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PAZAR 13 ACIUSTOS • 1989 

HALK GAZET.ESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. 

Milli Şef İsmet İnönUnün Yarın 
Edirneye Hareketleri Muhtemel 

Bulgaristandan 
gelen dost 
sesleri 

Yalnız Tilıkiye gazeteleri de
ğil, Yunan ve Romanya matbu
ah, Bulgaristanın Balkanlar sul· 
bundaki mevkiinden, vaziyetin -
den son haftalarda fazlaca bah
seylediler. Belgrad gazeteleri 
dahi bu meseleler üzerinde meş 
gul olmaktan geri kalmadılar. 

İtalya ve Almanya gazetele -
ri, Bulgaristan ile, Bulgar hükO. 
metinin Balkanlardaki vaziyeti 
ile devamlı surette alakadar o
luyorlar, Bulgaristanı lbenimsi· 
yerek, çok yakından ve sıkıea 

meşgııl bulunuyorlar. 

Köseivanof hük6meti, Roma 
ve Bedinin Balkanlar siyasetine, 
Balkan milletleri arasına tefri
ka sokarak, ayırmak, istifade ey 
lemek, Balkanlı bazı milletlel'i 
siyasi entrikalarına hizmet et -
tirmek, alet eylemek gayesine 
Otifat gösterir, yaklaşır gibi va
&iyetler alınca, tetkik, mütalea, 
tefsirlerin fazlalaştığı görüldü. 
Bu, tabii bir keyfiyettir. , 

Bulgar telııraf ajansının bir 
seri tel<ziplerine rağmen, Baş • 
vekil Köseivanofun bir müddet 
evvel yaptığı Berlin seyahati, 
bir hakikattir. Londraya gönde
rilen veya giden Bulgar meclis 
Pelsi Muşanofun yaptığı bazı ik· 
tısadi teıebbüsler, konul!'llalar 
haklwıda, Bulgar hilld\metinin 
yaphğı tebliğ, yine Bulgar bil • 
kfunetinin yaptığı tekzipleri ise, 
diğer bir hakikattir. Yalnız bu 
iki ha,kikat, Bulgar hük6metinin 
Balkan milletlerinin birliğine, 

Balkan sulhuna Berlin ve Ro • 
mada hazırlandığı şüphesiz olan 
ouikastlara, Köseivanof kabine
oinin iltifat ve muvafakat gös • 
!ermediyse, kabul ve tasvip ey
lemediyse, hQI nazarla baktığı
na bil' delil, bir alamet sayıla • 
maz mı? 

* Bnlgıır muharrirlerinden o-
lup, Sohranyada aza bulunan 
Grigor Vasilef, bu siyasi tanın· 
mış 'ahsiyet, •Zora• gazetesinin 
bu ayın beşinci günil çıkan nüs
hasında neşreylediği bir maka
lede, Balkan antantı memleket
lerind..ı.i gazetelerde Bulgaris -
tan hakkında çıkan yazıların 

dahi, •şayialar sanayii• mahsu· 
!üne ve dökümanlarına dayan -
dığını beyan ediyor, şayialar 

sanayiinin Sofyada bulunduğu • 
nu da aUlkadar ediyor. Demek 
ki, Balkan antantı memleketle -
rinde bu sanayi mevcut değil -
dir. 

Yalnız Türkiye gazelleri de
ğil, Yunan ve Romen gazetele· 
ri, Belgrad matbuatı dahi şüphe 
edilemez ki, Bulgar muharrir ve 
mebusunun söy )ediği gibi, Bul
garistenla iyi komşuluğun, dost 
olarak yaşamanın çok samimi 
ve hararetli taraftarıdırlar. Bal· 
kan milletlerinden birisine te • 
veccüh edecek bir tehlikeyi, hep 

sine şamil olarak karşılamak, kar 1 
şı koymak arzusundadırlar. 

(Arkası 3 üncıi sayfa.da) 

lkd,.m 

Reisicümhur dün Floryayı teşrif Birinci Ordu 
ettiler ve Floryanın imarı hak- Trakya 
kında Validen izahat aldılar Manevraları 
Şehrimizde bulunan Reisıcüm 

hurumuz İsmet İnönü dün öğle
ye kadar Dolmabahçe sarayında 
.istirahat etmişler, saat 12 de o
tomobille Floryaya giderek de
niz köşkünde istirahat etmişler
dir. 
İnönü Floryanın imarı hak -

kında Vali ve Belediye Reisi 
Lı'.ıtfi Kırdardan ve Bakırköy 
kaymakamından izahat almış • 
!ardır. Reisicümhur Floryada kı
sa bir tetkik gezisi yapmışlar -
dır. Kendilerine bazı meb'uslar 
refakat etmiştir. 

Milli Şefin Trakya maneov • 
ralarım takip buyurmak üzere 
yarın edirneye hareketleri muh 

temeldir. 
Milli Şef dün teşrif ettikleri Fluryada 

TÜRK
MÜ 

BULGAR 
Ti 

Bulgar Matbuatı Türk dost
luğunun kıymetini anlatıyor 

ı~ _ ları, bu ziyaret esnasında, Bul-
Sofya, 12 (A.A.) - Bu.,;ar a garistan siyasetinin su!\~ • 

jansı bildiriyor: ver mahiyetini anlamışlar, ve, 
Yarı resmi cDnes• gazetesi, 

k Bulgar büktımet reisi He bera • ı 
başmakalesini, Bu1gar • Tüt' her, iki komşu devletın dostluk 
münasebetleri hakkında Ulus (J!.rkaaı 3 utıcü sayfada) 
gazetesinin makalesine tahsis e-

Fransız 
Başvekili 

Tatilini yarıda bıraka
rak Parise döndu 
Faris, 12 (A.A.) - Haber alın 

dığına göre Akdenizde bir ge -
zinti yapmakta olan ve Ağustos 
<ırtalarına doğru Parise avdeti 
beklenen Başvekil Daladye, bir 
denlbire tatiljni yarıda bı:rakarak 

(Arkası 3 iındl aayfadıı) 

derek büyük memnuniyetini bil
dirmektedir. 

cDnes. diyor ki: 
Bulgar - Türk münasebetleri 

hiçbir zaman genişleın€miş, 

yarı resmi Tü~k gazetesinin bu 
• makalesi, A vrupadaki endişe ve

rici vaziyeıtten müteessir olma -
ması imkansız bulunan Balkan
lar umumi havasının rahatlan • 
ması bahsinde büyük bir ehem
miyet arzetmektedir. 

ilalyan Gazeteleri Yine 
Atmaya Basladılar 

Gazete, bundan sonra, Köse • 
ivanof'ıın son zamanlarda Anka
raya yaptığı ziyareti hatırlat -
makta ve bu ziyaretin Türk -
Bulgar dostluğunun samimi bir 
tezahürünü teŞ'kil eylediğini te
barüz ettirdikten sonra sözleri-. 
'ne şöyle devam eylemektedir: 

Muhterem Türk devlet adam-

MOSKOVADA 
Askeri Heyetler 
İlk İçtimaı Dün 

Yaptılar 

Polonya Danzig' den vazgeçmez
se istiklalini kaybedecekmiş! 

Moskova, 12 (A.A.) - Fran- Dantzig 
sız, İngiliz ve Sovyet askeri he· 

davasında Almanyanın yanında yer alacağını söyliyen· 
İtalyanların son manevrasında birkaç nefer 

yetlerinin ilk toplantısı bugün 
harbiye komiserliğinde saat 11 
de yapılmıştır. Toplantı saat 18 e 
kadar devam etmiştir. 

Bundan böyle heyetlerin her 

Roma, 12 (A.A.) - Yan res • 
mi .Relazioni İnternazionali.> 

mecmuası, Almanya ile Polonya 
arasında çıkacak bir ihtilafı de-

gün iki içtima akdetmeleri te - ı mokxa.siler müdahale ettiği tak· 
karrür eylemiştir. . dirde Italyamrı, Almanyanm ya-

nında yer alacağını kaydettik • 
ten sonra Varşova'ya bir ihtarda 
bulunarak şimdiki hattı hareke

tinde ısrar ettiği takdirde .inti
har siyasetinin Polonya'nın par-

( Af'kası 3 üncü. sayfada) 

Mareşal 
şehrimize 

bugün 
geliyor 

Trakyada yapılacak manevra -
nın ku'llandanı Orgeneral Fah
rettin Altay, Genel Kurmay 
Asbaşkanı Orgeneral Asım Gün 
düz ve kumandanlık Kurmay 
Başkanı General Zeki ile manev. 
ralara iştirak edecek olan diğer 
kumandanlar ve hakem heyeti 
azaları dün sa·ba:h saat 9 da Trak 
yaya hareket etmişlerdir. 

Milli Müdafaa Vekili General 
Naci Tmaz dün sabah Ankara • 
dan şehrimize gelmiştir. Gene -
ral Naci Tınaz şehrimizde bulu
nan diğer vl'killerle birlikte ya
rın sabah manevra sahasına 
hareket edecektir. 

Genel Kurmay Başkanı Mare
şal Fevzi Çakmak büyük manev
ralarda bulunmak üzere bu sa
bah Ankanda.n şehr · gere -
cektir. 

--000----

Romen Kabinesi 
Toplanıyor 

Bükreş, 12 (A.A.) - Kösten· 
ceye varan Kral Karo! ve Veli • 
aht derhal BÜ'kTeşe gelmiş ve 
kaıbineyi içtimaa davet ey lem iş
tir. 

İspanya Başvekalet 
müsteşarlığı 

Madrid, 12 (A.A.) - Ba~vekil 

müsteşarlığına Galarza Moran -
te tayin edilmiştir. 

Sinir harbinde 
mağlup taraf 

Yeni bi rharbin başlayıp baş
lamıyacağını merake edenlere, 
en güzel cevabı, bir kısım Av· 
rupa gazete1eri veriyor: 

- Harp başlaınıştır, diyor -
lar, bu, sinir harbidir, propagan 
da ile, telkinle, kaleleri içeriden 
fethetmek, yahut, kuvvetleri İ· 

çinden yıkmak harbi!.. Kim faz
la mukavemet edebilrise, o, ka
zanack! 

Hakikaten bütiin devletler, 
zorlu bir propaganda yarışma 

çıkmışlardır. Dünya efkarı umu 
ıniyeslne sunulan heyecanlı ha
berlerin hangisi asıl manasiyle 
havadistir, hangisi, bir fikrin 
bir propagandanın illetidir?. Bu
nu kestirmek hayli güç ... 

Fakat, sinir harbinde kazan• 
manın ilk şartı da, bu tefriki ya
pabilmektir. Bu tefriki, hu tem 
yizi yapamıyanların vay hali • 
ne .. Onlar, hakikaten, sinir har
binde ınağlO.p tarafı teşkil ede· 
eeklerdir. 
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Sabah Postası 

Yeni ellerde, Yeni şekli Yeni 
Tefrikalarile İntişar Ediyor 

Başmuharriri: ~ 

EskiT evhidiefkô.r Başmuhar
Ebüzziya Zade Velid 

1 - Atatürk'ün son günleri 

YAZAN: Rahmi Yağız 
2 - İşgal yıllarında M. M. grupunun İstan

buldaki gizli faaliyeti 

YAZAN: Emekli General 
Kemal Koçer 

geceleri 

YAZAN: Mahmut Yesari 

4 - Hazreti Muhammedin hayatı 

YAZAN: Ziya Şakir 

5 - Haccaci Zalim 

YAZAN: Kemaleddin Şükrü 

hançeri 
En heyecanlı zabıta romanı 

R 
Günün Tenkidi 

Selami İzzet Sedes 
Dağarcık 

Osman Cemal Kaygılı 

Görüp Duyduklarım 

Mahmut Yesari 

Hikiye, Röportaj, Magazin, Tetkikler, 
Makaleler, Dıt Politika, Kadın, Moda, 
Spor, Askerlik, Mizah, Çocuk, Mem
leket Sahifeleri, Bulmaca, Anket, Me
rakla Şeyler, Okuyucu Mektuplara, 
PotoOraf Tahlllleri vesaire.; 

ooGRU VE BOL HAVADiS GÜZEL VE MUVAFFAK 
KARiKATÜR CAZiP VE YENi RESiMLER 



' SAYF.<l ?. 

HADİSELER KARŞISINDA 
DÜNYA MATBUATI 

• 
Italya yeni tetbirlere 
başvurmağa başladı 
lngiliz basını 

Daily Herald yazıyor: 
lstanbul mulıabiri Türk mat

buatının 12 ada hakkında ileri 
sürdtikleri talepler karşısında 

İtalyanın bilvasıta iktısadi ted -
birlere baş vurduğunu söyliye
rek diyor ki: 

•İtaly~ hükumeti İstanbul -
dakı İtalyan firmalarına eırnir 

vererek tahliye edilmek üzere 
Türk limanlarına gelmiş bulu
nan bütün İtalyan mallarının 
derhal geri alınmasını talep et
mişt>r. 

Bu gibi mallar meyanında 

Türk askeri üniformaları için 
celbedilmiş ve 9000 İngiliz lira
sı kıymetinde ve 2 tonluk bir 
miktar İtalyan kuma§ı bulun
makta idi. 

Öğrenildiğine göre İtalyan 
firmalarının muvakkaten Tür -
kiycden sipariş kalbul etm~e
Jeri de emredilmiştir.• 

Alman basını 
Ostdcutscher Lorgenpost• 

gazetesi amiral Gadov imzalı ve 
{Stratejik bakımdan Akdeniz) 
başlığı altında ııeşredilen bir 
m!lkalede ezcümle şöyle deni -
yor: 

•İngiltere ve Fransa şimali Af 
rika - Yakın Şark havzasında 
Çanakkaleye kadar mümted o
lan sahada kuvvetli bir askeri 
şebeke tesis etmek gayretinde -

<lirler. Bu ~ebkenin geri hiz -
metlerinin ve ihtiyaçlarının müm 
kün olursa Akdeni.zden, aksi 
takdirde Kızıldeniz üzerinden 
ve Basra körfezinden temini 

mukarrerdir. Bu mevzün mün -
teha noktasını Bulgaristana kar 
şı vücude getirilmekte olan 
tahkimat teşkil edecek ve bu sa 
yede merkezi devletlerin Bo -
ğaziara yapmaları muhtemel ta 
arruzlanna: karşı durulacak ve 
bu suretle Boğazların çenıberin 
diğer münhanisini teşkil eden 
Romanya ve Sovyet Rusya için 
açık tutulması temin olunacak

tır.> 

Yunan basını 
Proia gazetesi yazıyor : 

• Uçan Amazonlar; başl•ğı al 
tında diyor ki: •Dostumuz Tür
kiyenin kadınları dev adımlari
le inkişaf etmektedirler. Daha 
rubu asır evvel kafes arkasında 
m&hpustular. Sokağa çıkarken 
sımsıkı kapanırlardı. Kocalan 
tam manasiy!e birer zalimdir -
ler. Kadının hiçbir hakkı yok
tu. Mamafih bu feci vaziyet ba
zı garp ediıp ve şairlerine ilham 
veriyor ve romantik eserler vü
cude geliyordu. 

Şımdi o Piyer Loti devri, çok 
tan geçmiştir. Kemal Atatür -
kün yaptığı milli ve içtimai iıı.
kılap kadınla erkeği müsavi kıl
mı.ş.ır. Bugün Türkiyede kadın 
belediye reisleri, avukatlar, ha 
kirn 'er, hatta kadın ta:yyareci - · 
ler vardır. 

Mamafih payitaht 330 da İs
tanbula n&kledildiğinden, bizce 
bu tarih esastır. Binaenaleyh 395 
ten başlıyan bir Bizans tarihi 
başsızdır. 

Profesör Amantos, o devirde
ki dini cereyanlaı hakkında doğ 
ru ve ciddi mülalealar yürüt -
mektedir. 

D. 3. Balanos 

Katmarinini bir haberi 
Yunannistandaki dostların -

dan Mecidiye .köyü sahillerinde 
define ·buluru:luğunu haber alan 
Mustafa Ataberk., viliiyetten mü 
saatle aldıktan sonra araştırma
ya başlamış ve nihayet Bizans 
devrinden kalma bir çeşme mey 
dana çıkmıştır. 

Bir Rus mühendisi o civarda 
define ve eski eserler bulundu 
ğunu iddia ettiğinden, yeniden 
araştırma yapılacaktır. Bu defi
nenin 40,000 altın liraya baliğ 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Yeni takas 
Limited şirketi 
Piyasada takas mu

amelesi durdu 
Yeni takas şirketinin kurul 

masındanberi piyasada takas 
muameleleri tamamen durmuş
tur. Çünkü bütün tüccarlar şir
ktein mühtelif memleketlere ait 
takas primlerini ne fialla sata -
cağını bilemediklerinden hariç
ten yeni takas primi satın alma
ğa cesaret edememektedirler. Bu 
suretle piyasada muvakkat bir 
durgunluk vardır. 

Her tarafta yeni şirketin bir 
an evvel takas primi alıp satma
ğa başlamasını beklemektedir -

ler. 

---000---
Doğu sigarası 

İnhisavlar idaresi yeni .Do -

ğu. sigarasının harman tecrü -

beler ini ikmal etmiştir. Bu siga

ra yakında satışa çıkarılacaktır. 

Doğu sigarası şimdilik yalnız 

Doğu vilayetlerınde satılacak -

tır. Esasen Şark v' layetleri tü -

tününden yapılan bu sigaranın 

içimi pek serttir. 

Bundan başka, yalnız köyler -

de satılmakta olan tHalk> siga

ral;mnın şehirlerde de satılması 

kararının tabikine peyderpey 

başlanmış, tecrübe mahiyetinde 

olmak üzere bu sigaralar An -

kara ve İzmirde satışa çıkarıl -

mıştır. Halk sigarası yakında İs

tanbulda da satılacaktır. Pek u

cuz olan bu sigaraların fakir 

halk arasında rağbet bulacağı 

muhakkak görülüyor. 

1 KDAM 

Adliye koridorlarında 1 

24 SAAT
1 

• 1 
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a egışı 1 i Otobüslerden f ug ay ar 
i şikayet i Hazırlanan rapor 

Vekalete gönderildi 
Genel ithalat rejiminde ya -

pılacak degiş!kliklere ait tet -
kikler b'tirilmi.}tir. Bu yolda 
hazırlanan rapor Vekfilete gön
derilmiştir. Haber aldığımıza 

göre hariçten memleketimize 
gelen ham maddelerin birçoğun 
dan gümrük resmi kaldırılacak 

ve bazılarının resimleri de pek 
az bir miktara indirilecektir. 
Böylelikle yerli malların mali -
yeti ucuzlıyacaktır. 
Diğer taraftan dahilde imal e

dilen yerli mallarını rekabetten 
tamamen korumak için harıç -
ten gelecek eşlerine yüksek 
gümrük res;mleri konacak ve 
bu mallardan bir kısmının da 
memlekete girmesi menedile -
cektir. 

Bu değişikliklere ait projele -
rin hazırlanmasına başlanmış -
tır. Meclis açılır açılmaz derhal 
müzakereye sevkedilecektir. 

---uoo--

ı İstanbulda Beyazıtta olu - ı 

ıı ran okuyucumuz A. R. yazı - ıı 
yor: 

ı - İs!animlda iki yıldanbe- i 
ı ri işliyen otobüsler son gün - ı 
ı !erde garip manzaralar gös - ı f tcrmeğe başladı. E>kidcu muıı ı 
ı !azanı saatlerde işliyen oto - ı 

ı büsler artık intizamı filfın şa- ı 

ı şırdı . Hele sabah ve akşam sa- ı 
: alleriııde dolunca kalkıp gi- ı 

ı diyor. Bu belki de otobüs sa- ı 
ı bibi için doğru. Fakat bu inti- ı 

ı zam bozulunca cliğer otobüs - ı 

ı ler de intizamı bozuyor ve ha- ı 

ı reket saatinin kıymeti kalmı· ı 

ı yorlki: · · · d t b"" 1 · t ı 
ı ncısı e o o us erın e· ı 
ı miz olmamasıdır. Otobüsler ı 
ı harekete başladıkları yerde bir ı 
ı süpürgeci tarafından temiz - ı 

ı len em ez mi? ı 
ı Üçüncüsü otobüslerin sür- ı 
ı at me-ıelesidir. Filvaki oto - ı 

ı büse binenler süratlen istifa- ı 

ı de etmek istiyorlar amma.. ı 
ı Eski otobüslerin son süratle ı 1 

Dahiliye vekili ı Sultanahmetten p2rk kapısı - ı 
Dahiliye Vekili Faik öztrak ı na doğru ve yine süratle Şiş- ı 

ve İstanbul Vali ve Belediye ı hanekarakolunu çıktığını dü- ı 
Reisi Lutfi Kırdar dün sabah' ı şününüz, bunun sonu sonra ı 
M ı neye varır? ı 

etro hanında meşgul olmuş, 
ı Filvaki bunun asıl sebebi ı 

1 hava taarruzunda tramvay ara-
: otobüslerin eski olma•ında - ı 

balarının nasıl maskelene~ği 

h 1 k 1 t 
ı dır. Ah Bir kere İstanbul t 

usus arı onuşu muş ur. • · . ı • . • şehrinin de lzınır gibi doğ -
Pass ıf korunma kom·s ronu ı rudan doğruya getirttiği yeni t 

!0'11andt . ı otobüslere kavuştuğunıı göre- l ı 
I' ı bilecek miyiz? ı 

ı İKDAM - Otobüsler hak- t 
ı kındaki şikayeti aynen yazı - ı 

1 
ı yoruz. Alakadarların nazarı : 

,Passif korunma komisyonu 
dün vilayette vali muavini Mu -
zafferin reisliği altında toplan -
mıştır. Bu toplantıda nakil va -
sıtalarının maskelenme tarzları 

konuşulmuş.. kazalardla yap1la
cak hazırlıklar gözden geçiril -
miştir. 

Kom'syon bugün ve yarın da 
toplanacak, mesaisine devam e
decektir. 
İstanbula havadan yapılacak 

taarruz günü henüz belli değil -

dir. Vilayet, taarruz 
kendi vasıtalarile 

tedbirlerini alacaktır. 

gününü 
öğretecek, 

lstantulun yel inşaati 
Bir milyon elli bin Lra sarfe

d ;lmek suretile yapılacak yol in 
şaatına hariçten de bazı müra -
caallar vardır. Eski kanalizas -

yon şirketi de talipler rasınd• -

dır. İnşaatın ihalesi ayın 31 inde 
yapılacaktır. 

EminörıU Halkevinde 
resim serg·si 

Samsun lisesi resim sergisi İs

tanbul İminönü Halkevinde a -

çılmıştır. 

Sergide, manzaralar. afiş, port 

re, sulu, yağlı, kalem, boyaları 

ve muhtelif resim işleri vardır. 

Sergi her gün 9 dan 12 ye ve l ' 

ten 20 ye kadar açıktır. Herkes 

gezebilir. 

ı •• dikkatini celbederiz. 

f Haklı deöil mi ? f .......................... 
Mühim bir ka
çakcılık hadis~si 

Gümrük muhafaza teşkilatı 

uzun zamandanberi üzerinde 
durduğu mühim bir döviz ka -

çakçılığı hadisesin 'n tahkikatını 
ikmal etmiştir. Hadise şudur: 

Atinada Zaripis isminde biri
ne ait bir ikraz müessesin n bazı 

yerlerde olduğu gibi şehrimizde 
de bir ajanı bu.unmaktadır. A
r.stok adındaki bu &j~n vasıta· 

s:ie At nadaki merkez namına 

açılan kredi hesapları tetkik e -
dilm;ş ve bazı yolsuzluklara ras

lanmıştır. Bu meyanda Türk pa 
rasını koruma kararnamesine 
aykırı olarak kredi ve tevdiat 
yapıldığı ögrenilmiştir. 

Şimdiye kadar bu ajan vası -
tasile yapı:an ikraz muamelesi 
500.000 lirayı bulmuştur. Bunun 
ne kadarının kaçak olduğu ayn
ca tespit edilecektir. 

Hadise beşinci reza mahke -
mesine intikal etmiştir. Suçlu -
ların muhakemelerine bir müd
det sonra başlanacaktır. 

4189 ton Buğdayın 
hepsi satıldı 

Son hafta Anadolu ve Trak 
yadan şehrimize cem'an 4189 

ton buğday gelmiş ve bunların 
hepsi satılmıştır. Toprak Ofisi 
piyasada nazım rolü oynamak
tadır. Gittikçe fazla mal gelme -
si fiatlarda hafif bir düşüklüğ~ 

sebep olmaktadır. Yakın bir za
manda bu fiat tenezzülünün ek
mek narhında bir ucuzlamaya 
sebep olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Arpa piyasası da çok hararet
li devam etmektedir. Bılahssa 
Almanyaya çok fazla arpa ihra
catı yapılmaktadır. 

Arpa fiatlarında fazla talep 
karşısında gittikçe yükselmek -
tedir. 

Bir hafta içinde Rusyaya 600 

balya tiftik gönderilmiştir. İn -
giltereye de ihracata devam e -
dilmektedir. 

Rusyaya gönderilen mallar 
115 kuruştan satılmıştır. Sov -
yet Rusya ve Almar.yaya mem -
leket'mi.zden mühim mikdarda 
yapağı sevkiyatı vardır. Mersin 
ve İz mirden de bu iki mem le -

kete gönderilmek üzere yapağı 
toplanmaktadır. 

İstanbulda mevcut olan 1800 

balya yapağı tamamen bitmiş -
tik. 

---000--

Ucuz bira sn tışına yarın 
başlanl\'or 

İnhisarlar idaresi ucuz bira 
tevziatına yarından itibaren 
başlıyacaktır. Salı gününden iti
baren de 50 santilitrelik ş' şeler 

16 ve 62 santilitrelik salon bira-
lan 20 kuruştan satılacaktır. El
lerinde eski fiattan alınmış bira 

bulunanlar. mikdarları gösterir 

listeleri yarın akşama kadar in-

hisarlar 'daresine bildirecekler-

dir. Pahalı alınmış biralar da 

yeni ucuz fiatla satılacak, ara -

daki fark inhisarlar idaresi ta -

rafından bayilere ödenecektir. 

Fiat değişikliği dolayıs"le bir 

buhran meydana gelmemesi için 

her türlü tedbirler alınmıştır. 

Ayni zamandJ gazinocuların ih

tikar yapmamaları için de Salı 

gününe kadar yeni fiatlara göre 

J;steler tanzim ve tasdik edilmiş 

olacaktır. 

Liman rıımörkörlerine 
konacak numara 

Liman romorkörlerinin baca

larına iri numaralar konması ka 

..rlaştırılmıştır. Bu sayede mav 

naların numarası uzaktan oku -

nabilecektir. Hizmet romorkör

lerinin bacaları siyah renge bo· 

yanacak ve iri numaralar beyaz 

renkle yazılacaktır. 

Beşiktaşta 10 ev 
soymuş 

Asliye birinci cezada dün us-
ta ve cür'etkB.r bir hırsızın mu -
hakemesi yapılmıştır. 

Apti isminde bulunan bu sa -
bıkalı şehrimizde olduğu gibi 
Romanyada da bir çok hırsız · 
lıkları ile tanınmıştır. Kendisi 
müteaddit defalar Türk ve Ro -
men polisinin eline düşmüş ve 
nihayet Bükreşte bir ırza tasal
lut hadisesinden dolayı Roman
yadan firara mecbur kalmıştır. 

Apti Romanyadan pasaportsuz 
olarak Bulgaristana kaçmış ve 
oradan da marşandiz treninin 
altına saklanarak memleketimi-
ze gelmiştir. 

Apti şehrimize gelir gelmez 
rahat durmamış ve hemen hır
sızlıklara başlamıştır. Cür'etkar 
hırsız bu suretle yalnız Beşik -
taş ve civarında 10 ev soymuş -
tur. Polis kendisini yakalamış 

ve adliyeye teslim etmiştir. 
Apti asliye birinci ~za mah

kemesinde dün bir kısım hırsız
lıklarını itiraf bir kısmını da 

reddetmiştir. 

Kendisile beraber çalınmış eş 
yaları bile. ek almak su çile mah 
kemeye verilmiş olan Salih ve 
Mordubay ismind<> ik' koltukçu 
da ctün Aptinin kend'ierine sat
tığı malların hırsızlıkla ele ge -
çirilm ş olduğun·1 bılmcdikleri -
ni lddia etmişıerd;r. 

.Muhakeme şahit celbi için baş 
ka bir güne kalmıştır. 

---OO•O---

Satie davası 

Tahliye talepleri 
tekrar reddedildi 

Satie davasına ağırcezaya ve
kaleten bakacak olan asliye 2 
inci ceza muhakemesi; dün suç
lularla avukatlarına ve şahitle

re ait celpnameleri hazırlıya -
rak mahallerine göndermiştir. 

Çağırılan şahitler arasında 

bazı avukatlar, eski Denjzbank 
evrak ve yazı i"şleri kalemlerin
de çalışan bazı şeflerle memur
lar, iki daktilo, eski Denizbank 
meclisi idare azalarından bir 

kısmı. Satie şirketi müdürü bu
lunmaktadır. Maamafi iddiana
me ve tahkikat evrakı uzun, 
maznunların adedi fazla oldu -

ğundan şahitlerin hepsinin; mu
hakemenin ilk celsesinde yani 
ayın 24 üncü Perşembe günü 
dinlenemiyecekleri kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan mevkuf maz -
nunların tekrar yapmış oldukla

rı tahliye talebi de dün reddo -

!unmuştur. 

Bunlann avukatları muhake

menin ilk celsesinde tekrar tah

liye talebinde bulunacakları an

laşılmaktadır. 

Kemal Atatürkün manevi kı
zı Bn. Sabiha Türkiyenin ilk 
kadın pilotudur. Bugünlerde lbir 
hava filosu ile Parise gidecek 
ve Atinadan da geçecektir. Bu 
filoyu teşkil edecek olan bütün 
ta,·varelerin pilotları kadındır. 

·ResümBerl = 

atrcın 

Münhasıran kadın pılotların 
idaresınde hava filoları hiçbir 
memlekette yoktur. 

Piyer Lotinni kadınları mito
loiive intikal etmi.}tir. Türkiye

rin hür kadınları uçan amazon
lara ınkılap etmişlerdir. 

Est:a gazetesi diyor ki: 

Üniversite müderrislerinden 
Arr ar.ta/un yazdığı (Bizans dev 
le· i tarıhi) nin l inci cildi çık
mı~lır. Derin bir bilği ile yazılan 

bu esenie tarhi meobalar çok 

mükemmel bir surette kullanıl
m.ştır. Prof. Amantos, Avrupa

lılara uyarak, Bizans devletinin 
kuruluşunu 395 ten itibar etmek 
ted.i.r. 

( 

1 JIP"'e 

Milli Şef dün Floryayı tepif etmişlerdir. Beaimleııle İııöa1l teddlderi sırasında ıtırülmeldedlr 
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Devam eden harp , 
olmıyan harp! 

Milletler yeni, büyük bir Av
rupa, yahut cihan harbi içinde 
bulunacaklar mı? Tehlike ya • 
kın mı? Yahut harp teblikesile 
karşı karşıya mı bulunuyoruz? 
Bütün gürültülere, heyecanlara, 
hazırlıklara, gergin sinirlere rağ 
men, harp henüz uzak mı? 

Bize uzak veya ~·akın her 
ıneınleketteki halk, yatağından 

kalktıktan sonra, işine giderken, 
istirahat zamanında gazeteleri 
okurken, kafalarında bu sualie -
ri, kendi kendilerine tekrarlı -
yorlar. Milletlerarası siyasetin 
şimdiki keşmekeş vaziyeti için
de muhakemeleri, hükümleri te 
reddütler içinde buluıvınalar • 
biraz anlayışlı bildikleri bir dos· 
tuna tesadüf edince; 

- •Ne olacak? Harp var mı? 
diye soruyorlar. 

Harp var mı? Harp olacak 
ını? 

Harp vardır, devamdadır. Mev 
cut olan, devanı eden harp, pro 
paganda ve sinir harbidir. Mil
letlerin mukavemet kuvvetleri
ni, kabiliyetlerini, azim ve ira
dele.rini zayıflatmak, yıpratmak 
harbi geçen 938 yılındanberi şid 
delini artırarak devamdadır. 
Biz ve bütün milletler, devam 
eden bu şiddetli harbin içinde 
bulunmaktayız. Bu silahsız harp 
te kazanacak milletler, sinirle -
rine, iradelerine h3.kin1 oln1ak -
ta, hazırlıklarmı sükiinet içinde 
tamaııılıyacak milletlerdir. 

Silahsız harpte totaliter dev
letlerin gösterdikleri ustalık, 

kazandıkları muvaffakiyet 939 

senesi mart ayında Çekoslovak
ya denilen ve mezkur tarihe 
kadar müstakil halde bulunan 
memleketteki milletin cümhur -
reisi ilt, başvekilinin, milletle
rinin idam kararını, Bitlerin e-

l ınirle.rinın kabulünü tevsik eyliyen 
1 mukaveleyi Berlinde imzalarile 

görüldü ve anlaşıldı. Ayni rolü, 
Musolininin faşist diplomatları 
Arnavutlukta oynamak, tekrar
lamak istediler. Fakat •abık kral 
Ahmet Zogo, sabık cümhurreisi 
Haha gibi hareket etmedi. Ne
ticesiz olsa dahi, mukavemet gös 
terdi. 

Bitler ve Musolini, daha ev
vel Vilna şehrinin ilhakı keyfi
yeti de inzimam ederek, böyle 
silıihsız muvaffakiyetler karşı -

smda sermest oldular, bu mu -

vaffakiy~tlerin verdiği sevinç, 

neşe, gu.rur ile, yakın ve uzak 

memleketlere, milletlere Dönki

şötvari kılıçlarını sallamağa baş 

!adılar, 

Harı• korkusu, silahlı harp 

tehlikesi, silahsız zaferin verdiği 

sermesti ile, iştahalarını, ilhak, 

istila, arzularını, yine siliilısız 

muvafakiyetlerle tatmin etmek 

istiyen nazi ve faşistlerin millet

lere yapmak istedikleei heye -

can ve endişelerden doğmakta -

dır. Demokrat devletlerin, mil

letlerin, silab,ı;ı1 harplerle yapı

lan ilhak ve istili üzerine uyan

maları, müt«avizi durdurmağa, 

yeı;ı.i bir tecavüze mukavemete 

kat'! olarak karar vermeleri üze

rine iş değişti. Nazi ve faşist 

mütecavjzler, ricat etmiş görün

memek için sili.lılı harp hazır

lığına başladıklarını dünyaya 

yaymağa, milletlere duyurmağa 

başladılırr, propaganda harbile 

beraber, silahlı harp hazırhğı 

bu ısuretle ve sebeple şiddetle 

devama başladı. 
Silihlı harp olacak mı? Nazi 

Almanyasile, faşist İtalya şefle 

ri, erkanı, milletler arasındald 

vaziyetin 1938 yılı mart, nisan, 

hatta mayıs aylarında gibi ol· 

madığını biliyorlar. Yeni bir tc· 
cavüze, taarruza giriştikleri tak 

dirde, demokrat devletlerin mu

kabele .-e müdafaa cephesine da 

hil bütün kuvvetlerin birlikte 

ve otomatik tarzda harekete ge
çeceiini şüphesiz ki, hasapla • 
maktadırlar, 

** 
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ATATURK 
iSTiKLAL 
HARBi 

29 Mar·t 1920 Günlü 
Tarihi Vesika 

Zahitler Padişah aleyhinde veri
lecek emirleri icra etmiyecekler 

56 -
Celıilettin Arif Bey, beyanna 

memizi miitalea etlikten sonra, 
mündericatının düşündüğü esas 
lara sureti umumiyede mutabık 
olduğunu söylemekle beraber bu 
mündericatı teyiden hemen bir 
beyanname yazıp ilan etmiyor. 
Bunu Ankaraya geldikten ve is
tişare ettikten sonr.aya talik edi
yor. 

Efendiler; Celalettin Arif Dey, 
Ankaraya geldikten sonra ken -
disile ve diğer bazı kanunşinıt -
san ile bu meseleye mütedair, 
oldukça uzun ıüren müzakere 
ve münakaşalar cereyan etti. Fa 
kat aldanmıyorsam Celalettin A· 
rif Bey, hiçbir vakit benim Bil -
yük Millet Meclisinin mahiyet 
ve salahiyeti hakkındaki nokfai 
nazarıma iştirak etmemiştir. O, 
daima, toplanmış olan heyetin 
vazifei esasiyesini, İstanbul Mec 
lisi Meb'usanının temini in'ika -
dından ibaret ve kendisini daima 
İstanbul Meclisi Meb'usanının 
reisi telilki eylemiştir. Bunu te 
yit eder ufak bir hatıramı mü • 
saade ederseniz arzedeyim: 

Ben, Türkiye Biiyük Millr,t 
Meclisi Reisi ve kendisi reisi sa
ni bulunduğu sırada, bir gün, Di· 
vanı Riyaset i~timaında, Celiilet 
tin Arif Beyin mnhassasat mese • 
lesinden bahsettiğini ve kendisi
nin Meclisi Meb'usan Reisi ol • 
ması dolayısile o makama ait mu 
hassasat talebinde bulunduğunu 
o tarihte Meclis Başkatibi bulu
nan Recep Bey beyan etti. Ma -
lfunu alinizdir ki, o devirde Mee 
lis reisi ve reisi sanisi ve diğer 
reisler ile Meclis azası muhassn
satları arasında fark yoktu. Ce
Jiilttn Arif Bey, yalnız kendisi
ni Meclisi Meb'usan Reisi sıla • 
tile istisna ederek fazla tahsi • 
sat almak hakkı kanunisinden 
bahsediyordu. Ben, bu mesele • 
nin halline Divanı Riyasetin sa
lahiyettar olmadığını ve talebü 
iddiasında ısrar ederse meseleyi 
MecUs heyeti umurniyesin arze
derek i•tilısal olunacak karara 
göre hareket olunabileceğini der 
meyan ettim. Cellllettin Ari{ 
Bey, Meclis huzuruna çıkmağı 

muvafık görrniyerek talebinden 
sarfınazar eyledi. 

Muhterem elendier, 19 Mart 
W20 tarihli talimat mucibince 
memleketin her tarafında inti
habat, Eiirat ve ciddiyetle yapıl
mağa başlandı. Yalnız, bazı yer
lerde tereddüt ve mümanaat iz
har ettiler ve bunlardan bazıla
rı az, bazıları uzunca müddet te 
reddüt ve mukavemetlerinde ıs 

rar gö,terdiler. Nihayet, bilais
tisna, tekmil devam intihabiye
nin mebusları, Büyük Millet 
Meclisinde biitün milletin, mem 
leklin mümessili olarak isbatı 

•Ücut eylediler. Bu müstesna 
yerler şunlardır: 

Dersim, Malatya, Elaziz, Kon 
ya, Diyarbekir, Trabzon ... ; Efen
diler, hakikati hali ifade etmiş 
olmak icin şunu da tasrih etme
liyim ki, tereddüt izhar eden, 
mukavemet ııösteren, bu daveir 
halkı değildir, belki o tarihte o 
dairelerde bulunan rüesayi me
murini miilkiyedir. Halk, haki
kati anlar anlamaz, derhal müş
terek arzuyu milliye iltihakta 
asla tereddüt göstermemişler • 
ılir. 

~imdi efendiler, tekrar inkı· 
lıibın muktaziyatı tabiiyesinden 
olan vok'alardan bazılarına te

ma~ edelhn: 
29 Mart 1920 tarihli olyp ii-

1 
çüncü kolordu kumandanı Sa • 
Jiihattin beyden aldığım bir şif
rede, •Samsunda bulunan on be 
şinci fırkanın ruhiyatımn bozuk 
olduğıından ve gilya, zabitan 
arasında padişahperestlik hissi 
yatı buhınduğundan• bahsolunu 
yordu. •Zabitler, padişah aley -
hinde verilecek emirleri icra et· 
miyeceklerine dair amirlerine 
miiracaat etmişler. Tazyik olu
nurlarsa terki vazife etmeleri 
mahsus imiş. İstanbuldan gelen 
yolculardan ve gazetlerden, iş • 
galin ikinci günü işgal edilen 
mebaninin krumlen tahliye edil
dği ve Salih Paşa kabinesinin 
yerinde olduğu, Meclisi ayanın 
üayi vazife eylediği, son cuma 
selamlığında harbiye ve bahri
ye nazırı bulunarak sabıkı mi· 
sillu merasimi liizıme ifa ohın· 
duğu anlaşılmış ... •. •Şu halde 
Dersaadette bir . kabine mevcut 
iken kabinenin malômatı olmak 
sızın yapılan işler nedir?. di • 
yorlarmış. Zabitanın da efkar 
ve etva.rını ilim eden on beşin
ci fırka kumandam şu yolda mü 
taleat serdediyordu: •Burada bir 
zabiti hapsetmekten bir fevka -
Jadelik mutasavver değildir; an· 
cak bundan bilistifade Anadolu 
üzerine yürümek gibi ahval zu. 
hur edecektir. İzmir cephesinde 
Kuvayi Milliye ne suretle istih
dam edildiğini bilmyorum. Zan 
nedersem bunlar para ile istih
dam olunmakta imiş. Bir mu • 
harebe zuhurunda, bütün aha • 
liye maaş verilmiyeceği derkir 
bulunduğundan Kuvayi Milliye 
namı a1tında mevcut kuvvetten, 
harbin ikinci günü meydanda 
hiçbir kuvvet kalmıyacağına e
nıinim. Nizamiye kıtaatına gelin 
ce, şimdiden firar vukuatı baş -
Jamışhr. Parasızlık böyle devam 
ettikçe ve Dersaadette hiiku • 
meli merkeziye bulundukça za
bitandan dahi şiiphem vardır. > 

Bundaıı başka üçiincü kolordu 
kumandam _S;liihattin Be~·, ver 
miş olduğumuz talimat mueibin 
ce, Ama,yaya gelen kontrol me
muru Forbcs namında bir yiiz
başıyı tevkif etmiş. Samsuna 
gelmiş. Saliihattin Bey yüzbaşı 
Fırrbesin bir dakika tehir edil 
miyerek Samsuna gönderilme • 
sini yazmış ve aksi takdirde Sa
li\hatıin Beyin mesul olacağını 

ilave etmiş. Bu baptaki istizah 
üzerine Salahattin Beye vertte-
ği cevap hakkında şu tavsiyede 
bulundum: •Forbesi tevkif eden 
ben değilim, payitahtları, müta
rekeye, insaniyete mugayir ola 
rak işgal olunan millettir. Bina· 
enaleyh tahliyesini de ancak mil 
Jet yapabilir.• Maahaza Forbes 
memleketten ~ıkarılmakla iktifa 
edilmiş, tevkif edilmemiştir. 

Bolu mutasardı Haydar Be
yin 9 Ni<ıan 1920 tarihli kısa bir 
şifresinden Adapazarı ile Hen· 
dek arasında kain Çatalköprü 
nam mahaldeki köprülerin ve 
Mudurnusuyu köprüsiinün Ku· 
vayi Milliye aleyhtarları tarafın 
dan tahrip edildiği anlaşıldı. 

Bolu ve havalisi kumandanı 
Mahmut Nedim Beyin, Düzee
den )·azdığı 9 Nisan 1920 tarihli 
şifresinden de, 8 Nisanda Ada -
pazarında Kuvayi Milliye aley • 
hine tezahürat yapıldığı, Hen -
dek ile Adapazarı arasında tel· 
graf ve telefon hatlarının kate
dildiği ,.e Diizcc Abazalarından 
bitaraf kalanların da muhalifle
re iltihak etmek iizere hareket 
ellikleri anla~ıhlı. Hendek ile 
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' ,Son· Ha betler ·• 
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Ciano - Ribbentrop 
mülakahnın akisleri 
Milıvercilerin alacağı geni 

vaziyet ne olacak? 
Berehtesgaden, 12 (AA. -

Von Rlbbeh1ropp, şımdi Hitle • 
rin bulunduğu Berehte,gadene 
öğle üzeri gelmiştir. 

Kont Ciano, Bavyera dağla
rında bir gezinti yapmak üzere 
bu sabah otomobille Salzburg -
dan hareket etmiştir. 

Paris, 12 (A.A.) - Jour - E
ch-0 de Paris gazetesinin hususi 
mı.ıhabiri, Berlinden yazıyor: 

•Nazi matbuatının bazı tef -
sirlerinden anlaşıldığına göre, 
Salııbuı:-gda bütün sulıh muahede 
Jerinin tadili derpiş edilmekte -
dir. Bu itibarla Macaristana 
ve bu memleketin arazi tema -
yüllerine karşı büyük bir aliika 
gösterildiği muhakkaktır. Söyle
nildiğine göre bu temayülleri teş 
vik etmekle İtalya ile Almanya 
takip ettikleri geniışlemt- siya
setine Ma.:aristanın da iştirakini 
temin etımeğe uğraşmaktadırlar. 
Polonyanın azimkiirane tarzı ha
reketi Alınall'Ya üzerinde bir te
sir bırakml§tır. Almanya Dant
zige taarruz etmekten ise evve-
lfı daha az mukavim bir nok
tada muvaffakiyet ekle et:meğe 
çalışacaktır. 

Şimdiki halde ise daha az mu 
kavim olan nokta Macaristan • 
dır. 

Paris, 12 (A.A.) - Ciano -
Ribbentrop mülakatından bah -
seden Jour diyor ki: 

Son haftalar zarfında Alman 
yanın Macaristan üzerindeki te
sirlerinin arttığı müşahede edli
mekten hali kalmamıştır. Her 
şey şunu gösteriyor ki BerUn, 
nüfuzunun ve lüzumu halinde 
askerlerini Roıruınyaya ve Ro -
manyanın arzu ile bakılan zen
ginliklerine kadar yaymağı müm 
kün kılmak için, Macarsitanı bir 
anlaşm;ı imzasına mecbur et -
mek istiyor. Eğer Almanya, fil 
hakika, en mühim gayretini or
ta Avrupaya tevcih etmek isti
yorsa, bugün Dan1zig etrafında 
yapılan gürültüler, enternasy-0 • 

Adapazarı arasında, Mudurnu
suyu üzerindeki büyiik köprü
nün tahribi dolayısile mm·asala
nın munkati olduğu da anlaşılı
yordu. Bu malUmat üzerine, 
Geyvede bulunan yirmi dördün
cü fırka kumandanı Mahmut be
yin nazarı dikkati celboulndu. 
Nevşehirde de, Nevşehir kay -
makamı Nedim beyin tahtı ri
yasetinde Tealii İslam Cemiye -
tinin bir şubesi teşekkül etmiş, 
verilen raporda, cemiyetin en 
müf,it azalarından sekiz kişinin 
Niğdeye cebedildiği bildiriliyor 
du. Bu cemiyetin azası, padişah
tan gayr hiçbir kuvvet tanıma
yız, Km•ayi Milliyeyi dağıtmak 
için malen, bedenen bütün kuv
"etlerimizi sarfetrneğe ahtü pey 
man ettik diyorlarmış. Her ge
ce içtima ediyorlarmış, ileri ge
lenleri, Niğdedeki fırka kuman 
danının gönderdiği bir müfreze 
ile tevkif olunmuş. 

Efendiler, bu nevi vakayie 
bundan sonra visi mikyasta te
sadüf edeceğiz. Büyük Millet 
Meclisinin içtimaını ve kü§&dını 
temin için çalıştığımız günlerde, 
bizi en çok işgal eden Düzce, 
Hendek, Gerede gibi Bolu mın
takasına dahil mevkiden başla • 
yıp, Nallıhan, Beypazarı Üzerle
rinden Ankaraya takarriib isti
dadını gösteren irtica ve isyan 
dalgalan olmuştur. Ben, bir ta
raft>n bu da't:aJarın tevkifine 
çalışırken, bir taraftan da Anka
rada toplanmakta olan ve vazi-

nal dıkka1i başka tarafa çevir -
meğe matuf hareketlerden baş
ka bır şey değildir. 

F.tgaroda d'Omnessin diyor 
ki; 

İtalyada, bir ~i •bulunmaz Sin 
yor Gaydadan başka, yarın Dant 
zig için dövüşmek fikrini kabul 
edecek bir İtalyan hemen he -
men yok gibidir. Bu noktada bü 
tün müşahedeler birleşmekte -
dir. Bununla beraber, bir türlü 
ihtimale karşı her zamankinden 
ziyade müteyakkız bulınmamız 
lazırn~ır. Diktatörler, eğer Fran 
sada, Jngiltt-rede ve Polonyada 
teşebbüslerin ucuza mal etmek 
için hücum edeceği zayıi nok
talar bulmak istiyor !arsa, çok 
aldanırlar. Sulh, ancak, kuvve
te istinat eden hakikat ile kur
tarılabilecektir. Hakikati ilan e
delim ve kuvveti göstereli.ın. 

Ordre diyor ki: 
Diktatörlerin nihayet üzerin 

d~ karar verecekleri hareket tar 
zı ne olunsa olsun, demokrasile
rin bun.dan böyle en ufak bir fe
dakarlıkta bulunmam.alan ıa . 
zımdır. Zaten neye yarar? De -
mokrasiler, bu gibi fedakarlık -
lara, hattii kısa bir zahiri sulh 
müddeti dahi kazanamıyacak -
lar, fakat biliıltis, anıcak demok 
raııilerin azimle duran Alman -
İtalyan taarruzunun daha çabuk 
harekete geçmesini imkan daire 
sine getireceklerdir. 

Humanite diyor ki; 
Hitlerin niyeti, bundan 12 ay 

evvel Südetler meseleeindeki 
Jıateketini tekrar etmek ve Dant 
zi,g mt'6elesinin doğımluğu buh 
ranı kendi şartlarını dikte etti
rebileceği müsait zamana kadar 
inkişaf ettirmektir. Salzburg mü 
liıkatının hedefi. Dantzig meı;e
lesinin vahimleşmesi takdirinde 
faşist İtı.lyanın nereye kadar gi 
debi~eğini öğrenmek ve •Uz
laştırma> darbesinin yeniden 
faydalı surette tekrar edilebilip 
edilemiyeceğıni anlamaktır. 

yeti umumiyeye henüz Jayıkiy
le vakıf buhınmıyan mebuslan 

' tedehhıiş edecek manzaralar kar 
şısında bırakmamak ve bu gibi 
vaziyetlerin hudusile Meclisin 
içtimaa muvaffak olamaması ği
bi meş'um ihtimalita meydan 
vermemek çarelerini düşünüyor 
dom. Bunun için, Mecli in kü _ 
şadında pek çok istical ediyor _ 
dom. Nihayet, gelebilmiş mebus 
larla iktifa ederek Meclisin, Ni
sanın 23 iincii Cuma giinü açıl
masına karar verdik. 

. * 
ilk Millet Meclisinin açılma 

safhasın!I yani Türk tarihinin 
kurucu•ıı büyük Atalürkün bü
yük bir ene!_ji sarfile meydana 
getirdiiii ilk milli kurum, bu _ 
ıünkü cümhuriyefin temeli 0 _ 

lan birinei Millet Meclisi böyle 
binbir güçlük içinde Ebedi Şef 
le onun ayrılmaz arkadaşı Mil· 
li şefimiz İnönünün müşterek 
mesail.,rinin mahsulüdür ... 

Bundan sonra dahili vaziyeti 
disiplin altına almak vaziyetine 
geçen Ebedi Şefle Milli Şef mem 
leketin kurtuluşunu. ttnebl isti
Jıhından halasını neticelendiren 
milli mücadelelerile biitün ku,·
veı ve hızlarile devam etmek 
fırsatını bulmuşlar, 30 ağustos 
1938 başkumandanlık muhare _ 
besile Türk inkılap tarihinin ilk 
merhalesini tesis ederek bunu 
biiliin eihana tasdik ettirmiş 
!erdi. 

-BİTTİ-

Amerika 
Fransa ya 
silah satıyor 
Vaşington, 12 (A.A.) - Ame

ri](a Birleşik Devletleri hülill
meti, Fransaya ihraç edilecek 
kırk milyon dolarlık ıilah ve mü 

hlm~t. iç'.11 liizım gelen permi
yı veım11Jhr. İhraç edilecek mal 
ların otuz beş milyon dolarlık 
kısmıtayyaredir. Bu permi, yeni 
ıbir silah ihracı anlaşması muci
bince verilmiştir. 
Amerikanın İngiltereye ver • 

diği si!Ah ve mühimmat ihracı 
permileri de, yekun olarak Ka
nunusanidenberı, 20 milyon do· 
lan bu.muştur. 

1939 nesinin ılk yedi ayı i
çinde verilen permiler!n umu -
mi yekünu da 120 milyon dolar
lıktır. 

-- =====================:=-
Bulgaristandan gelen 

dost sesleri 
(Bııştarajı 1 inci sayfada) 

Emniyet, karşılıklı itimat, 
sulh içinde yaşamak... Balkan 
antantı ınilletltti gazetelerinin 
istedikleri budur. Ayni antanta 
dahil hiikfımetlerin, milletlerin 
arzuları dahi başka bir gayeye 
müteveccih değildir. 

Emniyet, karşılıklı itimat i
çinde ya~aınanın yegane şartı, 

maddi ve fili, samimi hareket • • 
!erle, Balkan milletleri arasın -
da lbulunan Bıılgaristanın , ha
reketleri hakkında man,evi sa
hada, fikirlerde inanmak, huzur, 
sükun bulunmasıdır. Bu nokta
da, B. Grigor Vasilere sormak 
isteriz: 

- •Emniyet, karşılıklı inan
manın açık delilini, Bulgar hü
kumetinin Balkan antantına gir 
mesi te kil etmez mi?~ 

J(. 
Muhterem mebusu ve ga:ze

tttiyi, Ankara bükUmetinin ~i

yasetine yakından vakıf birçok 
mebuslar da dahil olduğu halde, 
Türk gazetecilerinin, Balkan te
sanüdü zihniyetini, en hakiki bir 
kavrayışla ifadelerini kabul ve 
tasdik eylemesi ha~ebiyle tak -
dir ve tebrik Pyleriz. Şüphe edi
lemez ki, Tiirk muharrirleri da
hi, Balkan tesanüdüne taraftar, 
yardınıcı olan Grigor Va•ilef gi
bi muharrirlere, mebuslara, şah
siyetlere minnettardırlar. 

Mesele, Bulgaristan hükume
tinin, hiçbir zaman şüphe etme
diğiıniz Bulgar müncv\·erleri -
nin, Bulgar milletinin ekseriye
tiuin dtişiincelerine göre hareket 
eyleme•i, Balkan milletleri ara
sında samimi dostluğun, tesanü
düD bozulmasına ~ebep olacak 
hareketlerden sakınması keyfi
yetidir. 

Değerli mebus ve gazetecinin 
Balkan millelleri, Balkan an
tantına dahil milletlerle Bul
gar milleti arasındaki samimi 
dostluğun, tesanüdün, Bulgaris • 
tan hükiimetinin, Balkan antan
tına ııirmek kararı vermesile, 
bu kararını da filen tatbik ve 
iera eylemesile kuvntleoeceği -
ni, şayialar sanaylinin dahi, bu 
d09tluğıı bozacak icatlar yapa -
mıyacağını, bütün suitefehhüm
Jerin silineceğini kabul ve tes • 
!im edeceğine şüphe etmemek
teyiz. 

lkd•m 

Mısır Başvekili 
istifa ediyor 

Kahire, 12 (A.A. )- Kral, sa· 
at 17 de sıhhi vaziyeti dolayısi
le istifas1111 takdim edecek olan. 
Başvekil Muhammed Mahmudu 
kabu. edecektir. 
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iŞARETLER - -
Mütekamil bir gazeteye doğru 

Bir gazete kolay ve çabuk hazırlanmaz. Gazete denilen mü· 
essesenin ihtiyaçları; isledikleri o kadar çoktur ki, bunu, oku • 
yueunun zevk ve arzu çeşidine göre ölçebilirsiniz. Hepiniz, ay
ni yapılışta mısınız .. Zevkleriniz, itiyatlarınız. telaklı.i ve &örüşle· 
riniz ayni midir? Hiçbir zaman.. O halde, bu kadar çeşitli hh ve 
fikirde olan bir topluluk ka11ısına çıkaracağınız e•erin, )·ani ga
zetenin, bütün bu insanlarm hepsini birden. ayni derttede mem
nun edebilmesi çok güçtür. Okuyucunun kafasında yer etmiş 
ideal gazeteyi çıkarabilmek için bir tek gazete kalıbı değil, oku -
yueu sayısı kadar kalıp dökmek iktiza eder. Bunun ise, imkan • 
sızlığıuı söylemeğe bile 11izun1 yok ... 

Muuffakiyet, bütün okul ucuların arzu ve ihtiyaçlarını telif 
edebilmektedi~. İKDAM - Sabah Postası, bu işi başarmak için, 
haftalardanberi çalışıyor, gazetemizin sahibi değişmiş, müessese ye
ni ellere geçmiştir. Yeni ve geniş br kadro yapılmı§J yen bir neş
riyat P.-ôııramı vücude geJirilmiştir. 

Bütün iyi niyetlerimizle, bütün okuyuculanmızın sevdıği ve 
iotedlği gazete olarak çıkrnağa hazırlandık.. Yarından itibaren 
yeni İKDAM - Sabah Postasını göreceksiniz. İKDAM'ın daha 
olgun ve mükemmel olabilmesi için, okuyucuların alaka ve rağ
betini bekliyoruz. Biz, elimizden geleni yaıf•.ı,. Okuyucuların 
teşvik ve allikası. bizi daha iyiye. güzele doğru götürecek, İK -
DAM - Sabah Postası, g!ttikçe tekiirnül edecektir. 

Yeni bir harbin başla~·ıp baş- almağı unutmayınız. 

Türk - Bulgar 
münasehatı 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

içinde yaşıyacaklannı \'e sulh 
ve umumi Balkan işbırliği siya
setini t&kip eyliyeceklerini be -
yan etmişlerdir. 

Avrupadaki endişe verici vazi 
yet içinde, Bulgaristan. mutlak 
bir bitarailık muhafaza etmek -
te ve gerek komşuları ile gerelt 
büyük devletlerle dostluk mü -
naseb<>lleri halinde yaşamakta
dır. Türk harıci siyasetinin Ebe
di Şef Atatürk tarafından konu
en •Yurt' da sulh, dünyada 

sulh> prens1bi. kral Boris'in ha
kimane idaresi altında Başvekil 
Köseivanof'un takip ettiği Bul
gar harici siyasetinin de prensi
bini teşkil eder. 

Slovo gazetesi de, ayni müna
sebetler Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki münasebetleri bahjs 

mevzuu etmekte ve şoyle de -
mektedir: 

Balkan harbindenberi, iki 
memleket arasındaki mıinase • 
betler, daimi bır dostluk havası 
için.de inkişaf eylemiştir. Tür -
kıyeye karşı. evvelce olduğu gi
bi yine ayni iyı hissiyat ile mü
tehassis bulunmakta)'lz. Şurası

nı tebarüz ettirelim ki Türk kom 
şularımızdan, dostluklarından 

başka bir şey istemiyoruz. 

F ransızBaşvehili 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

Parbe vazifesi başına dönmüş
tür. 

Paris. 12 (A.A.) - Başvekil 

Daladye, Akdenizde yaptığı ta
til cevelanını bıtirmiştir. Mu -
mailey, bu sabah tayyare ile 
Hyeresiden hareket ederek Öğ -
leden bıraz evvel Villacoublay
da karaya inmiştir. 

Daladye, saat 12.15 te Harbi -
ye nezaretine giderek Bonnet'yi 
kabul etmiştir. 

--00-

Hitler - Ciano 
Mülakatı 

&rc'iıtesgaden, 12 (A.A.) 
Yemekten sonra Hitler ile İtal
yan Hariciye Nazırı Kont Cia -
no arasında uzun bir mülakat 
olmuştur. Bu müliikatta Alman 
Hariciye Nazırı Von Ribbentrop 
ta hazır bulunmuştur. 

---00---

lzmir Fuarını ticaret 
Vekili açacak 

Ankara, 12 (A.A.) - İzmir 
Enternasyonal Fuarını hükumet 
namına Ticaret Vekili Cezmi Er
çin'in açması takarrur eylemiş -
tir' Haber aldığımıza göre Ti -
caret Vekilimiz bu münasebetle 
umumi lktısadiyatımız Ye bil -
hassa dış ticaretimizin başlıca 

meseleleri hakkında bir nutuk 
söyli ·eceklir.• 

lkdamcı 

İtalyan gazetele
ri atmıya haşladı 

(Baş tarafı J inci sayfada) 

çalanmasına müncer olacağınt> 

yazmaktadır. 

Bu mecmua, şöyle devam et • 
mektedir: 

·Mesele, gayet basittir ve aşa
ğıdaki altı şekle ınhisar etmek
tedir: 

1 - Dantzig, bır Alman şeh -
ridlr ve Almanyaya ait olması la 
zımdır. Dantzig, ebediyyen or -
tadan kalkm~ olan versailles 
zihniyetini temsil etmektedir. 
Esasen serbest şehrin Polonya i· 
çin hayati bir ehemmiyeti yok • 
tur. 

2 - Alm3'Dlar Dantzıg'i isti • 
yorlar, fakat Polonya topl'akla
rı.nda bir kanş yer bile ıstemi -
yorlar. 

3 - Müstakıl bir de<vlet olarak 

inkişaf etmek istiyorsa vaziveti 
icabı Alamnya ile iyi geçinmeli
dir. 

4 - Polonya, Fransa - İngiliz 
yardımının verdiğı ümıtle ~im

diki tarzı hareketinde ısrar ede

cek olursa intihara ve parçalan -
mağa doğru yürümüş olur. Çün
kü mihver cl921 tarihli Fransız -

Leh muahedesmin Polonyaya 
Avrupa haritasında verdiği mev 
kiı tekrar muhafaza etmesini. 
kabul etmiyeeektir. 

Polonya Dantz.ig meselesinin 
halli için bulunan bütün şek ı -
leri reddedecek olursa Almanya 

bir gün bu meseleyi en ağır v.; 

en acı şekilde halledecektir. 
5 - Avrupada yalnız dört bu

yük devlet mevcut olduğunu w 

kendisinin Avrupa muvazenesi 

için elzem olmadığını Polonya -
nın bilmesı lazımdır. Beck, eğer 

Benes'in ,jyasctini takip edecek 
olursa bir gün Times kıyılarında 

Benes, Negus ve Zogu arasında 

yapılan konuşmalara iştirak et

mek mecburiyetinde kalır. 

6 - Polonyanın Dantzig'i he

def ve Baltık denizini muhte -

mel bir hedef ittihaz etmesi saç

ma bir hareket olur. Çünkü Bal

tık deniz.i tamamile Alman do -

annmasıının luııııtrolü altında • 
dır.• 

Singap~ra gön
derilen 1 n g i 1 iz 

kuvvetleri 
Londra, 12 (A.A.) - Senga • 

poor'a yeniden on >ki İngiliz de

nizaltı gemisı gelmiştir. Larle 

tayyare gemisinin de bugtinlerıde 

gelmesi bekleniliyor. 

Diğer taraltan Hirulistandan 

7 bin asker daha gelmiştir. 

YARIN MUTLAKA ikdam - a ah Postasını OKUYUNUZ 
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r H. r g un ıı G . d .. • 
i bir hlkAye il eçım un yası *= • 

Anneciğini bırakıp ta nerelere 
kaçtın! .. Ya tramvaylar seni ez
seydi, ben ne yapardım? .. 

Ses merdivenlerden geliyordu. 

,,,_ _____ " 
BAYANLARA 
SORUYO RUZ 

İKDAM 

Tayyare • 
pıyangosu 

Bugünkü kazanan numaralan dercediyoruz 
50.000 
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257()2 24109 26410 36930 16736 
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.A.P. 31,19 m. 9465 Kes. ZO Kw. 
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lleykeltraş Cudi, o cuma gü
nü kafası fena şeylerle dolu, Sa· 
ra,vbumu parkına girmiş, deniz 
kıyısma doğru yürüyordu. Ha· 
va çok sıcaktı. Gazinonun önü

. nekadar geldi. Durdu. Bir soğuk 
bira içebilse ne iyi olacaktı. Fa-
k• t cebinde, dün akşamdan kal
ma, Çorum abidesi müsabaka 
şartlarına sarılı bir parça sucuk
tan başka birşey yoktu. 

Bir saniye sonra bu sözleri a-1 
manca olarak söy !emiş olan sa· 
bibi göründü. Eğildi, yaltaklana· 
rak, cilveler yapan köpeği ku
cakladı, büyük bir hasretle öp.. 
meğe başladı. 

lk d am'ın 
hediyeli 
anketi 

31038 
iBu numaranın son iki rakamı 

ile nihayet bulan bütün biletler-

1/10 hesabile 2 lira amorti ~ • 
zanrnışlardır. 

21935 20445 
35131 18627 
2811)1 26755 
ıaıoo 23188 
4976 14106 

14933 37118 32699 
14256 20181 22962 
16840 1506 28375 

Sara Delano-Roosevelt 
( Y akubun merdiveni ) ı 

13 Ağustos Pazar 
Saat 12.30 Program. 

Sıralardan birine oturdu. Üç 
günlük uykusuzluğunu, büyük 
bir cehd sarfederek unutmıya 

çalıştı, kendini bütün düşünce
lerden tecride muvaffak oldu. 
Bir sıraya oturdu. Gerindi. Dam 
keınrında kendine rahat bir yer 
hu \arak uyumıya hazırlanan bir 
k~di gibi, yayıldı, gözlerini, Sa· 
ra vburnunun akıntılarına dal
dırdı, orada bin bir meneviş a· 
ı:~ sından, hiçbir faninin hayali
n e gelmiyen abideler gördü. Fa· 
k t bunları. hafızasına nakşet

mek için gayret ettikçe, sabah 
rÜ .l'alarında olduğu gibi, hemen 
kavboluyorlardı. 

Birdenbire ayaklarının dibin· 
de garip bir mahluk peyda ol
du . Bu, bir köpekti. Yılan gibi 
uzun, bodur bacaklı, sanki ana· 
sı doğuramamış ta birisi tutup 
ıorla cekPrken uzaya uzaya çık· 
mı~ ve öyle kalmış bir köpek. 

Köpek, tintin bir yürüyüş tut
turmuş, helinde bir mihver var
ını , gibi, ön kısmile arka kısmı, 
ahi istikametlerde kıvrıla kıv
rıla ilerliyor, bazan duruyor, 
sivri ve yassı başını çevirip, aca .. 
ba takip ediyor mu diye Cudiye 
bakıyor, buna emin olunea, tek· 
rar badi badi, ilerliyordu. 

Cudi, onu durdurmak için ne· 
!ere teşebbüs etmedi. Evveıa o 
gün öğle yemeğini teşkil ede
cek olan sucuğu cebinden çıkar
dı , attı. Köpek, şöyle bir kokla
dı, başını çevirdi. Cudi içinden: 

- Belli dedi, köpek oğlu tar 
vuk yemeğe alışmış, sucuğa al
dırır mı hiç! 

Sonra, parkın yan yollarından 
birine saptı. Koşarak köpeği ön· 
]emek istedi. Fakat o, manevra
yı anla dı, geriye döndü. Cudi de, 
aksi bir manevra yaparak onu 
tekrar kapıya doğru sevketmek 

Cudi, kadının güzelliği karşı· 
sında donakalmıştı. Harikulade 
vücudü, sarı saçları, güneşten 

yanmış teni ile bu kadın, ona, 
küçükken babası çarkçı yüzbaşı· 
sı olduğu için Bahriyeden gelen 
taze tayın ekmeklerini hatırla-t
tL İçinde, kadına karşı büyük 
bir iştiha uyandı. 

Şimdi, köpek kadının kucağın
dan inmiş, ayni yaltaklanmaları 
yaparak ona doğru geliyordu. 
Geldi, korkmadan ve çekinme
den Cudinin ayağına, hem de bi· 
raz evvel, tekme vurmak istedi
ği ayağına sürtündü. Bu hare· 
ket, kadının nazarı dikkatini 
çekti ve heykeltraşa sordu: 

- Siz mi buldunuz köpeği? 
Cudi müphem bir cevap verdi: 
- Sarayburnunda dolaşıyor-

du. 
- Minnetarınmm Mösyö, bil

mem ki size nasıl teşekkür ede
yim .. Yukarıya buyurur musu
nuz? 

Daveti kabul etti, eğilip köpe
ği aldı, çıktılar. 

Yabancı kadın, odasının ka• 
pısını açıp içeri girince, Cudinin 
burnuna, çoktandır duymadığı 

bir ılıklık ve yalnız mahrem yer
lere mahsus bir koku geldi, ba

şı hafifçe döndü, öylece, ayakta,, 

kucağında köpek, ne yapacağını 

bilmeden, dondu, kaldı. Yürü

yemiyordu. Köpek kollarında 

gittikçe ağırlaşıyordu, odanın 

rahatlığı, şimdi karşısında bu

lutlar arasında gibi, gittikçe flu

laşan ve o nisbette ilahileşen 

kadını görerniyord u, kolları ya
vaş yavaş çözüldü, köpek bir 

inilti çıkardı, kadın 

herşey kayboldu. 

koştu ve 

Gözlerini açınca, Cudi kendini 
mecburiyetinde kaldı. Çünkü 
maksadı köpeği caddeye sevke- bir yatakta buldu. Etraf alaca 
derek bir tramvayın veya oto- karanlıktı. Akşam mı olmuştu? 
mobilin altında kalmasını temin Bir cahd sarfederek zihnini to-
etmekti. Böylece ondan, sebep· parladı, baktı. Hayır, perdeler 
siz bir intikam alacaktı. (Eşeği- çekilmişti. Bir hareket yaptı. Ar-
ni dövmiyen, semerini döver· 

kası dönük koltuğun içinden ya
miş.) Fakat bu koşuşmalar, Cu-
diyi nefes nefese getirmişti. hancı kadının harika başı görün-

Açlık, uykusuzluk ve yorgun- dü. Kadın, kaplan gibi yavaş fa--
luğu gittikçe artıyordu. Artık, kat ahenkli hareketlerle kalktı, 

tedbirli hareket etmeğe, iş olma- sokuldu: 
dıkça müdahale etmemeğe karar - Neniz var? Ne oldunuz? 

verdi ve köpeklerin sahibi imiş Doktor çağırttım, birşey değil.. 

te, onu gezdiriyormuş gibi bir dedi. 

tavır takınarak, peşinden yürü- Cudi baygınlığının sebebini 

dü. Yılan - köpek bütün bunları söylemekten hiç çekinmedi. 

anlamış, Cudi ile arasındaki me· - Karnım açtı da ... 

safeyi, kendisi için tehlikeli ol- - Pa! .. Niçin daha evvel söy-

mıyacak bir şekilde muhafaza lemediniz? 

ederek, çağanoz yürüyüşüne de- Kadın zile bastı. Biraz sonra 

vam ediyordu. Caddeye çıktılar. yemek geldi. Daha sonra da Cudi 

Köpek, parkın kapısından çıkın- dirildi. Şimdi, artık, iki dost ol· 

ca, biran, Cudinin tekmesine ma- muşlardı. Kadın, heykeltraş olan 

hal bırakmıyacak kadar kısa bir kocası ile Avrupadan bura.va gel-

an durdu. Ayasofyaya doğru diklerini, kocasının, büyük bir 

baktı, fakat dönüp Sirkeci tara- abide yapacağını ve bu işi hal· 

fına ilerledi. !etmek üzere, bir hafta için onu 

Cudi de yürüyüşünü ona uy- burada yalnız bırakarak gitmiş 

durmak mecburiyetinde kalmış- olduğunu söyledi. Cudi, nereye 

tı. Lakin, bu takip esnasında on· gittiğini sorup öğrenince, karşı· 

da bir değişiklik olmuştu. Köpe· sındaki kadının maketini kendi 

ğe karşı hiddeti geçmiş, yerine hazırladığı abideyi yapacak olan 

bir merak gelmişti. Köpek nere- yabancı heykeltraşın karısı ol-

ye gidiyor? Aklına, köpeklere ait duğunu anladı. 

hikayeler, onların kılavuzluğu Fakat şimdi, yapılacak başka 

ile keşfedilen hazineler, meyda- şey vardır. İkisi de gençtiler ve 

na çıkarılan cinayetler vesaire birbirlerine borçlu idiler. İçtina-

1 - Sinemayı niçin sever
siniz? 

2 
siniz? 

Hangi artistleri sever 

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

3 - Sinema yıldızları rıra

sında giyinişleri ve tavır -
tarını, hatti. hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldızının, size cazip 
görünen lıangi tarafıdır? 

(~'ıızancı mı, şöhreti mi, 
giizelliği mi ) 

* Ank ete cevap : 

İstanbulda Bayan N adiJ'.e 
Seyfi yazıyor: 

- Sinemada cazip taraf gü 
zel sanatlara yeni bir şu'be ila 
ve etmesidir. Sinemayı seyre
derken hen çok zaman ken -
dimden geçerim. Çünkü ora
da 20 nci asrın bütün harika
sı, kuvveti vardır. 

- Hoşuma giden yıldız -
!ar Almanlardıın Lilyan Har 
vey, Macarlavdan Marta E -
gert, Fransızlardan Danyel 
Daryo, Amerikalılardan Mae 
Vest'tir. Erkeklerden de Al
manlardan Emil Yanings, 
Fransızlardan Şarl Boye, A
merikalılardan Klark Gabel -
dir. 

- Sinema yıldızlarını tak
lit etmem. 

- Sinema yıldızlarından 

caz;p tarafı çok para kazan -
malarıdır. 

Yarın yeni anket 
Sinema yıldızları hakındaki 

anketimiz ,bugün bitiyor. Ya
rın bu sütunumuzda okuyu -
cularımızın çok h-0şuna gide
cek çok alakalı bir anket ko
yacağız. Bu ankete her okuyu 
cumuzun cevap verme.sini şim 
diden rica ediyoruz. 

Esasen yarın anketi oku -
duktan sonra siz kendiliğniz
den bu ankete cevap vermek 
mecburiyetini hlssedeceksiniz. ., ~ 

Petrol mıntakasında 
yangın 

Bükre~ , 12 - Mornei petrol 
mıntakasında, bora esnasında 

Romen petrol endüstrisine ait 
neft deposuna yıldırım isahet e
derek hazinen infilak etmesi ü • 
zerine büyük bir yangın çıkmış 
ve şimdiye kadar 70 milyon ley 
kıymetinde 400 vagon neft harap 
olmuştur. 

Polesti'ye Bükreşten gelen it· 
faiye efradı henüz yangını sön -
düremernişlerdir. 

Yuna.nistanda yeni 
bir baraj 

Atina, 12 - Başvekil Metaksa· 
sın huzurile,aşağı Kifisyada top
rak doldurma suretile vücude 
getirilecek barajın inşaatına baş
lanmıştır. Bu ba:raj ın arkasında 
vücut bulacak su'inglö ovu ELEL 
vücut bulacak sun'i göl vasıtasi

le, Kokuvaunes mıntakasında al
tı bin strema kadar arazi sulana

bilecektir. Bu barajın yapılması
nın bitmesi üzerine Yunanista • 
nın diğer birçok yerlerinde de 
ayni tarzda barajlar yapılacak
tır. 

15.000 
Lira kazanan numara 

36961 
IBu numaranın son iki rakamı 

ile nihayet b11lan bütün btletler 
1/10 hesabile 2 lira amorti ka -
zanrnışlardır. 

12.000 
Lira kazanan numara 

16928 
10.000 

Lira kazanan numara 

25639 
1.000 

Lira kazananlar 

32111 
500 Lira kazananlar 
13234 9291 24237 35775 1051~ 

4980 25844 37116 13698 13550 
284 29146 38187 

200 Lira kazananlar 
18070 1120 24522 29854 29423 
9773 12975 16778 14117 38208 

26213 24217 7685 9084 23732 
38917 12053 38119 13596 12894 
13617 16019 20861 11936 21266 

100 Lira kazanan1ar 
34107 12370 24730 5535 9097 
22830 13683 414 26771 6771 
19891_21180 8248 12374 36463 
4515 317•57 8583 28545 1638L 

25662 29602 24344 29998 13264 
13311 19049 32690 34175 2423 
13058 23398 31181 38186 3611 
20063 17315 4096 2788~ 7941 
3385 21634 7228 23318 32734 

36071 7273 28372 3502 12358 
12682 2421 

50 Lira kazananlar 
6567 28441 6252 26684 32714 

28195 39352 4185 25559 4160 
20855 2243 21916 13009 11358 

8194 36894 14224 8985 10286 
11077 16209 37465 31483 39166 
28363 1955 13725 2523 14803 
23095 4379 935 10996 12691 
31392 23591 8634 29195 8397 
31422 6583 17343 2H51 35407 

808 14240 39930 20110 8792 
28174 20287 22918 23670 35278 
2148 1340 28615 12609 32.062 
4256 31085 21496 

146 91517 34248 6902 28345' 
4217 31842 38739 30561 3524 
8675 20466 6959 25593 21896 

20818 39196 32754 23343 21051 
33507 !)802 10490 7656 36708 
28014 39249 15820 9028 23587 
26227 29676 2058 39971 3953 
26380 17281 5640 5108 23641 
31018 16535 22758 20784 13510 
29376 14079 10382 6085 23796 
14607 5944 34320 23834 4250 
14174 19184 7236 5799 6512 
19519 488 39545 51!17 li'!l92 
32328 7199 22633 8658. 11144 
28493 39436 1 7964 38884 30449 
1949 17599 19635 33410 27850 

35961 11632 12110 1277 1273 
14979 18525 39309 30112 30730 
10180 14025 28718 23835 29133 
11181 31123 4511 131 20362 

34119 11028 1752 24683 36498 

25571 31571 31059 13136 35698 

34324 6511 9091 17324 2099 

30355 18 36022 14207 23778 

38111 19283 

264 7 14 704 36228 
39309 36164 24525 

7129 1920 29041 
4659 29063 18974 26979 17942 

14538 31126 29012 10217 26474 
32875 17675 13503 35514 38410 
18650 5267 34312 14138 39510 
23878 14637 25669 31597 23345 
22640 39363 26054 31203 10296 
8197 26872 29116 20610 9725 
9529 29029 3341'2 23813 69 

24258 23147 13133 34806 11577 
35613 33761 21963 12066 35177 
6396 20101 14969 7170 17015 

31791 4712 36384 11712 12010 
3657 2785 32580 13029 28877 

28023 17306 13995 1397 35185 
39482 25858 18441 7355 20525 
33171 13885 20841 30513 22277 
18383 686 8939 3165 11808 
15350 9253 15044 30657 12373' 
21568 6463 38667 10711 6517 
17184 35614 39733 11444 26485 
29359 20164 2331 27750 18543 
11122 15445 22550 5295 24301 . 
31676 24971 1601 37616 21567 

3105 27484 8700 17765 
24449 ~9938 2726 39493 22388 
26927 33.619 16592 4787 9654 
17509 9390 6682 777 33711 
2256 24049 6040 17013 1193 

36699 37704 19341 13848 18786 
1611 14671 38222 38460 21812 
4983 15905 20210 7548 24766 

26757 14893 
23259 27432 
8655 5097 
4236 16139 

22967 33079 
29439 37215 
2%05 29004 
30788 12148 

1947 
2756 

39136 
33633 

23783 34982 15310 20490 29490 
20860 38837 1214 29263 2968 
30179 34412 13~14 7098 1426 
9897 25843 5922 33188 18790 

20000 liralık 
mükafat 

En son çekilen ve 40 kişi ara
sında taksim edilen 20 bin lira
lık mükafatı aşağıdaki numara
lar kazanmıştır: 

4803 19157 36810 36206 14754 
10349 23690 7704 32549 23492 
19106 18893 15290 39294 39023 
28518 35719 17179 36695 7178 

19397 
10276 

5484 
2127 

7132 5030 7478 
995 23450 30315 

29439 27587 17665 33263 26701 

10000 liralık mükafat 

22046 

Macar Mebusan 
Meclisi 

Budapeşte, 12 - Meb'usan 
Meclisi, Parlamento işlerinin ıs

. lahı hakkındaki kanunu kabul 
ettikten sonra 14 eylüle kadar ta
til etmiştir. 

Tientsien'deki vaziyet 
Londra, 12 (A. A.) - Hükumet 

1 

makamları Craigie'ye gönderilen 
talimatın münhasıran Tientsin· 
deki İngiliz imtiyaz mıntakasının 
polis idare işlerine ait olduğunu 
bildirmekteiiir ler. 

Mali meseleler henüz halledil
mekten uzaktıı·. Bu hususta alô.
kadar hükıimetlerle, yani Paris 
ve Vaşington ile noktai nazar te
atisi yapılmaktadır. 

Macar Hariciye Nazırı . 
Budapeşte, 12 - İyi haber alan 

bir membadan bildirildiğine gö
re Kont Csaky, Alman Dahiliye 
Nazırı Frick'in misafiri olarak ta 
tilini Alrnanyada geçirmeğe de. 
vam edecektir. 

-o----
geldi. hı imkansız olan şey oldu. Ödeş- Atış talimleri yapar-

k ıd 10009 5172 33355 9249 35913 s .. b k u 

Sara Delano - Roosevelt, be
yaz saçlı, irıyarı, kendisini her
kese saydıran, tatlı ve ayni za· 
manda azimk:l.r bakışlı <bir ka
dındır. Evza ve etvarı, insanda 
ana hakimiyetini ananın Iailci.
yetini, üstünlüğünü hatıra ge
tirir. Ayni zamanda uzun ıbir ec 
dat silsilesi ve güzel bir halefler 
nümunesi de gözlerinizin önüne 
gelir, kendisi sık sık Parise gi
der. İ.ki sene evvel Paristen ayrı 
lırken şöyle daın.İ§tir: 

· Benim yaşımda insanların 

yakında görüşürüz, demeleri bi 
raz tuhaf olur .• Bununla bera
ber, tekrar Parise gitmiş .. Hem 
de yine eski.si gibi sapsağlam, 

çalak, ihtiyatkii.rane söylemiş 
olduğu yukarı.ki sözleri tekzip 
edecek derecede pürsıhhat ola
rak. 

Kendisinin Parise ' gelmesi, 
yalnız Fransaya olan muhabbe -
tinden, orada oturmakta lezzet 
bulmasından değilmiş. Kendisin 
den daha yaşlı ıbir kız kardeşi

ni görmeğe gelmiş... Kızkaide
şi, ötedenberi Fransada oturu
yormuş ... 

Bundan 318 sene evvel :E1lıi -
lippe Delano isminde birisi (Ta 
li) ismindeki bir vapura bine -
rek kendi taliini denemek üze
re Yenidünyanın yolunu tut • 
muş .. Aslen Frans12 -0lan Delano 
lar, mezhep muharebeleri yü -
zünden Fransadan koğulmuş o
lan Protootanlardandır. Ameri • 
kada refaha kavuşmuşlar ve ora 
ya ilk gelenlerle birlikte Yeni· 
dünyanın aristokrasisini teşkil 

etmişlerdir. 

İşte Sara Delano - Roosevelt, 
bu ailenin şimdi mevcut olan 
azasındandır. Sara, genç yaşın
danberi vapurla, trenle SLk sık 
seyahat eder. İki yaşında iken 
pederine mülaki olmak üzere 
Atlas Okyanusunu aşar .. Dokuz 
yaşında Pari,;i tanır.. Babası -
nın cümlhuriyetçi fırkadan ol • 
masına rağmen mutaa.ssııp bir 
demok-ratla, eski Amerika cüm
!ıurreisi Th~dore Rooseveltin ye 
ğenlerinden ıbirile, J ames Roo
sevelt'le evlenir. Sara, bu hadi
seden bahsettiği .zaman şöyle 

der: 
cBenim siyasi hiç bir fiık -

ri.ın y-0ktu, ben siyaseti erkek
lere bırakıyordum. Ben sadece 
kadın ve anne olmak istiy-0r • 
dum.• 

Bir anne olınak itibarile ne 
derece muvaffak olmak müm -
künse Sara da o derece muvaf
fak olmuştur. Oğlu F"'anldin Ro 
osevelt, reisicümhur olmuştur 

ve ona beş torun ve dokuz t-0-
run çocuğu vermiştir. 

Sara Delano - R-OOSevelt, oğ
lunu çok sever ve Fransaya gi
derken yegane ka~gusu onu A
merika.ela yaln12 bırakmaıktır. 

Çünkü onun nazarında oğlu, ha 
la her kaba)ıatini bir öpücükle 
affettiği sarışın güzel çocuktur. 

Bir bombardıman 
tayyaresi parçalandı 
Vaşington, 12 Amerikan ordu· 

suna çifte motörlü bir cDoglas• 
bombardıman tayyaresinin Land
byfield • Virginia'dan havalan -
dığı esnada düşüp parçalanması 
neticesinde iki zabit ile mürette
batından 7 kişinin öldüğü Har· 
biye Nezareti tarafından bildi· 
rilmektedir. 

Uzak Şarkta 
Hong • Kong, 12 - Geçenlerde 

takviye edilen Çin kıt'alarile Köpek örıde o arkada, Ebussu· tiler. Sonra kadın: en tayyare ateş a ı umer an mum 
ut caddesinden, o civarda yeni - Laf aramızda, dedi. Kocam Sandiego, (Kaliiornia) 12 -

21633 4624 Müdürü 
1 Am ik b h · · 30 Lira k~ zananlar yapı mış, çok gUzel bir otele gel- heykeltraş olmaktan ziyade iş er an a rıyesıne mensup 2 İzmit (İkdam) - Sümerbank 

diler. Köpek içeri girer girmez adamıdır. Sipariş almakta ihti· tayyareci dün öğleden sonra San· 38505 17001 30158 22659 13565 Umum Müdürü B. Nurullah Esat 

havlamıya başladı, kapıcılar ko- sası vardı. Esasen abideyi kendi· diego civarında havada atış ta • 16037 23045 34887 30795 7781 Sümer, İzmite giderek kağıt fab· 

şuştular, ve harikulade tatlı, .,. si yapacak değildir. Ben sizi tav- !imleri yaparken tayyare ateş a- 8986 29532 36476 3939 1083 rikası ile y.apılmakta olan sellü-
larak düşmüş ve tayyareciler öl- 1 ikin' · kıl.ğ t f brik 1 d 

henkli, billur bir kadın sesi du- siye ederim, beni reddedemez. 38622 35426 23310 11211 6335 oz ve cı ı a a ann a • 
müşlerdir. ı lrn t 

yuldu: Heykeli siz yaparsınız. Bundan 39540 7931 13236 38796 14139' meşgu 0 uş ur. 
Düşen tayyare, cSaratoga> tay- Umum Müdür, burada yapıla-

- Ruhum, elmasım, benim sonra da, o sipariş alır .. siz çalı- yare gemisi filosuna merbut bir 33141 10879 16257 28942 12092 I cak olan klor fabrikası hakkında 

____ 1,,.e_v .... nı-...-Du .... s.ı .. ·m .... .....,n,.e'"'r"•·l"'e..,rd,.e,..s .. in ..... s..,e,..n-.?.-....;s'"ı;;rs"'ı""n""ız;:,. ,;B:;,:o"'·v ,;,.le:;;c:;,:e;:,··;,;,· _______ h,::o:::m~b::::a~rd~ı~m~.a:,:n;,,,,:t:,au,;vva:,:r~e;;:s:.:id:,:i.:or . ._._~_:21':'2 .. 2:_-7_:22:1':'8':2'-"'.2:57'_'8'."3'__',70"'9"'9'-'34':"'.383"."__!izahat alarak İstanbula gitmiştir, 

i dört miHs kuvvetleri son günler 
de Wangmoon, Jimshan, Yang
tinlo ve Chungshan mıntakasile 
Canton deltasında karaya çıkarı

lan Japon kuvvetlerine karşı dün 
taarruz"' geçmişlerdir. Çinliler, 

düşmanı geri püskürtmeğe mu • 
vaffak olrn~lardır. Japon harp 

gemilerinden bit- kısmı da çekil· 
meğe mecbur olmuştur. 

Saat 12.35: Türk müziği: 1 -
............ - Bestenigar peşrevi. 

2 - Suphi Ziya • Saba şarkı: 

Semti dildare bu demler. 3 -
Haşim bey · Bestenigar şarkı: 

Kaçma mecburundan. 4 - Mah
mut Celalettin Paşa . Saba şar· 
kı: Firakın sinemi dağlar. 5 -
Hafız Hüsnü - Bestenigar şarkı: 
Çok sürmedi geçti. 6 - Aşık 

Mustafa • Saba şarkı: Bir esme
re gönül verdim. 

Saat 13: Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteorol-0ji haberleri. 

Saat 13.15: Müzik (Küçük or -

kestra - Şef: Necip Aşkın.) 1 -

Paul Lincke - Mizahi marş. 2 -

Edu.ard Künneke - Mai elbiseli 

hemşireler oteretinden marş • 

Final. 3 - Jac Grit • Çiçeklerin 

güzelliği valsi. 4 - Rich Heu • 

berger - Şarkta süitinden • Rak

seden kızlar. 5 - Ernst Soı:ıge • 

Köy evinde ışıklar (vals.) 6 -

Car! Frick - Ren kıyılarında hen 

evimdeyim. 7 - Alois Pacher -

negg - Viyana süiti. a) Küçük 

geçit resmi. b) Operada balet 

müziği. c) Grabende gezinti. d) 

Parterde atlı karınca. 

Saat 14.15 - 14.30: 

(Dans Müziği Pl.). 

Müzik 

Saat 18.30: Program. 

Saat 18.30: Müzik (Şen od• 

müziği - İbrahim Özgür ve Ate~ 

böcekleri.) 

Saat 19.05: Çocuk saat. 

Saat 19.35: Türk müziği 

sıl heyeti.) 

(Fa-

Saat 20.10: Neş'eli pl!ldar -

R. 

Saa.t 20.15: Müzik (Operetler • 

Pl.) 
Saat 20.30: Memleket saat a.., 

ya, ajans ve meteoroloji haber

leri. 

ıSaat 20.45 Türk müziği: 1 -

Tanburl Cemil - Mahur şarkıı 

Var iken zatında böyle hüsnü. 

2 - Latif ağa - Mahl.I<' şarkı: 

Düştüm yine bir şuhi sitemka • 

ra. 3 - ......... - Tanbur taksi • 

mi. 4 - Musa SUreyya • Mahur 

şarkı: Tacı hüsnün hükmeder, 

5 - Musa Süreyya - Mahur tar· 
kı: Halıi. kanayan kalbimi aşk a· 

teşi. 6 - ..... .. .. - Mahur &a~ 

semaisi. 7 - Rakımın - Uşşak 

şarkı: Silemem bir gün. 8 - ..... 

• Halk türküsü: Ali dağıdır da~ 

!arın hası. 9 - . .. . ... .. - Rumeli 

halk tür.küsü: Sabah olsun. 11 -

.... ..... - Rumeli halle türküsü,;.. 
Çıkayım gideyim be kuzum. 

Saat 21.30: Müzik, Cazband • 
, Pl.) 

Saat 22.45: Son ajans, spor ha-

1 berleri ve yarınki program. 

1 Singapora 3000 İngi
liz askeri gitti 

Londra, 12 - Singapurdan bil· 
dirildiğine göre mahalli garnizo
nu takviye etmek üzere Hindis

' tandan buraya 3.000 İngilib as
' keri gelmiştir, 

Kanada - Amerika 
Ottawa, 12 - Amerika ile Ka

nad"' murahhasları arasında bu· 
gün imza edilen bir itilaf muci -
hince iki memleketin tayyarele
ri, birbirlerinin hududu üzerin· 
de daha sıkı bir işbirliği temin 
edilecektir. 

Çvekoviç memleke
tine döndü 

Trieste, 12 (A. A.) - Faşist te

şekküllerini ziyaret etmek üzere 

dün Triesteye gelmiş olan Yu • 
goslav Başvekili Çvekoviç, oto -

mobille memleketine dönmüş • 

tür. 



Atatürk'ün 56 
hastalığından 
25 Temmuz Pazartesi günü 

Saraya avdet ettiler 
- 60-

Buradaki vardiyacılarla hiz- \ 
mete memur olanlar da farikın-

: \ia olmadan gönderildikleri fe.r'i ı 
hizmetlerle meşguldüler, yatın 

bı>ştarafındaki alt kısımlardan 
birer tarafa sevkedilmişler<!i. 

Ebedi Şefin istirahat ettikle
r i koltuğu hürmetle taşıyan dört 
kişi, den'ize indirilerek merdiven 
yanında bekliyen motöre doğru 
ilerlediler. Güvertede tenhaca 
ve kimseye görülmeden geçil -
mişti. Merdivenin tavasında kol
tuğu taşıyanlar durdular .. Çün
kü Dumlupınar henüz yata a
borda ettiği yerde duruyor, mo._ 
törün denize indirilerek merdi
ven başına geldiğini gördüğü i
çin motöre bineoeklerin yolla
rını ve motörün hareketinde şa
mandırayı göstermek için pro -
jektörünü yakmış, oraya çevrm 

tutuyordu. 

Ebedi Şef yine bu yolculuktaıı 
rahatsız olmuşlar, sarsılmrşlar -
dı ... 

Atatürkü rahat etmesi için ya 
taklarına bıraktıktan sonra hu -
sue! hizmetl<Arlarının eyadii ihti 
mamma terkaderek kendi dai -
reolerine gittiler. 

1 haziran 938 salı günü saat 14 
de maiytil birlikte Dolmabahçe 
önünde ayni şamandıraya bağla 
nan yata nakleden Atatürk 56 
gün süren hastalık devresinden 
sonra 25 temmuz pazartesi günü 
gecesi saat 22 de yattan ayrıla -
rak saraya avdet etmiş bulunu
y;ordu. Ebedi Şefin Savaronadan 
bu ayrılışları son ayrılışları ol -

muştu. 

Bitti 

Koltuğu bırakanlar seryaver 
vasıtasile Dumlupınara oradan 
çimasını almasını, uzaklaşması
nı tebliğ ettirdiler. 

rmTöRK:öN-! 
,ı SON ı • • + Dumlupınar süratle çirnasını 

aldı, provasını Boğaza çevirerek 
hızla yattan uzaklaştı. Denizde 
tamamHe tenha kalmıştı. 

İskele tavasında bekliyenler 
tekrar Ebedi Şefin istirahat et
tikleri koltuğu tuttular. Atatür
kü sarsmadan merdivenleri in
diler. Ambar kapağını açarak o
radan koltuğu motöre nakletti

ler ... 
Motör kı)>1IDettar yolcusunu 

aldıktan sonra derhal harekete 
geçti, Saray rıhtımına doğru sü
ratle yol aldı. Sarayın Muayid<ı 
salonunun merdivenlerine ya -
kın düşen orta rıhtım kap!sının 

önüne yanaştı. 
Burada da ayni vaziyetle kol 

tuğu dört kişi taşıyarak rıhtıma 
çıkarldılar. 

Ebedi Şefin hususi hizmetle
rine memur olan kuvafurları ön 
de giderek kapıları açtırıyor, gü 
zergiihta kimsenin bulunmama
sını temin ve buralarını gözden 

geçiriyordu. 
Saray merdivenleri, salon, 

ikinci kat merdivenleri ayni şe
kilde geçilerek Elbedi Şefin hu
susi dairelerine gelindi.. Atatür-

. kün buradaki yatakları hazır 
bulunuyordu. Ve bu şekilde aza 
mi ve titiz bir itina ile eyadii 
tekrimde taşınmalarına rağmen 

Gölcükte bir çocuk 
boğuldu 

Gölcük (İkdam) - Kazamızın 
Marnlar mahallesinden Ömer oğ
lu 12 yaşlannda bir çocuk, Ka • 
zıklıy.a yakın bir yerde hayvan
ları otlatırken, denize girmek is
temiş ve yüzme bilmediği için bo 
ğularak ölmüştür. 

Vak'a mahalline Kocaeli C. 
M. Umumisi Halil Hamdi Do -
ğu ile Hükumet Tabibi ve Göl • 
cük Emniyet Komiseri Hüsnü gi
derek kanuni takibata başlamış

lardır. 

3 lira yutan polisin 
muhakemesi 

Tophanede bir arabacıdan 3 
lira rüşvet alıp bu parayı yut -
maktan maznun polis memurla
rından Fuadın muhakemesine 
dün asliye 2 inci cezada devam 
olunm!liitur .. Muhakeme, evvel -
oe dinlenen şahitlerin ifadesin
de, mübayenet gördüğü için dün 
kü celsede bunlardan ikisini tek 

ı-ar dinlemiştir. 

Şahitler maznunun parayı yut 
tuğunda ısrar etmişlerdir. 

Neticede gelmiyen şahit 
Halidin celbi için muhakeme ta
lik olunmuştur. 

i GÜNLERİ l . ----~- . 
+ YAZAN: Rahmi Yağız ı 
ı Ebedi Şefin Savaronalda 56 + 
+. günlüık hayatlarını gösteren + 
+ tefrikamız burada nihayet bul ı 
+ du. + Hatırası her Türkün kal - + 
•+ binde bir ihtiram şulesi ha- •+ 

+ 
!inde yanacak ve yaşıyacak + 

+ 
olan Ebodl Şefin ebediyete + 
intikaline ·kadar olan 3 ay 

: 14 günlük Saraydaki hastalık : 
.i. ve tedavi devı:esini de yarın- + 
T dan itibaren IKDAM sütün-
ı larında karilerimize vermeğe : 

başlıyoruz. + t Bu tefrika uzun tetkikler + 
+ ve Ebedi Şefin yakınlarında + 

bulu~a~ zevatın müşahedele-- + 
+ rine ıstınaden muharrır Rah- + 
+ mi Yağız tarafından bilhassa + t gazetemiz için hazırlanmış bir + 
+ e<;erdir. + + Merakla ta~ip edilec~ğine + + şüphesiz nazarı\e baktıgunız + 
+ bu tefrikada Ebedi Şefin te- + 

1 

+ davi sıralarında cereyan eden + 
+ hadiselerde~ baş~a bu husus- + 
+ ta hekimlerın mutalea ve be- + 
+ yaoatını da okuyacaksınız. + 
···----------

Gölcükte hamiyetli 
vatandaşın teberruu 
Gölcük (İkdam muhabirinden) 

Kazamızın sayın şahsiyetlerin • 
den Bay Rauf Eksa t Halk evi, 
P ,rti binası yapılmak üzere 1000, 
mektep yapılmak için de 1000 
m ,tre salı·Jılt araz! teberrü et -

miş'ti.'. 
Evvelce de hayır cemiyetlerine 

mühim teberrülerde bulunan B. 
Rauf Eksat'ın, bu vatan•ever ha· 

reketi hürmet ve sevgi ile kar· 

şılanmıştır. 

Herekedeki güreşler 
Hereke (İkdam) - Bu hafta, 

Herekede yapılan yağlı güreş mü· 
sa bak,a ........ geniş bir intizamsızlık 

içinde cereyan etmişti~. Yağlı ve 

alaturka olan güreşler bermutad 

danışıklı bic· şekilde cereyan et

miş ve bu yüzder. zevkisz bir hal
de neticelenmiştir. 

Bu güreşlere Enver, Pomak 

Mustafa, Pomak Ahmet, Adapa

zarlı Arif, Babaeskili İbrahim 
' 

Adapazarlı Servet, Bekir, Mani-

salı Halil ve Mülayim pehlivan 

iştirak etti. 
Baş.a, Manisalı Halil ile Müla

yim güreşerek berabere kaldılar. 

Yarış muvaffakiyetle icra edildi 
Dün Galatasarayın denizcilik 

şubesi tarafından tertip olunan 
Boğazı geçme müsabakası bü -
yük bir intizam içinde yapılm"J 
ve yalruz Galatasaraylılara malı 
sus olan bu müsabakaya üç ka
tegori üzerinden 36 müsabık iş
tirak etmiştir. Bu seneye kadar 
İstanbul belediyesinin tertip et
tiği festivallerde yapılan bu mü 
sabaka bu sene Galatasaray klü 
bü tarafından tekrar edilmiştir. 
Müsabakaya yüzücülerden maa
da eski futbolcü Nihat ile hakem 
komitesi başkanı avukat Abdul
lah ta iştirak etmiştir. 

Bu mühim yarış Bebek ile A

nadoluhisarı arasında icra edil -

miştir. 

Saat 18 de bütün yüzücüler A

nadoluhisarı iskelesi yanından 

yarışa başlamışlar ve Bebekteki 

Galatasaray lokali önünde mü -

sabakayı bitirmişlerdir. Küçük, 

orta, büyük olmak üzere üç ka

tegoriye ayrılmış olan bu mü -

sabakayı tam 32 yüzücü muvaf -
fakiyetle bitirmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••• 
İ Buoünkü Spor i 
5 Hareketleri 5 
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: Vellefendl çayırında : 
• • 
• A • • t yarışlarının dördüncü • 
: haftası saat 10 1 • • 
: Şeref havuzunda : • • • • • 1 Istanbul Yüzme birincilik- • 
: leri finali saat 13 1 • • 
: Moda k d : • oyun a • 
• • • 
• Istanbul Yelken Teşvik : 
: müsabakası saat 14 : • • ••••••••••••••••••••••••m• 

! Yarışta alınan teknik netice -
ier şunlardır: 

Büyükler: 

1 - Sadullah 24.10 2 - Erler 
26.55, 3 - Murat 27.43. 

Orta kategori; 

1 - Mehmet 27.4, 2 - Kemal 
27.55, 3 - Ziya 27.57. 

Küçükler: 

1 - Nejat 32.31, 2 - Necdet 
33.14, 3 - Dundar36.-. 

lstanbul yüzme şampiyonluğu 
Dün iki Türkiye ve bir İstanbul 

rekoru kırıldı 
Su sporları ajanlığı tarafın

dan tertip edilen İstanbul yüz -
me şampiyonluğu müsabakala -
rına dün Beşiktaş klübü havu : 

zunda başlanmıştır. 
Büyük bir intizam altında ce

reyan eden müsabakalar yine i
ki Türkiye bır İstanbul rekoru 
kırılmak suretile muvaffakiyet
li geçmiştir. 

Bu sene iyi bir formda bulu -
nan Galatasaraylı Mahmut 400 
metrede Beykozlu İsmail 200 kur 
bağalamada yeni birer Türkiye 
rekoru yapmışlardır. Küçükler 
arasında yapılan kurbağalıda da 
Beşiktaştan Hikmet yeni İstan
bul rekoru tesis etmiştir. 

Müsabakalarda alınan netice

leri sırasle yazıyoruz: 
100 Metre serbest küçükler: 
1 - Bedri (Beykoz) 1.17.4, 

2 - Gültekin (Beşiktaş), 3 -
Tekin (Beşiktaş). 

100 Metre serbest kliipler: 
1 - Saffan (Beykoz) 1.8, 2 -

Ziya (Beşiktaş). 
100 Metre kliip harici: 

1 - Mahmut 1.2, 2 - Vedat 

200 Metre kurbağalama kü -
çükLer: 

1 - Hikmet (Beşiktaş) 3.12.3 
Yeni İstanbul rekoru. 2 - Musa 
(Beykoz), 3 - Yusuf (Beşiktaş). 

200 Metre kurbağalama klüp
ler: 

1 - İsmail (Beykoz) 3.9.4 ye

ni Türkiye rekoru. 
200 Metre kurbağalama k!üp 

harici: 

1 - Hikmet 3.30, 2 - Necdet. 
400 Metre Serbest küçükler: 

1 - İbrahim (Beykoz) 6,21, 
2 - Gültekin (Beşiktaş). 

400 Metre serbest kliip!er: 

1 - Tekin (Beykoz) 6.10.1, 

Su topu küçükler: 

Su topu müsabakasında Bey
koz ile Beşiktaş küçükleri kar -
şılaşınışlar ve Beşiktaş 6 - 4 ga
lip gelmiştir. Evvelce yapılan 

seçmelerde Beykoz küçükleri 
Beşiktaşa galip geldiğinden her 
iki takım bugün şampiyonluk i
çin tekrar karşılaşacaklardır. 

Dünkü müsabakalar netie<ı

sinde küçüklerde Beyıkoz 60, Be 
şiktaş 58, Demirspor 2, büyük -
!erde Beykoz 65, Demirspor 16, 
Beşiktaş 16 puan kazanmışlar -
dır_ Müsabakalara bugün de -
vam edilecek ve İstanbul şam
piyonu belli olacaktır. 
1116, 

---000--

İstanbul serbest 
birinciliği •• 

gureş 

İstanlbul Güreş ajanlığı tara
fınıdan iki hafta evvel yapılan 

seçmelerde derece alan güreşçi
lerimizin bugüne kadar Milli ta 
kımda yer alm"J ve halen milli 
takım kadrosunda bulunan gü _ 
reşçilerimiz arasında ayın 18 ve 
19 unda olmak ve iki gün _ 
d kmal edi"mek üzere bir İs
tar.bul serbest giıreş birinciliği 

tertip edilmiştir. Bu güreşlerde 
derec alanlarla milli takım gü
reşçileri arasında icra edilmesi 
lazım gelen ka.rşıla§mayı bir kat 
daıha güzelleştirecktier. Bu kar
şılaşmalar gece saat 9 da Tak _ 
sim stadında icra edilecektir. 

---o>---

Profesyonel güreşler 
Profesyonel sevbest güreş 

organizatörleri yeniden bir gü
reş organizasyonu hazırlamışla;r 
dır. Polonya, Romanya, Fran _ 

2 - Ziya (Beşiktaş). sa ve Korsikadan davet edilen 
400 Metr• kliip lıarici: dört profesyonel güreşçi ile bi-
l - Mahmut 5.12.3 yeni Tür- zim profesyoneller arasında ya-

kiye rekoru, 2 - Vedat, 3 - Ne pılacak karşılaşmalar 20 ağus _ 
zih. tos pazar günü Taksim stadın-

Türk bayrak yarışı küçükler: _ da yapıla.cı>ktır. 

1 - (İbrahim, Musa, Bedri) ---<>o--

Beykoz takımı 6.4, 2 - (Necati, yelken teşvik IDUSabakalarl 
ziya, Tekin) Beşiktaş takımı. 

Türk bayrak yarışı kliipleı·: 
1 - (Sa!fan, İsmail, Tekin) 

Beykoz takımı 5.56.1, 2 - (Firu
zan, Ferhat, Salahattin) Demir • 

spor takımı. 

İstanbul Su sporları ajanlı
ğı tarafından tertip olunan yel
ken birindliklerini ikinci teş -
vik müsabakası bugün öğleden 

sonra Modada yapılacaktır. Bir 
çok tecrübeli yelkenci ve tek • 

Yaş meyve 
ihracatı 

Salı gunü İngiltereye 
Üzüm ihraç edilecek 
Yaş meyva ihracı için bütün 

ha:ı:ırlıklar tamamlarunUjtır. 15 
Ağustos günü İz.mirden İngilte-
reye ilk üzüm mahsulünün ih
racı yapılacaktır. Evvelce A vnı
paya gönderilen yaş üzümler 
ambalajları içinde ekseriya bo
zuk çıktığından şikayetler etli _ 
lirdi. Ticaret Vekıl..leti bu yıl 
başlangıcında yeni ambal§j iş _ 
!erini yaş meyva ve sebze sa -
tış tarım kooperatifine bırak -
mıştı. 

Kooperatif yeni bir ambalaj 
usulü bulmuştur. Yapılan tec -
rübelerde bu usuller bütün yaş 
meyva ve sebwlerin bozulma -
dan uzun müddet kalacağı an -
!aşılmıştır. Yakında Almanyaya 
da yaş sebze ve meyva ihracına 
başlanacaktır. 

Fakat İngiltere şimdiden mü
hi.ın siparişler vermektedir. Bu 
sene Almanya ve İngiltereye ka 
vun de gönderilecektiı". 

Geçen yıl nümune olarak gön 
derilen tatlı kavunlarımız Av
rupada büyü kbir rağbet kazan, 
dığından bu mevsim mühim ka

vun ihracatı yapacağımız ümit 
edilmektedir. 

Esasen Bulgaristan bir iki se
nedenberi bilhassa Almanyaya 
çok mikdarda kavun ihracatı 

yapmaktadır. 

--000---

Komiser muavini Ethem 
mahkOm oldu 

Pangaltıda Hasan Şahin ismin 
de bir tütüncü den 10 lira rüşvet 
alırken cürmü meşhut halinde 
yakalanan Pangaltı merkezi ko
miseri muavinlerinden Ethemin 
muhakemesine dün asliye 2 in
ci cezada devam olunmuştur .. 

Dünkü celsede muhakeme he
yeti suçlu -hakkındaki kararını 
tebliğ etmiştir. Bu karara göre 
Elemin rüşvet aldığı sabit görü
lerek kendisi 1 sene hapse mah
kôm olunmuştur. Ancak; rüşvet 
parası 10 lira gibi az bir mil< -
darda olduğundan bu ceza 6 a;yo 
hapse indirilmiştir. Kendisi ay
rıca memuriyetinden de mah -
rum kalacaktır. 

----00-

ll Aç tan zehirlendi 
Limanımızda şamandırada 

bağlı duran İngiliz bandıralı bir 
vapurdan dün <Kilyozoı. isim· 
li zehirli iliiçları çıkarmakta o -
lan ameleden Derviş oğlu Ah
met isminde biri zehirlenme alii
imi göstermiştir. 

Kendisi hemen Beyoğlu has
tanesine kaldırılmıştır. 

----00-

Umumi mağazalar 
Müdürü geldi 

Umumi mağazalar şirketi u • 
mum müdürü Hakkı Mança şeh 
rimze gelmiş, dün liman işletme 
umum müdürlüğünde meşgul ol 
muştur. Tacirlere kolaylık ol -
mak üzere muhtelif yerlerde a -
çılması kararlaıştırılan umumi 
mağazalar için esaslı surette tet 
kikata başlanmıştır. İlk olarak 
Mersinde açılan umumi mağa -
zadan faydalı neticeler elde e -
dilmekte olduğu gözöııünde tu -
tularak umumi mağaza adedi -
nin ar.ttırılması muvafık görül
mektedir. 

Bu maksatla tetkiklerde bu -
lunan umumi mağazalar müdür 
umumisi şelırimizde kurulacak 
mağazalar için alakadarlarla te
maslar yapmaktadır. Umumi 
mağazalarda muhafaza için bı -
rakılacak !!§yaya mukabil arzu 
eden tacire borç para verile -
cek, cüz'i bir faiz alınacaktır. 

nelerin gireceği müsabakalar 
çok ehemmiyetle takip olun -
maktadır. Yelkencilerimizi.w. ge
çen haftalarda dost R<>menlerle 
yaptığı müsabakalarda aldığı 
derceler bu milsalbakaların e
hemiyetini bir kat daha arttır
maktadır. . . 

Yazan: Rahmi Yağız 
. ..~ -~ ~· - --- - -

TURGUT REİS 
Turgut Nerede? 
Bir sabah Rozettayı Turgudun 

lahdi Üzerinde buldular 
56 -

Levent buna omuz silkti: 1 
- Haydi atla öyle ise! 

Rozet ta kendini kaldırıp san 
dala attı. .. Leventle birlikte .ka
raya doğru gittiler . .Sahile çı

kınca Jevende sordu: 
- Turgut reisin cesedi nere

de? 
Levent eliyle Turgut tepeyi 

işaret etti: 
- Te karşıda! O topçu met

rislerinin bulunduğu çıplak te
pede! 

Rozetta saçlarını rüzgara kap 
tırıp eteklerini pırpılatarak bir 
ölüm yarışçısı hıziyle güllelerin 
altında bulunan tepeye doğru 

koştu ... 
Hasan Paşa muhasarayı ida

re ediyor, vezir Mustafa Paşa ile 
kap~1n Derya Piyale Paşa da 
ayni mahalde harbin safahatını 
takip edıyorlaııdı .. Akşam yaklaş 
mış, muharebe tavsar gibi ol
muş, leventler Turgut reisin nıl 
şını gemiye kaldırmağa hazır

lanırlarken Rozetta tepeye var
m1'jtı. Genç ve güzel kız tepede 
vezirlere baktı. Sonra üzerinde 
kırmızı kadife örtü çekili naşı 

keşfetti. Oraya koştu ... Levent
lerin arasından avcı önünden ka 
çan bir ceylan çeviklik ve kıv
raklığile süzülerek örtünün ü
zerine diz çöktü, bir ucundan tu 
tarak cesedin üzerinde sıyırdı .. 
Turgudun s;ığ tarafı parçalana
rak pıhtılaşan kanların sakal • 
!arına bulaştığı sapsarı yüziyle 
karşılaşınca dehşetli bir çığlık 
kopardı.. Sonra cesedin üzerine 
kapandı ... Bu kanlı, kırçil sakal 
!arı gözyaşlarile yıkıyarak ka -
na kana, d3vüne dövüne yoluna 
ağladı.. Saatlerce hıçkırdı ... Bu 
levha, harbin sarstığı sinirleri 
ve Turgudun şahadetile karma
karışık bir hal alan kafalarile 
seyreden leventlerin ve vezir
lerin rikkatine fevkalade do -
kunmuştu ... Onlar da sakalla -
rından sızan gözyaşlarına yol 
vermişlerdi. .. 

Bu göı>;yaşları Turgudun ş~ 
hit naşına en temiz hislerin sü
zülerek sulaşml§ bir üadesi ha
linde ilk ve son temeli yaptı. 

Rozettanın hıçkırıkları karan 
!ık basıncaya kadar sürdü. Ka
ranlığın i1k izleri ile birlikte kes 
kin ateş naşın gemiye nakline 
en müsait fırsatı hazırlamıştı .. 
Leventler Turgudu örtüye sara
rak bir sedyenin içine uzattılar. 
Akdenizin tek hakimini kara -
dan baştardasına omuzlıyarak 

taşıdılar. 

Rozetta adeta mecz~Iaşm1'}
tı. Cesedin önüsıra koşuyor, fer 
yatlarla saçlarını yoluyordu. 

Turgutlu, sabahleyin sağ çıı. 
tığı reis baştardasının baş gü -
verıesine koydular.. Onu çok 
sevdiği ve ·kendi kılıciyle zap -
tettiğl Trablusugarbe götürmek 
üzere gemi o gece hareket et ti. 

Hava, yaz olmasına rağmen 
sisli ve hafif yağmurlu idi. Gö
kün ağladığı büyük deniz çocu
ğu, naşın başında harap ıbir hal
de ağlıyarak nöbet bekliyen Ro 
zettanın göz yaşlarile sulanarak 
22 ıgünlük bir yolculuktan son
ra Trablusugarbe vardı. Orada 
Türk denizcisinin şöhret ve şe
hametine layık bir cenaze alayı 
ve merasimle sağlığında vasiyet 
ettiği şehrin garbindeki mezar
lığa götürülerek oradaki cami
in avlusuna defnedildi. 

Rıozettayı içten bağlı bulun
duğu Turgudun mezarından 

kiım;eler ayıramadı.. Bir hafta 
devamlı 'bir bekçilik ve gözyaşı 
devresinden sonra bir sabah o-
rada, Turgudun lahdi üzerinde 
mermerler kadar soğuklaşan 

genç kızın narin cesedini buldu
lar ... 

Turgut yarattığı tarihide be
raber götürerek Trablusun kup 
kuru topraklarına giderken ter
temiz ve içli bir gönülle bağlı 
bulunan dildadesinin yanıbaşın-
da mevki almıştır... ı 

-BİTTİ- . 

Şehrem\ni çocuk Esir- Çocuğunu boğmaktan 
ge re Kurumunun suçlu kadin dün sor-

deniz gezintisi guya çekildi 
Şehremini Çocuk Esirgeme Ku- Evvelki gün gayrimeşru ço. 

rumu Başkanlığından: cuğunu; gece uyurken ağzına 

Çevremizin yoksul ve yetim yastık tıkıyarak öldürmek su _ 
yavrularına bir yardım olmak ü- çile _ yakalandığını yazdığımız 
zere Kurumumuz tarafından bü- Bayan Şöhret hakkında dün talı 
yük fedakarlıklarla 26/8/939 cu- ki.kata devam ounmuştur. Ba _ 
martesi günü saat 13,30 dan gece yan şöhret ve ev sahibesi Ka • 
1,30 a kadar büyük bir deniz ge- müran dün sa·bah adliyeye ge 
zintisi tertıp olunmuştur. Bilet- tirilınişler ve sorguya çekilmiş _ 
lerinizi ehven fiatlarla Eminö- 1 d' ev ır. Kendisi, bir iftir,aya uğ 
nünde Nimet, Beyazıtta Altın d • d ra ıgm a ısrar etmekte ve hep 
tayyare piyango gişelerinden te-- ağlıyarak böyle söylemektedir. 
darik edebilirsiniz. 

Yenicami önünün tanzimi Yaralamak 
Galata Çığırnakkaş sokak Ke 

Yenicami önünün tanzimine 
ait bir plan meydana getirilmiş
tir. Camiin etrafı Küfik denilen 
cami taşlarile süsleneoek, bu iş
de renkli taşlardan da J.stifade e
dilecektir. Camiin, Balıkpazarı, 

meydan ve kemer cihetlerinde 
·birer merdiven yapılacaktır. ............... _ .. _, 

1 KISA HABERLER 1 ............. - ....... 
* Samatya Nahiye Mildürü 

Nuri Şişli Nahiye Müdürlüğü -
ne tayin edilmiştir. 
* Taksim bahçesindeki gazi· 

noya konacak tesisatı ayın 14 
ünde ihale edilecektir. * Temizlik amelesinin temi2-
lemekle mükellef olduğu sokak 

!ardan ayrıldıldarı görülmüş • 
tür. Vazifesinden ayrılan amele 
cezalandırılacaktır. 

malin kahvesi üzerindeki odada 
oturan Arif oğlu AMullah ile 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye ca 
misi içinde kalhveci Azizin ya -
nında oturan İyas oğlu Hüseyin 
Arifi yaralamıştır. Yaralı İtalyan 
hastahanesine kaldırıhn!§, suçlu 
yakalanmıştır. * Ge<likpaşa Tülcü sokak 12 

sayıda oturan 15 yaşında Ava

dis, 12 yaışında Vartan tarafın -

dan sağ omuzundan hafüçe ya,

ralanmı.ş ve suçlu yakalanarak 

tıllııkikata başlanmııştır. 
1 * Yenişehir Sazlıdere 12 nu 

marada oturan Tanaş oğlu Klar 

anti müracaatla ayni sokakta 

oturan 11 yaşında Tevfik oğlu 

Hasan Pilavcı taxalından yara

landığını iddia etmiş ve suçlu 

yakalanmJ§tır • 
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Asıl casus yakalandı 
Klara bir ay sonra idama mah
kum oldu ve Elektrikli sandalya 

üstünde can verdi 
60 -

Kla:ra, alcktrikli 
lini kaytıetmedi. 

Bandalyeyıe 

Daima §Cn 

liini silkfuıetle 

Cak çok heyecanlıydı. 
Tom soğuk kanlılığını mu'1ıa

t,aza ediyordu. 
Vapurun orta katında bir ka

maraya indiler. Kaptanlar, ge
miciler telaş için.de söyleniyor -
!ardı: 

- Makinenin bozuluşunda hik 
met varını§. Böyle bir tesadüfle 
casus meydana çıkarıldı. 
Kapıyı açtıkları zaman, Bobl 

deli gibi, gözlerini açmış, ka -
maranın bir köşesine sinmişti. 

Cak ilkönce, elde edilen ev -
rakı gözden geçirdi. 

- Evet, dedi, bunların hepsi 
de hükümetin esrarına ait dos -
yalardır. 

Ve Bobinin yüzüne 
sordu: 

bakarak 

- Kimin hesabına gidiyor 
dun Madri.de? 
Bobı ağzını açmıyordu. 

Cak: 
- Ben seni söy !etmesini bili -

rim. 
D•vordu. Gemide fazla kal -

mad1lar. 
Bobi'yi yakaladılar, polis mü

düriyetine getirdiler. Bolıi, her 
şeyin mahvolduğunu anlamıştı: 

- Aksi şeytan ... Vapurun rna- ' 
ldnesi de bozulacak zamanı bul 
du. 

Diyerek taliine küsüyordu. 
Artık polisin eline düşmüştü. 

Bu işden yakasını kurtarmak i
çin bütün mes'uliyeti Klaramn 
üstüne yüklemekten başka ne 
yapabilirdi? 

ilfü taraftan Cak, öbür taraf
tan Tom, Bobi'nin etrafını sar -
mışla.-: 

- Hakikati bize söylersen, 
cezanı hafilletiri:z.. diyorlar ve 
ağzından laf almağa çal:ı.ş1yor -
!ardı. 

Bobi'nin Klara hesabına 
çıktığı anlaşılmıştı. 

Cak: 

yola 

- Klaranın şimdi nerede oldu 
ğunu sen bilirsin! Haydi, bize 
onun yerıni söyle. 

Diye bagırıyordu. 
Bobı'nin mukavemeti kırıl -

mıştı. 

- Kollarımdaki kelepçeyi çö 

---oturacağı dakikaya kadar itida-
göründii ve sigarasını içerek, ta
karşdadı. 

zünüz .. size Klaranın son ika -
me~gahını söyliyeceğim. 

Dedi. Cak kurnazca davrandı. 
Bobinin kollarını çözdü: 

- Biraz sonra seni serbest 
bırakacağım. 

veyınce, saf kalpli Bobi bül
bül gibi anlatmağa başladı ve 
Klaranın oturduğu son 77 nu 
maralı odanın adresini verdi. 

* Tom, Bobinin başında kalmış-
tı. 

Mister Cak, maiyetine bir kaç 
memur alarak, Klaranın bulun
duğu apartımana gitti. 

Garip bir tesadüf eseri ola -
rak, Klaranm odasından iki ha
mal, büyük bir sandık çıkarma

ğa çalışıyordu. Odanın kapısı a
çıktı. 

Klara o gün odasını terkede -
cek ve Meksikaya kaçacaktı. 

Tren biletini bil" almıştı. 

Memurlar Klarayı uzaktan gö
rerek tabancalarını çektiler: 

- Davranma, Klara! Ateş 

emrini aldık. Canını yakarız! 

Klara beklemediği bir za -
manda polislerin odasına geldi -
ğini görünce şaşırdı. İspanyol 
casusu vaziyetinden o kadar e
mindi ki.. Meksikaya geçince her 
şey unutulacak sanıyordu. Ve 
Nevyorktan kolayca kaçabilece
ğine inanmıştı. 

Memurlar derhal Klarayı ya
kaladılar. Kollarına kelepçe vur 
dular. 

Klara o zaman kanunun pen
çesine düştüğünü görmüş ve po
lislere: 

- Bu kelepçeyi kollarıma de -
ğil, kalbime vurunuz! Çünkü be 
ni rnağlüp eden kalbimdir. 

Derni~ti. Gerçek, Klara, üze
rine aldığı bu vazifeyi yapar -
ken, zaman zaman hislerine 
mağlup olmasaydı, onu dünya -
nın bütün sivil polisleri bır ara
ya gelse yakalıyamazdı. 

Klara yalnız casusluktan de -
ğil, başka suçlardan ötürü de ce
za görecekti. 

Memurlardan birisi, hamalla
rın taşımak istediği sandığa 
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- Sandığı açalım, Mister! de
di. İçinde bir insan cesedi var 
sanıyorum. 

Klara bunu duyunca sapsarı 

kesildi. 
Sandığı -Cakın emrile- merdi

ven üstünde açmağa başladılar. 
Çok sürmedi.. sandık açılır açıl
maz beyaz bir örtüye 8arılrnış o
lan (Nelli) nin soğumuş cesedi 
meydana çıktı: 

Cak kaşlarını çatarak: 
- Alçak kadın! -diye bağırdı

Bu masum kızın canına nasıl 

kıydın-. Mister Diks~n kaç 
gündür aradığı hu zaıvallıyı ne-.' 
den öldürdün? 

Klara soğuk kanlılığını mu -
hafaza ederek, polis hafiyesine 
cevap verdi: 

- Size hesap ve:rımeğe rnec -
bur değilim. Mücrim olduğumu 
itiraf ediyorum. Vatanım hesa -
bına aldığım vazifemi ifa eder
ken, önüme çıkan bütün engel -
!eri yı15malrtan çekinmedim. 
Haydi, şimdi siz de vaziienizj ya 
pınız! 

Zabıta memurları. İspanyol ca 
susunu yakalayıp götürdüler. 
Bir ay sonra Klara elektrikli san 
dalye üzerinde can verdi. 

-SON-

TOTALİTER DEVLETLER 
Dizanter nin başka 

bir nevi 
Bu nevi dizanteriye anıipli 

dizanteri derler. Sıcak memle
ketlere Jıas olan bu nevi dizan
teriye memleketimizin mutedil 
Jıatta soğuk olan noktalarında 

tesadüf edildiği gibi Avrupada 
da bu hastalık tanınmış hasta
lıklardandır. 

Japonya, 
ile askeri 

Japonyanın siyaseti enternas
yonal aktüalitenin ön safında 
kalmakta devam ediyor. Birle
şik devletler tarafından Japon • 
Amerikan ticaret ve seyrüsefer 
muahedesinin feshi, Tokyo'da 
devam eden İngiliz - Japon mü· 
zakerelerinin uğradığı müşkü !at, 
Japon hükfunetini hassaten rneş· 
gul eder görünen İngiliz • Fran
sız - Rus paktı hususundaki Mos
kova görüşmeleri, nihayet harp 
ilan edilmeden, Dış Mogolistan 
brafında vukua gelen harekat, 
bütün bunlar, Çin'de basit bir 
tedip seferine çıkmışken iki se
neyi mütecaviz bir zarnandanbe
ri hakiki şümulü haiz, büyük fe
dakarlıklar istiyen ve henüz ne
ticesi belirsiz bir harbe girişmiş 
bulunan büyük bir memlekette 
sinir gerginliğini arttırmaktadır. 

Antikomjntern paktın kati bir 
Alman - İtalyan - Japon ittifa
kına kalbi ihtimali hakkında her 
yanda neşredilen haberleri bu 
hadiselerin icabettirdiği bir ihti
yatla telakki etmek lazımdır. 

Japonya'run Berlın ve Roma el
çilerinin halen Come gölünde 
Este villasında umumi vaziyeti 
ve Japon dış politikasının takip 
etmesi li\zımgelen istikameti gö
rüşmek üzere buluşmuş olduk
ları keyfiyeti üzerinde bilhassa 
israr edilmektedir. Berlin ve Ro
ma elçilikleri ataşemiliterlerinin 
huzuriyle bu iki diplomat ara
sında yapılan görüşmelerin had· 
dizatında hiç bir istisnai tarafı 
yoktur. Japon elçileri arasında 
fikir teaitileri nadir değildir. 

Berlin ve Roma'da daha evvel 
bu neviden görüşmeler yapıl

mıştır ve Japon diplomasisine 
gerekli görüş vahdetini temin 
için bunlar belki de faydasız de· 
ğildir. Fak&t bu vakıalarla, bu 
neviden toplantıların bir Alman 
- İtalyan - Japon ittifakının ak· 
diyle neticeleneceğine hüküm 
""rmek arasında hayli mesafe 

• 
Almanya ve ltalya 
ittifak yapacak mı? 

1
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Japon kumandanlarından bir kaçı 

iki diplomatın Tokyo hükumetine 
Japonya'nın Alman - İtalyan si
yasi ve askeri paktına iltihakını 
teklife karar vermiş oldukları. 
tebarüz ettiriliyor. Bu teyide 
muhtaç bir gazete havadisidir, 
fakat doğru olduğu kabul edil
se bile, bundan yalnız şahsi te
mayülleri malfun olan J~pon

yanın Berlin ve Roma elçileri
nin görüşmeleri neticesinde hü
kumetlerine Alman - İtalyan as
keri ittifakına iltihakı teklife 
mütemayil oldukları manası çı
karılabilir. Fakat Japon hüku
metinin bu tavsiyeye ehemmi
yet vereceğini ve siyasetin buna 
göre tayin edeceğini ispat etmek 

sandırabilecek her türlü teşeb

büslere muhalefet ettikleri ma

lumdur. İngiltere ile müzakere

lere girişilmiş ve bu müzakere

lerin devam etmekte bulunmuş 
olması şimdiye kadar en müfrit 
askeri unsurlara hükürnetin te
mayülleri galip geldiğini ispat 
eder mahiyettedir. Bununla be
raber J aponyanın Alman - İtal
yan ittifakına muhtemel bir ilti
hakı meselesi, hiç olmazsa naza
ri sahada, ortaya konulmuş bu· 
lunuyor. Aylardanberi bu hu
sus müzakere edilmektedir. Fa
kat şimdiye kadar Tokyo hükii
metinin kat'i tercihini yaptığım 
gösterecek hiç bir alamet belir
memiştir. 

Dizanterinin amili olan basil, 
diğer bütün mikı:oplarla birli.ide 
nebatat sınıfından sayıldığı hal 
de amip, hayvanat sınıfından 

ve onların en küçüklerinden ve 
en çok hareket edenlerindendir. 

Amipin intihap edip de yer -
leşmiyffeği hiçbir uzuv yoktur. 
En ziyade tercih ettiği uznv ise 
karaciğerdir. 

Bu sebepten dolayı amipli 
dizanteriyi daha başlangıçta i
ken tedavi ettirmek icap eder. 
Ant.ipli di2anterinn kat'i ilaçla
rı vardır ve bu ilaçlar yakın za
manlarda keşif ve tertip edilmiş
tir. Bu ilaçların te•iri kat'i ise 
de hastahğın tedaviye rağmen 
iyileşmemesi halinde miitehas -
sıs bir doktora müracaatı ihmal 
etmemek de en büyük ihtiyat 
hareketidir. 

fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuLu söyliyelim 

Keramettin Ba 
ı şaran (Kadı -

köy) - Ciddi 
ve ağır başlı 

bir tip. Kendi
isne ve zekası
na güvenen bir 
•karaktere rna -
likt.ir. Yapaca
ğı işleri iyice 
düşündük t e n 

sonra karar verir. K&rardan ko 
lay kolay dönmez. Arkadaşları 
arasında ciddiliği ile tanınmış _ 
tır. Herk!.'ISin hürmet ve muhab
betini kazanm>Ştır. Dikkat ve, 
intizama riayet etmesini sever. 

Muharrem Tok 
cael (Toplhane) 
- Kendi halin
de bir iş ada -
mıdır. Başkası

nın dedikodusu 
na •karışmaz. İyi 
bir aile eıık.e -
ğidir. Dikkat ve 
intizamı sever . 
Bilhassa sıhha-

* 

tine çok itina ile bakar. Yaptğı 
işlerde muvaffak olmuştur. Çok 
hassastır. Kendisine hoşa gitmi
yecek biı· söz gelmesini katiyen 
istemez. Fazlaca abn,gandır. 

---000--

Trenden duştu 

Almanların meşhur Doyçland gemisi 

Bütün bunlar da Japonyanın 
bugünkü vaziyetini değiştirmek 
için ciddi gayretlerden ziyade si
yasi tetkik mevcut olması ihti
mali büsbütün uzak değildir. 

Roma bile bu noktadan emin gö
rünmüyor, çünkü bazı telgrafla
ra göre, Roma, iki Japon elçisi
nin beyanatlarının, Este villa
sında yapmış oldukları görüş

melerin mevzuunu ifşa etmiş ol
maları dolayısiy le, sadece bir 
manevradan ibaret olmasından 
şüphe etmektedir. Hakikaten, 
böyle bir meselenin, gerçekten 
derin bir surette tetkike tabi tu
tulmuşsa, aleniyete dökülmesin
den haklı olarak hayret olunabi
lir. Bu itibarla bütün bunlar da 
Moskovada yapılan Fransız -
İngiliz müzakereleriyle birleşik 
devletlerin kararına enternasyo
nal sahada Japonyanın bir ceva
bı nazariyle de bakılabilir_ Ja. 
ponya Londra, Vaşington ve Mos
kova üzerinde, demokrasi dev
letleriyle normal münasebetler 
tesisine muvaffak olmadığı tak
dirde Almanya ve İtalya ile itti
fak akdedebileceğini ihsas ede
rek, tazyik yapmak ister. Bu 

1 numaralı marşandiz katarı 

ile Edirneden şehrimize gelmek 

te olan mezkfır katar gardifreni 

Bayram Çeker, tren Alpulluya 

yaklaşuken muvazenesini kay -

bederek aşağıya yuvarlanmış -

tll'. Yaralı gardifreıı hemen Al

pullu hastanesine yatuılarak te

davi altına alınml§ ve dün de ' 

şehrimize getirilmiştir. 

vardll'. Roma ve Berlin'in, de
mokrasilerin sıkı birliğini boz· 
mak maksadiyle inandll'maya 
teşebbüs etmeleri mümkündür. 
Onun için Almanya ve İtalya'da, 
iki Japon elçisine atfedilen be
yanatın enternasyonal kamoy 
hesabına istismarına gayret e
dilmesinde şaşılacak bir tar af 
yoktur. 

Bu beyanatın hakiki mahiyeti 
nedir? Evvela Este villasının bu 
rnülfıkat için gelişi güzel intihap 
edilmiş olmadığı, çünkü Japon
ya antlkomintern pakta iltihak 
ettiği zaman iki memleket ara
sında anlaşmaların akdi sırasın
da Alman ve İtalyan dış bakan• 
Jarının burada buluşmuş olduk· 
!arı kaydediliyor. İki elçi şunu 
da ilave etmişler: .Bu bizim için 
bir uğurdur, ve biz Tokyo'nun 
mihver siyasetine daha sıkı bir 
iltihakı ihtimalini geniş ölçüde 
tetkik ettik.> İtalyan kaynakla
rının neşrettikleri bir haberde 
.Come'de Japonya'nın Roma ve 
Berlin elçiliklerinin maiyetleri 
arasında toplanan malumata gö
re, dünkü görüşmeleri esnasında, 

de 18zımdır. Japonya'nın Bedin 
elçisi B. Hiroşi Oşina, malfım 

olduğu üzere, Cermanofil gay
retkeşliğinin bizzat Tokyo tara

fından teskin edildiğini birçok 

defalar görmüştür. Unutmama

lıdır ki eninde sonunda impara

tor karşısında mes'ul olan ve 

kararı verecek olan Hunamura 
kabin esidir. 

Dikkate değer olan şudur ki, 
Japonyanın Berlin ve Roma el
çileri arasındaki müliıkat, gaze
te haberlerine inanılırsa, başlıca 
askeri şeflerin Tokyo'da yaptık

ları bir içtimala ayni zamana 

raslamıştır. Bu şefler de gfıya 

antikornintern paktın iki totali
ter devletle kat'i ittifaka kalbini 

istemişler. Eğer vakıa doğruysa, 

vaziyete yeni hiçbir şey getire
cek değildir. Çünkü Japon aske
ri şeflerinin böyle bir ittifaka 
açıkça mütemayil oldukları, fa
kat asıl siyasi unsurların Japon
yanın kat'i surette Almanya ve 
İtalya yanında garp demokrasi
lerine karşı mevki aldıklarını 

manevranın hedefine erişeceği 
ve Tokyo hükı'.ımetinin general
leriyle diplomatlarının sözlerin· 
den mesuliyetini ortaya koyan 
filiyata geçeceği muhakkak de
ğildir. 

---··---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılar mızı derhal keser. 

- • lcabıada günde 3 kaşe alınabilir. • -
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Dağlar Kralının Hakiki Hayat ve I'laceraları 

KiCi EFE 1 -· Yazan: Zeynel Besim Sun 

Artık Çakıcı efe gailesi 
bertaraf edilmişti 

Çakıcı ve yanında bulunan zeybekler Kay
makamın huzurunda silahlarını boşa. ttılar 

-- 60 -

Jandarma neferi tereddüt i - ! ........................ .. 
çınde iken komiser Eşref bey ı Ok ı 
yerinden kalktı, kapının arkası- ı uyucu/ara ı 

sa derhal ikisini de öldürecek r 

ti. 
i~te bu şekilde heyetin yanına 

kadar geldiler. Sa it paşa Çakıcı 
efeye heyet namına kitap etti: 

- Hoş geldın, safa geldin efe. 

na geldi: ı ı 
_Sen kimsin oğlum? ı Ç k Ef d • i 

ı a ıcı eye aır • _ Mehmet, Mehmet, .kapıyı •ı i 
açın size bir sözüm var.. ı bir izah 

:&jref bey binbir ihtiyatla ka - ı Eski İKDAl\l'ın neşre ı 

Buyurun, hükumete gideceğiz. 

Çakıcı çetesi efradı silah te -
tikte vaziyet almışlar, her türlü 
taarruz ihtimaline karşı hazır 
bir tavır takınmışlardı. Bu şe -
kilde hükumete gelindi. Kayma
kam odasında efe kendi silfıhı -
nı köşeye dayayarak önüne otur
du. Yanıbaşına Sait paşa otur -
muş, d'ğer zevat da kendilerine 
göre birer mevki alınıştı. Zey -
beklerden bir kısmı yolları tut
muşlardı, bir kısmı ise cfelerile 
beraberdiler. 

pıyı açtı. Kaymakam da, komi- ı başladığı Çakıcı Efe tefrika- ı 
&er de korkuyorlardı. Bu sebep- ı mıza, evvela devam etmek ta- ı 
le ihtiyatlı davranmak icap edi- ı savvurunda idik. Fakat, bila- ı 
yordu. Şaka değil; Çakıcı efe i- ı hare dü§ündük ki, eski İkdam ı 
di bu ... Ödemişe de iner, kenqi- i okuyucuları tarafından takip i 
Jerini bastırıp öldürüverirdi. d"I b d t e ı en u ~ere enm e - • 

Kapı açıldı, içeriye bir zey - ı menin, yeni iKDAM - Sabah • 
bek girdi. Doğruca odaya gitti, ı Postasının binlerce okuyu- ı 

. 6 elam veııdi ve kaymakam ve- ı

1 
cusu için bir manası olmıya- f 

kili Şakir beyle komiser Eşref caklır. Çünkü, yeni okuyucu-
beyin karşısında diz çokerek o- !ar, ~•erin baştarafını oku - f 
turdu. i maıııışlardır. Bunun içindir ı 

Kaymakam vekili Şakir bey : ki, Çakıcı Efe tefrikamızı şim ı 
sordu: • ılillk kesmeği muvafık bul - ı 

- Sen kimsin oğlum?ı ı duk. E•erin muharriri ile ile- ı 
- Bana Deli Mehmet der - ı ride brr yeni anlaşma yaparak ı 

!er efendi, Çakıcı tarafından ge- • ve romanı yeni baştan ve ta- ı 
liyorum. Beni buraya o yolladı.. ı mamını tefrika etmek aı~zu ı 

Ortalıkta korkudan şafak at- f sundayız. : 
mıştı. K.aymW<am vekili dilini ı İKDAM _ Sabah Postası ı 
yutacaktı. f yeni tefrikaları, yeni hamide- f 

Şakir beyde 3ÖZ: .söyliyecek ı rile neşriyata başlarken, bu 
hal kalmanuştL Bu sebeple ko- ı küçük izahı yapmak mccbu- ı 
miser Eşref bey deli Mefımet ı riyetinde kaldığından, büyük ı 
olduğunu söyliyen adama hitap ceessür duyduğunu okuyucu - ı 
etti: arına maalitizar beyan eder. ı 

- Pek81A .. Hoş geldin, safa --............ ....: 
geldin efe. Ça.kıcı bizden ne i§: 
tiYor ki seni ıburaya yol.lamı§? 

. Deli Mehmet dizlerinin ii&

tünde oturuyordu. Koımiserin 

suali iiı>erine biraz doğrulur gi 
bi bir vaziyet aldı. Ağır, ağır 

söylemeğe başladı: 

- Kaymakam efendi gelir 
gelmez Kamalının evini yaktır
mış, karısını hapse attırmış. Her 
kes gibi Efe de bunu işittL Eşki
ya kısmı böyle evini yakmakla, 
karısını hapse at.rruıJda gelip tes 
lim olmaz. Kamalı bizim düş -
manımız amma Kaymaıkam efen 
dinin bu işini beğenmedik. Efe 
bu sebeple beni çağırdı, Meh -
met, var, Ödemişe git, yeni kay
makam efendi gelmiş, onu gör, 
kendısıne de ki, şayet Çı>kıcının 
da vını yakmağa kalkarsa hak
kında fena olur: 
Şakir bey derhal atıldı: 
- Haşa .. Vallahi böyle bir 

fikrim yoktur. -
- Yok oldtıkunu biz ne bile

lim kaymakam ağa? Efe belki 
öyle etmeğe kalkarsın diye be
nı yolladı. 

- Efenin teslim olmağa ni
yetı yok mu? 

Delı Mehmet ga,yet zeki ve 
kurnaz bir adamdı. Şakir beyin 
bu saflığı hoşuna gitti, kendisi
le bıraz da ala:y etmek istedi: 

- Efe dedi ki; ben teslim o
lursam mutlaka yeni Ödemiş 
kaymakamına olurum. Başkası
na dıinyada teslim olmam. 

Şakir bey bu defa da sevin -
cınacn dilini yutacak hale gel
mışti. DerhAJ. giızleri parladı ve 
Delı Mı>hmede hitap ederek: 

Efe bana teslim olsun, kı
lına hata ge!mez dedi. Eğer is -
tersenız komiser beyi yanınıza 

rchın vereyim. Gidip Efe ile ko
nuşsun. 

Del, Mehmet alayı kafi gör
müş oıac~ ki, tebessüm etti: 

- Yaa ... Komiserin falan lü
zumu yok. Ben gider, Efeye ola
nı, biteni haber veririm. 

Ve ka\ktı gitti. 

Deli Mefımet gittikten sonra 
komiser Etref bey ayağa kalktı: 

- Kaymakam bey bana mü.-

saade, dedi, ben İzmire gidjyo
rum. 

* İzmir, Aydın, Manisa, Öde -
miş, Tire, Bayındır, Muğla, Mi
lis havalisi bu havadisle çalka
nıl'ken Çakıcı efe maiyeti erkli 
nile beraber Ödemiş yollarını 
tutmuştu. Telgraf tellel'i her ta
rafa bu havadisi yayıyor, mülki
ye amirleri de keyfiyetten (te
baai şahaneyi) haberdar etmek
te gecikmiyordu. Guya hüku -
met büyük bir iş görmüş, mu -
azzam bir zafer kazanmış gibiy
di. 
Başta Sait Paşa olduğu halde 

r İzmirden gelen heyetle Ödemiş 
memurin ve eşrafından seçilen 

·heyet Ödemiş haricine çıkmış -
!ar Çakıcı efeyi istikbale gitmiş
lerdi. Ödemişte halk büyük bir 
heyecan ve merak içinde idi. 
Aca.ha Çakıcı efe Ödemişe na-
sıl girecekti? 

Zavallı jandarmalar karnilen 
silahlarından tecrit edilmişler -
di. Hükı1met kuvveti Çakıcı efe
nin satveti karşısında iflas ve 
inhilil etmişti. Çakıcı Mehmet 
avenesiyle birlikte kollarını sal
lıya sallıya ve hükii.ınetle mağ
rurane alay ede, ede Ödemişe 
girecekti. 

iNihayet Çakıcı çetesinin piş -
darı göründü. Bu pişdar deveci,<. 
nin Kör Mehmetti. 

Kör Mehmet daha evvel efe -
den talimat almıştı. Bu talimat 
mucibince atını sürdü. Müstak
bilin heyetine yaklaştı ve Sait 
paşaya hitap etti: 

- Paşa ... Kaymakamı, kadıyı 
rehin olarak bize vereceksin. 
Eşkıyanın bu arzusunu da yap 

tılar. Kaymakam vekili ile kadı 
ilerlediler ve Kör Mehmedin ar
kasına geçip beklediler. 

Efe de yaklaşmıştı. Çakıcı bi
raz daha yaklaşınca kaymakam 
ile kadı kendisini heyet namına 
se!Amladılar. Çakıcı efe kayma
kamı ve kadıyı kurıun altına al
mıfh. Şayet birkancıklama olur-

Evvela limonatalar geldi. Tep 
si herkesten evvel Çakıcı ile Sa
it Paşaya tutulmuştu. Çakıcı e
fe bir bardak limonata aldı. Sa
it Paşa da almıştı. Tam Sait Pa
şa içeceği zaman Çakıcı efe elini 
u7.attı ve Sait Paşanın bardağını 
alarak kendi bardağını Sait Pa
şaya verdi. Sait Paşa: 

- Çekinme efe, dedi. Bu işde 
ben varken emniyetsizlik. doğru 
değildir. 

- Kusura bakma paşa amma 
bizim adetimiz böyledir. Maksat 
emniyetsizlik değil, adet yerini 
bulsun. 

Ve Sait paşa kendi limonata
sını içinciye kadar bekledi. An
cak o içt;kten sonra efe de içti. 

Bir müddet öteden, beriden ko 
nuştuktan ve havadan bahset -
tikten sonra Sait paşa ayağa 

kalktı. Çakıcı efe ile oradakiler 
de ayağa kalktılar. Sait paşa i -

, radei ?seniyei ayakta tebliğ etti. 
Artık Çakıcı efe eşkiya değildi. 
İrade tebliğ edildikten sonra Ça

kıcı: 

_ Allah padişahımıza ömür 

versin. 
Dedi ve -yerine oturdu. Daha 

bir müddet konuştuktan sonra 
Çakıcı yanına kaymakam ile ka
dıyı alarak çarşıya çıktı. Ç~ .
şı mahaşerallah vaziye.tte ıdı. 
Tekmil Ödemiş halkı sokaklara 
dökülmüş, bu etrafa dehşet ve 
haşyet saçan adamı görmeğe koş
muştu. Çarşı içinden ağır, ~ğır 
geçtiler. Çakıcı efe halka guler 
yüzle bakıyordu. Onun guru~ 

.. k" halkın kenrı artmış ve çun u 
lehinde: 

- Aslan gibi adam, Allaha e-

manet. 
Gibi takdirkar sözler söyledi

ğini Jrulaklariyle işitmişti. Bu 
yaman çete re;si -yanında i:ki. re 
hin olduğu halde- şehir harıcıne 

çıktı ve doğru hastaneye gitti:. 
Hastanenin salonunda hır mud 

det oturdular. Orada kendilerine 
kahve ikram edilmişti. Kahveyi 
de limonataya yaptığı şek;lde iç 
ti. Kendi aldığı fincanı kaymaka 
ma verdi, kaymakamın aldığını 

da kendi içti. 
Efelerin hayvanla_rı hastane 

avlusuna çekilmişti. Çakıcı efe 
kızanlarına döndü: 

- Artık, dedi, işin doğru ol -
duğu anlaşıldı. Silahlarınızı bo -
şallınız. 

Zeybekler, eşkiyalığı bırak -
tıklarına alamet olmak üzere 
kaymakamın ve kadı efendinin 
huzurunda silahlarını boşalttı -
tar, arkadalanndan efe de kendi 

si.Wunı boşalttı. J 
Hastaneden çıktılar. Hayvan -

İKDAM 
SAYFA -1 
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Memlek t Haberleri 

• 
Enternasyonal lzmir Fuarında 

Merkezi V .. şıngtond . u :>: n 
Ne\'yorkla Pariste şubelerı olan 
Amerikan Milli coğrafya cemi -
yetı adına Bay Lavrens Tav'ın 
idaresindeki ilim heyeti, bir tet
kik seyahatine çıkmıştır. Bu he
yete film çeken bir grup da re -
fakat etmektedir. 

geceli gündüzlü çalışmalar 

Heyetin, Balkanlardan b~lı -
yan bu tetkik gezintisi, memle -
ketimizden sonra Hindisi.na ka
dar uzayacaktır. Amerikan ilim 
heyeti, Edime ve İstanbulda tet
kikler .vapmaktadır Bugünlerde 
şehrimize de gelmeleri bekleni
yor 

1 2 3 4 ~ 6 7 e 9 W M --·---- . 
__ l ı--.-.-.-- -. , ____ - - -· 
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-ı•ı=-ı-f ı=ı= •• !ı 
Fuarın Ookuz Eylıll kapısı 

ıBu maksatla Partı kurağında 
bir komisyon tesekkül etm~ ve 
hevetin Bursa ziyarrtine ait bir 
program hazırlamıstıı'. Amerikan 
sefer heyeti şehrimizde tabii ve 
coğrafi vazi eti, mimari eserle~ 
ri, abideleri, folklör. adet \'e ah
lak durumu, sınai \'C zirai vazi~ 
yeti, spor fa.sliyetlerıni ve umu
mi hayatı tetkik edecektir. 

----.--ı••-ı- --~ 
- SOLDAN SAGA -

Heyet, muhtelif grupların re -
fakatinde oLrak şehri \'e Ulu
dağı, bazı köyleri gezerek bu 
mcvzulır üzerinde incelemeler
de bulunacaktır. 

Arifiyedeki Eğitmen 
kursunda faaliyet 
Adapazarı (Hususı) Üç se-

1 - İştahası fazla - Gıda mad
desi. 

2 - Notada bir ses - Eşkıyalık. 
3 - Ztraat - Büyük hır scyyuh 

şehri. 

4 - Başa (K) gelirse kırlı - Es
ki zama>:ı arabalarından 
bir,.. 

5 - Doğru yazma - iş · bu:pt
mek. 

6 - Esk; değil. 

7 - Başa (T) gelirse acele -
Eskı medeniyet sah bı bir 
Türk milleti. 

8 - Yay - Ters. 
9 - Üçüncü ~hıs, sinemada 

mühim bır şey - Nıda , 

Belediye reisi ve Fuar mühendisleri 

ne evvel açılan eğitmen kursun
da: ılk sene elli, ikınci sene ·et
miş ve üçüncü sene 200 eğitmen 
yetiştirilmektedir. Kursu müfet
tış, müdür \'e öğretmenlerden 
ibaret 25 kişilik bir talim heyeti 
idare etmektedir. Eğitmenler, 

gruplara ayrılarak açık havada 
ders verilmektedir. Kursta ye -
tiştirilen eğitmenler mektepsiz 
köylerde çocuklara öğretmen va
zifesi görmekte oldukları gibi, 
köylüye de yol göstermektedir. 
Yapılan tecrübeler neticesi, eğit
menlerin vazifelerinde muvaffak 
oldukları görülmektedir. 

10 - Cübbe - Bela, çok güzel. 
11 - Şiş - Mutfak, Nida. İzmir, (İKDAM Muhabirin -

den1 - İzmir fuarının açılma -
sına pek az zaman kalmıştır. He 
m_n nıçoir yerde görülmemiş 

derecede kalabalıli: bir işçi, mü 
.t , eı.:e.korat.ör yığını fuar sa 
hasında geceli, gündüzlü çalış
maK~a, bu hummalı siy ve faa
liyet neticesi olarak geniş fuar 
sahasında hemen her gün yeni 
yeni eser.erle karşilaşılıruıkta -
dır. Cüınhurreisimiz, Milli Şefi
miz İsmet İnönünün büyük kı
tada heykeli dikilecek olan fu
ar sahasındaki İnkılap meyda -
nmda güzel ve zarif bir kaide 
inşa edilıniştir. Heykel, fuar sa
hasındaki İnkılap, Ziraat, ve 
Sağlık müzelerinin önündekı 
meydanın tam ortasına rekzedi
lecektir. Ayrıca Ziraat müzesi -
le İnkılap müzesinin içlerinde · 
de İsmet İnönünün birer büstü 1 
bulunacaktır. Ziraat müzesinde ı 
Türk sanatkarları Cümhurreisi
miz 6met İnönünün atla mania 
atlayışını gösteren ve tarihi bir 
pozu tesbit eden bir alçı kabart 
ma hazırlamaktadırlar. Bu ka-

danları, tütün, üztim ve incirlt. 
rimiz standart edilmiş olarak 
teşhir edilecektir. 

Sergi sarayı binasındaki pav 
yo:ı, vılrin ve standların hazır
lanması için fuar sahasında hum 
malı ·bir faaliyet devam ediyor. 

Fuar sahasında Mon trö ka
pısı da yeniden ve çok zarif 
şekilde inşa ediLmektedir. Fua
rın açılına crneras.iıni, 9 Ey!U! ka
pısı önünde yapılacaktır. Bu 
kapı, muazzam bir eser ola~ak 
tamam!nn.ınıştır. Üst kısmında 
bir gazino açılmıştır. 

9 Eylül kapısının iç kısmında 
kı elektrik tenviratı, fuarın di
ğer kısunlarından tamamen ay
rı bir şekilde yapılmıştır. Bura
da ağaçlar, havu•lar arasında 

rengarenk ziya sütunları görü
lecektir. Havuzların suları da 
renkli fışkıracaktır. 

Bu seneki fuar her cihetçe 
mükemmel ve çok güzel bir e
ser olmuştur. Fuarı ziyaret ede 
cekler, burada her türlü eğlence 
ve istirahat vasıtasını bol bol · 

Kastamunuda yarala
ma vak'aları 

- YUKARIDAN AŞAGI -
1 - İstanbulda meşhur bır yol. 
2 - Prensip - Bir renk - Gü-

zel san'at. 
3 - Lıltuf. 

4 - Duymuş - İntikam almak. 
5 - Yük taşır - Toprak ölçüsü, 
6 - Beyaz - Söz - Edat. 
7 - Bir isim - Küçük tacir. 

8 - Başına (Y) gelirse Vida -
Pis - Notada bir ses. 

9 - Çok az - Kırmızı - İlave. 
10 - Eski medeniyet sahibi bir 

millet - Zaman. 
11- Çehre. 

Kastamonu (İkdam) - İsın.ail
bey mahallesinden, Tangaz o -

1 
ğullarından Osman kızı Hamide, 
ayni mahalleden, Büyük oğulla
rından Mehmet kızı Zeliha tara
fından soba borusu vurmak sure
tile yaralanmıştır. Tahkikat ya -
pılmaktadır. 

Mudanyada mütareke 
abidesi dikiliyor 

§ Dadayın Çayırlı köyünden 
Şakir oğlu Mehmet Çetin, ayni 
köyden Hüseyin oğlu Hasan Çe
tin tarafından tabanca kurşunu 
ile arka kalçasından yaralanmış
tır. Hadisenin, hayvanların buğ
day sapı yemesinden neşet ettiği 
anlaşılmıştır. Suçlu yakalanmış-

Mudanya (İkdam) - Mudanya 
imar planına göre, kurulacak 
Devlet mahallesinin ortasındaki 
meydana dikilecek olan mütare
ke anıtı hakkındaki faaliyete ya
kın bir zamanda başlanacaktır. 

bulacaklardır. tır. 

bartma iki metre yükseklikte - ~:::::::::::::::::::::::::::~! dir ve Ziraat müzesinin en gü- 1 qı 

zel bir yerini süsliyecektir. 1 ., s TA N B u L BE L E D 1 y E s ., N DEN 1 

Bunun için bir proje ve maket 
hazırlıyan heykeltraş Bayan Sa 
biha Bengitaş, maketin fotoğraf. 
!arını ve abideye ait yazıl.arını 

da alarak şehrimize gelmiş ve 
üzerinde konuşmuştur. 

~nkılap müzesinin tanzı.mi 000 

Ilk 
için ça.lışan mlınar ve ressamlar •••••••••••••••••••••••••••111 dan murekkep ıheyet, Maarif Ve 
kalelinin göndermiş olduğu 260 
tabloyu, müzenin iç kısmına 

yerleştirmekle meşguldür. Ya -
kında Ankaradan Kitap sel'gi
sine ait eserler de gelecek ve on 
lar da tasnif edilerek Kitap ser
gisi hazırlanacaktır. 

Gaip çocuk aranıyar 

Ziraat müzesinde meınleke -
timizin çeşitli mahsulleri teş _ 
hir edilecek, bu meyanda fayda 
lı ve zararlı haşareler de göste
rilecektir. Bu haşarelerin yağlı 
boya resimleri, müze binasının 
duvarlarına işlenmektedir. Mü
zede akala ve yerli pamuk ne
\-ileri, ısl;ıh edilmiş zeytin fi -

!arına bindiler ve kaymakamla 
kadıya birer: 

- Allaha ısmarladık, hoşca 
kalın. 

Dedikten sonra atları sürdü -
!er. 
Artık Çakıcı gailesi 

edilm~ti. 

BİTTİ 

bertaraf 

'Teminatı 

1 67,50 
66,82 

24,29 

Muhıımen 

Bedeli 
900.00 
757,50 

323,85 

İtfaiye ıçın alınacak bir adet projektör. 
Karaağaç müessesatı için alınacak 15 bin kilo 
Gürgen odunu ve 15 bin kilo mangal kömürü. 
Kasıınpaşadaki Baruthane deresinde yaptırıla

cak 25 metrelik duvar inşaatı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı iş

ler ayn ayrı açık eksiltmeye kon ılrnuştur. İhale 21/8/939 Pazarte
si günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Za
bıt ve Muamel8t Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Yukarıda yazılı 
işlerden Baruthane deresinin dıv ar inşaatına iştirak etmek isteyen
lerin fen işleri müdürlüğünden ihaleden 8 gün evvel ehliyet vesika· 
sı almaları lazımdır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupla
rı ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(5935) 

* Kadıköy Kurbağalıderenin ta thiri işi açık e~iltın:ye konul-
muştur. ihale 18/8/939 Cuma günü saat 14 de Daımı Encum~nde ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 4258 lira 23 kuruş ve ilk t.emınatı 319 

Bundan yedi sekiz sene evvel 
İstanbul Kızıltoprakta ikamet 
etmekte iken Rumelihisarına 

gezmeye giden annemle birlikte 
beş altı yaşlarında İbrahim Ha -
san ismindeki çocuğum kaybol
muştu. O zaman zabıtaya ihbar 
etmişsek te bir netice hasıl alına 
dı. Çocuğumun hayat ve mematı 
el'an meçhuldür. Çocuğum ha -
yatta ise şimdi on üç on dört ya 
şına girmiştir. Ümidim kesı!me 
miştir. Çünkü çocuğumun kay
bolduğu ay çinde daha sekiz on 
çocuk kaybolmuştur. Bunu tanı 
yan ve bilen varsa insaniyet na
mına aşağıdaki adrese bildirme.
sini rica ederim. 

Balıkesir Doğum ve Çocuk 
Bakımevinde çocuğun an -
nesi Nezahat Ôzsöz. 

lira 37 kuruştur. Şartname 21 kuruş mukabilinde Fen İşleri Mü- .-1111ı111111ııı111111--..'lllıllllllıııflll ... W1'ılllllli 
dürlüğünden a.Imabilir. Taliplerin Uıaleden 8 gün e~l mecari şu- Basıldığı yer: Son Te!ııraf Buım 

besine müracaatla alacakları feıınl ehliyet vesikası ve ilk teminat evi, Kanuni mümessili ve Neıri-

:rnakbuz veya mektuph.n ile llıa~• günü muayyen saatte Daimi En- "lıılllllıı-y~a .. tlııDıllllllirlllek .. tlııölru11 .. :
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cümeııde bulunmaları. (5_848) '!il 
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KATOL e 
ve sivrisinekler için de yanan ı A i 
KATOL COIL : ' 1 

.... u11anınız. En mükemmel ve 
en müe5siridirler. Büyük bak ~ 
kaliye ve eczanelerde bulu - ! ! 
nur. ::311 Ei 

Deposu: Beyoğlunda Ja • == Memleketin en eski gazetesi i 
pon mağazası, Nakamura, = 

Telefon: 40'l50 - d ~ .._ ____ ... i olduğu ka ar, en çok sevilen. = 
Sıhhat Vekiletinin 26 • 11 • 932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir. ................................................................ ~ ... 

1 
Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

= a 
- aranan ve okunan gazetesi ıs 

= haline de geliyor = 
~ ~ 

Taksim • Talimhane ............ ~ İÜRK TİCARET BANKASI A. S. ...._Te_:~:~_:;~2~_. = llilnını iKDAMA ~ 
T ES IS TARiHi 1919 

ANKARA 

Dr. Hafız Cemal ==ı § 

ı: veren çok kazanır ~ MERKEZİ • • 

( Lokman Hekim ) 
AHlLıYE MÜT AHASSISI 

D ivanyolu 104 

HERNEVI B MUAMELELERi 

Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç her fll n 2.5 • 6, Sı lır 
Cumartesi 12 • 25. fı karaya 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Doktor Feyzi 

Ahmet Onaran 
v• 

Telgraf adresi: 
• 

Cilt ve zührevi hastalıklıır 

Mütehassısı 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 ,, 
'1i ASI,, 

Eli çabuk sünnetçi 

çok mUsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrins amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

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

Telefon: 52.73 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 11 Emniyet Sandı ğı llanlan 1 
Müdürlüğünden : • •----.-.....--...-..-ıİİıİİİİı-._~ 

Mektebimizde 939 yılı zarfında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. O/o 8,5 Faizli ve 8 sene taksitli 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yiilaıek sınıflı olmak üzere 

6 senedir. Yatılı ve parasızdır. Gayesi tisaret gemilerimize kap- emlak sat ısı 
tan ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. ' ' 

Mektebe kSbul olunan talebenin giyimi, yiyimi vesair hususatı 
mektep tarafından temin edilir. 
• 2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta
lebe alınacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 
yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmalan 

lazımdır. 
3 _ Yazılmak için Pazartesi Çarşamba ve Cwna günleri mek· 

tebe müracaat edilmelidir. 
4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları istiıda-

larına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 
A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı kAğıdı. 
C - Mektep şahadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların 

musaddak suretleri. 
D - Polisçe tasdik edihniş iyi ıha! kağıdı. 

E - Velilerinin izaıhlı adresleri ve tatbik imzalan 
F - Altı adet kartonsuz fotoğraflan (9X6 ıib'adında). 

5 - Yazıhna ~i 26 Ağustos 939 Cumartesi gününe kadardır. Ka· 
yıt olanların 28 Ağustos 939 Pazarte&i günü sıhhi muayeneleri için 

sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lfızımdır. 
6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde mektep müdürlüğüne müraca· 

at olunmalıdır. 
İstanbuldan gayri mahallerden yaptlacak müracaatlara matlbu 

mektebe duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu 
göndı?r!lmesi 1Az11Ddır. (5272) 

KIZILAY-
HAST ABAKICI HEMŞİRELER 

OKULU D İREKTORLOGONDEN : 
Yeni ders yılına hazırlaıımaktadır. Okul geceli ve para

sızdır. Okul, ı;enç Bay~nların has ~abakıcı ve ziyaretçi hemşire 
yetiştirmek, ha,tanelerde ve umumi sıhhatle aliıkadar olan mü
esseselerd~ çalışmalarına mahsı.ıstur. 

Tahsil müddeti üç )'lld\r Teorık ve Pratiktir. Dersler hı.
susi doktor profesörler ve muallimler • tarafından verilir. İs
teklilerin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmiş 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla daha fazla izahat için 
yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksareyda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. 15 Eylfıl 1939 dan 
sonra müracaatlar kabul edilmiyecektir. 

; Semti 

Kumkapıda Muhsinehatun ma· 
tıallesinde Molataşı sokağında 

eski ve yeni 19 No. lı. 

Fatihte eski Hacıhasan yeni 
Haydar mahallesinde eski Hay
dar vaddesinde yeni Haydaryo· 
kuşu ve caddeaiııde eski 45 en 
eski 55/l, 56/2 yeni 65, 2/1, 
2/2 No. lı. 

Yedikule eski Hacıpiri yeni Ha· 
cıevhat mahallesinde Hacıpiri 

cadde&inde eski 31 mü. Yeni 63 
No. lı. 

Üsküdarda Pazarbaşı mahalle • 
sinde eski Karamanlı yeni Tür
be sokağında eski 62 yeni 9 No. 
lı. 

Hasköyde Turşucu mahallesin
de Keseci sokağında eski ve 
yeni 20 N o. lı. 

!Kadıköy Zühütüpaşa mahalle· 
sinde Tahtaköprü caddesinde 
eski 4 yeni 34,36 No. lı. 

Muhammen 
Cinai kıymeti 

İki buçuk katta ~ odalı ve 
elektrik tesisatını havi balı· 
çeli kargir bir evin tamamı 1460 

İki buçuk katta sekiz odası 
iki mutfağı ve elektrik ve 
terkos tesisatı olan maa
dükkan iki ikbgir evin ta • 
mamı 

Bir buçuk katta üç odalı 

kargir bir evin tamamı 

İki buçuk katta üç odalı ikr 
katı kargir yarım katı ah
şap bir evin tamamı 

İki katta dört odalı ve kuyu
yu havi bahçeli kargir bir 
evin tamamı 

İki buçuk katta yedi odalı 
elektrik ve terkos tesisatını 

havi maadükkan ahşap 
evin tamamı 

bir 

3000 

200 

65C 

700 

2000 

1 - Arttırma 28 Ağustos 939 tarihine düşen Pazartesi günü sa
at 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel 
verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nis
betinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se
nede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler '7c 8.5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninciye kadıır gayrimenkul sandığa birinci de-
recede ipotekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve bif)a!arın fotoğraflarını görmek içil') 
Sandık Binalar Servisine mürac~af edilmelidir. (5597) 

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

Salı günü saat 16 da daimi encümende ihalei kat'iyesi icra kılına· 
cağından taliplerin liste ve şartnamesini görmek üzere İstanbul 
Sıhhat Müdürlüğüne ve ihale gününden evvel de teminat mekıup
larile birlikte Afyon daimi encümen riyasltine müracaatları ilan 

olunur. (5871) 
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iKDAM 
ı.bona Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Seaelik uoo Kr· %300 Kr. 

il aylık 600 Kr. l~d Kr. 

3 aylık 300 l{r. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

ILA N 
TEK stlTlı-: 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 

İkinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 

5 • 6 ıncı sahifeler 

T • B inci Sahifeler 

.ıoo kurut 

Z50 kuruş 
260 kurut 
100 kuruı 

50 kuruş 

30 kurut 

Gazeteml:ılde neşrtUrJl.,.. 

cek bilcümle ticari JJiinlar yal· 

nız Ankara caddesinde Kah -

ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf ıtrketınden aluur. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli 

Lira 
Glatada Kemenkeş mahalesinin Rıhtım caddesinde kam eski 
29, yeni 33 - 35 sayılı odaları müştemil han ve mağazanın mü!· 
ki yeti 6600 

Yukarıda mevki ve numarasıyazılı gayrimenkul hizasında ya
zılı muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile satılacaktır, 

İhale bedeli nakden ve peşinendir. Taliplerin % 7,5 teminatı mu· 
vakkate akçelerini havi makbuzla bi.rlikte kapalı zarflarını 14/8/ 
939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık 

Milli Emlfilc Müdürlüğündeki :qıü teşek.kil komisyon başkanlığına 

vermeleri ve saat 15 te zarflar açılırken hazır •bulunmaları. (5655) 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
15 Ağustos 939 gününden itibaren 16 ve 20 kurWja satılacağı ilan 

edilmiş olan 50 ve 62 santilitrelik şişelerdeki biraların tenzili fiatl.ıı · 

satışına 16 Ağustos 939 günü sabahından itibaren başlanacaktır. 15 
Ağustos 939 günü akşamı; ellerinde eski fiatlı bira bulunan bayile· 
rin mevcutlarını gösterir beyannamelerini en yakın satış depoları· 
na vermeleri ilan olunur. (6217) 

!:::::===========~~=~~ 
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