Pamuklu men
sucat itholi 

sin~ Derhal git.. Kamalı eşkı- ve hayat sahası ~anın evini yak! Gümrük ve İnhisarlar Veka-

Emrini verd; Onun fikrince (8 ı f z · !etinin pamuklu mensucat itha-~ aş ara ı incı sayfad&) Avusturya - Alınan kılıçlarına Kı;malının evi yanınca Kamalı li sırsaında badema cezalı vergi 
dı: Bunlardan biriyle Bağdat de· hiç bir şeyin mukavemet ederni-

efe derhal amana düşecek ve miryolu üzerinde münhasıran yeceği hususundaki kanıwıtlerini alınmaması hakkındaki karan 
gelip kendisine teslim olacaktı. Alman nüfuzunu kaıbul edı'yor- manifaturacılar arasında büyük takviye elmiş olmalarıdır. 1914 

Kaymakam vekili Şakir be- du (ki bu küçük Asyanın büyük ün kör Avusturya _ Macaristan meınnuniyte uyımdlrmıştır. Ba • 
yin em~i derha.! yerine getiril- bir kısmiyle Irak üzerinde inhi- oligarşisinin Fransız _ İngiliz te- zı kimseler tahakkuk etmiş, fa-
di. Ayni zamanda karısı da tev- san ona terkctmeye muadildi): İ kat henüz tahsil olunrnam•• ce-reddütleri ve serbest ta.lya'nın "" 
kı! edilip hapse konulmuştu. ikinci bir muahede ile de Londra zah verogilerin de affedil---"'ini sulha olan musir aşkı yüzünden ~-

Ödemişte vaz iyet, ehemmiyet sabık Portekiz sömürgelerinin aldatıldı. zannetmişlerdir. Fakat bu doğru 
kesbetıiği cihetle Denizli polis Almanya lehinde taksimine giri· Viyana ve Berlin bütün dün- değildir. Dün yaptığımız tahki-
koıniseri Eşref bey de Ödemi§C şilmesi lüzumunu katı olarak kata go"re verilen Lararla -ıcı· 

k 1 ed 
yanın Sırbistan'ın ezilmesine ve • -

gönderilmişti. Kendiaine İzmir aıbu iyordu. cezaların alikuı y-'-tur, Karar köleleştirilmesine seyirci kala- ... 
polisince (Büyük Eşref) denir. İki ay sonra Avrupa, harbi çık- bundan sonra ithal edilecek pa-
Kendıs' ı· eiy~·m Manisada otur tı. Ben kendi hesabıma ' cmı'nı'm cağını sandı; hiç olmszsaı buhra-~· - nm ilk devresi müddetince buna muklu mensucat hakkındadır. 
maktadır. ki .1914 haziranındaki İngiliz ta- inanıldı. Eşref beyin mümanaat etme- vizlerinin bunda büvük dahli ol- Diğer taraftan, sun'i pamuk-

Tarih tekerrür etmekle kalmı- lular da baderna ucuzluk 
sine rağmen vukubulan ev yak- muştur. Londra Almanya devlet mey-__. 

1 
yor, vahimles.iyor da: 1938 de dana gelmesi icap edı' ç· 

ma ve kadın hapsetme hadisesi .... am arını memnun etmek iste- yor. un-
gerek muhitte ve gerek alelü - mişti; fakat bu baylar aksi şekil- Almanya'nın müstakil Çekoslo· kil ithalatçılar cezalı olarak it-
mum eşkıya nezdinde çok fena de muhskeme ve farzettikleri i- vakya aleyhindeki delillerine hal ettiıkleri pamukluları pahalı 

· b · • Avrupa'nın inanır görünmüş ol-
bir tesir uyandırmıştı. ~ın. u sıyası muvaffakiyetler- salıyorlar, dolayısile halk da bu 

ık d 
ki rnası 1939 un havasını zehirliven 

Hadiseden yirmi dört saat den ç ar ı arı yeP,ane hüküm eşyayı pahalıya tedarik ediyor-

ık k k ·ı · ş k' şu oldu: cİngilizler korkudan tı' t- tehlikeleri doğurmuştur.- Tehli-wnra ayma aın ve ı ı a ır, du. Bundan sonra sun'i pamuk-. · ı ı O J t hd'd ke ne Danzig'in karışık statüsün-komiser Eşref. beylerle bır jan- nyor ar. narı e ı e devam lularda ·-ari ..nı..Aa 10 niabe-
ed 1

. d h f 1 de, ne Şarki Avrupa'da milletle- ....,, 3-
darma neferi kaymakam vekili e ırn, • a az asını elde ede- tinde bir ucuzluk meydana gel· 

· · d t ı d Va.k't riz rin menfaatlerine karşı koyan nın evın e o uruyor ar ı. ı " rnesi icşp etmektedir. 
akşamdı. Amızın sokak kapısı Bazı Fransız muharrirlerinin hanedan menfaatlerinde, ne de 

1 dünya harbininçıkrnasındanantant hüsnüniyet sahibi taraftarlar a- Ancak henüz piyasada ceza-
~~n!ı;:~~arma neferi içeri- devletlerinin de mesuliyet hisse- rasında anlaşmanın kolay olacağı lı verogi Ue sokulmuı sun'i pa-

- Kim o? !eri olduğu hakkındaki iddialan Akdeniz sahillerindedir. Asıl muldular vardır. Bu itibarla u-
' be · b bu manada, fakat yalnız bu ma· _ tehlike, bü.vük tehlike bir iki a- cuzluğun bu stoklar eritildikten 

- ı.ç, mm, en ... 
_ Sen kimsın? nada büsbütün haksız değildir. damın bulanık vicdanlarının hür sonra temin edileceği anlaşıl -

Mutlakiyet idareler;r.in, fer
di . da relerin akıbeti \'f vaziye
tı ı ·t budur. İş başında bulu, 
nan padişah veya ıkral; tekmil 
'l!>emlekeli kendi arzusuna ram 
olmu~ görünce her istediğini ya 
par O kadar ki Abdülhamit gi

bi b~zan Çakıcı efedn ayağına 
<lüşmek, ondan aman dilemek 
rilletine de katlanır. Bunda bü
ttin bir memleketin varlığı ve 
haysiyeti olduğunu düşünmek 
manasızdır. Zira bir müstebit i
çin ancak kendisi vardır. Millet 
ve milli havsiyet yoktur. 

Hükü'Jlet le, millet te, vatan 
da ancak kend;sidir. ve kendi 
ıırzıısudu•. O ne iskrse yapar 

Şüphesiz her diplomasinin hat! Avrupanın karşılarında titrediği maktadır. Yerli sanayi de kar-
- Tahir Kenan bey! - Mehmet h' · d F k da hem · .. ıssesı var ır. a at 1908 den ni ve onu dah'" çok titretmek için şısın e mıyetli bir rakip 
- Efendimiz... - Hangi Mehmet? 1914 e kadar İngiltere ve Frarısa- blöf ve tehdit semereli mizanse- bulmuştur. Meşru rekabetle 
- Çakıcı çe&efinin iıltimanı - Canım a; şu kapıyı... nın hakiki rnesuliyetleri Bertin ninden başka yapacak bir mensucat eşyasında ucuzluk mey 

&..~~~~.ı....~....ı..a.. ...... ....ın.-ti;:ı.....J<er.ıı....J_k~[il'!e~il~.lil~:.J!lgj(l!!ljo~l!11C~ak~L.._~~~~~~~(~Arlccuı?!!~~oıı~r~)J_!ve~V~i~y!an~a~d~e~v~le~t:_!a~da!m~lannm~!!!,.!.~PY~~o~lm~ad~ı!Atnı~~·~mn~~·I~ııand~~ad~ı~~~~dana gelmesi tabi JirillflJor. 
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~ atiLlüC+MIZ 

1234567291011 

SOLDANSAÖA 

l - Bize dost görünmiyen bir 
millet. 

2 - Uçak. 
3 - HilAI - Ot. 

• 4 - MAnasız - Evet - Itö 
pek - Beygir. 

5 - İyi dumıamak. 
8 - Ortası - İç yüzündeki -

Nida! 

7 - Sual - Teessür. 
8 - Çalgılar - Kap. 
9 - Başına (K) gelirse köşk

Komşu memleket, hesap
ta mühim bir 1!611.S. 

10 - Arkadaf - Çıkın . 
11 - Habef reialerine ııöyle • 

nir - Elbiıelerde !hım. 

YUKARIDAN AŞA(UYA 

l - Son günlerde ismi fazla 
geçen bir millet. 

2-Uçan-Bq. 
3 - Yıldwn eti ·- Birma -

but - Bir mibut - Bir 
. viliyet. 

4 - Manasız - Evet - Kil -
pek - Sifahlık. 

5 - İyi durmamak 
6 - GWıel aanat - Elbiaeniıı 

iç ytlzi1 - Nida. 
7 - Sual - Teessür 
8-0t-Kat. 
9 - Onun .. - Varidat gett -

ren-Edat. 
10 - Beyaz - Liranın halk a

rasındaki imıi. 

il - Onun malı - Sitt'. 

Bir gaip aranıyor 
Resmini gör

• 

düğünüz 13 ya 
şındaki Dur -
mUf Till'ker tem 
mw:un 22 incl 
cuma günü Çar 
şıkapıda Sinan 
Paşa sebtlinde 
suculuk eden 
kardefi Melı -
met Türkerin 
yanından ay -
nknış bir daha 
d!lkklna dön -

men.iştir. Kendisini bilen veya 
görenlerin en yakın polis mer 
kezine yahut biraderinin dük • 
kanma te6lim eneler! veya bil 
dimıel~ insaniyet namına rica 
olunur. 

Bir adam sıcaktan 
öldü 

Bayram ismiııde bir adam dün 
öjle vakti Beyoğlundan geçer -

iten ıiddetli sıcaktan fenalaıı -
m~ ve birdenbire yere düşmüş
tür. Zavalı hemen Beyoğlu bele

diye hastahanesine kaldırılmıı -
sa da biraz sonra 40 derece ha

raret içinde ölmüştür. 
Tabibi adli Enver Karan tara

fından yapılsı muayene netice
sinde ölümün yüksek hararet • 

ten ileri geldiji tesbit olunmut 

tur. 
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---KUŞ TÜYÜ·,-~ Ecnebi Memleketlere 
Yastı~, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Ycu;ın •ıcak havalarda yorgun bafınızın aerin ve 
yumuıalı kuıtüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

Ku9tüyü yorgan, ,ute ve yastık flatlarında 
mUhim tenzlllt yapıldı. ( 1 ) liraya alacağınız 
bir ku,tUyU yastık bu ucuzluğu ispata klfldlr. 
ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokak 

Kuıtüyü fabrikası 
SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır. 

inhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden 

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

BllQmum ha,aratı 
öldUren 

KATOL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

kullanınız. En mükemmel ve 
en müe6Sirldirler. Büyük bak 
kaliye ve eczanelerde bulu -
nur. 

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40250 

•Çocuk Hekimi 

1 Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim • Talimhaııe 

Palas No.' 

Telefon: 40127 

ZAYİ • 

Edirne lisec;inden aldığım tas , 
diknameyi zayi ettim, yenisini 
ala.cağımdan eskisinin hükmü 
olnıııdlğını i!An ederim. 

Saffet Bekta~ 

Eli çabuk aUnnetçl 

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

Telefon: 52.73 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıilt Aıılı:ara 

caddesi No. 43 

Muayene: He!ırün 11bahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

(6120) 

iKDAM 
Abone Şartlan 

DAH1Ll HAR!CI 

ueo ~. 
IOt J(r. 

lotllr. 
, .. Kr. 

ILA N 

l3GO llr. 
ıae llr. 
iM llr. 

TEK stmrn 
SANTİMİ 

Birfad Sahife '°'kunt 
1kinci Sahife ISt kurut 
Üçüncü Sahife 200 kımq 
Dördüncü Sahife 100 kurıq 
5 • 6 mcı sahifeler 50 lnınıf 
T • 1 inci Sahifeler it lnınıf 

Gazetemtııde neşrmrf.e. 
cek bilcümle ticari llAnlar yal. 
ruz Ankara caddesinde Kah -
rarnanzade hanında İIAncılık 
Kollektıf şirketinden alınır. 

Minimini yavrunuzun sıh-

batini düşününüz. Onlara ço-
cuk arabalarının kraljçesi o-
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla 9E'Şid vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart-
!arla yalnız, 

BAKER MAC'.'iAZALARINDA 
bulabilirsiniz. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim ) 

DAHtLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pua, 
hariç her giln 2.6 • 6, Salır 

Cumartesi 12. 25. fılıaraya 

--
Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni mümessili ve Nep-i-

yat Direktörü: A. N. 

1 

Talebe Gönderiliyor 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünden : 
1 - Madencilikle a!iıkadar muhtelıf ihtisaslar ıçın yüksek 

tahsilde bulunmak üzere ecnebi memleketlere müsabaka ile 12 
talebe seçilecektir. 

2 - İsteklılerın aşağıdaki şartları haiz olması IAzımdır: 
a - Türk olmak 

b - Maden]errie veya saba üzerinde çalışabilecek kabiliyet
te ve sıhhati tam olmak csıhhi muayene Ankarada yapılacaktır. 

<: - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olğunluk vesikasını 
almış bulunmak 

d - Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukarı o!mıımak 
3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesap 
b- Cebir 
c - Hendese 
d - Müsellesat 
e- Fizjk 
f- Kimya 
g - Jeoloji 
i - Ecnebi bir dil 

4 - Açılacak müsabakada üssü mizanı ikazaıınıış olmakla 
beraber, gönderilecek talebelerin, ihraz ettikleri derece itibarile, 
kazananların ilk 12 si arasında ibulunmaları şarttır. 

Kazananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği memleket, 
müsabakadaki derslerden !hı-az ·edilen notlara göre tesbit edilecek 
ve alakadarlar kendilerine bu hususta verilecek direktifleri, mü
sabakaya iştirak etmiş olmakla peşinen kabul etmiş sayılacaklar· 
dır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin 
bir misli kadar Devlet emrinde hizmete tAbi olduklarından bu 
hususta mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname 
verecekler ve bunun için de muteber kefil göstereceklerdir. · 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve 
mühlet şunlardır: 

a- . . ns ı usune son muracaa ar ı: y M T A E t r .. t t ih. 4 E lfıl 1939 

b - Sıhhi muayene tarihi: 6 Ey lfı! 1939 

c - Müsabaka imtihanı: 8 ve 9 Eylfıl 1939 

7 - Taliplerin; nüfus hüviyet cüzdanını, hüsnühal varakası-
nı, mektep şahadetnamesini ve olgunluk vesikasını veya bunların 
tasdikli birer suretlerini, 4 adet fotograf ve dilek~lerini; son mü 
racaat tarihine kadar Ankarada M. T. A. Enstitüsü Genel Direk-

törlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de tayin edil-
miş olan günde öğleden evvel Bay Hasan Apartımanındaki Ens-
titüsü merkezinde bulunmaları illin olunur. c3604' c5994> 

1 ISTANBUL BELE O 1 YE Si N O EN 
Atatürk köprüsünün Unkapanı ve Azapkapı kenar ayakları 

1 
:ırkasında yapılacak imlA işleri için lüzumu olan kum ve taşın 

mübayaası açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/8/939 pazartesi 
günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Şartname zabıt 

ve muame!At kaleminde görülebilir. Muhammen bedel 2132 lira 

ve ilk teminatı 159 lira 90 kuruştur. Taliplerin ihaleden 8 gün ev· 
vel fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları ehliyet vesika-

!arı w ilk teminat makbuz veya mektuplarile birlikte ihale günü 
muayyen saatte Dalıni encümende bulunmaları. (5671) 

Devlet Deniz yollan u. Müdürlüğünden 
Acentalarımız tarafından görülmesi lazım gelen yolcu ve yük 

işleri ile vapurlarımıza verilen eşyanın nakli, teslim ve tesellü -

müne ait herhangi bir müracaat veya üıtil8f hakkında yapJlacak 

şifahi ve tahriri müracaatların doğrudan doğruya alakadar acen-

talarmııza yapılması icabederken Umum Müdürlüğe yapılmakta -

dır. Bundan sonra bu gibi hususlara ait şifahi ve tahriri müraca• 

atların, İstanbul Galatada eııki Merkez Rıhtım han halen Liman 

hanı olan binanın altındaki (telefon 42362) bıı;ş acentalığa ve va-

purlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahal-

li acentalığımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 

1 
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Memleketin 
olduğu 

eski 
en çok 

gazetesi 
sev;/ en, 

aranan ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

en 
kadar, 

·····-····· 
ilanını iKDAMA 

veren çok kazanır 
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Şiddetli BAŞ ve DIŞ ağrılarını keser, ROMilTiZMA, SiNiR, 4DALE, BEL 
Ağrılarına · karşı bilhassa müessirdir. KIRIKLIGI, NEZLEYi, SOGUK ALGIN

LIKLARINDAN mütevellid bütün ağrı, sızı ve sancılarını geçirir. • • • 

icabında günde -3 kaş~ alınabilir. · 
L •--


