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lnglltere donan
masının lzmiri .1 

ziyareti 
Antantına dahil İhtiyat 

İqitlerenhı Akdeniz donaa• 
mumı memup ciiz'Utamlanlan 
mtlrelduıp bk filonun 1ıı • 
kenclerlye aÇJlı:larında manev • 
ralar yapmağa bqlamasma te • 
sadüf eden ııttnlerde, diğer bb 
filonun İzmir limanını ziyaret 
eyllyeceği anlaşılıyor. Ayni fi • 
tonun cüz'ütamının veyahut be· 
zı gemileriıı.lıı İstanbul limanını 
da ziyaret edeceği, verilen ha· 
herler arasındadır. 

olacağı söyleniyor Filosu 

İskenderiye açıklarında ma· 
nevralarııu yapan veya yapacak 
İngiliz gemileri, Mısır kuvvet • 
)erile teşriki mesaide buluna • 
caktır. Bu teşriki mesainin mA
nası şudur: Habeşistan veya Lib 
ya hudutlarından, yahut deniz 
yollyle Mısır sahillerine tecavüz 
edecek bilhassa İtalyan, sonra 
Alman kuvvetlerine, gemilerine 
karşı yapılacak müdafaa ve mu 
kabeleyi tecrübe ve tatbikat ile 
tesblt eylemektir. 

İskenderun a~ıklarındaki ma· 
nevralara Fransanın Akdll!Sliz fi. 
)osuna mensup cüz'iitamlar da 
iştirak edecek mi? Belki de yal· 
ruz İngiliz donanması ve Mısır 
kuvvetleri bu manevrayı yapa· 
caklar. Ne de olsa, Mısıra karşı 
yapılacak, Libya, Habeşistan hu 
dutlarile, Akdeniz sahillerinde 
başbyacak totaliter devletler 
kuvvetlerinin hücumlarında, 
Frans8Dlll Cibuti ve Tunus gibi 
Afrikadald mü~temJekeleri ve 
arazisi dahi ayni tehdit ve taar· 
ruza hedef olacaklardır. Bu se
beple, İngiltere ve Fransanın, 
deniz, bava, kara kuvvetlerinin, 
totaliter bükfuııetlerin taarruz • 
!arına karşı Afrikada müşterek 
müdafaa hazırlıklarında bulun· 
duklan söylenebilir. 

* Türk milli mücadele kuvvet· 
ferinin İzmiri kurlarmalarından 
beri geçen 15 seneyi aşan bir za· 
mandanberi İzmir müstahkem 
limanına giren yabancı ilk harp 
gemilerinin, İngiliz filosunun 
mezkur cüz'ütamı olduğu anla • 
şılmaktadır. Bu ziyaretin mana· 
sı, vereceği ders, anlatacağı ha· 
kikat ciddi ve ehemmiyetlidir. 
İstanbul limamm dahi ziyarete 
gelecek İngiliz filosu cüz'ütamı· 
nıo ziyMeti dahi ayni ehemmi· 
yeti haiz bulunmaktadır. 

Türkiye cümhuri~eti arazisi, 
coğrafi vaziyeti, scvkülceyş kı· 
sımJarı itibarile en mühim bir 
memleket halindedir. Ak denizin 
Şark havzasıoda İtalya ve Al • 
manyaya mukavemet göstermi • 
yecek veya gösteremiyecek İn • 
giltere ve sonra Fransa, ayni de
nizin garp havzasıoda ve Afri· 
kndaki arazilerinde dahi tehli· 
kede kalırlar, muvaflakiyet ve 
galibiyetlerini ıızahırlar, tehli· 
keye düşürürler. 

Türkiye, Akdenizin Şark hav 
zasında, garp ve cenup Anado· 
lu vilayetlerinde, İngiltere ve 
Fransanın yakın şuktaki arazi· 
]eri, menfaatleri, mevcudiyetle • 
ri, Hindistan yolunun emniyeti 
itibarile bir kaledir. Diğer bir ta 

(Arkası 2 nci sayfad_a) 

ikdam 

Bükreş, 31 (A.A.) - Kont 
Osaky'nin nutkundan bahseden 
gazeteler bu nutkun .. Maıcariııta 
nın sam!ıni olarak ve bütün teh
liklerl göze alarak Rom -
Ber.lin mihverine füihakı• na da 
iır olan fıkrasının ehemmiyetini 
bilhama kaydetmektedirler. 
Yarı resmi Romanya gazetesi 

bu hattı hareketin Budapeşte ta 
rafından roıonyaya yapılmış o

lan ezeli dostluk beyanatlar-ile 
nasıl telli:f edilebileceğini soru -
yor. 

Macar rıazırınm, Ma<!arisbanın 
bir taraftan tadil isteklerini tda· 
me etmelcle .beraber diğer taraıf
tan da bütün komşulB!l'ile bir iy<i 
komşuluk, anlaşma ve y>aklaşına 
havası ihdası için teşriki mesai 
ey lem ek istediği hak'kındaki be

yanatına temas eden bu gazete 1 
diyor ki: 

Ma.cariııtanın bu usullerle, ne 
topraklarından, ne de hakların - ı 
dan zerre terkini istemiyen Ro -

manıya gibi memleketlere yakla
(Arkası 3 u11cü sayfcıda) 

Moskova ınüzakereleri 
Perşembe gününe kadar vaziyet 
kat'i olarak tavazzuh edecek 

Paris, 31 (A.A.) - Boutelle
au, Londradan Figaro gazetesi
ne bildiriyor: 

Çemberlayn bugün avam ka • 
marasında Molotofla yapılan 

son mülakatlar hakkında bekle
nen beyanatı yapabilecek vazi
yette olacak ve siyasi bir anlaş -
manıın akdini haber vermediği 
takdirde hiç olmazsa Moskova· 
ya gör+\erilecek askeri mütehas 
sısların isimleri ile heyetin va
zife ve saliihiyetini ve orada ne 
kadar kalacağını bildirecektir. 

Perşembe günü bir müzake
re daha cereyan edecektir. Res
mi mahfiller başvekil bugün mec 

!isin arzu ettiği derecede sarih I 
davranamadığı takdirde per • 
şembe günü lord Halifa:ksın mec 
!isin tatili arifesiınde, İngitfü: -

-~-ı 
•, 

1 

. ılüzakereler hakkında parlament.oya izahat verecek olan Çember· 
layn ve L ord Halifak.s 

Sovyet anlaşmasının kat'i ola • ı olacağını kuvvetle ümit etmek
rak akdini bildireoek vaziyette (Arkası 3. cü sayfada) 

Elli bin Japon Tokyoda lngiltere Sefa
·reth8nesi önünde nümavis yaptılar 
İngiltere Çan Kay Şek'e yardıma devam 
ederse Japonya 10 ağustostan sonraki hadise
lerden kendisini mes'ul addetmiyecekmiş 

Tokyo, 31 (A.A.) - İngiliz 
Japon görüşmelerine bugün öğ 
ieden sonra devam edilecektir. 
Yarı resmi Japon mahfellerin· 

de söylendiğine göre Japony;ı 

Tientsin meselesinin müzakeresi 

ne başlanmadan evvel iktısadi 

meslelerin müzakere ve halle -
dilmesinde ınrar edecektir. 

İngiliz - Japon müzakereleri· 
nin iyi bir tarzda neticelenme
si bu Hk görüşmelerin alacağı 

şekle bağlıdır. 

Londra, 31 (A~i\..) - «Stefa
ni• Tokyodan bildirilfüğine gö
re bu sabah İngiliz sefarethane
sinin önünde hail< şiddetli teza-

'lArkası 3 üncü sayfada) 

Emre müheyya va
ziyete getiriliyor 
Paris, 31 (A.A.) - Journal 

gazetesinin Londraya gön • 
derdiği hususi muhabiri 
Yves Morvan yazıyor: 

Bir kaç gün zarfında bü

tün ihtiyat filo 1924 denberi 

vaki olmamış bir şekilde tec
biz edilecektir. Şimdiye ka
dar halli tamamlanmıyan ye

gane mesele mürettebat me

selesi idi. in,Pliz hükumeti bu 

meseleyi de ha11için bütün ih· 
tiyat sınıflarına mensup 10 
bin efrat ve subayın 31 tem· 

muzda celbine karar vermiş· 
tir. 

... - ..... .... '"' *'"' ..... 

Almanyada harp 
şefi meselesi 

Harp halinde, orduyu 
kim idare edecek ? 

Berlln, 31 (A.A.) - •Havas• 1 

Harp şeft meselesinin Alman as-1 
keri mahfillerinde iki cereyanın 
doğmasına sebep olduğu aniaşıl
maktadır. 

Bazıları, harp zamanında as t 
keri ve sivil işlerin ayni şahsi" 
ye tarafından idaresi lüzumuna 
kani bulunduklan halde, diğer 

bazıları da devlet ve ordu ida
relerinin muht~Jif şeflere veril
mesi lüzumuna kanidirler. İhti-

(Devamı 3 üncü sayfada) 
ı:'"'"'"'"......,." ... ••on"'"'"''"' oız •• 

ve güç olsun .. 
Fazıl bir bekinıimiz ·Geç ol

sun da güç olmasın• yerine •Güç 
olsun da geç olmasın! • fikrini 
telkin etmek istedi . 
Mub:ıkemat müdürlüğünün 25 

sene evvelindenberi devlet hazi
nesine borçlu olanarı takip etti
ğini öğrenince o· merhum beki· 
min bu sözünü hatırladık. Hem 
geç, hem giiç bir iş. Düşününüz 
ki mubakemat müdürlüğü ve -
killerinin elinde 6563 dosya var 
mış. Bıınun hepsi alacak ve ve
recek davalarına, icralarına,se
netleıine ait olmasa bile 6500 ün 
onda biri dahi bu millet hakları
nın şimdiye kadar neden takip 
edilmemiş olduğu hususunda in
sanıo karşısıoa koca bir istif • 
ham işareti koyuyor. 

Hazinenin binlerce kişiden ve 
birçok sebeplerle, vasıtalarla a
lacaklı olması bu alacakların çok 
defa takip edilmemesinden ileri 
geliyor. Millete ait on parayı 

takip etmek en büyük davaları· 
mızdan biri haline gehnelidir ve 
bu hususta •Güç ~!sun da geç 
olmasın• değil, •İster geç ol· 
sun, ister güç olsun; fakat ol • 
sun!• fikrindeyiz. 

1 / MOhlm Bir Ziyaret J 
•'~----~--~--------~--------~~~----' 

lngilizdonanması 
yarın geliyor 
Donanmamız misafir filopu 

karşılamak üzere 
Dolmabahçe önünde demirledi 

Yarın limaınmıza gelecek olan Varsbit zırhlısı 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Sizin Gazeteniz 
il 

• • • 
Pek yakında yepyeni bir 
teknik ile çıkacaktır. 

ELLERDE HAZIRLANAN I K D A M'DA YENi 
BULACAÖINIZ YENiLiKLERDEN BIRKAÇI : 

1-Karikatürle dünya vukuatını temaşa 
2 - Mühim dünya meseleleri, Mihverci

lerin içyüzleri ? Harp olacak mı ? 
Avrupada yaklaşan tehlike? 

Dünya son yıllarda yepyeni bir şekle girdi. Eski siyaset 
usulleri değişti. Dünyanın bugünkü hakiki hüviyetini anlata • 
cak bu etüdleri İKDAM'da bulacaksınız. 

3 - Hayatta muvaffakıyetin 10 şartı 
Amerikada 1,000,000 satılan ve bütün dünya dillerine ter· 

cüme edilen bu eserin her satırı herkese lazım bir derstir. 

4 - Magazin sahifelerinden birkaç tanesi 
Çocuk, kadın, moda, sinema, spor, as~erlik, bulmaca, me

raklı şeyler, mizah .. Bu mevzuları yalnız IKDAM'da takip ede· 
ceksiniz. 

İKDAM'ı pek yakında yepyen· 

şekli ile göreceksiniz 

Hazırlığımız ilerledi 



SAYFA! 

İngiltere 
donanmasının 

lzmiri ziyareti 
( B<J§farafı 1 incide) 

birle, Türkiyenin Balkanlardaki 
hudutlarından başlıyarak, Bo -
ğazlar, İstanbul, Garbi ve Cenu
bi Anadolu vilayetleri yekdiğe -
rini tamamlryan kül halinde bü
yük bir kaleyi teşkil eyler. 

Türkiye cümhuriyetinin veya 
Türk milletinin kara, deniz, ha
va kuvvetleri, bu büyük kaleyi, 
Türk vatanını müdafaaya, her 
türlü taarruz, tecavüz, istila kuv 
vetlerine mukabeleye, def'e ve 
tarda muktedirdir, hazır bir bal 
de bultınmaktadır. 

İngiltere donanmasının cüzü
lamlarınm İ~i, sonra da İs -
tanbulu ziyareti, Türkiyenin Bal 
kanlardaki hudutlarına, bu yol 
ile Boğazlara, İstanbula, garbi 
ve cenubi Anadoludaki aruisine 
yapılacak bir taarruzda, tecavüz 
ve istila kuvvetlerinin her su -
retle ve her sahada Türkiye Iruv 
vetlerile birlikte harekette bu
lunacaklannı ifade ve ilham ey 
!er. 

Bu vesile ile şu ciheti de kay
detmek isl<:riz: 

Halayın Türkiyeye iadesini 
vesile ederek, tecavüzkarane neş 
riyal yapan faşist İtalya, sonra 
da nazi Almanya gazeteleri, pro 
testo notası gönderen mesut şah 
siyetler biınelidirler 1..-i, bugün
kü Türkiye cümhuriyeti, Türk 
milleti, 191% de, Trablusgarp ve 
Bingazi ile 1Z Adanın işgali za
manlarındaki Türki) e değildir. 

Zannedildiğinden daha fazla kuv 
vetlidir. 

Ayni suretle, bugünkü İngil
tere dahi, yine bugünkü Fransa 
gibi, İtalyan kuvvetlerini, Ak -
deniz havzasında herhangi bir 
kısmı, işgal ve tecavüz hususun
da serbest bırakmıyacaklardır, 

o zamanlardaki ve senelerdeki 
gibi, tazyiklerle, sükilt ve müsa
maha, uzlaşma yolunu asla tut
mıyacaklardır. 

Demokrat devletler birliği, 

sulh ve ınüdafa cephesi, Türki
re - İngiltere ve Türkiye - Fran
Ja karşılıklı anlaşmaları bir gös
teriş , bir fantezi için yapılma -
nııştır, şümullü, esaslı, ciddi, ha
yati menfaatlerin mahsulüdür. 

Mihver devletlerinin, dahili 
nifak, mukateleler, ayrılıklar çı
kararak, harpsiz kazanacakları, 

ellerine ve idarelerine geçire -
cekleri Çeko>lovakyalar, Arna
vutluklar yalnız Balkanlarda ve 
Akdeniz havzasındaki menıle -
ketlerde -deiil, dünyanın diğer 
kısıınlannda dahi yoktur. 

Biz Türkiye cümhuriyetini, 
Tıirk milletini ve Türk memle -
keı ini, kendi kuvvetine, mütte -
fiki büyük demokrat devletlerin, 
zincirleme ittifaka dahil diğer 

hükumetlerin müzaheret ve mil

şareketlerine clayanarak faşist 

ve nazi büc1.1mları, tecavüzleli
ne karşı, vaziyeti iyi, etraflı ve 
Hiyıkiyle muhakeme ve tetkik 
eden herkes gibi, kelimenin tam 
ıniınasiyle •emniyet. de görmek 
tcyjz. 

Bu sebeple faşist ve nazi teh
ditlt!rine, başımızı sallar: 

- •Miiteyakkiz ve kuvvetli 
bir halde müdafaa ve mukabele
ye hazırız.> deriz. 

ikdam 

.11/man- Çek 
münasebatı 

Sovyetler 
birliğinde bir 

• 
merasım 

Moskova. 31 (A.A.) - Tas a
jansı bildiriyor: 
Deıniryolu nakliyatı dün bü

tün Sovyetler Birliğinde mera -
simle kutlanmıştır. Her tarafta 
müteaddit toplantılar ve ışçı 

§'Cnlikl.eri yapılmıştır. Moskova
da .Gorki• kültür ve istirahat 
parkında yapılan miting bilhas
sa parlak olmuş ve mitinge 300 
bin kişi iştirak etmiştir. Akşam 

üzeri parkın yeşil tiyatrosunda 
20 bin demiryolu işçisinin iştira
kile yapılan toplantıda münaka
lat komiseri iki saat süren bir 
n.utuk söyliyerek demiryolu tec
hizatının kuvvetli modern loko 
motifler sayesinde süratle inki
•şaf ettiğini ve eşya ve yolcu nak 
liyatının mütemadiyen arttığını 

kaydey lemişlir. 
Bundan sonra sürekli alkışlar 

arasında Staline bir tazim tel -
grafı çekilmesine karar veril. -
miştir. 

Muazzam 
hazineler 

Londra, 31 (A.A.) - Daily 
Mail gazetesi yazıyor: 

Arkeologlar İpswioh cSuffoll!<• 
yakinindeki Sullon Hoo'da bir 
Anglosa:'kson kralının mezarile 
müş hazinel"ri meydana çıkar -
müz haı:ine1er meydana çıkar -
mışlardır. Bu arada kıymetli taş 
!arla işlenmiş masif altundan bir 
kasa mevcuttur. cBritiş Muze -
um• kıymeti bir milyar İngiliz 
lirası tahmin edilen bu hazine
leri itina ile tasnif ettirmiştir. 

Alman - lngiliz münasebat 
:nunasebetile 

Lindra, 31 {A.A.) - Kems
!ey, Hitlerle Bayreuth'e görüş
tükten sonra avdet etmiştir. Mu 
maileyhe zeV<:esi refakat etmek 
tedir. 

Hatırlarda olduğu veçhile 
Kemsley;, Nazi matbuatı ile Da
ily Siret.eh ve Sunday Times gi
bi Kemsley'in kontrolü altın -
da bulunan gazeteler arasında 

siyasi makaleler teatisi mese -
lesini müzakere etmek için At -
man matbuat şefi Otto Dietrich
in avdeti üzerine Almanyaya git 
mişti. 

Alman at yarışlarını 
bir Fransız kazandı 

Münib, 31 (A.A.) - cGoya• 
ismindeıki Fransız beygiri, Hit -
!erin 70.000 markla mükfilatlan
dırdığı, Alınan at yarışlarının en 
mühimmi olan mavi kordetayı 

kazanmıştır. 

1938 senesinde bu yarı,şı. ka -
zarunı~ olan cAntonym• isimli 
Fransız beygiri ikinciliği cPro -
ehe. ismindeki İtalyan beygiri 
üçüncülüğü kazanmıştır. 

Esperanto kongresi 
Bern, 31 {A.A.) - 29 Tem -

muzda burada açılan 31 inci dün 
ya Esperanto kongresi 5 Ağus -
tosa kadar devam edecektir. 
Kongreye 25 memlekete mensup 
yüzlerce kişi iştirak etmektedir. 

Fransız Cumhur reisinin 
tatili 

Paris, 31 (AA.) - Lebrun bir 
ay tatil müddetini geçirmek ü -
:oere doğduğu yer olan Mercy -
le-haut'ya hareket etmiştir. 

iKDAM 

:· .:'"\\!'.ı./~··~-_.• ',-:: ..... ' • ,· ·> '''t. •' r ,•' ' "" •• 

.;Şehir Hab~rleri .·· 
'~:·.· ·-' ·;~;f;_.:-· ., ,.-:· ·.·. . · .. ~ ~.. . -- - -

Yeni stadyom 
meselesi 

Stadyomun yeri gazhanenin 
vaziyetine fiöre değişecek 

!Belediye, Milanoda Dolma -
bahçe stadının projesini hazırla
makta olan İtalyan mimarı Vi -
yeti Viyoli'den bu sahada istim
lak edilecek sahanın planını is
otem•işti. Viyeti Viyoli istı.wılen 

malfımatı göndermiştir. Stad 
planının tatbiki için Gazhaneye 
ait -tanklardan birinin istimlaki 
lazım gelmektedir. Tanklardan 
birini ismnliik etmek Gazhane
nin faaliyetini durduracağı i -
çin şimdilik hundan sarfınazar e 
dlJmiştir. 

!Belediye reis muavini Rifat, 
Dolma~çedeki Gazhanenin 
münasip bir tarafa nakli çin tet 
kikat yapmaktadır. Gazhane baş 
ka tarafa kaldırılamadığı takdir
de stadın projesi aynen tatbik e
dilecek, fakat t";!lkın yerindeki 
inşaat yapılmıyacaktır .. Ga.Uıa -
ne sahipleri tankın yerini bili -
hare değiştirecek ve ancak on -
dan sonra stadı_n inşaatı bitirile
cektir. 

Matbuat U. müdürü 
şerefine ziyafet 
Bolu, (Hususi) - Matbuat u

mı.tm müdürlüğüne tayin edil -
miş olan valimiz Salim Gündo
ğan şerefine parti tarafından 

Halkevi salonunda bir veda zi
yafeti verilmiştir. Ziyafette me
bı.t9larımız, alay komutanı, vila
yet, yarti ve belediye ve halkevi 
iL i g· lenleıi bulunmuşlardır. 

Parti ve halkevi başkanları 

kendileriyle üç sene iş ve ülkü 
arkada-şlığı yaptıkları Salim 
Gündoğanın meziyetlerini sami 
mi ve sitayişkiir bir lisanla te -

barüz ettirmişler ve bilhassa ya
pılan müteaddit eserleri zikre -
derek yeni matbuat umum mü -
dürümüzün imarcı ve halkçı bir 
irlare ii.m.iri vasfını tebarüz ettir 
mişlertlir. 

Meb'usumuz Emin Yerlikaya -
nın Salim Gündoğanın ça!ı§ma 

ve iş karakteri üzerindeki kısa 

hitabesinden sonra vali müte -
vazi lisaniyle bir cevap vermiş 

ve bu ceva,bında yapılan işlel'in 
ve elde edilen eserlerin elbirli -
ğiyle vücude ı;etirilmiş olduğu
nu tebarüz ettirmiştir. Bu sami -
mi toplantı geç vakte kadar de
\"am etmi.şir. 

---000--

Belediye ile Evkaf ış 
biri ği yapıyorlar 

Haklı değil mi? 

Suadiye 
tramvayları 
Suadiyede otıuan karileri

mizden Muzaffer ııönderdiği 
bir mektupta diyor ki: 

•Biz Suadlye siUıinleri, ek· 
seriyetle ve tercihan Kadıköy 
vapuru ve tramvayla İstan -
bula inip dönmekteyiz. Fa
kat, 'Üsküdar ve havalisi halk 
tramvayları idaresi, bizim 
semtteki halkın rahat ve isti
rahatini hiç düşünmüyor. Haf 
tanın muayyen gün ve günün 
muayyen saatlerinde, vapur
lar fazla kalabalık oluyor. 
Tabii, bu vpurlardan çıkan

ların çoğunu da, tramvayla, 
Göztcpe, Erenköy, Suadiye, 
Bostancı gibi yerlere gidenler 
teşkil ediyor. Tramvay ida
resi, buglinleri ve saatleri he
saplıyarak fazla tramvay tah 
rik etmiyor. Cumartesi ve pa
zar günleri ve diğer günler-
de akşam üzerleri vapurlar -
dan çıkan bu semtler yolcu
ları, biribirlerile yarışarak 
tramvaylarda yer bulrnağa 

uğraşıyorlar. Tramvaylar tık 

it mtıklrm dolarak birçok kim 
seler ayakta kaldığı gibi, yol 
culardan birçoğu da tramva -
ya binemeyip istasyonda ka
lıyorlar. Uzun müddet bek -
lemeğe mecbur oluyorlar. 
Kalabalık vapurları he•aplı - ı · 
yarak ihtiyaca kifayet edecek 
kadar araba tahrik etmek, bir 
imme hizmeti, müessesesi o
lan tramvay idaresinin hem 
vazifesi, hem de menfaati ica

bıdır. 
.Bu hususa aliikadarların 

nazarı dikkatini celbetmek de 
gazetelerin vazifeleri cümle -
sindendir. Lutfen, bu nokta
yı, alakadarların gözü önüne 

koyunuz. • 
Kariimiz doğru söylüyor. 

Kadıköy vaımrundan çıkan 
yolcuların birbirlerini kırıp 

geçirerek tranıvaya hücum -
!arı maatteessüf her gün rast
lanan bir manzaradır. Karii -
rniz tramvay idaresinden ih
tiyaca· göre, tramvay tahriki

ni istemekte, 

Ha'kh dei'lil mi ? 

= , ... ,. 

Kat lo tamiri 
Elektrik idaresi Arnavutköy i

le Kandilli arasındaki büyük e
lel<trik kablosunu tamire başı.,. -
mıştır. Dün başlanan tamir 10 

gün sürecektir. Vapurların Bo -

ğazdan geçerken yukarı çekil -
miş kabloya dikkat etmeleri a
lakadarlara bildirilmiştir. 

~ 

Gümrükler umum 
müdürü geliyor 

Gümrükler umum müdürü 

Mahmut Nedim bugünlerde An
karadan şehrimize gelecek ve 

bazı tetkikler yaptıktan sonra 

Hataya giderek orada yapılan 

yeni gümrükler teşkilittını tef -
tiş edecektir. 

-0--

İstanbulun imarında belediye 
ile vakıflar idaresi beraber yü -
rüyecektir. Bu hususta teması.ar 
yapmak üzere Ankaradan şeb -
rimi:ıe gelen vakıflar umum mü 

dürü Fahri Kıper dün Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdarla 

beraber şehrin bazı semtlerini 
do~tır. Fahri Kiper muha
fazası lazım gelen eser !er hak • 
kında Valiye izahat vermiş, va
kıJl.ar idaresinin şehirde yapa -
cağı inşaatı anlatmıştır. 

Vakıflar umum müdürü şeh- Beyn· lmilel panayirler 
rimizde birkaç gün daha kalacak Eylıllde açılacak Viyana, Se -
vakıflar başmüdürlüğünün fa liinik \'e Belgrad beynelmHel 

Ucuz rakı piya
saya çıkarılıyor 
Bira fiatlerinde tenzilAt 
icrası şimdilik geri kaldı 

!Bir müddetten'beri şehrimiz -
de bulunmakta olan Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili Raif _Karade -
niz dün akşam Ankaraya dön -
müştür. 

40 derecelik rakılar dün inhi
sarın satış mağazalarına tevzi e
dilmiştir. Bugünlerde bayilere 

verilecek ve satışa çıkacaktır. 

Rakılar 25, 50, 75 santilitrelik 
şi§elere konmuştur. Fiatleri bu
günkü eşlerinden ucuzdur. 
Diğer taraftan bira fiatlerin

deki tenzilat geri kalmıştır. Ve

kalet bugünlerde tenzilat nisbe

tini kararlaştıracak ve Vekiller 
Heyetinin tas.dikine arzedecek -
tir. 

Maamafi Ankara bira fahri -

kası dün akşam tamamen İnhi -

sarlara devredilmiştir. Bu sabah 

tan itibaren bira imalatı inhi -

sarlar hesabına olacaktır. 

Çocuk 
bahçeleri 

Şehrimizde üç çocuk bahçesi 
birden inşa edilecektir. Harbi -
yede Vali Konağının karşısın-da 
yapıla<!ak çocuk bahçesinin pla
nını Vali ve Belediye Reisi Lılt
fi Kırdar tetkik etmiştir. 

Harbiyedeki çocuk bahçesinin 
uzunluğu yüz elli metre, enlili -
ği en geniş yetmiş metre olacak
tır. Ortasırı<ia bir meydan bulu
nacak, yedi yaşına kadar çocuk -
}arın oynamaları için saha, kum 
yığım ve atlıkarınca bulunacak
tır. Meyilli bir arazi üzerinde 
inşa edilecek bahçe sed sed ola
cak, halkın ve çocuk mürebbi -
yelerinin dinlenmeleri için kana 
peler btı'lunacaktır. 

Çocuk bahçelerinin en büyü
ğü '.Ilaksim bahçesi ile Gazhane 
arasındaki boş arazide yapıla -
caktır. Üçüncü çocuk bahçesinin 
Nişantaşında on beşinci mekte -
bin karşısındaki sahada yapıl -
ması kararlaşmıştır. 

Seyyahlar Trovaya 
gideceklar 

İtalyan bandıralı Markopolo 
vapurile dün şehrimize 110 Ame
rikalı seyyah gelmiştir. Bunlar 
bugün Bursaya gidecekler, Bur
sa ve İznığı gezdikten sonra, Ça
ınakkaleye g'diy Trova harabe -
.Jerini de gezeceklerdir. 

--00--

Üsküdar meydanı 
Şehircilik mütehassısı Prots, 

Üsküdar meydanının tanzimi ile 
yakından meşgul olmaktadır. 

Meydanı genişletmek i<;in çarşı

dan bir kısım dükkanlar istim -
liik edilecek, deniz doldurula -
caktır. Meydanın tanzimi bit -

tikten sonra Şirketi Hayriye is

keleleri yerlerini değiştirecek, 

meydanın şekline uydurulacak
, tır. 

T A K V t M • aliyetini gözden geçirecektir. s~rgilerine hükumetimiz resmen 

1358 HİCRİ 11355 RUMİ le.rıdir. iştirak etıneğe karar vermiştir. 
C 1 T Vakıflara ail memba sulan - ı -'"k Pr•g, ~1 (A-'\.) _Alınan mat · evve emmın Bu yo da ""' adarlar hazırlık 

buatını:ı birkaç kere Çekleri kan 15 iS nın pahalı olduğundan şikayet !ara başlamışlardır. Sanayi 

Beykoz - Üsküdar şosesinin 

inşası münasebetile meydanın 

Beykoz tarafındaki binalar Na -

iıa Vekfıleti tarafından istim!lak 

edilecektir. 
--oo--

sıkz:ık ve ataletle itham etmesi 7 inci AY HlZIR 72 edilmektedir. Fahri Kiper bu mamulatımız bu sepgi!erde çok la'1'i°() 9 l !° • jlJ bir mOtÖr 

A dliye koridorlarında 
24 SAAT 

Bir genç kıza 
sarkınhlık 

Koço derhal yakalanarak 
curmumeşhut muhakome. 

sine verildi 
Dün öğle üzeri Büyükadaya 

gitmek üzere Köprünün Adalar 
iskelesinde bekleyen L idya adın 
da bir genç kızla kız kardeşine 
adaba mugayir hareketlerde bu 
lunarak sarkıntılık eden Koço -
adında birisi yakalanmış cür , 
mü meşhut mahkemesine veril -
miştir. 

Koço üçüncü sulh ceza mahke 
mesinde gizli yapılan duruşma
sı sonunda 15 .gün hapse 15 lira 
para cezasına mahkum edil -
miştir. 

Yaralama hadisesinin faili 
tevkif e ''idi 

Evvelki akşam Kumkapıda bir 
yaralama vak'ası olmuş, İbrahim 
adında bir koltukçu iş meselesi 
yüzünden çıkan kavgada yine 
koltukçu Reşit ile oğlu Musta -
fayı tabanca ile ağır surette ya
ralamıştı. 

Koltukçu İbrahim ile kavga -
ya iştirak eden arkadaşı Vahap 
dün dördüncü sorgu htı.kimliği 

tarafından sorgu altına alınmış
lardır. Sorgu hakimi İbrahimi 
tevkif etmiş, Vahabı serbest hı -
rakm~tır. 

Çamaşır hırsızı 
Yeşildirekte oturan Gülizar a

ı dında bir kadın dün çam'1şl1'la -
rını yıkamış, kurumak üzere ta
rasasına asmıştır. 

Çamaşırlar tarasada kurur -
ken, Ekrem adında birisi arsa
dan tarasaya çıkmış ve bir kıs
mını kucaklayıp kaçmak istemiş 
tir. 

Kaçarken yakalanan Ekrem 
ikinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiş, sorgusu sonunda tev -
kif edilmiştir. 

Ekrem aç kaldığı için çaldı -
ğını söylemiştir. 

Yüzerken sarası tuttu 
ve bogu'rlu 

Beşiktaşta Loşbahçe sokağın

da oturan 8 yaşlarında Muhar -
rem adında b!r çocuk, yüzmek 
üzere Beşiktaş iskelesinde deni
ze girmiş, fa'kat sarası tutarak 
boğulmuştur. 

Çocuğun cesedi dün bulunmuş 
morga kaldırılmıştır. 

Ayagmdzn yareilanan ç!lcuk 
Şoför Niyazinin idaresindeki 

3476 numaralı otomobil, Sarı -
yerden geçerken beş yaş1arın -
da Emin ,adında bir ·çocuğa çarp
mış, bacağından yaralamıştır. 

Çocuk ElUal hastanesine kal -
dınlmış, şoför yakalanm~tır. 

Bir tahsll şubesi 
memurunun muhakemesi 

Dün asliye ikinci ceza mah -
kemesi. Galatasaray tahsil şube
si memurlarından Halis ile Ko -
ço adında .birisinin muhakeme -
!erine başlamıştır. 
Şimdi kaçak ve nerede olduğu 

bilinmiyen tahsil memuru, Bey
oğlunda Bu<dapeşte lokantası sa 
bibi İvanın, 200 liralık ver.gi bor 
cu için Maliyeye verdiği bono -
yu daireden alınış ve arkadaşı 
Koço vasıtaslle lokantacıya 100 
liraya satmak istemiştir. 

Dün mahkemeye gelen Koço, 
suçu inkar etmiı;, mahkeme de 
Halisin bulunması için polise 
müzekkere yazılmasına karar 

vermiştir. 

üzerine •Poledni List> gazetesi hususta da tetkikler yapacak, fi- .. 1 b. k'Jd Bandırmadan İstanbula gel _ 
ti d t '"t ıl . guze ır şe ı e temsil edile - .......... - ... • • • .... ~ 
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Dış Politika· 

J spangadaki 
Hadiseler 
İtalya Hariciye nazırı Kont 

Ciyanonun geçen haftalarda İs-
• panyaya yaptığı ziyaret, gene -

ral Franko ile görüşmeleri çe -
şitli tefsirlere yol açmış, niha
yet, İtalya ile İspanya arasında 
esasen mevcut Antikomintern 
pakta ilave olarak, aynca bir it
tifak muahedesi, askeri sahada 
iş birilği mukavelesi imza edil
mediği söylenmişti. 

Kont Ciyanonun İspanya se
yahati, general Franko ile gö
rüşmeleri, müzakereleri sonun -
da, hakikaten iki hükumet, ne
tice itibarile, Almanya - İtalya • 
İspanya aarsında bir ittifak mu
ahedesi dahi imzalanmasını te
min eyledi mi, eylemedi mi? 

Bugüne kadar alınan haber
ler, Avrupanın muhtelif mem -
leketlerindeki gazetelerin yazı

ları, Kont Ciyano, general Fran
ko arasında ayrıca bir ittifak mu 
ahedesi veya askeri birlik mu
kavelesi iın'.lla edilmemiş oldu
ğu merkezindedir. 

Bununla beraber, Kont Ciya
nonun Komaya avdetinden son~ 
ra, İspanyadan gelen haberler, 
bu memlekette cereyan eden da 
bili hadiselerin elıemiyetli ol
duklarını göstermektedir. 

Alman gizli polis teşkilatı 

olan Gestapo'nun memurlarile, 
İtalyanın ayni mahiyetteki ajan
larının keşfeylemiş oldukları 

Franko, faşistlik, Almanya ve 
İtalya ile teşriki mesai aleyhtar
larının faaliyetleri hakkında, ge 
neral Frankonun dikkat nazar
larının, Kont Ciyano tarafından 

celbedildiği söylendi, tedbirler 
alınması tavsiye ilundu. 

İspanyadaki cüm.huriyet hü
kfunetinin, sol partilerin mağ -
lfıp edilmesine ait dahili harp 
senelerinde sağ parytileri teşkil 
eden şahsiyetler ve kuvvetler, 
krallık taraftarları, faşist veya 
•Phalangiste• :ıümreleri halk ile 
generaller arasında, Almanya ve 
İtalyaya, Mussolini üe, Bitlere 
İspanyayı ti.b1 etmek isteıniyen
ler de vardı. Sefalet ve utı.rabın 
artması, çare bulunamaması, ha 
rap olan şehirlerin imar edile -
memesi, sağ cenah mensnpları 

arasında, Nazi ve Faşist hiikil. -
metlere tabi olmak aleyhtarlı -
ğını, general Frankoya karşı 

muhalefeti artırmıştı. 
Kont Ciyanooun İspanyadan 

avdetinden sonra, bu sebeple, ge 
neral Frankonun arkadaşların -
dan general Solchaga ile •Quli
po de Llano• ve •Yague• gibi 
generallerin kısmen İspanyadan 
firar eyledikleri, kısmen de ha· 
pi• ve tevkif olundukları, diva
nıharplere verildikleri, bu gibi 

ha.reketlerin diğer bazı zabitle
re karşı da tatbik oluııdıığu gö
rüldii. Maliye nazırı •Heros• ol
du, faşist olmıyan sabık maliye 
nazın •Amado. azledildi. Baş

vekalet makamı bir müddet boş 

kaldı, arya da, geçen ay Roma 
ya, Mussoliniyi ziyarete gel -
miş, meşhur nutuklarını, söyli
yen İtalya taraftarı ve Dahili· 
ye nazırı general Serano-Suner 
getirildi. 

Kont Ciyano, Madritte gene· 
ral Franko ile, ittifak muahede
si, askeri mukavelesi imzalama
diyse, general Franko İspanya
sının, çıkacak bir harpte, Nazi 
Almanya ve Faşist İtalya tara
fına iltihakını temin eylemiş, 

kuvvetlendirmiş oldu. 
Son hafta içinde İspanyaya 

ait gelen telgrafların, gazeteler
de neşredilen haberlerin hakiki 
mioa'1 ve sebepleri bunlardır. 

Politıkacı 
bugün Çeklerin Almanlarla iş a ar a enzli.d yap ması ım - ceklir. mekte olan Behzat motörü dün ı , ; 
birliği yapmak istediklerinin bir kiinlarını arıyacaktır. --oo,o--- sabaha karşı Fenerbahçe açık - ı KÜÇÜK HABERLER ı Prost eylülde geliyor 
de!ıli olmak Ü2ere Südet parti - -000-- larında fırtınaya tutulmuş ve .......................... , 
sinin kanım tayihalarile mütale Yenı" tıyatro ve bar bı"naları Süt fabrikası işi * Nfıa Vekili evvela Hataya Şehircilik mütehassısı Prost 

. büyük tehlikeler geçirerek saat- 1 ıs· t b l b ı ba'ının iki millet arasındaki mü Istanbulda inşa edilecek süt oradan Suriyeye gidPrek bazı zi an u e ediyesine göndermiş 
Tepeba d k. Asr" . !erce dalgalarla mücadele ettik - Id • k ı·ı nasebe•lerde esas olarak kabul şın a ·ı 1 sınemanm fabrikasına Ziraat Vekaletinin yaret1erde bulunacaktır. o ugu me tupta ey u ün ilk haf 

eciilmesini teklil etmektedir. Bu yıkılacağını ve yerinde modern yardımda bulunacağını yazmış _ ten ve içindeki bütün tüccar mal * Bütün elçilerimiz Ankara • tasında İstanbul-da bulunaca -
gazete şöyle demektedir: tiyatro binasile bir bar yapıla - tık. Bu hususta Vekalete lazım larını denize attıktan sonra li - da bir i<;timaa davet edilmi'§ler- ğını bildirmiştir. Belediye imar 

,Q zaman beyaz olan şimdi cağını yazmıŞtık. · gelen izahatı vermek üzere be- manımıza gelebilmiştir. Ege ve dir. işleri müdürlüğü Prost gelinci -
siyah o'amaz. Almanlar çekiştir Fransız mimarı Gotye tiyatro lediye iktısat işleri müdürü Marmara deni2lerinde fırtına - *Meclis Reisi şehrimize gel- ye kadar tamamlamak üzere Ka 
me hareketini protesto elmiş - ve bar binasile Tepebaşı tiyat - Safvet, süt mütehassısı Ekrem nm şiddetleneceği hava merke- miştir. 1 dıköy ve Üsküdarın imar planı-

-___ ı .. e_rd..,ı,.· _.b.,i..,z,,.d .. e.....,A.:l.ın=a:;;n:;;la:;;şı..;t.;.;ır.;.;m:;;a;..;h;;.;a;.-..ı.a-~-_ı_,------l'-:....;:..;_.ı:,..:,ro::;s;:u:,:n:,:u::n:_:ta:n~z:i.::m.'....!p:.:la::·nı:,::n::,ı _:h:;:a:;z;,::ır:,:l:a:,- J....:.R:u~· ş:_:t:ü_:b:u:!g'.:ü:.'.n'..:A,nk~::ar::,a:y~a:'..!g~id:e~c~e:k~-ı_~z::i~t:a:ra:f~ın~d:a~n:.,:h~a~be:r:_:v:e:ril~· m=e~k~te:.:-J • ......ı!* Hariciye umumi katibi şeh nı hazırlamağa devam etmekte-
·,,....,...ı.n.i.otir..-~----lı.....,d"'ir"'. ---~-~ 
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ATATÜRK 

Meb'usları 

iSTiKLAL 
HAR 81 , ··· Sori · Haberı·er .<} 50 bin Japon Tokyoda 

yaptı 
•• • 

numayış "< • ·- • • _; t 

davet ,.======--
lngiltere Çember/ayn dün 

Avam Kamarasında 
izahat verdi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
hürlerde bulunmdştur. Palis bir 
çok kişileri tevkif etmiştir. ~eni mebus 'larla Ankarada gö

ruşmek teşebbüsleri yapılıyordu 
-46- . 

Sivastan Kayseri tarikiyle An 
karaya hart-ket eden Reyetiı Tem 
sHıye, bütün giızer.gihında ve 
Ankarada, büyük milletmı.izin 
har ve saınimf teza.lıüratı vatan 
perveranesi içinde, bugün mu • 
';&sala.t eyledik. MiJletimizi.n g& 
terdiii eseri vahdet w azim • 
memleketimizin temini istikbali 
haklmıda kanaatler, Jliyetezel -
zel bir surette tarsin edici ma
hiyettedır. 

Şimdilik, Heyeti Temsiliye 
Merkezi, Anl<aradadır. Takdimi 
hürmet eyleriz Efendim. 

Heyeti Temsiliye namına 
Mustafa Kemal 

2 KAnunusani 1920 tarihind~ 
cemiyet heyeti merkeziyelerine, 
Hacıbektaşta Çelebi Cemalettin 
Efendiye, Mutkide Bacı Musa 
Beye ayrıca bir tebliğde bulun· 
duk. 

Efendiler, bundan bahsetti • 
gım gibi, bir iki günlük 
içtima ve müzakere maksadile, 
mebmları davet için ilk yazda. 1 
fımaz telpafta - ki bu telgraf 
sUN1tini matbu olarak tahrirat 
halinde ele posta ile göndermiş· 
tik - maksattan bahsettikten 
ıonra •Heyeti Temsiliyenin bu· 
lunacağı mahalde, zamana içti • 
ma. ııönderilecek mebmlaran i· 
sim ve adresleri malllm olduk· 
tan sonra bilmuhabere kararlaş
tırılacaktır. Heyeti Temsiliye, 
kariben İstanbula yalan bir ma
halle nakledecektir.• denmişti. 

Ankaraya muvasalatımızda, 
Ankara • Eskişehir hattı işleme
ğe başlamış olduğundan evvel
ki tebliğimize 29 .Kinunuevvel 
1919 tarihinde yaptığımız bir ze
yil ile, mebmlarla mahalli mü • 
IAkat olmak üzere Ankarayı tes
hil ve trunimen tebliğ ettik. Bu 
tamimin bir maddesi de, diğer 

ınebuslardan mümkün olduğu 

kadar fazla zevatın müzakereye 
iştiraki son derece arzu ~dilmek 
te olduğu, kaydinden ibaretti. 

Efendiler, neticesinden pek 
ziyade fayda memul ettiğiıniz, 

bu teşebbüsü hayırfıahane ve 
vatanperveranenin dahi, İstan • 
bul ricali tarafından önüne fl
kıldığanı anedersem hayret et • 
mezsiniz zannederim. 

bu 
biz 

Müsaade buyurursanız, 
ciheti biraz izah edeyim; 
mebusları, Ankaraya davet " -
derken, bir talum zevat üzerin-

&arfta da: 
Aydın mebusu H!looyin Ka

Z>m imzasile vürut eden telgrai 
ta, mebualarm en seri vasıta ile 
Dersaadete gelmeleri bil.dirili -
yorsa da, Heyeti Temsiliyeye A
za intihap olunan mebuslar mı 

' yoksa bilı1murn mebuslar mı da-
vet olunduğunda tereddüt edil
miştir. Lı1tfeıı hattı hareketimin 
tı;.yinine müsaadeleri müsterham 
dır efendim. 

Efendiler, buna mümasil tel· 
graflar tevali etti. Bu iş'arattan 
sühuletle, müsteban olmakta i
di ki, mebus arkadaşlar, Heye
ti Temsiliye ile hükumeti ve fs. 
tanbnldan bütiln mebusları da
vet etmek salihiyetini kendin • 
de görebilen zevata, maksadı 
müşterekte hemfikir ve hema -
henk telakki ediyorlardL Hüki'.ı 
metin ve mephus zevatın menfi 
muzmerratım batım hayallerine 
bile ıetirenıiyodardı. Olsa olsa, 
bizimle İstanbuldaki zevat ara
sında, yeni takarrür etmiş bir 
vaziyet bulunduğunu veyahut 
arada tertip noktasından bir yan 
lışlık olabileceğini zan ve farzey 
lemiş oldtıkları, iş'arlarmdaki 
saffet ve samimiyetten anaşıl 
makta idi. 

* ( A,.kası var) 

Bulgaristan ve 
Balkan paktı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
şabileceğini samimi olarak ümit 
edemiyeceği aşikardır. 

Diğer taraftan son zamanlar -
da Rmmı:nya ile Bulgari6tan ara
sındaki münasebetleo-de hafif sa
llih görülebilmiştir. Veliaht Mi
şel in Sof yadan geçerek Prens 
Kiril tarafından selamlanması 

Bükreşte az çok hayretle karşı
lanmış ve matbmıtta geniş tef • 
siı·ata yol açmıştır. 
ıBükreşte dönen şayia1ara gö -

re, kra Karol'ün, doğu Ak . 
denizindeki seyahatinden dö • 

nünce Bulgar Kralı ile mülakat
ta bulunması müstebad değildir. 

Almanya 
Mü na sebatı 
Londra, 31 (A.A.) - •Daily 

Herald• gazetesinin bildirdi -
ğine göre Alman aristokrasi
sine mensup dört kişi İngiliz 
efkirı umumiyesi ve siyaseti 
hakkında harırladıklan rapo· 
ru Bitlere tevdi etmişlerdr. 

Bu dört kişi Baron Verner 
Vou Heimbaden, Baron Von 
Falkenhayn, Kont Pükler, ve 
Fritz Von Tvardovski'dir. 

Bu aristokratlar İngiltere
de ikametleri esnasında İngi
liz ricali ve mebusları, birçok 
zabitler ve iş adamları, arazi 
sahipleri ve muhafazakar ef· 
kirın sair mümessillerile gö 
rüşmüşlerdir. 

Bunların anketleri resmi 
bir mahiyet almamış ve umu· 
mi surette görüşme şeklinde 
cereyan etmiştir. Bu görüş • 
meler esnasında anketçiler Al 
man noktai nazarını izah et
mişler ve İngilterenin siyase

ti hakkında malümat almrrlar 
drr. Bunlar İngiltereye aleli· 
de ziyaretçi satame gelmiş • 

!erse de Bitlerin bu zevatın 
kanaatlerine büyük bir ebem 
nıiyet atfettiği iddia edilmek
tedir. 

Moskova 
müzakereleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
tooirler. 

Ordre gazetesinde Pertinaks 
yazıyor: 

• 

Stalin ve müşavirleri, Bal -
tık devletlerinde rejim veya ka 
bine değişiklikleri veyahut dip
lomatik müzakereler bu memle 
ketlerde Almanyanın ha.kim bir 
surette nüfuzunu tess eidecep 80 
surette nüfusnuz tesis edecek 
mahiyette görüldüğü takdirde 
harekete geçebilmesi için ken -

dilerine açık kart verilmesini is
byorlar. İstedikleri şey, mese -

la Dantzigde yapılan •hu!UI, e 
benzer vaziyetlere karşı koymak 

tır. Filhakika Avusturyada, Bo
hemyada, Memel.de ve Dantzig
de sabit olan Hitler teknigi bu 

talebi büyük mikyasta haklı gös 
lebi büyük mikyasta haklı gös-de, bu daveti hükümsüz, muta

Hvver içtimaı akina bırakmak 

için mukabil tedbir ve teşebbüs 
alıyorlarmış. .. Bazı mebusların 

verdikleri telgraflarla, hu husu
ıa, muttali olduk. Meseli; Bur
dur mebusu Hüseyin Baki im
•alı ve 29 Klinunuevvel 1919 ta
rihli şöyle bir telgraf vürut etti: 

Londra, 31 (Hususi) - Kral 
Karol'un Pire'tlen avdetinden 

soma Türkiye Cümhurreisi!Le, 
Yunanistan ve Romanya Kral -

!arı ve Bulgar Kralından mürek
kep bir Balkan sulh konferansı 

toplanacağı, bu konferansta dört 
Balkan devletini aılakadar eden 

meselelerle biırlücte Bulgarista· 
nın Balkan antantına dahil olma 
sı meselesinin konuşulacağı hak

kında buradaki bazı siyasi mah
filler ma!(ımat almışlardır. 
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!ermektedir. 

Londra, 31 (A.A.) - Royter 
ajansının diplomatik muhabiri

ne göre, Seedsden hariciyeye 
Moskova görüşmeleri hakkında 

1stanbulda içtima eden meb· 
uslar namına Aydın Jm"busu Hü 
seyin Kazım iınzasile Heyeti Tef 
tişiye riyasetine gelen telgrafta, 
en seri vasrta ile Darülhilarete 
gelmekliğim elzemiyetl iş'ar e
dilmekte ve bugün de Dahiliye 
Nezaretinden mevrut telgrafta 
dhhi azimetim bildirilmekte. 

Mukaddema Heyeti Temsili
ye namına MııBtafa Kemal Paşa 
Hazretleri tarahndan vaki emir 
vı iş'ar üzerina noktai nazarım 
arz H izah kılındığı halde, he
nüt t>u bap\a bir emir te!Akki 
edıl!>mediğindeu i§'arı devletle -
rine ktmali ehemmiyetle mun
tazırım f:~ndim. 

---0,00--

Almanyadaharp 
şefi meselesi 

(Baş tarab ı inci sayfada) 
yat general Vetzell, •Militar 
Vachenblath da ikinci tezi mü

dafaa elmektedir. 

yeni raporlar gelmiştir. Bu ra
porlar t~tkik edilmektedir. 

Moskovaya gidecek olan 
Fransız askeri heyoti 
Paris, 31 (A.A.) - Havas a 

jansı bildiriyor: 

Genel Kurkay görüşmela-in -
de bulunmak üzere pek yakında 

Moskovaya hareket edecek olan 
Fransız askeri heyeti Orgeneraıl 

Doumenci riyasetinde hava or • 
dusundan General Valin, bahri· 

ı yeden Albay Vilauna, suvari a -
!ay kumandanı Kreibs ve dlha 

bir kaç subaydan terekküp ede
cektir. 

1 

modüs vivendiye esas olab:ıe • 
cektir. Fakat Japon şeflerinin 
bu hususta bmbaşka fikirleri 
mevcut oduğu görülmektedir. 

Fransızlar ne diyor? 

Fransız ve İngiliz askeri heyetleri 
bu hafta Moskovaya gidecekler 

Londra, 31 (A.A.) - Avam !erim bir kere daha tekrarlamış 

Hibiya Parkta toplanan ve İn 
giliz siyaseti aleyhinde hazırla
nan karar suretlerini kabul e
den muhtelif vtani teşekkülle
re mensup 50.000 kişi İngiliz se
faretine doğru yürümeğe başla
mıştır. Nünı.yişaçiler ellerinde: 
•İngifüJler, siysetinizi değiştiri
niz. Kahrols1'11 Büyük Britan -
ya• ve Craiğie Asyanın düşma
nıdır. ibarelerini havi levhalar 
taşımakta idiler. Japonların iş -
gli altında bulunan ve Shantun
gun merkezi olan Tsin.gfoudaki 
İngiliz aleyhtrı komite bu şehir
de oturan İngilizlere bir mektup 
göndermiştir. 

Pris, 31 (A.A.) = La Rochas
siede, İngiiz - Japon meseleleri 
hakknnda Pet;t Journal gazete
sinde şu satırları yazıyor: 

Şurası müşahede ve tesbit e
dilebilır ki, müzakere diploma
tik realiteler sahasına sokulmk 
la, uzak doğud bizim menfaatle
rimizle müvazi olan İngiliz men 
faatlerınin tesiril bir S<lrette mü 
daiaası için en iyi yol seçilmiş 
bulunuyor. İngiliz hariciyesinin 
politikasında Avrupadakinden 
daha fa.zla olarak hakim olan ti
cari menfaatler mevzuıbahsol -
duğu zaman, İngilizler, boyun 
eğmezler, bununla berber J -
ponarı da herşeydcn evvel ilgi
lendiren cihet budur. F i:hhik 
Japonların Tiyençin Mdı, sin -
den istifade ederek temin et. ek 
istedikleri şey, İngiizlerin Çin 
parasına müzaheret etmek sure 
tile Çank.ayşekin harbi fin~nse 
elmesme imkan vermelerinin ö
nüne geçmektir. 

Kamarasında Liberal Lideri tır. 

Sinltler Başveikldeıı hükumetin Başveikil Dantzig hakkında 
harici siyaseti hakkında malil - şöyle demiştir: 
mat istemiştir. Sinkler bilhassa - Bu mesele gayet nazik bir 
Dantzig işini Moskova müza - surette uğraşıimayı icap etmek 
kere-lerini Vt! Tokyo görüşmele - le beraber hükumete herhangi 
rini mevzuu bahsetmiş ve Tok - bir endişe vermemektedir. 
yo görii§meleri a!B..kadar olarak Çemberlayn, Uzak Şark hak • 
İngilterenin Çinden su'lbperver kında şun}arı söylemiştir: 
;Yardımını çekmemesini ve Ame - İngiliz hükumeti Uzak Şark 
rika ile işbirliği yapmasını iste- siyasetini tleğiştirmeyecektir. 
miştir Sinkler nihayet avam ka- Eğer J aponlann işgali altında 
marasının ve müttefik devletle- bulunan Çin mın takaların da İn-
rin haberi olmadan İngiltere ile giliz aleyhtarı harekat devam e -
Almanya Vt! İtalya arasında her- den;e hükfunet vaziyeti çok cid-
hangi bir görüşme yapılmadığı di telakki edecektir. 
hakkında da teminat verilmeı;ini 
talep etmiştir. 

Çemberlayn, kabinede hiçbir 
ihtiliif mevcut olmadığını, bü -
tün kabinenin garanti edilen dev 
letJerin istiklaline hürmet iste
mekle beraber tecavüze karşı da 
tam bir sistem kurulmasına va -
rılmayı arzu eylediğini tasrih et 
miştir. 

!Başvekil, Moskova müzake -

releri hakıknda şunları söyle -
miştir: 

- Her üç hii.kumte bilvasıta 

tecavüzün doğrudan doğruya te
cavüz kadad tehlikeli olduğunu 
kabul etmek'le beraber bilvasıta 
tecavüzün memnuniyet verici 

bir tarifine · henüz varılmamış -
tır. 

Başvekil bilahare Fransız ve 
İngiliz askeri heyetlerinin bu 
hafta içinde Moskovaya gidecek-

Amerikan - Japon ticaret mu
ahedesinin feshine sözü intikal 
ettiren Başvekil demiştir ki: 

- İngiltere ile Amerikanın U 
zak Şarktaki hcde1leo-i biribirine 
çok yakin olmakla beraber her i 
ki hükiımet'İn ayni kararları al
ması icap etmez. Bununla bera -
ber hükfunet, kabil olduğu her 
zaman Amerika Birleşik devlet
lerile ~irliği yapmağa büyük 
ehemmiyet atfetmekte ve bu iş 
birliğini arzu etmektedir. 

Polonya - İngilteo-e mali görüş 
meleri hakkında da Başvekil ay-=a şunları söylemiştir: 

- Bu güçlülker silah müb;ı.

yeatının İngiltereden veyahut di 
ğer memleketlerden yapılması 

bahis mevzuu olduğu zaman de
ğil, fakat Polonyanın altın ola
rak bir istikraz elde etmeği ar
zu eylemesinden ileri gelmiştır. 

Amerika donanması 
çok kuvvetli hale geldi 
Donanma herhangi bir düşma
nı kolaylıkla mağlup edebilir 

Vaşıngton, 31 (A.A.) - Reisı

cümhur Ruzvelt'e verdiği sene
lik raporda Amiral Leahy şöyle 
demektediı': 

,Amcri:ka donanması dünya -
nın herhangi bir deniz dev !eti -
nin filosunu mağlilp ede<:ek va -
ziyettedir. Donanmamızın taar -
ruz kabiliyetinin ve efradının 

talim ve terbiyesinin mukayese 
kabul etmiyecek derecede yük
sek ilduğuna kaniiz.-

Amerika bahriyesinde 46 se
ne hizmet eden Amiral Leahy -
nin bir Ağustosta tekaüde sev -
kedileceği malumdur. . 

Amirale göre, kongrenin tat
bikine müsaade ettiği yeni pro.g -

ram Amerikanın ha)'9ti hudutla
rının müdafaasına kMi geleeek -
tir. 

Amiral. Leahy, Amerika.ı:ı do
nanmasının azami derecede mü
essir olabilmesi için üç tavsi-ye
de bulunmaktadır: 

1 - Kongrenin kabul ettiği 

donanmanın inkişa1 planının bir 
an evvel tatbiki. Bu planın ta • 
hakkuku bir milyar dolara mal-

ı 2 - Derpiş t"C!.ilen yeni tayya -
re üslerinin ..,..., deniz komis -
yonunca ihdasına lüzum görülen 
destroyer ve denizaltı üslerinin 
süratle inşası. 

3 - Donanma efradının ve 
bahriye silahendazları mikdarı • 
nın mühim mikdarda artırılma -
Si. 

Vaşington, 31 (A.A.) - Ma· 
nassas , Virjinya• da 5 Ağustos· 
ta ve Plattsburg .Nevyork• ta 13 
Ağustosta başlıyacak olan birin 
ci ordunun manevralarına 50 bin 
asker iştirak edecektir. 

Büyük dev Jetler askeri ata -
şelerini göndermeğe davet edil
mişlerdir. İtalyadan başka bü -
tün devletler bu daveti kabul et
mişlerdir. 

Mektupta şöyle denilmekte • 
dir: 

• 10 Ağustostan sonra vukua 
geleeek hadiselerden mesul de
ğiliz. İsterseniz Şanghayşek'e 
yrdım etmeğe devam ediniz. Fa 
kat Şanghayşek'in idaresi altın 
daki Çine gidreseniz daha iyi 
edeısiniz .• 

Tokyo müzakereleri 
hakkında mutalealar 
Londra, 31 (A.A. Tokyo mü -

zakereleri hkkında Daily Te -
legraph gazetesi şu satırlan ya
zıyor: 

lıalyanların noktainazarı 

Çemberlayn bu müzakerele
rin başlangıcında söylemiş ve 
şüphesiz bugün de tekrar ede - / 
cektir ki, İngiltere başka bir dev 
Jetin emrile dış siyasetini değiş
tirmeğe amade deği1dir ve bun
dan başka d İngiltere kabul et -
tiği siyasetten asla inhir.af etmi
yecektir. 

Roma, 31 (A.A.) - •Voce 
d'İtalia> gazetesinde Amerikan • 
Japon ticaret muahedesinin fes
hi haklund yenidean tefsirlerde 
bulunn Virginio Gayda, bu ha
reketin bri ultimatom mahiye -
tinde olduğunu k.aydettikten son 
ra muahedeyi feıhetmekle Ame 
rikanın Japonları Çinde Anglo • 

sakson demokrasilerine karşı tar 
zı hareketlerini dcğiştirmeğe ic 
bar etmek istediğini yzmakta ve 
bu ultimatomun altı y hükmü ol 
duğunu ilave eylemektedır 

llJılllllllllll cmlh cmfh cm fcrnfvb 
Bütün Japonya taleplerini is

af etmek, yani İngiltere, Fransa 
Amerika ve saire gibi birçok 
memleketleri alakadar eden Çin 
ihracat ticaretinni esas unsuru 
olan Çin parasına müzaheretten 
vaz geçmek demektir. 

Qemberlaynin Tokyod.a tesbtı 
edilen İngiliz - Japon formuJ.ü
nün ihdas ettiği şüphe ve suite -
ve belkı de muvakkat olan dev
fehhümleri ortadan ka~dırması· 
na intizar edilebilir. İgiltere bu 
fromüle şamil Çinin de müşkül 
re zarfında göz önünde tutulm.a
sı icabc-den vakıaların bir izahı
nı teşkil ettiği nisbette halisa
ne riayet edeeektir. Eğer Jpon 
şefleri ayni halisane hattı hare -
ket gösterirlerse, bu formüle bir 
CCCCCCCCttCOCCCCCicst mf mfm!ss 

Mühim bir 
ziyaret 

Akdenizdeki İngiliz donan -
masının amiral gemisi Varspite, 
donanma komutanı amiral Sir 
A. B. Cunninghamı hamil oldu
iu halde yarın sabah saat do
kuz buçukta limanımız.a gele -
cektir. Amiral gemisine birkaç 
harp gemisı refakat etmektedir. 

Akdeniz donanması amiral ge 
misini karşılamak üzere Yavuz 
ve harp gemilerimizden bir kıs
mı dün saat on dörtte Dolma
bahçe açıklarında demirlemiş • 
tir. 

Dost ve müttefik İngiliz hü
kümetinin harp gemileri !imal•• 

mızı toplarla seliımhyacak, Seli
miye ve Yavırzla diğer harp ge

milerimizden atılacak toplarla 
mukabele edilecektir. 

Gayd.a, Amerika tarafından 

yapılan teşebbüsün İngiltere i'.e 
Jponya arasında yeni bir kinlik 
ihdas edeceğini ve bunun Çinde 
ki Fransız - Hollanda menfaatle 
rini de alakadar edebileceğini 

ihsas eylemek!'edir. 

Japon ordusunun lngiliz 
alehtarlığı 

Tiyençm, 31 (A.A.) - Çinde
ki Japon ordusunun salahiyet -
tar bir mümessii, Japon ordu -
sunun İngiliz aleyhtarı hareket 
karşısında vziyetini nlatarak. k.'.I 
nuni çerçeveden dışarı çıkma -
dığı müddetçe ordunım bu ha -
rekete karşı tedbirler almıyaca
ğını bildirmişbr. 

!Deniz Banktan 
açıktakalanlar 

Denfabanktan açıkta kalan 
120 memurdan yüz liradan aşa
ğı maaş alanlardan killesi ve 
yüz liradan yukarı maaş alan
ların da büyük bir kısmı başka 
memuriyetlere tayin edilm : ş ve 
bugüne kadar vazife alamamış 
olan mütebaki 20 memurun da 
pek yakında münasip memuri -
yetlerle tavzif edilecekleri mev 
su kan öğrenilmiştir. 

İngiliz amirali ve maiyeti sa
at on bir buçukta Dolmabahçe
den karaya çıkacak, on ikide va 
!iyi ziyaret edeceklerdir. Vali 
bu ziyareti saat on altı buçukta 
iade edecektir. 

İngiliz harp gemilerinin su
bay ve askeri şehrimi2deki ve
saitle parasız olarak gezecek, 
tarihi e<;erlerimizi, şehrimizin şa 
yanı tem~ yerlerini görecekler 
dir. 

Akdıoğ madeni mebusu Bahri 
iıolzalı ,.e ayni tarihli bir tel-

Bu münakaşa, bugünkü ah -

val içinde herhangi bir akade -

mik veya tamamen teknik bir 

ihtlliıf mahiyetinin dışına çık -

maktadır. Filhakika devlet şefi 

olan HıUerin ayni zamanda Al· 

man askeri kuvvetlerinin baş • 

'kumandanı olduğunu kaydet -

mek münasip olur. Bu sıfatla 

kendisinin bir harp halinde or

dunun başına geçerek harekiıtı 

bizzat idare· edip etmiyeeeği meç 
huldür. ,olacaktır. 

Yeni imar programı 
İstanbultla üç senede yirmi 

milyon liralık yol -yoapılacağını, 

meydan açılacağını yazmıştık. 

Belediye imar işleri müdürlüğü 
bir program hazırlamıştır. Şe -
hir Meclisinin Ağustos ayı top • 
lantısıııda sal{ıhiyet alınacak, 

faaliyete geçilecektir. 

İngiliz harp gemileri limanı -

'mızda demirıledikten s.onra do
nanma komutanımız amirat Şük 

rü Okan İngiliz amiral gemisine 

gidecek, amirale hoş geldiniz, di 
yecektir. 

İngiliz ami:rali ile maiyetine 
şehrimizde muhtelif ziyafetler 
verilect'ktir. 

Çok Heyecanlı Tefrikalar Hazırladık 
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Doktorlar telaşta 
Ebedi Şef maruzata cevap ver. 

müsaade etmemişti • 
memış, 

- 48 -

Ebedi Şef düşünür gibi göz- \ 
!erini yumdu.. (3) e yirmi var. 
nakil işi için lüzumlu zamana 
henüz 8-9 saatilk bir zaman var 
dı ... 

Bu kadar zaman evvel bir 
meseleye, bilhassa böyle mü · 
hım bir işe karar vermek, bel
ki sonra değiştirilmesi mülıJ.ha
sile AtatUrke muvafık değil gi
bi geliyordu. Atatürk tekrar göz 
!erini yumdu .. 

Hekimler müsaade cevabını 
heyecan ve sabırsızlıkla bekli -
yorlardı. Fakat müsaade henüz 
lütfedilmemişti. .. 

Doktorların bekleyişi uzun 
·.;ürmedi. Ebedi Şef gözlerini aç
tı.. Müdavi hekime işaretle yak
laşmasını emretti. Doktor, yata
ğın yanına gelince karnında su 
toplıyan mıntakayı işaretle su
yun ıztll'.ap verdiğinden şikayet 

etti ... 
Su, hakikaten ıztırap verdi

ği uzaktan farkedilecek bir ha
cim almıştı.. Fakat hekimler, 
önce aralarında kararlaştırdık -
!a rı veçhile suyun alınabilece -
ğinden Ebedi Şefe bahsetmiyor
lar. bunu bir sır gibi muhafaza 
ediyorlardı. 

Lakin artık ıztırap vermeğe 
başlıyan bu suyun bünye tara
fından eritilmesini ileri sürerek 
bu halin devamın;ı meydan ver
mek, bilhassa Ebedi Şefin şika
yeti üzerine artık imkansız bir 
şekil almış oluyordu ... 

Doktor mutad tıbbi cevaplar
la bunu geçiştirmek, Saraya dö
nüşten sonra ciddi şekilde meş
gul olmak vadini bir zaruret ha 
!inde arzetti. 

- Paşam, bunun tedavisini 
süratle yapmak ve suyun ver
diği ıztıraba nihayet vermek i
çin muhakkak istirham ettiği -
miz müsaadenin lütfedilmesine 
lüzum var. 

Bu izahat tıbbi sebepler ve 
ıstılahlarla hastalığın teşrih! 
mahiyeti, tedaviye verilecek ye
ni istikameti de ihtiva eden top· 
lu bir malumat halinde Atatür
ke arzedildi. 

Ebedi Şef, bakı~larile yalnız 
bırakılmaları lüzumunu karşı -
sındakilere ihsas eden bir hare
kette bulundu. 

Hekimler gürültü etmeme -
ğe itim.! göstrerek daireyi ter
kettiler. 

Güvertede bulunan lle bu -
nunla yakından alakadar olan 
kora dahil zevat sabırsızlıkla 
hekimlerin gelmelerini bekli • 

yorlardı. 

Doktorlar yukarı çıkınca et
raflarını sardılar, tehalükle ve 
etraftan kimsenin işitm~esine 
dikkat ederek sordular: 

- Müsaade buyuruldu mu? 
Bunları diğer sualler takip 

etti: 
- Ne •zaman Saraya dönüyo

ruz? 
- Bu akşam hareketimiz 

mevzuubahis mi? .. 
Hekimler biatün bu suallere 

topyekün cevap verdiler: 
- Henüz müsaade istihsa~ e-

demedik! 
- Vaziyeti arzetmediniz mi? 
- Ettik! 

- Peki.. Ebedi Şef bunu mu-
vafık bulmadılar mı? 

- Muvafık bulduklarını zan• 

nediyoruz. Fakat henüz emir ve 
müsaade buyurmadılar! 

Herkes sustu .. Tekrar düşün
ceye daldılar .. 

Müsaadenin istihsaline şid -
detle ihtiyaç vardı. Hastalık, 

gem vurulmaz bir hızla ilerli -

yor, geçen her dakiaka, her sa

at, tamiri için aylar ve devre -

lerce tedaviyi icap ettirecek şe
kilde yol açıyordu. 

Alakadarlar tekrar sordular: 
- Yeni "' '7 ;..ııoobüs ve ma· 

ruzatta bulunmak taraftarı mı
sınız? 

Buna müsbet cevap verildi: 
- Tabii... Müsaadenin istih

sali Ebedi Şefin sıhhatlerine 

muktezi en mühim tedbir oldu
ğu için bunu temin için icap e
derse defalar1a maruzatta bu -
lunacağız! .. 

Bu sırada, Atatürklin hususi 
hizmetlerine bakanlardan birisi
nin güverteye çıktığı, hekimle -
ri aradığı görüldü. 

Hiıımetkarın telaşlı vaziyeti
ni gören hekimler ona seslen -
dile;. Yanlarına geldi. Onların 

sormasına meydan bırakmadan 

anlattı: 

- Atatürk sizi istiyor! 
- Hepimizi mi? 
- Öyle olacak.. Hekimlerin 

çağırılmasını emretti. 
(Arkası var) 

Satie 
tahkikatı 

Satie yolsuzluğu iddian;ı,me -
sini bitiren müddeiumumilik id 
dianam€si bugün dördüncü sor
gu hakimliğine gönderecektir. 

İddianame suçlulara bu.gün 
tebliğ edilecek 3 gün zarfında 

itiraz etmezlerse kararname ya
zılarak muhakı,melerine başla -
nılacaktır. 

----000--

Ammana 
iltica eden 

asi şef 
Amman, 31 (A.A.) - Mave -

rayierdüne iltica eden Filistin 
tedhişçilerinin şeflerinden Ah -
durrahman, Karaçda ikamete 
memur edilmiştir. Hükumet ta· 
raıfından neşredilen bir tebliğ

de asilerin şefine istisnai bir 
muamele yapılacağı ve Erdüne 
iltica eden diğer asi şeflerinden 
ayırdedileceği kaydedilmekte -
dir. 

---000--

ltalya - Fransa 
münasebatı 

/ 

Lyon, 31 (A.A.) - Herriot •İ
talyan halk birliği• tarafından iş 
borsasında şerefine tertip edilen 
tezahüratta bir nutuk irad ede
rek yakında iki memleket ara -
sında bir yakınlık husule gele • 
ceğini ümit ettiğini söylemiştir. 

cİtalyan halk birliği• umumi 
sekreteri Romana Coechı'de bir 
nutuk söyleyerek geçen Eylülde 
100.000 muhacir İtalyanın Fran
sa i.çin çarpışmağa hazır bulun -
duklarını ilan ettiklerini hatır -
!atmış ve harp zuhurunda İtal
yan demokratlarının Fransa ve 
demokrasi için çarpışacaklarını 

çünkü bu suretle hakiki İtalyan 
davasını da müda faa etmiş ola -
caklarını söyle miştir. 

--o-

170 saat havada kaldılar 
Springfeeld «İllinois• 31 (A. 

A.) - Dün akşam saat 17 de 
-mahalli saat- iki genç tayyare
ci, Moody kardeşler, hafif bir 
tayyare ile bu nevi tayyareler 
için 218 saat olan mukavemet 
rekorunu kırmak üzere 170 sa -
attenberi havada bulunmakta i

diler. Tayyareciler kendilerine 

lazım olan benzin ve yiyeceği ha 
va meydanında bütün süratile 

dolaııan bir kamyonun üzerinde 

bulunan teneke ve paketleri u -

cu kancalı bir iple çekmek sure -
tile tedarik etmektedirler. 

İKDAM 

o 
1 t ı etiz m müsabakalarını 

seyretmek çok pahah 
Bir çok mektep talebesini ko
şularda hayretle gördük 

Geçen Pazar gunu İstanbul -
>nkara atletizm birinciliklerine 

Fenerbahçe stadında başlandı .. 
Bu spora hernedense kuruluşun 
danberi bir türlü alaka uyandı
rılamıyor. Veya aJ.akadar olun -
muyor. Ne zaman böyle bir şam
piyona ilan edilse hiç !timse 
alıcı gözile okumuyor, kulak ar 
dına atıyor. Elhasıl bir türlü hal 
kı bu spora isindıramadık, gitti. 
Bilmem ki bu kabahat gazete -
]erde mi, yoksa bu işle meşg,ul 

olan federasyon veya ajanlıklar· 
da mı? 

Bizde bu spora rağbet edil -
memesinin sebeplerinden birini 
muhakkak ki organizatörler iide 
ta hazırlıyorlar. Bakınız nasıl!. 

Mevzuumuzu teşkil eden ge -
çen Pazarki atletizm birincilik -
!erinde ancak yüz kadar seyir -
cinin bulunmasını teşkilat adam 
!arı hazırlamışlardır. Zira bil -
mem hangi kondisyona uymak 
için ve büyük bir reğbete maz -
har olan futbol maçlarında hem 
de en mühimlerinde antre 25-50 

kuruştan yukarı çıkmazken ve 
geçenlerde birkaç miletin iştira 
kile yapı\an müsabakalarda 15 

• 
lngiltere 

müstemleke 
işleri 

Londra, 31 (A.A.) - Daily 
Herald, İngiliz müstemlekelerin 
de cTemizleme. hareketine te -
vessül etmıık üzere fevkalade sa 

lii.hiyeti haiz yeni bir . Parla -
mento müstemleke komitesi. hlı 

das edileceğini haber vermek -
tedir. 

İki meclise ve bütün partilere 
mensup azadan müteşekkil olan 
bu komite daimi bir teşekkül o

lacak ve: 
1 - Tetkikat için müsemleke

deki valileri Londraya çağırabi

lectek, 
2 - Müsemleke nezareti me -

murlarını azil salahiyetin i haiz 

olacak, 
3 - Hükumetin mahrem vesi

kalarını tebkik edebilecektir. 

Çemberlayn bu komitenin ih

dasını Çarşamba günli Parla -
mentoya bildirecektir. 

;{) 

Romen - Türk 
Yelken yarışları 

Dun, Harun ve Nejat birin.; 
ci 1 ik kazandılar 

İstanbul, 31 (A.A.) - Bugün 
Modada Rumen ? Türk yelken 
yarışlarına devam edilmiştir. 

Yarışlar, sabah ve öğleden son 

ra olmak üzere iki sınıf tekne ü
zerinden yapılmıştır. 

Saat 10.30 da Stard Bod'lar a
rasındaki yarışa başlanmış, 

yedi millik bu yarışa, iki Ru • 

men, iki Türk teknesi iştirak et

miştir. Çok heyecanlı olan bu ya 

rışı HarUll biı'inci, Rumen Ber -

cea'al ilcinci,Feyyaz üçüncü, Fur 

noraki dördüncü olarak bitirdi
ler. 

Bunu müteakip, Olimpia Yq

le yarışlarına başlandı, iki Ru -

men, bir Türk arasında yapılan 

beş millik bu mesafeyi birinci o 
ia;rak Şeref, ikinci olarak Celes, 

kuruş alııımışken bu sefer ya pa 
ra kazanmak veya yukarıdaki se 
heple antre 25 kuruşa çıkarılın!.§ 
ve bu suretle atletlerin hemen 
hemen hiç kimsenin görüp sey
retmesine mani olunurcasına 

koşturmuşlar. 

Ve işte bu sebeple de Pazar 
günkü meraklı kitlesinin azal • 
masına hizmet edilmiştir. 

Bundan başka yine atletizm 
müsabaklarda dikkatli tetkik ve 
takip ettiğimiz bir işde lisans işi 
olmuştur. Beden Terbiyesi Ge -
ne! Direktörlüğüne bağlı bulu
nan atletizm ajanlığının İstan -
bulun birincilik müsabakaların
da koşturduğu atletler arasında 
bir çok mektepli sporcular da 
vardı. Ve pekala lisans ibraz e· 
derek müsabakalara da kolları
nı sallıya sallıya girmekten de 
menedilmemişlerdir. 

Gazetelerin dünkü yazıların· 

dan da kolayca anlaşılacağı veç
hile müsabakalara bir çok lise -
!ere mensup sporcular iştirak et 
tir ilmiştir. Halbuki yine Beden 
Terbiyesine bağlı bulunduğunu 
bildiğimiz su sporlar ajanlığının 
gerek teşvik ve gerek şampiyo-

na müsabaklarında talebeler 
mutlak surette müsabakalara iş
tirak ettirilmemekte ve bunlar 
gruplar halinde klüp harici olan 
!ar ünvanile sırf teşvikten geri 
bırakılmamaktadırlar. 

İşte iki federasyonun iki a -
janlığının farkları: Biri lisans i
şinde büyük bir hassasiyet gö -
zetir, diğeri ise o kadar aldırış 

etmez. Neticede ikisi de spor ya 
parlar. Bu işin içiı:ıden biz çıka -
madık, ve ya işi anlıyamadık. 

Yine atletizm müsabakaların
da gözümüze ilişti. Bayrak ta -
kımlan arasında müsabakalar 
yapıldı. Ve Galatasaray ekibin
de baııka bir klübe müseccel ve 
hiilen lisanlslı biı' koşucu gördük. 
Koştu yarışı kazandı ve takımın 
birinciliğini temin etti. Alaka
dar !ar göz yumdular veya bir 
dalgınlık eseri olarak lisanslığı 

iyi tetkik edemediler. 
Bu hususta bir klüpten bir 

klübe geçmek için sicil talimat
namesinin maddeleri atletizmde 
tatbik edilmiyorsa diyeceğ'miz 

yok. İşte bizim görebildikleri -
miz.. gelin de, atletizme nğbet 
edin; göreyim sizleri! 

Fenerbahçe anketimiz 
F enerhahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ? 
Gazetenizin spor kısmında 

Fenerbahçe anketine şimdiye 

kadar yazanlar gibi benim de i
çimi dökmeme vesile oldu. 31 se
nelik şerefli bir maziye malik o
lan bu güzel yuva son bir ka.ç 
sene içinde hiç ümit edilmedik 
mağlubiyetlere uğradı cÜmit e -
dilmedik değil mukadder aki -
betlere uğradı) Çünkü Fener - 1 

bahçenin son bir kaç senelik i
dare heyetleri klüplerinin alisi
ni düşünmeden istedikleri gibi 
idare ettiler, herhalde onlar hüs
nüniyet sahibi idiler. Fakat bu 
işi herhalde anlaınıyarak bu va
ziyete düşürdüler. İşbaşında bu
lunan heyette ilk dileğimiz sa· 
niye kaçırmamaktır. Vakit çok 
dardır. Yakında yeni mevsime 

giriyoruz. Bu 11 le bu iş yürü • 
mez. Vaziyet belki bundan da
ha feci olur. 
Takıma gelince: 

Cihat 
Gazi Şevket 

A. Rıza, Esat, M. Reşat (B. Ö -
mer) 

Fikret, Naci, Melih, Rebii (Bas
ri) Fikret 

Bu takımda kaleci ile iki mü
dafiin Fenere girdiğini zannede
rek yaptım. iHücum hattı da bu
gün için bizi ancak tatnlin ede
bilir. İlerde bu batı da tıılwiye 
etmek mümkün olursa çok gü
zel galebeler temin edileceğine 

inanabiliriz. Galibiyet bekliyo -
ruz. 

K. Pazar: Rahmi Milsen 

Dünkü yelken yarış !arından bir 'görünüş 

üçüncü ol,arak Simionesko bitir 

diıler. 

Öğleden sonra 6.30 da Olimpia 

Yole'ler arasında yapılan musa

bakalara iki Türk, iki Rumen iş 

tirak etmiş, birinciliği çok bü • 

yük farkla Nejat, ikinciliği Şe-

ref, üçüncülüğü Celeıı, d<irdün -
cülüğü Simionesko kaz.anmıştır. 

Simionesko, tik turda şaman -
drayı dönerken yani~ bir ma -
nevra yüzünden tekne ile bera
ber devrilıniştir. 

Müsabaklara yarın da saat 16 
da devam edilecektir 

SAYFA-5 

Yazan: Rahmi Yağız 
----- "fi '. 

TURGUT REiS 
Andera 

ki 
Dorya kumandasında .. 

donanma Tun usa gelmiş, 
orayı muhasaraya başlamıştı 

44 -

Turgut, kendi tasadayışına 

göre Akdenizi bir Türk gölü ha 
line getirecek planın tatbik mev 
kiine konulmasını intaç edecek 
hareketi itına.ına uğraıııyor, İs -
panya sahillerinde pervasız dü
men oynatıyordu. 
Andrea Dorya daha Preveze mğa 
lıibiyetinin acısını gönlünden çı 
karmadan Turgudun birbiri ar
kasına yaptığı akınlarla bocalı· 

yor, bir türlü bu harekatın önü
ne geçemiyor, kahrın?an kendi 
kendisini yeyip bitiriyordu. 

Nihayet, gelip çatan sonba -
har, akının ve deniz harekatının 
nihayet buluşunun habercisi bü
tün bunlara son çekmişti. 

Turgut, Arşipel adalarına dön 
dil. Andrea Dorya da Tunusu iş
gal edişin zevki ve zafer sayı -
lan ne\icesile Şarlkenin liman -
!arından Cebelüttarıka dönerek 
demir üstünde baharı bekleme· 
ğe koyuldu. 

1551 yılının yazı, yeni deniz 
hareketlerine gebe bir kışın bü· 
tün hazırlıklarına sahne olan bir 
mevsim geçirişile aylarını sıralı
yordu ... 

Tul'gut, Aqipel adalarından 
altısını elinden çıkarmış, an 
cak ilk liman kurduğu küçücük 
adaya sığınarak yazı Jı,ekleımeğe 
koyulmuştu ... 

Kanuni Süleyman İran sefe
rinin kanlı ve saltanat için leke 
sayılacak günlerini geçirirken 
yılmaz Türk deniııcisi de önün
deki yaz mevsiminin bütün icap 
!arını düşünerek tasarladığı plan 
!arın tahakkuku için lazım gelen 
tertibatı almağa uğraşıyor, do
nanmasını kuvvetleı:ıdirmek, a· 

kınlarım, Cineviz ve İspanyol 
deniz kuvvetlerinin kudretleri 

önünde tahakkuk ettirmek için 
her türlü noksanlarını ikmaJ e
derek enginin bütün mahrumi
yetlerine katlanacak korsanların 
azami faailyetinden medet umu 

·yordu. 
Andrea Dorya kumandasın -

daki İspanyol ve Venedik do -

nanm-an Tunusa gelmiş, orayı 

muhasaraya başlamıştı.. 
Tunuslular, henüz Turgudun 

kuvetli ve otoriter idaresini haz 
metmemiş oldukları için Andre- _ 

anın bu donanmasına karşı koy- 1 

mağa cesaret edemediler. 

Tunus teslim oldu. Şehri Vira 
ile istirdat eden İspanyollar bü • 

tün barbarlıklarını burada ortaya 
koydular. İspanyol kılıçları arap 
halkın gözlerinde değendi 

Kan, su gibi aktı .. görülmemiş 
vahşet sahneleri Avrupalıların 

yüzünü kızartırken Tunuslula -

rın çektiği ıztırabın feryadı afa
kı tuttu. 

Turgut, Arşipel adalarından 

ayrıldıktan sonra bu hiidlsel~r 
cereyan ederken İspanya sahil -

!erinin yolunu tutmuş, Valans 
körfezini haraca kesen bit· akın
la Balear adalarına doğru yel -

ken açmış. dümen doğrultmuş -
tu. Aradaki bariz fark şı• idi: 

Türk korsanlarının faaliyet 
sahasında vahşetten eşer bulun 
muyor, İspanyolların h'lkirn ol -
dukları veya istirdar ettikleri ı 

topraklarda mazluml&rın ahı a 
fakı kaplıyoc. kan, gövdeyı göt' 
rüyordu. 

Hatta, derıilebilirdi ki: 
Tekmil İspanya halkı, Vene 

dik sahil şehirlerind~ki ııekene 
Türk hakimiyetinin buralard 
teessüsüne can ve gönülden ta· 
raftardılar. 

Tunus topraklarının kilitli o 
lan (Sus) manastırının Türkle 
tarafından zaptında Tunus Emi 
ı;i memleketi bırakıp kaçm 
Şarlkene acı acı mektuplar gö 
dererek barbar İspanyol kuv 
vetlerinin Afrika topraklarınd 

faaliyete geçmesini temin etmi 
ti. 

Şarlken, artık askerlerinin z 
müne zerre kadar göz yumm · 
yor, Tunuslular da kendi ağızla 
rile kendi başlarına bela ettik! 
ri bu barbar akınına boyun eğ 
mek, katlanmak mecburiyetind 
bulunuyorlardı. 

Tunusun zaptı işi ikmal edi 
liı'ken, Kanuninin idaresile Kar 
lıdere sancağı beyliğini de uh 
desinde bulunduran Türk kap 
tanı Allkonta kıyılarında büyü 
ve geniş bir teshir faali~tin 

geçmişti. 

1550 yılının Sonbaharınday 
Tuııgut 48 parçadan mürekekp 
d-Onanmasile İspanya sahillerin 
deki cevelanı tamamlamağa uğ 
raşıyordu. 

Yine Akdenizin perakende ko 
sanlarından uçurulan haberler 
den öğrendiğine göre Tunu 
Mehdiye kalesi, ve Sus manast 
rı İspanyolların eline geçmiş, b 
radaki Türklerden 120 esir v 

Mehdiye kalesindeki bir kıs~ 
cephane ile erzak ta İspanyolla 
tarafından yağma ediliyordu. 

Turgut buna aldırış etmedi 
çünkü Andrea donanmasında bv 
lunan Ceneral Citoledo kumar 

dasında arkepozlarla mücehheı 

10.000 kişilik bir İspanyol ku'll · 
veti vardı .. onlarla herhangi biı 
sahilde karşılaşmak, yaohut engi 
de boy ölçüşmek Türk korsanla· 

rının mağlühiyetile neticelene
cek bir muharebeye yol açardı. 

Maamafi, Tunusta yapılanları 

Şar lkenin ve Barbar-0sa mağlup 
olan Andrea Doryanın yanına 
bırakmamak gayesile mukabele 

ye kalkışan TuI'gut bu sefer dil· 
menini Balear adalarına çevirdi. 

İspanyanın en iyi şarabını ve • 
ren Balearın zümrüt bağlarını 
tahrip etmek, kırma eteklerini 

savurtarak İspanyol şövalyeleri
nın önünde topuk vuran, göbek 

savuran, gerdan kıran İspanyol 
rakkaselerini, kadı~gaların gü -

vertelerinde çılgın sarhoş nara
larile raksettirerek leventlerine 
biı' göz ve gönül ziyafeti çekmek 
kararını verdi. Emri bastırdı 

- Balear adalarına ... 
Balear adaları. Bu karardan 

tamamen bihaber gafil gafil u· 
yukluyor, Valans körfezinin 
maviliklerinde kaybolan ufuk -
larında hiçbir tehlikenin karabu 
lutunu görmedikleri için müste
rih bulunuyorlardı. 

(Arkası. var) 
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Nelli, pllıj gazinosunda Skotla 

Nelli birdenbire 
Otomolbil.. plaj .. 

erkek. 

duTdU. 
ve genç bir 

- Oh .. ne güzel şey. İyi bir 
tesadüf .. 

Diyerek, geriye döndü: 
- Teşekkür ederim, Mister! 
Ve hemen taksiye atladı .. 
Ne:li her şeyden önce bu cen-

tilmenin kim olduğunu öğren -
mek istiyordu 

Otomobil giderken sordu: 
- Mister .• hüviyetinizi öğren-

mem• müsaade eder misiniz? 
Genç ıdam güldü: 
- Poli• tatıyesi misıniz, Mis? 
- Hayır. 

- Soruşunuzdan ve tavırları

nızdan şüphelendim, mutlaka po 
lise mensupsunuz .. haydi, itiraf 
ediniz! 

- Slzi temin edemn ki, ben 
bir tiyatro artistinden başka bir 
şey değilim. 

- O halde ben de Ciınıhur -
reisinm hususi katiplerinden ol
duğumu söyliyebilirim. Adım 

İskottur. 
- O halcie şimdi iki dost 8i

bı serbestçe konuşabiliriı:, Mls
ter Skot! 

Ne!li otomobilde ciddi bir ta.-
vır tskınarak: 

- Hava çok sıcak, değil mi? 
Dıye sordu. 
Sko•: 
- Evet, dedi, plaJ.a varınca 

serinleriz. 
- Beni esk.den tanıyor mu

dunuz? 
- Hayır. 

- O halde ne cesaretle yanı-
ma sokuldunuz da plaja gitme
mizi teklif ettiniz? 

- İnsanlar gökte değil, yer
d .. Bu dünya içinde tanışırlar, 

Mis! Sizi ilk görüşte ıevdim. İlk 
önce gözlerimiz konuştu ... Bu -
nu slz de inkar edemezsiniz ya? 

Nelli gülüyordu: 
Şoför birden bıre durdu. 
Skot: 
- Gördünüz mü, Mis? Dedi, 

tatlı tatlı konuşarak ne çabuk 
geldik. Yalnız olsaydınız, fÜP -
hesiz hem yol uzıyacaktı. Hem 
de canınız sıkılacaktı. 

Otomobilden indiler. 
Skot şotönin parasını verdik

ten sonra, Nelli sordu: 
- Bir gazinoda oturalım mı? 

Yoksa hemen pliıja girmeyi mı 
tercih edersiniz? 

- Şıiphe yok ki hemen serin 
!emek ı~ln plaja gırmeyi terc;h 
ederım. 

- O halde plajdan sonra ga
zınoda oturur, lıol bol konuşu -
ruz. 

konuşurken, yanlarına genç bir 
kadın geldi., 

lar .. Mayolarını giydiler. 
İşte şımdi suda ördek gibi da

lıp çıkıyorlar. 

Nelli çok memnun. 
Nasıl memnun olmasın ki 

Klaranm kendisine verdiği va'. 
zıfe bu tesadüfle çok kolaylaş
mış oluyor. 

Yoksa, Nelli bu işi kolay ko
lay yapamıyacağa benziyordu. 

Yüzerken durdular. 
Skot sordu: 
- Deniz de sıcak, değıl mi? 
- Evet, fakat, ne de olsa su-

yun içindeyiz. 
- Size rastladığımdan o ka

dar memnunum ki ... 
- Ben de öyle. 
Skot, suyun içinde çırpınan 

)!'.enç kızı kollarile kucakadı ... 
öptü. 1 

- Şimdi de memnun musu
nu, Nelliz 

Nellı hırçınlandı: 

- Çok çabuk başladınız ya
ramazlığa .. ?! 

Etraftan gülüştüler. 

ı 
Bir ihtiyar kadın, kocasına 

seslendi: 
1 

1 

ı 

·- Haydi, ne duruyoısun? 

Kırk yıllık karını plajda bir ke
recik olsun öpmiyecek misin? 

ihtiyar adam yavaş yavaş ka
rısının yanına yaklaştı .. ve al
nından optü. 

- Kimse bakmıyor değil mi 
bize• 

İhtiyar kadın hiddetlendi: 
- Suç işler gibi konuşuyor

sun! Insı.n meşru karısını öp -
mekten çekinir mi? 

J3u sefer gülmek sırası genç· 
lerindi. 

Nelli: 
- Birbirirı<len çabuk bıkmış-

lar ... 
Diye mıtıldanarak gülüyordu. 

Skot: 
- Çabuk mu ya? - dedi -

Kırk senelik evli im~ler. Yaı·ım 
asra yakın bir zaman. 

Nelli kumsala doğru koşma-
ğa başlamıştı. 

Skot arkasından seslendi: 

- Çıkıyor musun? 
- Hayır. Kumsalda güneş -

leneceğim. İstersen sen de gel. 
- İstersen ne demek, Mis? 

Elbette geleceği.m ... 
(Arkası var) 

Davfs kupası 

Plaj antresinden girdiler... 1 
Ayrı ayrı kabınelerde soyundu· 

Zagrep 31 (A.A.) - Davis ku

pası maçında Yugoslavya Al

manyaya 3-2 galıp gelmış ve 

Avrupa mıntakası finalini kaza
narak Amerika mıntakası galibi 

ile mıntakalar arası finaline ay
rılmıştır. 

İngjltere bugün, muazzam bir ranın direktörü olacaksınız. Halbu1<i hiç düşünmüyord~m 
silahlanma gayreti gösteriyor. Mösyö Dandinet, memnun ve ki Boulidet .• buralanın biriydi. 
Fakat İngilterenin şimdiye ka - müsterih bir tavır ile: Sınıfta daima masumları F"<a -
dar silahlanması, yalnız Avrupa ·Direktör olacaksınız, deli _ !ar, dilsizi gevezelikle, buo• layı 
ile Hint Okyanu~una .münhasır kanlı, direktör!• diye tekrar e- zeka ile ilham ederdi. 
kalınıştı. Şimdi, aynı derecede der. Yavaş yavaş uyuşmağa Laş -
bir enerji ile, büyük Avusturya Mö.syö Pare!, anlıyorsu - ladım. Hatırrma Mösyö Dandi -
dominyonu vasıtasiyle, arzın ö - nuz ya. Yarın akşam için bile- nev'in cSizi ilk unutacak olan 
bür cihetinde. de gayrete geldi. tinizi aklırıyorum .. Otelinizi de Ernestine'dir .• sözü geld .. 

Avusturya dominyonu, demok tayin ettim .. Yemekli bir otel. Sabahın birinde trenden in -
ratlarla totaliter devletlerin gi - Oradan bana havadis gönderir- dim. Bir hamala on frank bahşiş 
rlştiği heyecanlı silahlanma ya- siniz. verdim. Aklım başrmda değildi. 
rl§ına dahil olarak büyük Okya- Birdenzire çehreınde bir te - Bir taksi çağırdım. Bin • m, eve 
nus'un ve Uza~arkın kuvvet te essür neeşsi belirdi. geldim. Şoföre parasını verdim ' 
r112isinde çok mühim ve yeni bir Bir hayale dalmış, birden üstünü almadım. Kapıcı beni 
amil olmuştur. kendime gelerek: tam bir çeyrek saat bekledik -

Avusturalyanın cihan harbinde - Ya Ernestine ne olacak? ten sonra kapıyı açtı. Anabtarla-

600.000 askeri vardı. Fakat iki dedim. rım cebimde yoktu .. kapıyı çal-
sene evvelisine kadar Avustural Mösyö Dandinet, güldü: dım. On dakika sonra Ernestine 
yada ancak 34.000 kadar silah al- - Ernestine mi ... İstediğiniz göründü. Gözleri uykudan şiş-
tında asker bulunuyordu. Bun - kadar Ernestine bulabilirsiniz... mişti. Bana hayretle bakıyordu. 
!arın bir kısmı daimi asker, geri İngiliz askerleri muhtemel bir harbe karşı hazırlanıyor\u İnsan, dostum vardır diye iyi bir - Başına bir kaza mı geldi? 
kalanı da milis idi seyahati yapmaktan imtina e - dedi. 

Avustınalya tayyareleri Japon - tralyanın tayyare mevcudu demez ya ... Haydi canım ... Mar- Suiada büyük bir şemsiye, bir 
erkek şemsiyesi gördüm. Kan 
beynime sı.çradJ. 

Avusturalyanın harp bütçesi 
cihan harbinde 300 milyon ilra 
idi. Fakat iki sene evveline ka
dar bu bütçe 8 milyon İngiliz li-
rası ya var, ya yoktu. 

ıBalıriyesi Canberra tipinde 
(10.000) tonluk d-Ort kruvazörle 
(Albarlos) adında bir tayyare 
ana gemisi, bir kaç torpil gemi-
si, avizolarla iki denizaltı gemi -
sinden ibaret kalınıştı. 
Avusturalyanın harp tayya -

reciiği de düşmüştü. 2.500 kişilik 
hava kıt'ası ile bir kaç pilotun e· 
linde modası geçmiş, kısmen İn
giltereden yahut Amerikadan sa 
tın alınmış, kısmen de Melburn 
ve Sidney'de yapılmış tayyare -
]erden başka tayyare yoktu. Mel
burn ve Sidney'dek· tayyare fir 
me.lannın senede çıkarabildik -
!eri tayyare sayısı ancak 300 ka

dardı. 

JAPON TEHLİKESİ: 
Avusturalya, kendi toprakları

nı tamamen İngiliz bahriyesi sa
yesinde koruyordu. İngiliz ami
rallığı Singapur'da dünyanın en 
muazzam bir deniz üssünü vü a 

cuda getirerek Uzak Şarkın ctop 
rağa çıkmış• kütlelerinin do -
minyona giden yollarını sımsı -

kı kapadı. 

Avustura!yanın üçte biri boş 
ve sıcak sahalarla kapalıdır. Fa
kat bu memlekette pirinç ve şe
keı kamışı ile sıcak memleketle
re mahsus sebzeler pek çoktur. 
Bundan başka Avusturalyada. 
dünyanın en zengin demir ma • 
dilnleri vardır. Bu maden, Japon 
ağır sanayii için çok lüzumlu -

dur. 
İ'§te, İn.gilterenin Siııgopur ka

pısını kapatmasiyle, Avustural · 1 
yanın Anglo - Sakson sekenesi ı 
Japonların bu emellerinden en- l 
dişelenmiyeceklerdir. 

Japonya, Avusturalyaya taar
ruz edeceği yerde, bu taarruz -
zu Çin'e karşı yaptı. Avustural -
ya bu suretle bir tehlike atlattı. 

Japon kıt'aları Şanghaydaki 
imtiyazlı milletler arası bölgesi
ne zor !ayıp ta İngiltere de ses çı
karmayınca Avusturalyalıların 
üzerine derhal bir Jopan tehlike 
si belirdi. Avusturalyalılar anla
dılar ki, metropolleri Avrupada 
tutulur da kendisini tamamen 
garanti edemiyecek bir vaziyet 
olursa Japonlardan çekmedikleri 

kalmıyacak. 
Federal Başvekil şu kararı ilan 

etti: 
- Vakit geçirmeden silahlan· 

malıyız. 
Derhal kavilden file geçerek 

mılli ır.iidafaa bütçesini on mis 
li arltırdı. Amerikadan a\'Cl 

ve bombardıman tayyareleri sa 

tın aldı. Eskı mılislere 43.000 ki
şilik bir ordu ilave etti. Bu su

retle dominyonların müdafaa ilı 

tiyaçları temin edilmiş oldu. 

5. 00 e çıkmıştır. Bu hesapça A- silyada Canbiere, Roaillabasse, larmkinden u"stü'n 6 
vu.stralya tayyare noktasından günmüş. Her şey var ... Bir ta-Avusturalyanın elde ettiği 

neticelerin Fransız - İngiliz kal 
kınmasiyle bir münasebeti var
dır. Avustralyada 1.175 endaht 
klübü vardır. Bu endaht cemi -
yetleı·i askeri talim ve terbiyeyi 
idare ederek Avustralya lejyo
nunu idame ettirmektedirler. Bu 
klüplerde asl:eri talim gören a
zanın sayısı 31 kanunuevvel 939 
da 49.130 kişi idi. Aza adedi ge
çen mayısın başlarında 100.000 
e çıkarılmıştır. 

Avustralyada denizciliğe ge
lince; Avustralya bahriyesinde 
işler ağır gitmiştir. Şimdiye ka
dar Avustralya milli müdafaası 

sahil müdafaasına inhisar et -
miştı. Y olnız Port - Darvin li -
manında bir deniz üssü yapıldı. 
Avustralyalılar bu limanı Çin -
japon harbindn evvel Singapur 
haline getireceklerini söylüyor -
!ar. 

Avustralyalılar en çok tayya
recilikte muvaffak olmuşlardır. 
Bugün Melburn'da iki tayyare 
firması Avustralya hükılmeti na 1 

mma harp tayyaresi yapmakta- J 

dır. Firmalardan birisi 200 tek 
satıhlı, diğeri 140 bombardıman 
tayyaresi sipariş almıştır. Diğer 
üç fabrika da Sidney ve Nevkas- 1 
tla'da gece gündüz tayyare imal 
etmektedir. 

Nevkastl'da fabrikalar bgi -
!iz lisanı altında ·Boforh tipi 
seri tayyareler yapmaktadır 

Londradaki Empire Press U - 1 
nion'~n öğrendiğine göre Avus- 1 

Amerikanın 
takibedecegi 

politika 
Clevland .Ohio> 31 (A.A.) 
Geçende Federal Security'nin 

idare meclisi azalığına tayin e
dilmiş olan ve 1940 intihabatın
da Demokrat Parti tarafından 
namzet gösterilmesi ihtimali bu
lunan Filippin adalarının eski 
komiseri Macnuttu cBeynelmiJel 
sulh günü• münasebetile bir nu
tuk söyliyerek Hariciye Nazırı 
Hull tarafından takip edilen si· 
yaseti tasvib ve infiradçıları ten
kit etmiştir. 

Hatip demiştir ki: 
- İnfirad siyaseti bizim şim

diltinden üç misli daha kuvvetli 
bir donanmaya malik olmamak· 
lığımızı istilzam eder. Çünkü 
böyle bir siyaset takip ettiğimiz 
takdirde iki kılanın geniş sahil· 
!erini müdafa etmek mecburiye
tinde kalacağız. 

Ordunun da yeni dünyanın her 
noktasına her an seferi bir kuv
vet gönderebilecek kadar kuv
vetli bulunması lazımdır. Bun· 
dan maada zirai m9hsulatımız 
da ecnebi piyasalarından bir kıs· 
mmı kaybedecektir. 

hissedilir derecede japonyaya rafta bunlar, bir tarafta da bir 
üstündür. Avusturalya tay _ kadın olunca artık intihapta te-

- Evde bir adam var, dedim. 
Ernestine, sapsarı kesildi. 
Ben bağırdım: yarecileri Japon tayyareci _ reddüt edilir mi? Hem de deli-

lerinden daha mu.kavimdir. De- kanlı benim fikrimi soracak o- - Bırakınız. Ben kendimi 
müda:faa etmesini bilirim. Hiç 
bir şeyden korkum yok. 

nebilir ki, Avustralya dominyo- !ursan .. Size şunu kat'i olarak 
nu bundan böyle havacılık saha- söyliyebiliri.nı ki sizi ilk olarak 
sında, münakaşa kabul etmez şe unutacak olan Ernestinedir. 
kilde japon imparatorluğuna te - Ernestine, benim karım-

- Yapma, yüre~ine mi indi· 
receksin, yaşlı olduğunu bilmi
yor musun?. fevvuk edecektir. dır, diye bağırdım. 

Bunlara şunu da ilave edelim: Omuzlarını kaldırdı, aynaya 
Avustralya fedral harbiye na . baktı ve bir şey söylemedi. 

Alnımdan ter damlaları dökü· 
lüyordu. Bacaklarım titremeğe 

başlamıştı. zırı bel altı sıivari fırkası teşkil 
etmiştir. Cenuplaki Lithgov fab 
rikaları Brenn makineli tüfek 
!eri ve dafi tayyare toplan imal 
etmektedir. 

Silahtan bir zırhlı haline gel
miş o~an Avustralya metropol 
gibi taarruzun cesaretini kırmalı: 
için eyvela kendisini korumak 
tedbirleri almıştır. 

Avustralya hükı'.ımeti Başve

kili radyoda şu beyanatta bulun 
muştur 

•- Hükumetim, sulh için bü 
tün tesirini tatbik edecektir. tn 
gilterenin sulhu bizim için kıy· 
metlidir. Çünkü onun sulh iç;n· 
de yaşaması bizim yaşamamız 

demektir. İngiltere harbe girer 
se, biz de gireriz. Bizim müdafaa 
yükümüzü yalnız İngiliz amira: 
lığına yükletmiyelim. Avustral

ya, ticareti için münakale ve ir
tibat hürriyetini kuvetlendirmış 
tir. İngiliz memleketleri birlikle 
müdafaa edecek ve birlikte do· 
ğüşeceklerdir. 

Parh - Midi 

Bir Fransız 
tayyaresinin 

rekoru 
Port Washington, 31 (A.A.) -
• Ville-de-Sainte-Pierre• ismin

dindeki Fransız deniz tayyaresi 
dün öğleden sonra burada dni
ze inmiştir. Tayyare, Lizbon ve 
Hortadaki tevakkuf müddetleri 
de dahil olmak üzel'e Bısearosse 
Port W asington arasındaki me
safeyi 39 saatten biraz fazla bir 
müddet zarfında katetmek sure
tile Fransız • Amerikan rekoru
nu tesis etmiştir. 
Uçuş müddeti 34 saat 53 daki

ka sürmüştür. Saat üçe doğru 
tayyare açık denfade cNorman
die> ye rastgelmiştir. Bir Fran
sız deniz tayyaresinin kendi 

kumpanyasına mensub bir gemi 
ile denizde karşılaşması ilk defa 
olarak vukubulmaktadır. Deniz 
tayyaresinin yaklaştığından ha· 

berdar olan cNormandie• hafif

çe yolundan inhiraf ederek tay
yarenin kendisini görebilmesi i· 

çin bütün ışıklarını yakmıştır. 
Ayni şekilde ışıklarını yakan 

tayyare de vapurun 50 metre ka
dar üzerinden ucmustur. 

* Eve geldim, Ernestine'i her Ernestine, söylenjyordu: 
zamanki gibi tatlı ve müşfik - Yalnız başıma canım sıkılı-
buldum .. Tenceremiz kaynıyor- yordu. Onu görrnek istemez· 

ı du, beyaz şarap bizi bekliyor - sin, bilirim .. senin burada bu -
du. Seyahate çıkmaktan korku- lunmaınandan istifade etttm. 0-
yorum.. Yemeği bitirip de ye- dadan içeri girdim. Bu ük ceviz 
miş yemeğe başladığımız zaman karyolama yerleşmiş ihtiyar bir 
sözü açtım: kadın, gözlüklerinin altından et-

- On beş gün kadar gaybu· rafı seyrediyurdu. 
bet etmem icı>p ediyor. Bir iş İş bitti.. başımı önüme egdirr 
zımnında seyahate çıkacağım. Büyük bir vicdan azabına düçar 
İstikbalim mevzuubahis, Ernes- oldum. On yaş gençleştim.. kur 
tine benimle beraber gelir mi - yapan genç nişanlı haline gel -
sin? dim ... Hürmetkarane eğild'm: 

Mukavemet kabil olmıyan iri ı - Bonjur kayınvalde, dedim. 
gözlerini dikti ve kendisinde !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

hiç görmediğim kat'i ve sert bir 
eda ile •hayır• dedi. 

İhtimal birkaç gün yalnız 
kalmak hoşuna gidecekti. Apar
tınada temizlik yapacaktı, lia -
zı işleri ve ziyaretleri olduğu -
nu, böyle bir seyahat masrafı
nın lüzuınsu.\'uğunu .. filan iJ,e.: 
ri sürdü. 

Yalvardım. Bütün emekle -
rim boja gitti. Kararı kat'i idi. 

Pekala da gitmiyeceğim, ka
lacağım. Fakat Mösyö Dandi -
net, benim gibi düşünmüyordu. 
•Biletiniz alındı, oteliniz tutul
du" Dedi. 

* Naçar kaldım, koştum, Bau-
lidot ail€sini buldum. İkisi de 

yetmişlik erkek, eski bir mu -
bassir. kadın mütekait bir mü
dire. 

Kendileriınden rica ettim: 
- On beş gün için Marsil -

yaya gidiyorum . Karımla meş
gu olmanızı, onun canının sıkıl

mamasına çalışmanızı rice ede
ceğim. Sizin ziyaretiniz her :za
man ke-ndisini memnun eder. O
nun hakkında bana Carlet ote
line havadis veriniz ... 

Bu yaptığım şey, pek o 
dar iyi bir hareket değildi 
her ne hal ise ... 

ka-
ya, 

Trenin düdüğü çaldı, vagonun 
kapısından mendilimi salladım. 
Erneslin, elindeki bir dantel5 i
le gözlerini siliyordu. İki gün 
Marsilyada kaldım. Güneşli gün 
!erde kanter içinde sokak sokak 

dolaştım. 

Ü<;üncü günü ~abahleyin bir 
telıgraf aldım: 

cDönünüz. Eviniz~ karınızın 

Ro·menler 
1 atindirler 

Bükreş, 31 (AA.) - Rador 
ajansı bildiriyor: 

Dobrıcada Pa2arcık şehri ya

kınında Romalılara aıt Britus 

sitesinin meydana çıkarılnıuı i
çin başlanan bafrıyatın kü§at 
merasimi yapılmıştır. Merasim

de ziraat nazırı ile mıntaka va· 
!isi ve birçok zevat, yerli ve ya

bancı gazeteciler ve kalabalık 

bir halk kütlesi hazır bulunmuş· 
tur. 

Mıntaka valisi Ottesko söyle
diği nutukta, bir Roma vi!Ayeti 
olan Dobricada Roma medeni -
yeti enkazının hemen her taraf
ta görüldüğünü ve mıntakanın 

İtalya ve cenup Fransası gibi 

eski Roma eserlerile dolu oldu
ğunu kaydeylediklen sonra !a
tin olduklarını tamamen müdıik 
olan Romanyalıların bu Roma 
ruhunun varifil olduklarını !tay 
dey !emiştir. 

---000---

Hitler festivallerde 
Berlin, 31 (A.A.) - Sa!ahi

yettar n1abfellerde söylcndiğinP. 

göre, Hitler büyük bir ibtıınalle 

birkaç gün daha Bayı euth'da k:ı. 

lacak ve Vagner festivalinde ha 

zır bulunacaktır. Bayreulh üze -

rinden uçmak 

ağustosa kadar 

tir. 

mcmnuiyeti 10 

~mdil edilnuo -
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Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

ÇAKICI EFE 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Müsademe başlamıştı 
İki taraf arasındaki harp ertesi 

geceyarısına kadar sürdü 
48-

~---

Yeğenim Ali yanımda idi Kan 
beynine sıçramıştı. Ali tetiği 
çekiverdi, ben (yapma) derneğe 
kalmadan ikinci defa bir kurşun 
daha savurdu. Zavallı imamla 
muhtar haksız yere bu suretle 
öldüler. Aliyi tekdir ettim, hat
ta yanımdan kovmağa bile kalk· 
tını, fakat iş işten geçmi§, nahak 
yere iki adam ölmüştü. Haksız 
yere adam öldürmeği hiç sev· 
mem. Bu halden çok mütessir 
oldum. 
Artık müsademe başlamıştı. 

Ertesi gece yansına kadar harp 
ettik. Bizim taraftan vurulan 
yoktu, zaptiyelerden ise vuru· 
lanlar çoktu. Gece yarısından 

sonra bir tarafı üçledim. Oradan 
bir nara basarak muhasarayı 

yardım. Meğer Milastan da as· 
ker yollamışmış. Oralar da ikin
ci bir muhasara yapmağa çalı

şıyorlardı. Askere görünmeden 
ondan da geçtik, çıktık. Eğer be
nim maksadım adam öldürmek 
olsaydı, muh a sarayı yarıp cık· 

t ıktan sonra pusuma düşen müf
r ezelerin hepsini de öldürür
düm. 

Çakıcı efe bu hatıratını el· 
yevm müstakil İzmir tl1€busu 
bulunan Milaslı H alil beyin (B. 
Halil Menteş) Milastaki evinde 
anlatıyordu . Halil bey kendisini 
bir 2kşam yemeğine davet et
mi<. pfe de gitmiş ti. Zaten Çakı
cı Miliista buJu.,duğu zaman vu
kubu lan davetlerden yalnız üçü
ne ic·a bet etmisti. 

Bunlar da İ zmir mebusu Ha· 
lil, merhum Milaslı Tayyip bey
lerle Musevi ağniyasından Yasef 
Levi efendinin davetleri idi. Sı
rası gelince bu müsaferetlerden 
de bahsedilecektir. 

Yaveri hususii hazreti şehri

yari Sait paşa ki K5.mil paşanın 
oğludur; Takip bahanesiyle İz
mirden ~ıkarak tantana ve deb
debe ile Aydına gidip eşraftan 
Sadık beyin evine misafir kala 
dursun, yahut Nazilli kaymaka· 
mı Ali Galip beyin tertip ettiği 
kadınlı içkili Alemlerde sızmak
tan başını kaldıramasu• ve daha 

· '"'i\oo giderek yaptığı tah
)fihlb sa1'a ı:tidPn Çakıcı müf
rezesini sola tevcih. ederek takip 
eder gibi görünsün, beri tar.afta 
Çakıcı Mehmet bildiğini oku· 
makta ve ı;ahat, rahat dolaşmak
ta idi. 

Bodrumdan kaldırdığı iki Rum 
zengininden bes bin altı!'ı çekip 
aldıktan sonra Söke ile Kuşada· 
sı arasındaki Anya köyü üzerin
deki sırtl.ra oturmuşlardı. Çete 
istirahat h nlinde idi. Burası dün· 
yanm en güzel yer lerinden biri· 
dir. Önünde deniz bir çarşaf gi· 
bi ·açılmıştır. Sısam adası karşı· 
sı!'da dır. Geceleyin Vati şehri· 
nin ışıklan görünür. Dağlar ka· 
milen çam ağaçlarile süslenmiş
tir. İşte Çakıcı çetesi burada isti-

' 1 

rahate çekilmiştl Vakit öğleye 
yaklaşmıştı. 

- Ulen o yük arabasında ge
lenler kim? .. 

Elinde güzel bir dürbünle et
rafı tarassut eden Çakıcı efe ha-
cı Mustafaya sormuştu. Hacı 
Mustafa cevap verdi: 

- Senin elinde dürbün var 
efe. 

- Bunlar çalgıcı olsalar gerek 
hacı ... Y~nlannda kemane falan 
var. Aman, soytarı herifte be
raber. 

Filhakika o zamanlar İzmirde 
pek meşhur olan bir yahudi saz 
takımı Sökede yapılan bir dü
ğünden avdet ediyordu. Bunlar 
Kuşadası tarikiyle Selçuğa ge
çecekler, oradan şimendifere bi
nerek İzrnire döneceklerdi. Sa:ı: 
takımı şunlardan mürekkepti: 

Kenı.ani İsak, Lavtacı şaşıgöz 
Yusef, hanende ve dairezen sarı 
sakallı A vram ve davlambaz 
Davi. .. 

Efe birdenbire bağırdı: 
- Aliii ... 
- Buyur efe .. 
- Silahları şuraya bırak. Koş 

aşağıya in, şu gelen arabayı çe
vir, benden selam söyle. İçinde
ki çalgıcılar buray.a gelsinler .. 

Ali bir kuş gibi sekip indi. Şo
senin ortasında dikildi. Araba da 
kendisine yaklaşmıştı. 

- Duuur ... 
Araba durdu. Eli, yüzü hilla 

boyalı olan davlambaz Davinin
kinden başka bütün çalgıcıların 
rengi atmıştı. Davlambazın ren
gi ise tabii belli olmuyordu. 

[Not - Davlambaz diye eski 
düğünlerde suratlarını çeşit, çe
şit boyayarak maskaralık eden
lere derler. Şimdi davlambaz fa
lan kalmamıştır]. 
İsak atıldı: 
- Ne var be? Biz fıkar.ayız ... 
- Ben de size zengin demedim 

ya Çıfıt. İnin bakalım, sizi efe ; 
istiyor. 

- . Efe kim be? 
- Çakıcı efe ... 
Çakıcı efe mi?. Aman yarab· 

bi.. Yahudilerde şafak atmıştı. 

Davlambaz Daviye bir şeyler 
oldu, arabadan etrafa ağır bir 
koku intişara başladı. 

Çare yoktu. Mademki efe em
retmişti , icabet gerekti. Yahut 
pasaportları alıp vakitsiz ahiret 
seferine çıkmalıydı. 

Yahudiler indiler. Ali önde, 
çalgıcıJ.ar arkada, arabacı daha 
arkada ilerlemeğe başladılar. 
Bereket versin Ali akıl etmiş, 
arabayı şosenin yan tarafına 
çektirerek hayvanı beraberine 
almış tı. Hayvanı efenin emrile 
Anya köyüne misafir ettiler. 
Kendileri de çalgıcılarile bera
ber sırta tırmandılar. 

Efe oturuyordu. Çalgıcılar ya
nına gidince: 

- Şöyle oturun bakalım, de· 

İnkıbazi 
Tam türkçe olarak (peklik) 

dediğimiz bu hastalık, birçok se 
beplerden ileri gelir. Bu sebep -
)erden bazılarını söyliyelim: Bar 
sakların ataleti, göden barsağı -
nın iltihabı, adalenin zayıf düş
mesi ... 

Pekliği defetmek için müshil, 
müshil bapları ve şekerleri al
mak hiç de doğru değildir. Çün
kü az zaman içinde vücut, bun -
!ara alışır ve tesirleri görülme
meğe başlar. 

En ziyade tavsiyeye şayan 

olan tedavi usulü, bol yeşil seb
ze ve ıneyva yemektir. 

Bir de yemeklerde fazla mik
tarda zeytinyağı ile yapılmış sa
lata bulundurnlak ve ekmeğin 
bayat olmarruısına dikkat etmek 
icap eder. 

Bu hastalık icin nebati deva 
olarak sinameki kullanılır. 

di. Nereden geliyorsunuz? 
- Sökeden efe ... 
Davlambaz pis, pis kokuyordu. 

Çakıcı bunu farketti. 
- Ulen bu koku ne? 
Davlambaz Davi bir göbek 

çalkaladıkan sonra: 
- İmanini seversan efe, dedi 

Vakitsi•z haber yollama. Donla -
nma doldurdum be .. 

Çakıcı gülmekten bayılıyordu. 
Kalgıcılar emre intizar ederler· 
ken Davi biraz ayrıldı, çamlıkla
rın arkasında temizlenip geldi. 

Kuzular, ayr.anlar tamamdı. 

Efenin emrile saz da başlamıştı. 
Bidayeten korkudan tiril, tiril 
titriyen yahudiler, efenin kendi

lerine bir şey yapmıyacağını an
layınca sevinmişler ve keyiflen· 
mişlerdi. Sarı sakallı Avramın 

güzel sesi: 
- Ölse de aşık unulmaz yare-

si. 

Diye dağlarda akisler yaratır
ken zeybekler yemeğe hücum 
ile meşgul idiler. F akat Çakıcı 
efenin iştahı kesilmişti. Efe dal
gın nazarlarını engin denize tev· 
cih ederek düşünüyor, düşünü
yordu. Hııcı Mustafa sordu: 

- Yemiyor5un efe. Bir kasa· 
vetin mi var! 

- Çalgıcının lafları içime do
kundu hacı ... 

Çakıcı ilk karısı Raziyeyi dü
şünüyordu. Raziye de Raziye mi 
idi ya .. Mücessem bir vefa idi. 
Bu kadın Çakıcı efeye kelime
nin bütün manasiyle aşıktı. Ko
casının üstüne titrer, Çakıcı vu
kuat yaptıkça bir dişi kaplan gu. 
ruriyle başını semalara dikerek 
dolaşırdı. Onun nazarında her 
şey efesi idi. 
Çakıcı da bilmııkabele kendi

sini sever ve Raziyeye büyük 
bir emniyet taşırdı. Raziye Ça
kıcı Mehmedin hayatınd·a büyük 
bir mevki tutmuş ve vakavet ta
rihinde mühim roller almıştır. 
İleride bunlardan da bahsedece· 
ğiz. 

Yemek bitti. Saz hala Uşak 

faslında devam ediyordu. Çakıcı 
çalgıcılara işaret etti. Sazı kes
tiler ve efenin emri üzerine on
lar da karınlarını doyurdular. 

Yemekten sonra zeybek hava
sı başladı. Evvela efe kalktı. Ça· 
kıcı Mehmetli yakından tanıyan
lar onun zeybek havası oyna
makta bu muhitte bir tane oldu
ğunu bilirler. Çakıcı o kadar gü
zel zeybek oynardı ki oynayışı 
dillerde destan idi. İzmir hapis
hanesinde iken mahpusların ri· 
cası üzerine yalnız iki defa oy
namış, seyircilerin parmakları

nı ağzında bırakmıştı. Dekoru 
tasavvur buyurunuz: 

Çamlarla dolu bir orman ... 
Önü ufuklara kadar denize ba
kıyor ... Sol ilerde Susam adası... 
Aşağıda temiz bir şose kıvrılıp 
uzanıyor. Heybetli zeybekler .. 
o zamanlar aydın vilayetine de
ğil, Londraya bile şöhret salmış 
olan Çakıcı zeybek havası oynu
yor. Kızanlar hayran. Çalgıcılar 
hayran. Hacı Mustafa yeğenine 
ve kayınbiraderine hayran, hay
ran bakıyor. Küçük Ali dayısına 
.hayran, hayran bakıyor. Çakıcı 

efe üç dolaşıp bir parmak şak
lattıkça zeybek havasının biitün 
erkekliği meydana vuruluyor. 

( Arkıısı var) 

iKDAM 

Memleket Haberle • 
rı 

Merinos ırkının memleketimizde 
yetiştirilmesile hasıl olacak 
büyük faydalar nelerdir? 

Bursa (Husus! muhabirimiz
den) - Karacabey harasında 

doğrudan doğruya Ziraat Veka
letine merbut bir (Merinos ye
tiştirme çiftliği) vardır. Valimiz 
Refik Koraltan'a refakat eden 
mütehassıslar, yetiştirme çiftli 
ğinin tesisatını gezdiriyor ve to
humlama faaliyetini gösteriyor
lar. Koçlar arasında beheri iki 
bin beşer yüz lirahk dört koçun 
baliğ olduğu kıymet (10) bin li· 
rayı buluyor. Bu koçlara insan
dan çok daha titiz bir itina ile 
bakılıyor, her gün onlara yu· 
murta veriliyor. Bittabi bu ihti· 
mamdan alınan netice sun'i to
humlamada pek mühim bir rol 
oynamaktadır. 

Önce Merinos ırkının memle· 
ketimizde yetiştirilmesiyle ha· 
sıl olacak büyük faydaları teba· 
rüz ettiren izahatı dinliyoruz. 
Bu izahata nazaran: devlet, ge· 
Iilij ve mümbit bir mıntaka üze
rinde yaşıyan bütün yerli ko
yunları merinoslaştırmak için 
yekılnu milyonlara baliğ olan bir 
tahsisat ayırmış ve bunu halkın 
kazancı hesabına halk koyunla
nnın ıslahına sarfetmekte bu
lunuyor. Eti, yünü ve kilosu iti· 
bariyle her bakımdan verli ko· 
yuna üstün evsafta olan Merinos 
koyununun ayrı bir kıymeti de 
milli yünlü sanayiin ilk madde
sini teşkil eden yününün ipek
ten daha yüksek kalitede oluşu
dur. 

Önceleri sun'i tohumlama su· 
retile dewm eden merinoslaştır
ma işine bu sene geniş mikyas
ta tabii tohumlama ilave edil· 

rniş bulunmaktadır. 

Tabii tohumlarııa şekli fazla 
damızlık alma gibi daha mas
raflı ve da.ha külfetli bir iştir. 

Ayrıca tabii tohumlamanın aza· 
mi verimi yüzde elliyi geçmedi· 
ği halde sun'i tohumlamanın 

randımanı yüzde yetmiş beşi aş
maktadır. Mesela, Urfa, Mardin 
ve Diyarbakır'da (8.000) kısra· 

ga yapılan tabii tohumlamanın 
neticesi yüzde onu geçmediği 

halde burada Merinoslar üzerin· 
de yapılan suni tohumlama aza
mi olarak yüzde seksen netiıe 

vermiştir. 

Sun'i tohumlamaya zarurer 
var 

Merinos koyunlarını üretmek 
işi doğrudan doğruya tabii to
humlamaya bağlı kalırsa fabri
kalarımızın muhtaç olduğu Me· 
rinos yününü tamamen dahıl· 

den tedarik edebilmek için en a
şağı yarım asır geçmek 18.zım

dır. 

Bizim gibi süratle yerli ırkı 

Merinosa tahvil etmek meıburi
yet ve zaruretile karşı karşıya o
lan bir memleket için sun'i to
hum1ama şekli çok elverişlidir. 

Çünkü; tabii tohumlama için 
her biri binlerce lira kıymetin· 
de binlerce koç almamış icabet
mektedir. 

Suni tohumlama için takip o
lunan usulü başından sonuna 
kadar büyük bir alaka ile tetkik 
ediyoruz. Evvela; binlerce koyu· 

nun içinde hırap yani kızgınlık 
devresine girmiş koyunları seç· 
mek muvaifakiyetin sırnnı ve 
bu davanın ruhunu teşkil et

mektedir. Çünkü; halk koyunla
rını güden çobanların bir angar
ye kabilinden seçiverdiği ko
yunlar eger bu devrede değilse 

netice bittabi sıfıra müncer olu
yormuş. İşte, suni tohumlama
nın bel kemiğini teşkil eden bu 
mesele halkın dikkatle ehemmi
yet vereceği noktadır. Kızgın ol· 

rnıyan bir koyuna verilen sper
ma heder olup gitmektedir. Bi

naenaleyh devletin birçok emek 
ve para sarfederek halkln ko
yunl~rı için açtığı tohumlaın ı 

istasyonlarına getirilecek ko-

Kaplıcalarm modem hale sokulduktan sonraki hali 

yunların bilhassa bu devrede 
bulunanlardan olmalarına çok i· 
tina olunmak birinci şarttır. Me· 
sela: Merinos çiftliğinin (8.000) 
koyunu arasında bugün hırap 

devresinde ancak 147 koyunu 
bulunmuş ve bir günde tohum
lanmıştır. Bunların hepsi de bi
rer yavru verecektir. Halbuki 
halk bu şekil muayeneye ehem· 
miyet vermemekle hem · kendi 
hesabına ve faydasız bir hare· 
kette bulunmakta, hem de dev -
!etin teşkilatını beyhude yere iş 
gal eylemktedir. 

Sun'i tohumlama için evvela 
Almanya'dan getirilen koçlar 
kızgın koyunlardan birine yak· 
1.a§tırılıyor. Koç tam bu koyuna 
aşacağı sırada tenasül uzvunun 

koyunların merinosa tahvil edil· 
memesi yolunda kaçamaklı ha· 
reket eden kimseler bulunmak· 
tadır. Bu sakat zihniyeti taşı· 

yanların bilhassa köylü ve yetiş· 
tirici olınadıklannı, bilakis bazı 
koyun sürülerinin sahipleri ol· 
duklannı esefle öğrenmiş bulu
nuyoruz. iBu gibilerle devletin 
bütün teşkilatı mücadele ede
rek kendilerini bu müsbet, ve
rimli ve memleket için pek fay· 
dalı yola sokmak icap etmekte
dir. Ayağına gelmiş bir nimeti 
tepmek demek olan bu zihniyet, 
hiç bir fenni sebebe ve delile is· 
tinat etmemekte, sırf bilme
mezliğin tabii bir neticesi sayıl· 
maktadır. Bir Merinos koyunu 
80 ve 120 kilo et verirken elan 

Bursanm meşhur kaplıcalarından bir görünüş 

önüne içi 42 derece sıcak su ile ı 
dolu lastık bir boru geçirilerek 
sperması bu borunun içine bo· ı 
şaltılıyor. Borunun ucundaki cam 
tüpte toplanan sperma mikros- 1 
koplar altında muayene edili
yor. Bir koçun bir d·amla sper· 
masında faal olan milyonlarca 

huveynattan bir tanesi ilkahı 

yapıyor, diğerleri ölüyormu_ş. De-ı 
mek ki kabil olsa ve onla r olme
seler bir koçun bir damla sper· · 
masından milyonlarca yavru el· 
de edilmek mümkün olacaktır. 

Mütehassıslar; bu tohumlama 
şeklinin bazı memleketlerde in
sanlar üzerinde de tatbik edil
mekte olduğunu söylüyorlar. 

Bilahare bu sperma diğer bir 
mahlıil içine alınarak uzun bir 

cam tüpün ucuna geçirilmiş şı· 

rınga ile kızgın koyunların ra

himlerine kadar veriliyor ve to
humlama bitmiş oluyor. 

Suni tohumlama ile elde edi· 

len ırk, yanın kan oluyor. Bir 

yerli koyun beş jenerasyondan 
yani beş kandan sonra halis kan 
merinos oluyor. Burada her ko
yunun kulağında bir damga var. 

Damgalar da onun kaçıncı kan 
ve babasının hangı ırktan oldu

ğu yazılı... Türkiye'deki meri· 

noslaştırma işinde iki cins koç 

kullanılmıştır. Macar, Alman ... 

Şimdi kullanılanlar ekseriyetle 

Almandırlar. 

Bu sene Ziraat Vekilleti 45 
mıntakada tohum1ama istasyonu 

açmıştır. Buralarda kısmen sun! 

kısmen de tabii tohumlama ya· 

pılrn aktadır. 19 istasyon Bursa 

vilayetinde, diğerleri Bandırma 
ve Balıkesir mıntakalanndadır. 

Halka kolaylık olmak üzere bu 

istasyonlar azami üç kilometre 

mesafelerle kurulmuştur. Buna 
rağmen kah mcsafev:i u7..alc. bula-

rak, kah hırap devresine girme
miş koyunları götürerek yerli 
yerli koyunda israr etmenin ma· 
nasızlığı meydandadır. Valimiz 
Bay Refik Kuraltan böyle bir 
zihniyetin pek az bazı kimseler
de hüküm sürdüğünü öğrendik
ten sonra kendilerine dedi ki: 

c- Köylü, kafi derecede va
ziyeti anla mış ve bu işe sarıl

mıştır. Fakat bir kaç kişi için da· 

va aksıyaoak değil bilakis daha 

büyük bir hızla daha kuvvetli 

bir hamle ile yürüyecektir. Bu 

işte çok kazanç olduğu anlaşıl· 

dıktan ve anlatıldıktan sonra 

kendiliğinden herkes buna ko

şacaktır. Devlet bu işi bir süs 

olsun diye değil köylünün çok 

karnnmasını temin için yapıyor. 

Suni tohumlama yapılırken köy· 

lü ve halkın menfaati gözetil

mektedir. Artık o da bunu tama
men müdriktir. Yerli cins koyun 

azami 40 kilo et verirken banun 

yanıbaşmd.a merinosun 70-80 ki· 
lo verdiğini gören koyuncu el· 

bette bunu tercih edecektir. Has

talığın sebebi teşrih edilmiştir. 

Bu gibileri merinosun faydasını 

bilmiyorlar. Öğretmek lizım.• 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

ve arkadaşları 
Bugün 

ANKAUAYA 
HAREKET 

ET'fİ 
Tan Sinema 
bahçesinde 
başlıyor 
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- SOLDAN SAÔA -
l - Ayağı &akat - En sert ve 

mukavim maden. 
2 - İzzet ve ikram etmek -

Mükeyyifattan biri. 
3 - Demiryolu • Bir çöl hayva

nı • Vilayet. 
4 - Anmaktan emri hazır -

Cilt - Mef'ulümaa edatı. 
5 - ihtiva eden - Sebat. 
6 - Bir illet - Bir meyva. 
7 - Gömlek vesaire kolalamak 

ta kullanılan madde - Şa
yanı itimat. 

8 - Fakat - Hayf - Şart edalı. 

9 - Bir nota • İş - Kapı. 

10 - Büyükler - Nakit. 
U - Büyük bir Türk mimarı -

Palamut balığının büyü
ğü. 

- YUKARIDAN AŞAÔIYA -
l _,Arnavutluk hükumetinin 

merkezi - İçerisine kuş ko 
nur. 

2 - Şair - Bir nevi mermer. 
3 - Hisse - Yakın akrabadan 

biri • Lahza. 
4 - Cüz'i - Vezin - Kaim bir 

nevi kumaş. 
5-Şifa - Bir erkek ismi. 
6 - Silsile - İz. 
7 - Tahtayı tutturmak için ça 

kılan sivri demir • Şiddet
li arzu. 

8 - Adalar denizi - İrfan sa
hibi - İtalyada bir nehir 
ve bir havza. 

9 - Bir nota - Ruhsat - yük. 
10 - Cesamet - Sirayet edici. 
11 - Yazı yazan filet - Bir yaz 

sebzesi. 

Fotoğraf tahlilleri 1 
Bize fotogr,alınızı göndariniz 

Size kim oldugunut.u 
söyliyelim 

-BZ-
82: H. Bedri 

(Enerjik ve ze 
,,..._...,,.,,,,,_.,,. ki tiplerden) -

Sebatkar ve 
inatçıdır. Uza -
ğı görü~ kabili· 
yeti vardır. Nef 
sine güvenir. 
Doğruluğu se -
vre. Fikir sa • 
hasında mu -
vaffak olur. A

ile ı·abıta kuvvetlidir. Az söy -
ler, hafızası süratle inkişaf et -
mekt.edir. 

-83-
83: Yusuf Kı· 

vılcım (Azim 
ve irade sahibi 
tiplerden) - · İş 
!erinde intizam 
ve doğrulıığu 

sevpr, irade 
kuvveti zekAsi 
le milt....,avi -
yen inkiş" f e: -
mekıedir. Zev-
ki selimi var -

dır. Dostlarına güvenir. Musi -
kiye istidadı yoktur. Uzağı gö
rüşlerinde isabet vardır. 



SAYFA il 

• 

SATICILARINA: 
Bugünden itibaren 

IST ANBULDA B İ R A SATIŞI 
iNHiSARLAR iDARESiNCE VAPILACAGINDAN 

Bayilerle Lokanta ve Gazino sahiplerinin siparişlerini 

apğıdaki adrese vermeleri icabeder. 

iNHiSARLAR İST ANBUL BASMUDURLOGO 
KABATAŞ .. Telefon: 43799 

Siparişler kamyon servisi ile temin olunacakhr. 

l - .ı'..UUSTOS l!IJS 

iKDAM ımıııuımmnmııuınnıuııuaııuıuıuuııııııııuın 

~ 

ınnıııııııwıııııııııııınııımııu mnıııııumuıuwımnıı•uuulllllıııııııııııımınnıın•ıııııııııııı 

Abone Şartları 

DAHİLİ HARtct 
Senelilı: 1200 Kr· Z300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

ILA N 
TEK sUTuN 
SANTİMİ 

Blı1nd Sııhlfe 

Wael Sahife 
Oçüncti Sahife 
Dördüncü Sahife 

5 - 6 meı sahifeler 

1 • t bu:I Süifeler 

., kunıt 
l5t kurut 
zoo kurut 
100 kunq 

60 kurut 
• lıtvat 

~ 
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Guetemıı.de llflf"'"-"• 1 
eek bllcilmle ticari IJinlar yal- 1 
nız Aııkııra caddesinde Kah - 1 _ 
raıruııızade hanında İlincılık i 

.!==K=oll=ek=tl=f =flr=k=e=tl=n=de=n=al=ın=ı=r.:::_ ~ 
Çocuk Hekimi ~ 
Dr. AHMET :: 

en eski gazetesi 
en çok sevil en, 

aranan ve okunan gazetesi 

Memleketin 
olduğu kadar, 

haline de geliyor 

kazanır 
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AKKOYUNLU 3== 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 ..... 
•.reıefon: 40127 ~nıııınunmnınıınnııııııııom 

TÜRK _ JiCARET BANKASI A. S. 1 ~.~~~~~-~~~.!,~~E!~.E:.~~.~N~.J! ÇOK SIK BAŞ YIKA

l\IA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GtlNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI .__.......,..__._.__.__. ......... ...._..._..._..__...._..__..__.........,........,........,...._. menin mübayeası a~ık eksiltm~ye kmıulınuştur. İhale 14/8/939 Pa 
SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

T E S 1 S T A R 1 H 1 1919 

MERKEZİ:ANKARA 

KA MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük ı TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ~ubesinde tesis edilen 

''G E 
çok musait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

O. O. yollan işletmeleri U. Müdürlüğünden 
1939 İzmir fuarı için satılacak yüzde elli tenzilli on beş gün

lük halk ticaret bileilerinin mer'iyet müddeti •İzmir fuarı gişe -

sinden tebdilen alınacak bu biletlerin muayyen on beş günlük 
mer'iyet müddeti içinde bizzat hamilleri tarafından İskenderun 

istasvonuna da vize ettirilm~i şartile• !in yedi güne iblağ edil -

miştiı'. Faz1a malümat için istas yanlara müracaat edilmesi. 

.3440. ·5762· 

ı- inhisarlar Umum MüdürlUQünden 
l - Keşıf, şartname V'I! projesi mucibince İdaremizin Paşabah

Ç< Müskirat fabrikasında mewut taktir kuieı;L"lin tevsii işi kapa
lı arf usul;Je ek,;;ltmeye kon.muştur. 

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

TJI - Eksiltme 14/Vlll/939 Pazartesi günii saat 15 de Kaıbat~
la ı.cvazıın ve Mi.ibayaat Şub.,,;ındeki Alım Kon,isycnunda yapı
lacaktır. 

lV - Şartnameler her gün yukarıda sözü geçeıı Levazım Şu

be~; Müdilılüğii vezr:esinden c60• kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni ve.saikle % 7 ~ güvenme p~rası maklbuzu veya banka teminat 
mektubunu ve şar!namenin F fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva ede
cek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezkur komis
yor. başkanlığına makbuz )llUkabilinde vermeleri lazımdır ,c5653• 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Yatak, yemek ve çalış

ma Ddalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer
den ucuz fiat ve müsait §art
lar la satılmaktadır. 

Nadide Zümrüt 
17 krrt 20 santim siklelin

de koyu renkli tek taş bir 
zümrüd Sandal Bedestenin -
de teşhir edilmektedir. 10 
ağustos 1939 perşembe günü 
saat 14 te müzayede ile satı
lacaktır. Bedestence takdir 
olunan kıymet 6.000 liradır. 

zartesi günü saat 14 de daimi encümende :yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 1805 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 135 lira 40 kuruştur. Şart
namesi Fen İşleri Müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 
saatte daimi encümende bulunmaları. (5?44) 

u T 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yorpn baıınız:ın .erin ve 
yumuıak kuıtüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

KuftUyU yorgan, tllte ve yastık fiatlarında 
mUhlm tenzlUlt yapıldı. ( 1 ) liraya alacaftınız 
bir kuftUyii yastık bu ucuzluğu ispata kiifidir. 

ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kı;ştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi : Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında aahlır. 

PERTEV 
Briyantini 

Terkibindeki hususiyet 

itibarile saçl&Tm kırıl -

masma ve kuruyaı·ak 

kepeklenınesine mini 

olur. Saçlan harici tesi· 

rattan korur. Tath bir 

yumuşaklık ve tabii bir 

parlaklık bahşeder. 

• 

Her eczane ve 'triyat mağaza- 1 
larmda bulunur. 

BilQmum haşaratı 

öldUren 

KATOL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

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

8UG0N 
KUMBAOASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL 

Deposu: Beyoğlunda J a -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40050 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç ber giln 2.5 · 6, Salır 
Cumartesi 12 - 25. fıkaraya 

ZAYİ 

Sirkeci gümrüğünde yaptı -

ğımız 379 ve 388 sayılı bey an • 
nameler muhteviyatı eşyalar 

için aldığımız 70101 ve 70108 sa
yılı vezne makbuzlarını zayi et

tik. Yenilerini çıkaracağımızdan 
eskilE'rinin hükmü yoktur. 

Beynelmilel Şark Nakliyat 
Şirketi David Geren 

Basıldığı yer: Son Telgraf Bas1D1 

evi, Kanuni mümessili ve Neşri

yat Direktörü: A. N. 

' 

· YA~IN 
CEK. DEFTEQ.INE 

iMZA '\TAN 
e,QyOt( EL 

OLACAKTIQ 

T0RK(YE 
ı's 

e,ANKASI 
yaıoa- r =-·-~ selı Amerikalının yanına . - İrlmdc bir volkan yanryvı 

. 1 ı - ' 
hanelerde. diğer dert ay'.'~mr- ı K filenın başımıa -·· 

• ıhs grup 


