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italya-Almanya büyük manevralara başlıyorlar 
Almanya Bütün İhtiyatlarını Silah Altına Almaya Başladı 
Harbe 
Giden· 
Yol 

Milletlerin harpten endişele • 
r~ ıyıqıtıklatı harp ihazırlıklan 
arasmda zuhnr eden hadiseler, 
bulutların ve rüzgarın seyrine, 
değişmesine göre açılan, kapa· 
nan hava manzarasını andırıyor. 
Totaliterlerin Ağıntosta başlı • 
yacaklan, çıkaracakları, sebep 
olacakları çoktan beri söylenen 
biiyUk harp, görülecek mi? 
Yoksa göriilmlyecek mi? 

Alman milleti, Nazi'lerin, Şef 
IDtler'ln, İtalya milleti Faşist· 
)erin, Mussolinl'nin idaresine ve 
iradesine tAbi bir halde bulun • 
dukça, yeni, büyük ve kanlı bir 
harbi, 939 yılı Ağustos veya Ey· 
ini aylarında görmesek bile, en· 
dişeler içinde bulunmakta de • 
vam edeceğiz, b82ırhklara de • 
vam kusurunda, ihtiyatsızlığın· 

da bulunulmıyacaktır. 
Hltler'in Berline gelmesi ü • 

zerine, dünya telgraf ajansları 

ve gazeteleri, endişe veren ha· 
herler! milletler umumi efkarı· ( 
na bildiriyorlar, ne olacağını, 

Nazi şefinin ve Alman Nazileri 
bükllmet reisinin beklenen har· 
be ba§lanıası emrini verip ver· 

mlyeeegı keyfiyetini tetkike 
başlıyorlar. Görüliiyor ki, mil
letlerin sulh ve sükftnet içinde 
ıı;eçen bugünkü hayatı, korkıılu 
kan ve ateş devresine, iki şah· 
eın, Bitler ile Mussoillnl'nin, 
b~lld de yalnız Bitler'ln bir em· 
rile,bi r kararile, girmiş olacak ..• 
1914 harbi, :ı.inde bir tarzda de
"am etmekte olan hayatı Fele· 
menk'te Doru xatosunda sa • 
bık Kayser Vilhelm'ln kara • 
rile, emrlle başlamış, Alman 
milleti, milyonlarca Alman'ı 4 
sene cephelerde top mermileri, 
silah kurşunlan, tayyare bom
baları altında kaybettikten, sağ 
knlanlan sakat gördükten, ken
disini de sefalet, yoksulluk, ıztı· 
rap içinde bulduktan sonra 
harp bltm.lş, Kayser Vilhelm, 
başka bır memlekette istiraha
te çekilmiş, Alman milleti ken· 
di ıztırabile başbaşa kalmıştı. 

1914 • 1918 Büyük Harp faci· 
ası ayni millete kafi derecede 
ibret dersi vernıem'ş olmalıdır 
ki, şimdi de, sabık Kayser Vil· 
helm'in bugünkü halefinin ıe -
şinde daha feci bir akibete SÜ• 

rüklenmek tehdidi karşısında 

bulunduğunu hissetıniyj:ır, mu· 
tavaat ediyor, bir vaziyette mü· 
tevekkilibe bekliyor. 

ikdam 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

ltalyan manevralarına50 
bin nefer iştirak ediyor 

Mihvercilerin bu hareketi tam 
bir harp hazırlığına benziyor 

Berlin, 1 (A. 
A.) - Müsel • 
lah Alman kuv 
vetleri uzun se 
nelerdenberi gö 
rülenlerin en 
mühimmi adde 
dilebilecek ma
nevralara ya • 
rın başlamak Ü· 

zere bulunuyor. 
Alman yanın 

§imali gar bl 
mıntakası bu • 
gün 48 saat müd 
detle normal 
hava seferleri • 
ne kapanmış • 
tır. Bu mınta • 
kada harp tay
yareleri talim
ler yapmakta
dır. 

Ecnebi hava 
ataşe>ert bu ta
limleri seyret • 

l 
meğe davet edil Alınan kuvetleri manevra sahasına sevkedillyr. 

, memi§lerdir. Bu ma~evraların 1 rab~aı_ ~la~ ı:nemn~ mıntakanin 
bütün teferruatı malum olına- genışliği büyuk mıkyasta hare-
"'roakla beraber 15.000 mil mu· (Arkası 3. cü sayfada) 

r 

Sıvasta büyük sanayi merk~ 

Yılda 800 vagon 
yapacak fabrika 
-= 

Sivastaki cer atelyelerinin yapılan kısmı 

Sivas (İKDAM Muhabirin • \ si tarafından kurdurulınakta o· 
den) - Şehrimiz istasyon civa- lan muazzam cer ~tel!.eleri in· 
rında devlet demlıyolları idare· (Arkası 3 uncu şayfada) 

Romanya-Macaristan hududunda 
vahim hödiseler cereyan etti 

,> 

Macarlarla Romenler arasında 
,., kanlı carpışmalar oldu 

' (Yazısı 3 üncü sayfada) 

Barem kanunu 
izahnamesi 

Yeni kabul edilen 
15 derece ve maaşları 

Ankarll, (İkdam muhabi • 
rinden) - Maliye Vekôleti, 
yen,.i devlet baremi kanunu • 
nun tatbik şekliui gösterir 
izahnamenin hazırlığını bi • 
tirnıiştir. bahname bastın • 
lacak ve en kısa zamanda bü
tün devlet dairelerine tevzi 
olunacaktır. Bütün devlet me
murlarını alakadar eden izah· 
nameye göre, yeni kabul edi
len (15) derecenin asli ma • 
aşlan ve bu maaşların tutar
ları aşağıda üç sütunlu bir 
cetvel halinde gösterilmiştir: 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 

il 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

" -

Maaşı aslileri 

Lira 

·150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

tutarı 

Lira 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 

60 
50 
40 1 

~~ 

Amerika 
Japonya 

• 
iki devlet arasındaki 
meseleler muallakta 

Vaşington, 1 (A.A.) - Hull, 
dün akşam Japon sefirini ka -
bul etmiştir. Mülakat.tan sonra 
nazır gazetecilere yaptığı beya
natta sefirin ticaret muahede -
sinin denonse edilmesi üzerine 
hasıl olan vaziyet hakkında ma 
lumat aldığını söylemiş, hiçbir 
karar verilmediğini ve yeni hiç 
bir şeyin müzakere edilmemiş 
cılduğunu ilave eylemiştir. 

Tokyo, 1 (AA.) - Domei: 
Bu sabahki kabine toplantısında 
Axita Amerikanın 1911 tarihli 
ticaret ve seyrüsefain muahede· 
sini denonse etmesinde amil o
lan ahval hakkında izahat ver· 
miş ve Amerikanın dahili vazi· 
yetinden bahsetm~tir. 

lngiliz harp fil osu bu sa
bah limanımıza ·geliyor 
Amiral 
tayyare 

Cun_nigham cuma günü 
ile Ankaraya gidecek 

-Dost ve müttefik İngilterenin 
donanması başkumandanı ami -
ral Sir A. B. Cunnigha.mın ri
yaseti altındaki harp filosu bu 
sabah saat dokuzla on arasında 
limanımıza gelecektir. 

Filo, Sarayburnu açıklannda 
şehrimizi topla selamlıyacak, Se 
limiyeden bu toplara mukalbe
le edilecek\,ir. 

İngiliz filosu limanımıza de· 
mir attıktan sonra amiral Şük· 
rü Okan saat on buçukta İstan
bul komutanı Halis Bıyıktay a
miral gemisini ziyaret ve Sir A. 
B. Cunniıgham saat onu elli beş 
geçe Yavuwa amiral Şükrü 0-
kanın ziyaretini iade edecektir. 

Amiral ve maiyeti on biri on 
beş geçe Dolmabahçeye çıkacak 
İngiliz sefaretine gidecektir. İn
giliz amirali on ikide general 
Halis Bıyıktaya iadei ziyaret ve 
bilahare valiyi ziyaretle bulu -
nacaktır. 

Vali ve belediye reisi Lı'.ıtfi 

Kırdar bu akşam Perapalasta 
misafirler şerefine bir ziyafet 
verecektir. 

Yarın öğle yemeği amiral 
Şükrü Okanın davetlisi olarak 
Yavuzda yenecek, öğleden son
ra vapurla Boğazda gezinti ya
pılacaktır. Yarın saat 22 de İn
giliz sefarethanesinde bir res • 
mi kabul yapılaeaktır. Reisi • 

(Arka.on 3 imcü sayfada) 

ispanya Kabinesini 
Franko kuruyor 
ispanya aokerl heyeti 

ltalyaya gidecek 
Hendaye, 1 (A.A.) - Emin 

bri İspanyol men bamdan bildi
. rildiğine göre yeni kabineyi ge
. neral Franlro teşkil edecektir. 

Yeni kabine azasının listesi ya
' kında Burgosta neşredilecektir. 

Ayni menbadan bildirildiği

ne göre, general Queipo de Lla· 
no, tbu hafla içinde italyaya gi
decek olan İspanyol askeri he

yetine riyaset edece!ktir. 

\ ı 

Bu sabah limanımıza gelecek olan 
Malta 

mı safir 
adasında 

filonun Amiral gemisi 

ÇOK YAKLAŞTI 
• 
1 

Bir gazetede aranan bütün va
sıfları toplayarak çok yakında 
yepyeni bir teknik ile çıkacaktır 

Beyoğlu büyük bir 
geçirdi - tehlike 

• • • • 
En doğru havadıs 

En gUzel makaleler 
En meraklı yazılar 
En mUhlm tefrikalar 

yeni eller yeni neşriyatını 
ve kadrolarını bir iki gün 
tafsilatile ilan edecekler 

Hama/başında 4 ev tamamen 
yandıktan sonra "tehlike geçti 

Dün sabaha karşı Beyoğlun
da Hama1başında çıkan büyük 
bir yangın neticesinde dört ev 
tamamen bir ev de kısmen yan
mıştır. 

Yangın Kor de la sokağında 88 
numaralı evden çıkmıştır. 

88 numaralı evden başka 92, 

90 numaralı evler de yanmış 94 

numaralı apartımanın da dör • 

düncü katı tutuşmuştur. 

Yanan eıvlerin hepsi de si • 
gortasızdır. Nöbetçi müddeiumu l 
mi muavinlerinden Necati tah
kikata başlamıştır. 

roğramlarını 

kadar bütün 

İKDAM'ın Halkın gazetesi olan 
her satırında halkın 
görecek ve sesini 

heyecanını 
duyacaksınız 
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Şehir Haberleri ·, A dliye" loridorlarında 
24 SAAT 

Acıklı bir yıldönümü 1 Yerli mallar 
sergisinde 

Haklı değil mi? 

Bahçelerde 
ihtikar mı? 

İngiliz inşaat 
heyeti geliyor 

Karakol camı 
kıran kadın 

Yirmi beş sene evvel bu günlerde Avrupa 
sulhu can çekişiyordu 

Günü gününe tam yirmi beş 
sene e'll'Vel, Avrupa sulhü can 

• çekişiyordu. O trajik anlar her 
yerde anılmalı, ihtiva ettikleri 
dersler düşünülmelidir. Bunla -
rın b~lıcalarını göstermiye ça -
Iışalım: 

1-Arşidükün katli :MI H82i 
randa olmu~tur- Bu tarihle 23 
Temmuz al'asında, .bu.hran. za -
hiren tabii bir seyir tıılcip et • 
mektedir. Gel'Çi, bazı siyasi mü
messHleriıniz Saray Boana cina
yetinin Avusturya Macaristan -
da yapacağı reaksiyonlarla meş
gul olmaktadırlar, fakat yalnız 
Çetine ~imiz derhal en kötü 
ihtimali tahmin etmiştir. Diğer 

yerlerde, bugün bize ehemmi -
yetsiz görünen meseleler hemen 
ayni şekilde mü talea edilmiştir. 

2 - Fransız, Rus, İng'lliz dip • 
lomasileri 5 ve 6 temmuzda Ber· 
!inde bir Avustur:ıta - Alman 
müzakeresi cereyan ettiğini ve 
Almanyanın Sırbistana karşı şiçl 
detti bir harekete girişmek mü • 
saadesini Avusturyaya verdiğini 
habe.- alamamıŞlardır. 7 Tem • 
muzda Avusturya· Macar nazır 
!ar meclisinin Sırplara karşı ete 
elip seferi• ne J.;arar verdiğini de 
öğrenememişlerdir. •Berlin - Vi 
yana• iç müzakereleri sırrı sıkı 
bir surette muhafaza etmişler -
dir. 

3 - 23 Temmuz akşamı Avus
turya - Macaristanın Sırbistana 

vereliğl ültimatomun ve Alınan· 
yanın kendisine müzaheret etti
ğinin neşredilmesi umumi tela
şı- mucip olmu~tur. 

4 - Bununla beraber, ben ken 
eli hesabıma, hatta o tarihte bile, 
BerLin ve Viyananın, ne olursa 
olsun, umumi harbi çıkarmak 

kararında olduklarını saninıyo • 
rum. 

Ben sanıyO'l'Um ki: 
A) Avusturya - Macarisban 

Sırbistanı ezmek için bir kuv • 
vet hareketine girişmeği eski • 
derıberi .istiyor ve bu sefer, Al • 
manyadan müsaade almış dldu· 
ğu için tam zamanı olduğunu dü 
şünüyordu_ 

_. B) Avuırturya - Macaristan bu 
haı:bin mahalline münhasır ka • 
lacağına kanidi. 

C) Almanya da bundan emin-
01. Esasen Rusyanın ciddi bir 
hl:!ıdahaleae bulunamcyacağı, 
Fransanın dahili güçlükler do • 
layısile vahdetsiz ve bitkin bir 
halde olduğu sanılıyordu. İngil
tereye gelince, bir Balkan dö -
ğüşmesinin onu bitaraflıktan çı
karacağı tasavvur edilmiyordu. 

İki imparatorluk tehlikesizce 
Btrbistanın hakkından gelebi!e
ceklel'ini ve bu suretle Balkan -
!arda, 1912 hadiselerini tamir e
dect<k ve nüfuzlarını takviye e -
decek parlak bir muvaffakiyet 
kazanabileceklerini sanıyorla.ı- • 
d!. Gerçi bir umumi harp fara
ziyesini kabul etmişler ve hatta 
b!tnun neticelerini hesaplamış -
]ardır. Fakat buna inanmamış -
!ardır. 

Bu o kadar doğl'Udur ki 28 tem 
muzda. Sırbistanın cevabından 

sonra, birdenbire buhranın ala -
bileceği şümulden endişeye dü -
şen ve İngilterede görülen bazı 
alametlerden telaşlanan Alman 
ya bir adım geri atmıştır. Alman 
devlel adamJ,.rı ihtiliıiın şümu -
Einii \ah.dit etmiye çalışmışlar • 
dır. 

Çok geçti. Avusturya - Macar 
ve Alman askeri makamları ar -
tı~ diplomatları takip etmiyor. 
onların üzerine ağır basıyorlar
dı. 29 Temmuıdan itibaren, Ber 
l'nde, Viyanada <harp partisi• 
vaziyete hakimdir. Kimseyi din 
!emiyordu. 

Conrad Von Hoetzendorf ve 
Moltke biribiri,ni teşvik ve teh· 
yiç ediyorlardı. Grey teklifinin, 
çarın tavaıısutunun reddedilme 
ai bu yüzden oldu. 

25 Temmuzda Rusyanın 13 :fır 
kayı seferber temiş olduğu söy
lendi. Fakat bu bir ihtiyat ted
biriydi. Genişliği ve yav~lığı 
itibariyle, kısm,i de olsa, bir se
ferberliğin sürati her memleket 
te başka şartlar içinde cereyan 
edecekti. Fakat birinin aldığı 

tedbirler diğerinin mukabil ted
birler almasını intaç ediyordu. 

Avusturya • Alman devlet a -
damlarının mesuLiyetleri, harp 
istem.iş olmalarından ziyade kör 
gururlarında, hiffetlerinde ve 
tahminlerindeki hatada münde • 
miçti<r, 

Wl<idmir d'Ormesson 
Le Figaro 

ispanyada bir hıldise 
İspanya'dan hayret verici bir 

haber geldi. Frankonun bir e
mirde general Keypo de Ul.a
no'yu, kend;sine harp esnasın • 
da pek kıymetli yardımlarda bu· 
!unmuş olan o maceracı Genera· 
li vazifesinden ·azletmiş olduğu 

söyleniyor. General, 18 Tem -
muzda, iki senedenberi radyoda 
söylemiş olduğu nutuklanndan 
birini irat etmiştir. Evvela ikti
darı askerlerin işgal etmesi ve 
yeni politikacıları kovması i . 
cap ettiğini, sonra İspanyanın a
daletsiz bir rejim altında yaşa • 
dığını söylemiştir. 

Şahsen en büyük askeri nişa
nı olan San - Fernando nişanına 
istihkak kespettiği halde, bu -
mın kendisine verilmemiş oldu
ğunu, bunu almıya gayret etmi
yeceğini, fakat İspanya bugün 
ekmek buluyorsa. Andaluzya tar 
!alarmda buğ:day ektirmeyi dü
şünmüş olan kendisinin saye -
sinde bulduğunu, başkalannın 

keneli kumanda ettikleri mınta
kalarda bu hususu tamamen ih
mal etmiş olduklarını ileri sür
müŞtür. 

Franko lüzumundan fazla ko
nuşmuş olan arkadaşına ağır bir 
darbe inelirıniş, bu suretle ken • 
disinin şef olduğunu göstermiş • 
tir. Fakat acaba söylenmiş olan 
sözler yalnız onu söyliyenin fi • 
kirlerine mi tercüman olm~ • 
tur? Uzun ve müthiş bir sivil 
harb'n ertesinde, zihinler derhal 
sükı'.tta kavuşmaz ve vahdet bir 
sihirbazın değneğiyle dokunul -
muş gibi kendiliğinden teessüs 
etmez. Esasen unutmıyalım ki 
İberya Yanmadas:ndan bahse • 
derken İspanyadan ziyade İs -
panyalar demek lazımdır. Anda 
luz'lar, Katalon'lar, Navar'lılar, 

Kastiller tamamiyle biribirine 
eklenmiş değildirler. Karlis'tıler, 
Reketler, Flanjistler de müşte
rek bir kumandaya itaat etmele
rine rağmen müşterek bir ;qeal 
uğrunda çarpışmıyorlardı. Fran 
konun vahdeti tesis için oldukça 
müşkülat çekeceği tasavvur olu 
nabilir. 

General Keypo de Lalno'nun 
nutkwıd<a. gözetmiş olduğu yeni 
politikaeılar kimlerdir? Bugün • 
kü karşılık içinde bunları tef
rik etmek müşküldür. Şimdiden 
kaydedilebilecek olan şudur ki 
Kont Cianonun İspanyayı ziya • 
retinin ertesinde vahim bir ha • 
dise cereyan etmiştir. Komşula
rımız henüz harici siyasetlerini 
tesbit edecek vaziyete gelmiş 

değildirler. Bekliyelim ve hıra • 
kalım Roma bildiğini okusun. 

Hadiseler basit değilelir. Ne Bur
gos'ta, ne de başka yerlerde. 

Ga!lus 
lntransigeant 

lskendrrun dağ alayının 
mana vraları bitti 

İskenderun, Dağ alayının bir
kaç gündenberi yapmakta o!du· 
ğu manevralar sona ermiştir. 
Dün İskenderun kahraman ala
yımız büyük bir geçit resmi 
yapmıştır. 

an 

Gece eğlenceleri 
tertip edildi 

Yerlimallar sergisinde bugün
den itibaren geceleri eğle~e -
!er tertip edilecektir. Bilhassa 
geceleri sergi çok kalabalık ol
maktadır. İşlerinden çıkan her
kes sergiyi bir gezinti yeri hali· 
ne SI?kmuştur. Bu yüzden cadde
de ve sergi içinde yeni tedbirler 
alınmışttr. 

IBund~n sonra Pazartesi ve 
perşembe günleri mektep talebe 
!erinden duhuliye alınrnıyacak

tır. 

Şehrimize gelen seyyah kafi
leleri seııgiyi gezmeden, Türk 
yerli mallarını ve san'atini gör
meden İstanbuldan gitmemekte 
dirler. 

---')()•O---

Ankara bira 
fabrikası 

Dünden itibaren inhi
sarlara geçti 

İnhisarlar idaresi dünden iti
baren Ankara bira fabrikasın -
da kendi hesabına imalata baş
lamış bulunmaktadır. Yine dün
den itibaren de İstanbuldaki ve 
diğer şehirlerdeki eski bayilik 
teşkilatı lağvedilmiştir. Bun -
dan sonra l:ıira inhisarlar idare • 
sinin satış depolarından temin 
edilecektir. Bilhassa fiatlar u -
cuzladıktan sonra bir<ı istihla -
kiniİı artacağt anlaşıldığından 
şimdiden tedbirler alınmakta -
dır. Ankara bira fabrikasında 

fazla istihsalat için yeni tesi -
sat yapılmaktadır. Fabrikanın 

kudreti bütü.n Türkiye bira ih
tiyacını karşılıyacak derece • 
dedir. Fiatlarda tenzilat yapı -
lacağı tarihten itibaren bira is
tihsalatı da iki misline çıkarıla 
caktır. 

Sivrisinekler çoğalıyor 
Şehrin bazı semtlerinde ye • 

niden sivrisinek L<jtilası ba§la
rnıştır. Vali ve Belediye reısı 

Lütfi Kırdar bu hususta sıhhat 
müdürüne lazımgelen direkti1i 
vermiştir. 

Sıhhiye müfettişleri Beyoğlu 

ve Beşiktaş kazası dahilindeki 
su birikintilerini yok edecek ma 
halle aralarında araştırma ya • 
pacak, 13.ğımlar tetkik edile -
cektir. 

Holandalılar Tütün alıyor 
Hollanda tütün şirketleri mü

dürlerinden M. Kohn dün şeh -
rimize gelmiş ve İnhisarlar ida
resile büyük bir parti tütün al
mak üzerinde temaslara başla • 
mıştır- Hollandalılar bu ilk par
tide 6 milyon kilo tütün mii!ba -
yaa edeceklerdir. 

itfaiyeden ruhsat alınmamış 
Evvelki gece Ortaköyde ya

nan sinemanın itfaiyeden ruh -
satname almadan çalıştırıldığı 

anlaşıimış.tır. Vali, '13eşiktaş 

akymakamına bu hususta tahki· 
kat yap~asını bildirmiştir. 

Yaz münası;betile açılan sine
\ malar sıkı bir surette teftişten 

geçirilecektir. 

suı t: şkilatı 
İstanbulda vücude getirilecek 

süt teşkiliitına belediye iki yüz 
bin, müstahsiller yüz bin lira 
vermek suretile iştirak edecek
tir. 

Ziraat Vekaletinin teııkilata 

ne tarzda iştirak edeceği dün 
Ankaraya giden belediye İktısat 
işleri müdürünün yapacağı te -
maslardan sonra belli olacak. -
ttr. 

Bekçiden rüşvet alan polis 
Lln~a polis memu.rlarından 

Şakir adında birisi, mıntakası 

bekçilerinden Ömerden 3 lira 
rüşvet a!mıx, dün asliye üçüncü 
ceza mahkemesinde yapılan du
ruşmasından sonra tevkif edil
miştir. 

Fatihte A. Fevzi imzasile 
aldığımız ım~ta denili -
yor ki: 

•29/7/939 Cumartesi günü 
akşamı biraz hava almak Ü• 

zere Topkapı haricindeki bir 
bahçeye gittik_ ~mekleri -
mizi de beraber almış_tık. Bi
raz içmek istedik ise de me· 
ze ve yiyecek namına bir 
şey bulunmadığım söyledi • 
!er. Bunun üzerine (bir 29 
luk getir dedik) ve bir şişe 

de ııoğuklUığuna hürmeten 
kuyu suyu ikram eylediler. 
Giderlooq hesabınuzm kaç 
kuruş olduğunu sorduk. 

(100 kuruş) dediler. 
Aman azizim bir 29 luk ra

kı mezesiz olarak 100 kuruş 
olur mu dedik ise de ısrarın
dan vazgeçmiyordu, tabii bu 
vaziyet karşısında hesabı ö
dedik. Oradan ayrılınca ilk 
işim ınıntaka karakoluna mü· 
racaut etmek oldu. Adresimi 
alıp bizi bıraktılar. Son gün
lerde kıymetli valimizin ka
za kaymakamlarına vermiş 

olduğu emirle ihtikarın önü
ne geçilmesi bildirilirken 
hala ihtikar yapmağa devam 
eden müesseselerin şiddet 

le cezalandırılnıasını ehem • 
-miyetle rica ederim.• 
İKDAM - Okuyucumu -

zun bu hususta hakkı var • 
dır. Yaz tarifesi bütün bah -
çelere, lokanta ve gazinola • 
ra tebliğ edildiği halde bu 
tarifeye göre hareket etmi· 

yenlerin cezalandırılacağı ta· 
biidir. Bu hususta belediye -
nin ve Fatih kaymakamlığı
nın nazarı dikkatini celbe • 
deriz. 

Haklı değil mi ? " , 
KISA HABERLER 

* Belediye şubeleri tarafın • 
dan tahakkuk ettirilmiyen ver • 
gilere rastlanmıştır. Bakırköy 

kazasında dört yüz altmış, Şiş

lide dört yüz bin liralık vergi 
matrahı bulunmuştur. 

* Belediye muhasebe teşki -
]Atında çalışan memurların me
leki bilgilerini arltırm.ak üzere 
dünden itibaren belediyede bir 
kurs açılmıştır. * Taksim kışlasına otuz bin 
yedi yü, lira kıymet takdir edil
miştir. Belediye bu parayı Ma 
!iye V .okaletine verdikten son
ra kışlayı yıkacaktır. 
* İnhisarlar idaresinin uzun 

zamandanberi haztrlamakta ol -
duğu 40 derecelik rakılar dün 
her tarafta satılmağa başlanmış
tır. 

~ Yedikulede oturan Sabahat 
adında bir kadını kuduz bir kD
pek ısırmış, kuduz hastahanesi
ne kaldırılmıştır. * Kasımpaşa sırtlarında 
Doğmazdere civarındaki koru • 
hık, bir yolcunun attığı ciga -
radan tutuşmuş, fazla büyüme • 
den söndürülmüştür. * Halfuıkargazi caddesinde a
partıman kapıcılığı yapan Nişa
nın 8 yaşındaki oğlu Karabet 
merdivenleri çıkarkenı ayağı 
kaymış, aşağı yuvar !anarak ağır 
surette yaralanmıştır. * Kabataşta kahvecilik ya -
pan Adem ile simitçi Hazım 

kavga etmişler, Hüseyin Ade -
mi yara!amıştır. * Mahmutpaşada bir mani • 
fatura ticarethanesinde çalışan 

Nikoğos adında bir tahsildar, 
topladığı 1700 liraya yakın bir 
para ile ortadan kaybolmuştur. 

Bayrağa hakaret etmiş 
Lüleburgazda bayrağımıza ha· 

karet eden Sempat isminde bir 
suçlu dün şehrimizde yakalan • 
ml§tır. Sempat müddelumumi
lii!e teslim edilmiştir. 

Limanlarda esaslı kaşifler Cürmümeşhut mahke-
yapılacak mesinde mahkum oldu 

iİngilterenin mexhur inşaat 
müessesesi olan V. Gibs müben 
dislerinden mürekkep bir heyet 
bugüınlerde memleketimize ge
lecektir. Mühendisler inşalarına 
karıµ- verilen ji:skenderıın, İs 
tanbul, Trabzon ve diğer bir 
Karadeniz limanının projeleri -
ni hazırlıyacaklardır. Bu proje 
hazırlığının bir sene kadar sü -
receği anla~ılmaktadır. Çünkü 
İngiliz limanlarda esaslı tetkik
ler yapmak lüzumunu ·görmüş • 
!erdir. Bilhassa kış mevsiminde 
bu limanlara denizlerin yapmak 
ta olduğu tesir-i keşfedecekler -
dir. 

Bunc\.'ln başka İstanbul lima
nıında da tetkikler yapacaklar 
ve Kuruçeşmeden kaldmlma -
!arı kararlaştırılmış otan kö -
mür depolarına yer bulacaklar
dır. 

---<00·<>---

Müessif bir 
kaza 

Bir genç öldü diğ r 
ağır yaralandı 

Evvelki gece Sarıyerde mü • 
essef bir kaza olmuş, motosık -
Jetle Sarıyere doğru giderken 
Habil Bengisu ile 3aliibattin a
dında iki genç önlerine çıkan 

bir çocuğa çarpmamak maksa -
dile dümeni kıvırmışlar, fakat 
bütün hızlarile denize uçmuş - ı 

!ardır. 

Sükut sonunda Habil Bengisu 
ölmüş, Saliihattin de ağır suret
te yaralanmıştır. 

Habilin cesedini muayene e • 
den adliye doktoru Enver Ka
ran, ölümün su yutmadığını gö
rerek tahkik etmiş ve kendisin
de kalb hastalığı olduğunu tesbit 
etmiştir. 

Habil denize düşmeden ha -
vada iken kalbi durarak öl -
müştür. Adliye doktoru bu hu
susun tesbiti için cesedi morga 
kaldırtmış tır. 

Habil Bengisu Galatasaray ta· 
lebesi ve 21 yaşlarında kadardı. 
Arkadaşları arasında ve muhi· 
tinde kendisini çok sevdirmiş -
ti. Yaralı olan Saliıhattin Be • 
yoğlu hastahanesine kaldırıl -
mışttr. 

iDördüncü Asliye Ceza Mah
kemesi dün Meliha isminde bir 
kadını tevkif etmiştir. Bu ka • 
dın; gece vakti Küçükpazar po
lis merkezinin iki camını kır • 
mak ve bir polis memuruna da 
tecavüz etmekle suçludur. 

Bir muharririmizin yaptığı 

ta!hkikata göre hadise şöyle ol -
muştur: , 

Meliha, kocası Bürhan tara -
fından dövüldüğü iddiasile gece 
vakti Küçükıpazar polis mer
kezine müracaat etmiştir. Bu • 
nun üzerine kocası da merkeze 
getirilmiştir. Polis memurları 

Bürhanın ifadesini alırlarken 

Meliha birdenbire yerinden fır
lamış ve kocasına hitaben po • 
!islerin önünde ağır küfürler 
savurmağa başlamıştır. 

Memurlar kendisine susması -
ru ihtar etmişlerse de Meliha 
bunları dinlememiştır. Hiddetli 
kadın üstelik memurlardan 
Mehmet Aliye de hakaret etti • 
ği gibi yüzüne de vurmuş ve 
sonra karakolun iki camını kır
mıştır. 

Bunun üzerine vaka bir zabıt
la tesb!t edilerek kendisi asliye 
dördüncü cezaya verilmiştir. 

Suçlu kadın dün mahkeme • 
de demiştir ki: 

- Biz her akşam karı koca 
karşı karşıya geçer iki şişe ra· 
kı içeriz. Dün akşam da evde 
şarap içtik. Bir aralık aramızda 
münakaşa çıktı. Bürhan üzeri • 
me hücum ederek beni dövdü. 
Karakola başvurdum. Karakol
da da hakaretini devam ettirin
ce hırsından kafamla camları 

kırdım! Yoksa memurlara ha • 
karet etnıedim! ... 

Bunu takiben dinlenen şahit
ler ise kadının cürmünü beyan 
etmişlerdir. 

Mahkeme neticede Melih.ayı 

1 ay 20 gün hapse ve 130 lira 
para cezasına mahküm etmiştir. 
Suçlu kadın hemen tevkif olun
muştur. 

Jandarmaya teslim edilmeğe 

götürülen sarhoş kadın; adl:iyrı 
koridorunda kocasına hltaben 
yine bağıra bağıra küfürlerine 
devam etmiştir. 

Fakat memurlar kendisini 
susturarak jandarmaya 
etmişlerdir. 

---0000--'--

teslim 

Memn•J mıntakada resim 
ç .cm l.lman 

Ge~e .. sene Sarıyer - Rume
li kavağı arasındaki memnu 
rnıntakada arazinin muhtelif 
cihetlerinde birçok fotoğraf -
lar çeken Vilhelm Kerman a -
dında bir Alman yakalanmış, 

tevkif edilerek ağır ceza mah -
kemesine verilmişti. 

Sinemada çıkan. 

Vilhelm Kermanın dün ağır 

ceza mahkemesinde duruşması -
na başlanmıştır. 

Mevkuf bulunan Vilhelm Ker 
manın muhakemesi suçun ma -
hiyetine binaen gizli olarak ya
pılmıştır. 

Liman tahmil ve tahliye 
amalesinin parası 

Deniz tahmil ve tahliye işle -
rinde çalışan amelelerin yevmi· 
yelerinden kesilerek birikmiş o
lan <37• bin lira paranın Deniz
bank erkanından bazıları tara
fından ziyaa uğratıldığı hak • 
kında müddeiumu.miliğe yapı • 
lan ihbar tahkikatına ehemmi • 
yetle devam olunmaktadır. 

Müddeiumumilik, eski Deniz 
hamalları kahyası Bilal ile mua 
vini Saidi celbederek bu husus
ta ifadelerini almıştır. Bu iki 
zat; biriken paranın 37 bin lira 
olmayıp yalnız 26 bin liradan 
ibaret bulunduğunu söylemiş -
!erdir. 

Bunlar; 16 bin liranın da De· 
nizbanka teslim edilmiş olduğu
nu iltıvô etmişlerdri. 

Müddeiumumilik bu ciheti 
Denizbankın devredilmiş olduğu 
Denizyolları umum müdütlü -
jiünden sormustur. 

yangın 

15 kişinin yaralanmasına 
sebep oldu 

Evvelki gece Ortaköyde Şe • 
kercioğlu sokağında Ahmet a
dında birisinin işlettiği yazlık 

bir sinemada filmler tutuşmuş
tur. At~ş bir anda sandıkta bu
lunan diğer filmlere de sirayet 
ederek ortalığ1 kesif bir duman 
kaplamıştır. 

Yangın halk arasında büyük 

bit panik doğurmuş, herkes ba

ğıra çağtra, biribirini ezerek ka 
çışmağa başlamıştır. 

ilu hercümerç sırasında 14 

kişi hafif 1 kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

11\ifüddeiumumi Necati yaQ!(ı· 

nın ne suretle çıktığı hakkında 

ehemmiyetle tahkikat yapmak
tadır. 

Bir kadın bir delikanlıyı 
dövdü 

Kurbalı dere çeşmesinden su 

dolduran bakkal Hasanın oğlu 

Ömer ile arabacı Hüseyinin ka • 

rısı Falıriye daha evvel su al • 
mak yüzünden kavgaya tutuş • 

muşlardıı·. Kavgada tenekesi ile 

Ömerin üzerine saldıran Fahri

ye, genem yüzü,nü gözünü yara
lamıştır. 

' 

Almanya'nın 
anlaşma yolu 

1938 senesi temnıuzuoda, 

yüzbaşı Wildmann Londraya 
gitmiş, bu seyahat gizli teşeb· 
büsleri istihdaf eylemişti. Bu 
zat, Hitler'in yaveri veya mute
medi idi._ 
Wiedmann'ın Londradaki te • 

şebbüsleri arasında, İngiltere 
Hariciye Nazırı Lord Halifaks 
tarafından kabul -edildiği, gö • 
rüştüğü de söylenmişti, Bitler 
Almanya'sının, İngiltere ile uz· 
laşmak arzusu, 938 senesinde da 
hi anlaşılıyordu. Uzlaşmak, fa • 
kat ne suretle ve hangi şartlar· 
la? 
Wiedmaıın'ıu, Her Wtler'in en 

yakın bir adamı olmasına göre, 
Nazi Almanya şefini temsil ey· 
lediğine şüphe edilemezdi. Bu· 
nunla beraber, yaptığı uzlaşma 
teşebbüsü ile, ileri sürdüğü uz· 
laşma şartları hakkında esaslı 

haberler alınamamış, gizli kal -
mıştL Çemberlayn kabinesinin, 
bu şartları kabul edilemiyecek 
mahiyette görmesi, yapılan te • 
şebüsten bir netice çıkmamış ol· 
masile anlaşılmıştı. 

* 1939 senesinin temmuz ayında, 
938 yılında yüzbaşı Wiedmann'm 
Lonılrad~ bulunduğu günlerde, 
Bale konferansına iştirak etmek 
üzere, Nazi Almanya' sının ayni 
zamanda iktisadi işleri diktatö • 
rü Mareşal Göring'in müşaviri 
Dr. W ahltad dahi İngilterede bu
lunmasından istifade ile yeni bir 
teşebbüste bulunmuş, bu teşeb
büsü, Çemberlayn kabinesinde 
ikinci derecede bir şahsiyet olan 
deniz aşırı ticaret işleri vekil Mr. 
Hudson le görüşmesi zamanındı 
mevzuubahis eylemişti. 

* Avam Kamarasında yapılan 
istizaha, Başvekil Mister Çem • 
berlayn cevııp verdi. Lordlar Ka 
marasında dahi, Lord Halifaks' uı, 
hükümet namına bu hususta res· 
mi beyanatta bulunduğu göriil· 
dü. 

Vanlan netice, snlhün satın a· 
lınamıyacağını kat'i ve resmi bir 
lisanla ifade etmek oldu. 

938 temmuzunda yapılan an • 
!aşma teklifi ile, 939 temmuzu• 
nun ayni günlerindeki anlaşma 
planı, bu zihniyetin hala Nazi 
Almanya'sında mevcut olduğu· 
nu göstıırmektedir. İngilterenin, 
Büyük Brilanya İmparatorlu • 
ğunun hayati menfaatleri, Na • 
zi ve Faşist tehditleri, teklifleri 
karşısında gevşememek, aldığı 

kat'i mukabele ve müdafaa va -
ziyetini muhafaza eylemek, so • 
nuna kadar dayanmaktııdır· 

İngiltere hükumetinin bu yol
daki sebati, kafi vaziyetini mu· 
hafazası, harbe müracaat edil • 
medeo, fedakarlık yapılmadan 
Nazi ve Faşist hiikı1metlerile uz· 
!aşılmasını lemine yarıyabilir, 

düşüncesindeyiz. 

Suadiyede kır balosu 
Çocuk Esirgeme Kurumu E -

renköy kolu tarafından 5.8.939 

Cumartesi ak§amı Suadiye plaj 

gazinosunda yoksul çocuklar 
menfaatine sabaha kadar de -
vam etmek üzere bir kır eğ -
lencesi tertip edilmiştir. 

ıKıymetli san'atkar Bayan 

Mualla ve Sadi grubile iştirak 

ederek bu hayır işi için en mu

tena parçalar teganni edecektir. 

,Macar cazı, zengin varyete nu· 

maraları ve dans müsabakası 

ile müsamerenin mükemmel bir 

surette tertibine çok çalışılmış· 
tır. 

Zonguldak parti başkanhğ 
Zonguldak, 1 (A.A.) - Parti 

vilayet idare heyeti rnıntaka mü 

fettlşi Şerafettin Karvanın baş

kanlığında toplanarak vilayet i· 

dare heyeti reisliğine Halkevi 

başkanı Akın Karauğuzu seçmiş 

tir. Bu intihap üzerine Akın Ka 

rauğuz Halkevi başkanlığından 

istifa etmiş. ve yerine vilayet 

idare heyetinden Ahmet G l\rei 
seçilmiştir. 
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Mebuslara tamim 
Bu tamimde, müzakerata iştirak 

etmek isteyenler Ankaraya 
davet ediliyordu 

Müracaat eden mebu.slara, 
verdiğim cevap şu idi: 

Hüseyin Kazım Beyin iş'arı 

ile bizim bir güna alakamız yok 
tur. Mumaileyhin va'liyete ta -
mamen agılh olmadığı anlaşılı -
yor. 17 ve 29/12/1919 tarihli tel
grafnamelerimiz ahkaıntnca ha -
reket, menafii milliye ve vata -
niyemize daha muvafık olduğu 
cihetle onların tesrii icabını ve 
Kazını Beyin hotbehot vuku -
bulmuş olan iş'anna münasip 
cevap itasına ve keyfiyetin iş -
uını rica ve takdimi ihfüamat 
yleriz efendim. 

muvafakiyeti olarak, temin e -
dilebilen tecdidi intihaptan son• 
n ve her birerlerinin mebusluk 
larmı ayrıca tavassut ve tak.ip 
ile teminden sonra nihayet üç, 
beş gün gibi kalil bir teahhur 
ve bahusus bu teahhur biiyük 
bir gayenin ve bahusus İstan -
bulda toplanmak gafletini gös
terenlerin şahıslarının dahi ma
suniyetine müteallik tedabirin 
temini esbabını tezekkür maksa
dile olduğuna göre, bu efendile
ri bu kadar isticale sevketmeli 
miydi? Hi~bir tedbir ve karar 
almadan, bir an evvel, maruzu 
hakaret ve rezalet olmakta is-Heyeti Temsiliye namına 

Mustafa Kemal 
Umum mebuslara da, şu ta -

mimi yazdık: 

' ticat, neden ileri geliyordu? 

Ankara, 30 Kanunuevvel 1919 
Aydın mebusu Hüseyin Ka

zım Beyefendinin meb'usini ki
ramdan bazılarına, Dertsaadete 
ıürati hareketlerine dair telgraf 
nameler keşide edildiği ~ıl
dı. Bu teşebbüs, miri mumarley
bin vaziyete tamamen agah ol- ı 
madığını gösterdiğinden kendi
sine vaziyet ifha.m ve... tarih ... 
numaralı tebligata dair malfunat 
ita ettirildi. Binaenaleyh, Heye-
ti Temsiliyece istirham olundu
ğu veçlıile Heyeti Temsiliye a
zası olarak intihap oulnmuş meb 
usini kiramla diğer meb'ıısinden 
müzakerat!& hazır bulunmak is
tiyen zevatı muhteı:emenin, Ka
nunusaninin beşinden itibaren 
Aınlı:araya teşrifleri tavzihan is -
tirham olunur. 

Heyeti Temsiliye namına 
Mustafa Kemal 

30 Kiinpnucvvel 1919 tarihli 
bir şifre ile de İstanbuldaki teş• 
kilatımızo: •Hüseyin Kazım Be
yin teşebbüsünden bahsettikten 
sonrrı kendisinin blıim tebliga
tı~ızdan haberdar edilmesini ve 
müzakeratta hazır bulunmak ar 
zu bııyurııyorlarsa IUtfen ve se
rian Ankaraya teşrifleri lüzu • 
munun ilhamını• bildirdiler. 

Efendiler, blı, İstanbuldaki 
teşkilatımızdan hliber bekler • 
ken, kaqımıza bir zat çıktı. Bu
nun kim olabileceğini tahminde 
güçlük çekmezsiniz, zannederim. 

Efendiler, bu tarzı hareket ve 
iş'arda, bir samimiyet ve neca
bet görüyor musunuz? Evvela; 
b:zim, mebuslarla içtima akdi 
kararımız ve bu baptaki tebliga
tımız, bundan bir buçuk ay ev
vclindenberi Eğer bu hareketi -
miz menafii vataniyeye cidden 
gayrimuvafık ve mahzurlu gö
rülmüş idise; bizimle ayni ga
yei milliyeyi takip ettiklerini 
iddia etmekte bulunan efendile
rin ve hiikfımetin, bizim davet 
ctliğiıniz mebuslara, İstanbula 
celp telgrafları yazmadan evvel, 
bizimle anlaşması, hiç olmazsa 
noktai nazar ve teşebbüslerin -
den bizi haberdar eylemeleri ik
tıza eylemez miydi? Böyle yap
mayıp ta doğrudan doğruya Da
rülhiltıfeye hareketlerini tesri 
ettirmek için heyeti teftişiye 

riyasetleri vasıtasile, Şeyh Muh 
sini Faninin ve Dahiliye Nazı
rının imzalarile, taşradaki meb
usları sıkı hrıp saşırtmak ve 
emrİ\•aki ihdasile bizim teşe b
büsüınüzü akamete uğratmağa 

kalkışmak doğru muydu? 
Saniyen Efendiler; tecdidi in· 

tibap eylarca ve aylarca icra 
olunmayıp müddeti muayyenei 
kanuniye çoktan geçirilmiş ol -
duğu tarihlerde hiç te istical gös 
termeği tahattur etmiyen bu e
fendiler , bizim Erzurumdan, Si· 

• vastanberi, namütenahi teşebbü
sat ve faaliyetimizin bir eseri 

Salisen; Efendiler, saf ve ne
zih arkadaşlarını biliğfal, İ•tan
bulda, kendilerinin dahil olduk
ları tehlike ve hakaret çemberi
ne, sureti seria ile sokmak isti
yen bu efendiler, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaai Huknk Cemi
yetine mensup değiller miydi? 
Bu milli cemiyetin azası bulun
muyorlar mıydı? Bir cemiyetin 
efrat ve azası, mebus olduklan 
halde djhi, cemiyetin liderlerile 
miidavelei etkir ederek en ni -
bayet, tesbit olunacak pTogram 

' dahilinde harekete mecbur değil 
midirler? Dünyanın her tarafın 

* (Arkası var) 

Sivasta büyük 
sanayi merkezi 

(Baştarafı 1 incide) 
şaatı sona ermi§, makinelerin 
montajına ve havagazı tesisatı- ı 
na başlanmıştır. Bugün cer ate! 
yeleri iD§aatı sahasma büyük 
bir hıızla memur evleri, amele 
apartımanları, mağazalar yapıl

maktadır. Bu inşaat, 65-70 bin 
metre murabbalık bir sahada ku 
rulmaktadır. Atelyelerde çalış -
malar cüınhuriyetin 16 ncı yıl

dönüınünde, 29 binrinci teşrin

de başlıyacaktır. 
Cer atelyeleri faaliyete ge -

çecegi gün, merasim yapılacak, 
Başvekil doktor Refik Saydam, 
Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
Nafia Vekili general Ali Fuat, 
Cebesoy hazır bulunacaklardır. 

Bu.gün cer atelyeleri iki kı

sım üzerine yapılmıştır. Birisi 
vagon çekme atelyeleri, diğeri 

de lokomotif tamir ately1'6idir. 
Bunlardan başka devlet dernir
yollarının iJıtiyaçlrına göre yıl 

da buradan vasati bir hesaba 
göre 700-800 arasında vagon ya
pılacak ve 2000 yük vagonu, lo
komotif tamir edilebilecektir. 

Atelyede 2000 işçi çalışacak

tır. Bunlar için de bina yapıl- ı 
maktadır. Ve bundan başka da
ha bazı binalar yapılacktır. 

--000--

İngiliz harp 
filosu 

(B<l§tarafı 1 inci sayfada) 
cümhur İstanbulda bulunduğu 

takdirde amirali kabul edecek -
tir. 

Cuma günü amiral husıısi tay 
yare ile Ankaraya gidecek, Ma
reşali, Hariciye ve Müdafaai Mil 

1 !iye Vekillerini ziyaret edecek, 
Mareşalin ziyafetinde buluna • 

cak, akşam tekrar tayyare ile 
şehrimize dönecektir. Cuma gü
nü Fenerbahçe satdında İngiliz ve 
Türk bahriyelileri arasında mü 
sabakalar yapılacaktır. 

IKDAH 

• ı lff .. ~ ................ ı 
DanzıgveBohemyada f lngiltere f 
vaziyet kötüleşiyor f ,.~;,v;:~~:ll 
Al t l • • f l i dan teftiş edılecek olan ihtı- ı man gaze e erı genı a ep- i yat filosuna mensup 132 harpı 
l d b l b l d l ı gemisi mürettebatını tavkı - ı er e u unmıga aş a l ar i ye etmek üzere 1.300 ihtiyat ı 
Varşova, 1 (A.A.) - Dant - dedinin azaltıhnasını ısrarla rek bahriye efradı dün Ports · ı 

zigden bildirildiğine göre, Dant rarlamaktadır. mouuh, Chatham ve Deven -
zig polisi birkaç gün evvel tev Alman gazeteleri, şimdiki va ı port üslerine hareket etmiş-

kif edilen 300 suçludan bir kls- ziyethı m~ut anlaşmalarla ta- l !erdir. 1 
'AOkil tt' • · · "ddil di ı Bu efrat eylfil nihayetine mını dün Berline naklet.ıniştir. arruz ~ e ıgını ı e -

yorlar. Halbuki Leh mahfilleri kadar ı;erviste kalacaktır. Bunlardan üçü ve ezcümle Dant p ts 
bu iddiayı reddederek 9 teşr.in.i- Anavatan filosu or -zig işçi lideri Ottoviller idama ! ı 
sani 1920 de Pariste imzalan - l mouth'dan Rosyth ve ırver -

mahkum olmuştur. . ı Io, ağustos w.;nde buralarda • mış olan Polonya - Dantzıg an- ..,..... 
Telgrafta, Dantzig vatandaş- ı ı yapacaktır ı 

!aşması ile serbest şehir gümrük manevra ar . 
!arının Berlin mahkemesi tara - "•••••• .............. .... 
fmdan mahkfun edilmesinin se
best şehir statüsüne açıktan a
çığa muhalif olduğunu kaydey
lemektedir. 

Varşova, 1 (A.A.) - Gazeta 
Polskaşa Berlinden bildirildi -

ğine göre, Alman matbuatı, 

Dantzig hudut kontrolünü te-

min eden gümrük memurları a-

kontrolünün Polonyaya verilmiş 
olduğunu bildiriyorlar. 

Varşova, 1 (A.A.) - Polonya 
gazetelerhıin ayzdığına göre, 
dün 50 Çek Bohemyadan Polon
yaya iltica etmiş ve Bohemya -
da hayat şartları tahammülün 
imkansız bir şekil aldığı için ia
de edilmemelerini Polonya ma
kamlarına rica eylemişlerdir. 

Sovyef
askeri 

İngiliz - Fransız 
görüşmeleri 

İngiliz heyetinin Moskovada yapacağı gö
rüşmeler sulh cephesi için kazanç olacaktır 

Berlin, 1 (A.A.) - Yakında 

gideceğine dair Çemberlayn ta

rafından yapılan beyanat sureti 

urnumiyede oldukça geniş mik
yasta bir itilii:fa varıldığı ve bir 

pakt aktedilmes.i baklanda bes
lenen ümitlerin bugün kavileş
tiği şeklinde tefsir edilmekte -
dir. 

Başvekilin Toltyo müzakere

leri hakkındaki beyana tının da 

emniyet verici olduğu söylen -

mektedir. . 

Times bu hususta şöyle yazı
yor: 

· Moskova ile askeri görüş -
melere başlanması için Frar}la 
ile mut.abık kalınmış olması key 
fiyeti, siyasi müzakerelerin mu
vaffakiyetle cereyan ettiğine bir 
delil teşkil eder. 

Daily Mail şöyle diyor: 
.Bfr İngiliz askeri heyetinin 

Moskovaya gitmesi yakında si
yasi bir pakt imza edileceğine 
dair hasıl olan kanaati takviye 
etmektedir.> 

Romanya • Macar hududunda 
vahim hadiseler c~ ryan etti 
Bükreş, ı (A.A.) - Bugün 

neşredilen resmi bir tebHğ, Ro
manya ile Macaristan arasında 
vahim bir hudut hadisesi vukua 
geldiğini bildirmektedir. 

Karpatlar altı Rusyası ile hu
dut t~kil eden Tıssa nehrinin 
Romen kıyrsında kain Tecevil -
mıc'd Romen ve Macar huduı 
muhafızları arasında dün bütün 
gece kurşun teati edHmşitir. Ha
disenin çıkmasına selbep Maıcar 

makamları tarafından teşvik gö 
ren Macar salcılarınm, Karpat
lar altı Rusyasının Macaristan 
tarafından işgalini müteakip Ro 
men makamları tarafından konu 

Misafir İngiliz 
Bahriyelileri 

Yarın lzmirlilerle maç 
yapacaklar 

İzmir, l (A.A.) - Yarın li 
manımıza gelmesi beklenen Ma
laya gemisinin futbol takımı ile 
İzmir mıılıteliti arasında yapı
lacak olan iki maçtan birincisi 

3 Ağlistos perşembe ve ikincisi 
5 Ağustos cumartesi günleri sa

at 17 de Alsancak stadında ya
pılacaktır. Malaya zırhlısı Ji -
manımızdan pazar günü ayrla-

. caktır. 

lan yasağa rağmen Tissa üzerin 
de dün gece sal nakliyatı yap
mak işebbüslerini tekrarlama
larıdır. Romen hudut mÜhafız
ları salcılara ihtarda bulunmuş 
!ar fakat salcılar buna rağmen 
Macar hudut muhafızlarının 

kınşun ateşinin himayesinde sal 
!arını sürmekte devam eylemiş
lerdir. 

Tebliğ, hadlliede ölü ve yara
lı olup obnadığını tasrıh etme
mektedir. Bu hadise üzerine Tis 
sa üzerinde seyriseferin tanzi

mi için yapılmakta olan Ro -
men - Macar görüşmeleri tatil 
edidmiştir. 

Eski Budapeşte orta 
Elçimizin telgrafı 
Budapeşte, 1 (<A.A.) - Ma

car a-jansı bildiriyor: 
Türkiye orta elçisi Behiç Er 

kin, Macaristandan ayrılması mü 
nasebetiyle naib Horty'ye bir tel 
graf çekerek Macaristanda kal-

ı dığı ıızun müddet zarfın<la 'ken-

1 
disi hakkında gösterilen hayır

hahlıktan dolayı teşekkür etmiş 

ve Macaristana mesut bir istik-
bal temenni eylemiştir. 

STOKHOLM - Orta !sveç'te 
Kösping civarında zengin bir 
gaz menbaı bulunmuştur. Bu 
mmtak> petrol yataklan bulu -
nup bulunmadığının anlaşılması 

içın sondaj yapılacaktır . 

Filmler daha sıkı · 
kontrol edilecek 

Vekiller Heyeti 
yeni nizamna.me

yi tasvip etti 
Ankara, (İkdam Muha·birin

den) - Emniyet işleri umum ' 
müdürlüğü tarafından hazırla -
nan filmlerin ve film senaryo • 
!arının kontrolüne dair nizam
name İcra Vekilleri Heyetince 
tasvip edilmiştir. Nizamname -
n.n ihtiva ettiği esaslar şunlar
dır: 

Filmlerin kontrolü İstanbul 
valiliğince İslanbulda daimi ola 
rak seçilecek hususi bir salon ve 
ya muayyen bir sinemada teş

kil olunan bir komisyon tarafın 
dan yapılacaktır. 

Asker !iği alakadar eden film 
!erin kontrolünde genel kur -
maydan, İktısat, Ziraat ve Sıh
hat Vekfiletlerini alfil<adar eden 
filmlerde bu Vekaletlerden bı

rer delege komisyona iştirak e
decektir. Herhangi bir devletin 
siyasi propagandasını yapan, her 
hangi bir ırk, veya milleti tez
yif eden, dost devlet ve millet
lerin hissini rencide eden, din 
propagandası yapan, milli reji
me aykırı olan siyasi' iktısadi 
ve içtimai ideoloji propaganda
sı yapan, ve askerlik şeref ve 
haysiyetini kıran, ve askerlik a
leyhinde propaganda yapan, 

memleketin inzibat ve emniye
ti bakımından zararlı olan, cü
rüm işlemiye tahrik eden, iç>n
de Türkiye aleyhinde propagan 
da vasıtası olacak sahneler bu
lunan filmlerin yurdumuzda, 
gösterilmesine müsaade edrlmi -
yecektir. .......................... 

ı.:.!:.~ .. :::.~~.~~~j 
ROMA _ Lloyd Triyestino 

seyriseiain kumpanyası 9.000 ton 
luk seri bir kargoyu kızağa koy
m~tur. Bu kargo yekCınu 250 
bin tonluk 47 geminin dört se
ne içinde inşası programına da
hil bulunmaktadır. 

WELLINGTON - 2.500.000 li
ra tahmin edHmektedir. Bu a-
9Jk, muhtelif vergilerin arttırıl
masr suretile kapatılacaktır. 

LONDRA - Avam Kamara -
sında harici siyaset hakkında ya
pılan müzakere, liberallerin hü~ 
kı'.ımet aleyhindeki takrırlerını 
130 reye karşı 266 rey ile red -
dedilmesi surelile kapanmıştır. 

LONDRA - Avam Kamarası 
içtimalarını tatil eden hükumet 
takriri, Kamaranın mesaisinin 
buayın 4 ünde bitmesini ve ka
maranrn 3 birinciteşrinde tekrar 
toplanmasını natık bulunmak -
tadır. 

VAŞİNGTON - Hariciye Na
zırı Hull, yarın mezuniyetine 
başlayacaktır. 

MYFA 3 

iŞARETLER 

Aile yuvasında para 
Unkapanında, genç bir adam kaynanasını vurdu. Bu dnayetin 

tevil, tefsir tarafı yoktur. Düpedüz cinayettir. 
Fakat, bizim burada i~aret etmek istediğimiz nokta şudur: Ga

zetelerin verdigi tafsilata t.re, genç adamı bir cinayete sevkedc
cek kadar, kaynanasına hınç besleten s_eb~p, bu kadının, kızuu 
damadından ayırmak istemesidir. 
Ayırmak arzusu da şuna dayanıyor: Delikanlı evelce iyi kaza· 

nıyormıış, sonra, .işi bozulmuş. ' 
Buradaki haleti rnbiyeye dikkat edin. Bir adama, yalnız iyi ka

zandığı zaman :ıar olmak hünerini gösterenler var, Halbuki, aile ve 
yuva mefhumu böyle maddi dei il, daha Manevi olmak lazım • 
dır. İşi iyi gitmiyen kocaya karşı yapılacak vazife, onun teessürü· 
ne, ıztuabma iştirak ve teselli etmektir. 

İtalya -Alman 
ır..anevraJarı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kata başlanacağını göstermek -
tedir. 

SiJ.ezyanın bazı krsımları ile 
Südetenland, Bohemya ve Mo -
rırvya da dalııil olmak üzere mo
förlü kıtalar Almanyanm cenu
bu şarki-sinde Polonya hududu
na kadar manevralar yapacak -
!ardır. 

İhtiyatlar ağustos bidayetin -
de kıtalarına iltihak etmeğe da 
vet edilmişlerdir. Birçok mmta
kalarda husu~ı otomobiller ordu 
emrine alınmışır. 

Roma, 1 (A.A.) - Almanya
da bava t~limleri yapılırken İ
talyan kltaları da Po vadisinde
ki Alman ordusu erkiınıharbiye 
reisi general Helder ve Macar 
ordusu erkanıharbiye reisi ge -
neral V erlin huzurile manevra
lar vanacaklardır. 

Fransız hududundan gelen 
muhayyel bir dü~mana karşı 

yapılacak harekata 50.000 kişi iş · 

tira edecektir. 
Manevraların yapılacağı sa

hanın uzunluğu 220 mil, genişli
ği 45 mildir. 

Roma, 1 (A ... ) - Yarın baş

lıyacak ve sekiz gün kadar sü
recek olan büyük ordu manev
ralarına İspanya harbine iş'li -
rak etmiş olan general Batsice 
kumanda edecektir. 

Manevralarda hazır buluna -
cak olan Alman, İspanyol ve Ma 
car a9keri heyetleri ile rejimin 1 
birçok mülki ve aı;keri erkanı, 

ezcümle general Pariani, Milat 
noya varmışlardır. Mareşal Ba -
doglio ve mareşal Balbo bugün 
geleceklerdir. 

Alman, Japon, İspanyol ve 
Macar gazetelerinin manevrala
rı takip etmelerine müsaade e
dilmiştir. 

Gazeteler. manevra bölgesin 
deki otellerin harekat müdde -
tince yabancı miı;afir kabul e
demiyeceklerini yazıyorlar. 

Roma, 1 (A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göre mütckabilen 
amiral Grasslann ve binbaşı Re 
galadonun kumandaları altında 
bir Alman ve bır İspanyol deniz 
heyeti 24 ten 30 temmuza kadar 
orta Akdenizde yapılan İtalyan 
deniz ve hava kuvvetlerinin ma 
nevralannı müteakip amiral Ca 
vaznannin riyasetınde aktedi -
len deniz ve hava kuvvetleri er
kanıharbiye konferansına işti • , 
rak etmişlerdir. 

Konferans, .Pota• kruvazö • 
ründe cereyan etmiştir. 

Bu manevralara 400 tayyare 
ile birinci ve ikinci deniz filo 
ları, iştirak etmişlerdir. Neşre -
rulen bir tebliğde bu mane'\'ra
lar •şimdiye kadar yapılan ma
nevraların en mühlmh olarak 
tavsif edilmektedir. 

---000--
ŞUpheli lllUm 

Mecidiyeköyünde oturan Os • 
manın karısı, dün 7 aylık bir 
çocuk. doğurmuş, fakat 7 saat 
kadar yaşamış ve ölmüştür ... 
Şüpheli görülen vakaya mud

deiumumllik el koyarak talıkika 
ta başlamış, çocuğun cesedi de 
adliye doktorunca muayeneden 
sonra morga kaldırılmıştır. 

Harbe 
Giden 
Yol 

lkdamcı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Tarih, büyük maceralarının, 

fütuhatlannın, şöhret h1""ları • 
nın, hüsran ve istihza ile neti • 
celendiği büyük şeflerin . ku • 
mandanlann sönen ve ~ôngün 

olan talihlerini kaydcylemekte
dir. Napoleon Bonapadt'ın ıı!<ı

beti, lis~ tahsili görmüş bugün· 
kü neslin hatırasındadır. Her 
Hitler'in, boş zamanlarını tarilı 

okumakla, tarihi tetkikler yap -
malda ~çirdiğini söylerler. Na
zi Almanya'sı reisi, acaba tari
hin bu cephesini, ten tarafmi, 
hüsran ve nüld>et 5-1yfalarını 

ve safhalarını tetkik ve mütalea 
etmiyor mu? Yahut bu mütale
alarından icap eden ibret ders -
lerini almıyor mu? örk nazari • 
yesi ve tatbikatı, iyi ... Avustur
ya Almanya ile birleştirildj. !\le· 
mel şehri ... Ayni esasa ve naza
riyeye göre Almanya'ya ilhak 
olundu. Versay muahedesi ... 
yırtıldı, Nazi Almanya'sı i•te • 
nildiği gibi silıihlandırıldı. 

örk nıuıariyesi tekrarlanır • 
ken, tatbikatı da yapılırken, el 
çabukluğu ile, birisi Çek, bi -
risi de İslav ırkına mensup iki 
milletiıı, bu iki milletin kıır • 
muş olduğu bir hükfımetin, hü -
küınran oldnklan nıemleketin 

büyük Almanya'ya ilhak olun -
duğu da görüldü. 

imdi ne isteniyor? istenen 
şey, hayat sahası, Espace Vital ... 

Fakat bu sahada ba ka müs
takil, silahlanmış, hazırlanmış 

milletler bulunuyor. Bu millet· 
ler, kendilerini idare eden de • 
mokrat devldtler, hükuınotler 

vasıta•ile taarruz, tetavüze kar
şı birleşmişler, mü terek ~ephe 
almışlar, aralarında mütekabil 
anlaşmalaT yapınışlıır, unıw:ııi 

tarzda kollektil emniyet, mü -
dafaa ve mukabele mukanlele
ri imzalamışlar, Nw ve Fa~i t
lerin bükiimetlerinin, şefleri • 
nin çıkaracakları bir harbe, ta· 
arruz ve tecavüze karşı hazır 

bir vaziyette bullınuyorlar, 

Başka milletleri, sulh ve mü -
dafaa cephesine dahil hükumet
leri evvelce birkaç defa gaflet 
içinde bularak veya bulundura
rak, istediklerini silah patlat • 
ınaksızın elde eden Nazi ve Fa
şistlerle şeOeri, mııkabele ve 
miidalaa hazulığını görmüyor • 
Iar mı, yoksa ehemmiyet ,·er • 
memek gafletinde mi bulunıı -
yorlar? Blıim düşüncelerimize 

ve kanantlerimize güre, Nazi ve 
Faşistlerle şefleri, harp hazır • 
lıkları içinde zor ve sefil vazi • 
yete getirdikleri mille4lerini, 
harp, ganimet neticeı;i husul~ 
geleuk yeni bir dünya cennetı 
hayalile avutuyorlar. İçinde bu
lundukları zorluklardan 'eya 
çıkmazlardan, çıkaracakları bir 
harp sonunda çıkacaklıır!Dı, 

Jıurtulabileceklerini zannedi • 
yorlar. 

ikdam 

VAŞİNGTON - Ayandan Ne

ly, Amerikalıların Meksika pet
rollerinln ecnebi memleketleri -
ne satılmasına ıştirak ptmeleri 
hakkın:la bir anket yapılmasını 
teklif etmiştir . 

• KDAM Yeni Geçmiştir 
. 



SA.YFA-4 

•======================;:::=:======= 
1 :,:~ık~~: ! TATLI ACI 
•-

c Dı am Pariziyen> tiyatrosu 
Parisin ortasında, cSen> nehri
r.ın kıyısında mükemmel bir bi
nadır. Kızların çileden çıkardı
gı " yahudi delikanlısı ilk para· 
!arını burada kaybetti. Yine ti· 
vatronun ortaklarından, şüphe· 
~iligi ile meşhur bir ikincisi, yük 
sek penceresinden aşağıdaki pa• 
noramaya bakıp: cNe hoş man
zara .. , Ticaret mahkemesi! Sen 
nehri.. ve morg!> diye burada 
söylenmişti. Sahi de böyle: 

Bu zavallı tiyatronun talii 
}"Oktu ve alacaklılara zahmet ve
rivordu. Ancak bu saf ihtiyar 
Bonnardel, direktörlüğü üzerine 
alır almaz -o da muvaffak olmı
yacaktı, çünkü edebiyata inanı
vordu- gazetelerin bütün trom· 
petleri bir reklam havası tuttur
dular. Nihayet bu güzel tiyatro 
kendine lavık bir müdüre ka
,.u~ınuştu. Ne güzel program! 
Modern eserlerle ecnebi şedövr
lerinin tercümeleri biribirini ta· 
kip edecekti. Oldukça cesaretli 
bir teşebbüs hükumetin de al!
k lsını uyandı::malıydı. Bol bir 
para yardımı gecikmiyecekti. Bu 
güzel haberleri duyan cgenç. !er 
sevindi; cKarliyelaten, deki ga
ıınolar heyecanlandı ve uzun 
>açlı artistler, ümitle dolu bir 
halde tiyatronun kapısına -hepsi 
de manzum- beş perdelik piyes
lerinin müsveddelerini bı~akmı· 
ya başladılar. Yeni müdür Bon
nardel, bu kocaman paketlerin 
kırmızı sicimlerini söküp için· 
den çıkanlara ihtimamla göz gez· 
diriyordu. Eğer ortaklar arasın· 
d an bazı d;kkatliler mani olma
salardı belki de bir tedbirsizlik 
meyli olacaktı. Neyse, manzum 
bir dramla ise başlamak deliliği 
yapılmadı. Bu büyük ceasretler 
sonraya bırakıldı ve tiyatro y&
nnde bir isabetle (LE-jiyon Pos
tası) ile açıldı. 

Bonnardel, direktörlük ma!!B.· 
sına oturur oturmaz bazı yeni· 
likler yaptı. Balkon localarına 
yeni kağıtlar kondu ve locaları 
açan kadınların bliıjlarındaki 

kordela değiştirildı. AsJ.ında iyi 
bır adam olan ikinci rejisör, ki 
iyi zamanlarında taşrada muv:f • 
fak olmuş rolleri vardı. Fakat 
kulisleri haftalık bir sarhoşluk
la berbad ediyordu, ona yol ve
nldı. Eski müdür zamanında 

kontrol işile uğraşanlar da uy· 
gun uzdular: Kontrol şefi zevk
siz bir şekilde enfiye çekiyordu 
,.e iki yardımcı arkadaşının da 
çok fena kıyafetleri vardı. Yeni 
direktör bir hamlede bu müna· 
ebetsiz adamları da atlı ve mü· 

kemmel bir kontrol 9efi buldu. 
İsmi Roy'du; gündüzleri cena· 
ze nakli idaresinde çalışıyordu. 
Her sabah ona rastlanırdı: Siyah 
e;rnbı, ipek çorapları, beyaz to· 
kalı ayakkaplarile, elinde üç kö
seli şapkasını tutarak, cenaze a
rabasının arkasında, matemde
ki aile grupunun önünde, ahenk
lı bir yürüyüşle gittiği görülür
d~. Bay Roy sanatının en yük
'ck gösterişine malikli: Ağır e
ıialı yüzü, ortası saçsız başının 

kenarındaki gri beyaz teller ve 
~zun boyu ile saygı telkin edi· 
) ordu. Hatta, hüzünlü san' atla· 
ı nın onlara her türlu azameti 
h e saymayı ve herşeyin boşlu
ğt nu öğrettiği havai sukutuna 
u'·amış mezar kazıcılar bile o
na karşı saygılı davranıyorlardı. 

Bay Roy eşsiz bir seremani üs
tad iydı. Onun eğilerek b :r cliıt
fen aile erkanı ... • deyişi vardı. 

Hele mezarlıkta k • ı'llı ş çuku· 
run kenarınd:ı , Ch.. vrı ve 
siıylenilen nutukları dinleyişile 

dıkkate şayandı. Şayet, mukave
met edilmez bir esneme hissetse, 
sıyah eldivenli elile onu farkett!r 
nıezdi. Etiket için yapılmış, me
ra ·im için doğmuş bu adam kar
fiısında, onu gören böyle müte
''azı bir muhite düşüren taliin a· 
daletsizliğine şaşardı. Böyle bir 
ad.m herşeyden evvel kılık kı· 
y afet ve prestij istiyen ti -
yatro kontrol şefliği işinde 

kendini göstermeliydi. Bay 
Ro" sağına ve.sol una, gün • 
duzleri ayni işte çalışan iki ar· 
bdasını bularak onl.rın arasın·· 

Çeviren : B. G. 
da birin<ıi reis gibi yer aldı. Bu 
siyah giyinmiş ve beyaz kNvatı 
üç kişilik heyet, halka, tiyatro
nun eşiğinden itibarla ciddi bir 
müessese tesirini verdi. Roy bu 
yeni işe başlayınca mühim ki<bi· 
Iiyetler gösterdi. .Biletlerini ve
renleri sakin bir nezaketle kar
şılayıp, birkaç günde, gelenleri 
.anlamıya başladı ve ziyaretçi
nin ehemmiyetine göre mükem
mel bir sezişle muamelelerini a
yar etti. Sonra oyun arasında dı· 
şarı çıkanlara verilmek için kul· 
lanılan kirli oyun kağıtları yeri
ne çık~· kelimesi yazılı, parlak 
kağıtlı güzel kartlar koydu. Ar· 
tık perde aralarında sigara iç· 
mek istiyen temiz giyinmiş a· 
damlar, kirli maça kızı yahut 
yırtık karo birlisine dokunarak 
bej renkli eldivenlerini kirlet· 
mekten korkuyorlardı . 

Her ne kadar cDram Parizi· 
yen• tiyatrosu orta işler yaptığı 
halde, bol bol bedava bilet de 
dağıtıyordu ve Bay Roy bu be
dava biletlerle tiyatro salonunu 
ctanzim• vazifesini alınıştı. Bu 
işi de maharetle yaptı. Böyle bi
letlerle gelenleri bir bakışta öl
çer, fena kıyafetliler ' ikinciye 
gönderir, locaları g:· " çarpan 
tuvaletlerle si" ·Ter ve lhmalsiz 
bir şekilde aşağı kat localarını 

çiftlere saklardı. Nihayet yeni 
geç gelen ve para ile bilet alan 
müdür Bonnardel bu yeni kon· 
trol şefinden memnun olduğunu 
gizlememiye ve Bay Roy da böy
le gündüzlü geceli çift iş gör
mekten para almakla bir müd
det kendini zengin bir adam 
saymıya başladı. 

Bu geçici saadet bakınız nasıl 
kayboldu. 

Bay Roy tiyatro kontrol şefli
ğini almazdan önce hemen hiç 
bir tiyatroya gitmemişti. Cena
ze merasimindeki vazifesi ona az 
bir para getirdiği için her türld 
eğlenceden uzak bir semtte otu
ruyordu. İntizamlı bir adam gi
bi, o zamana kadarki bekar ak
şamlarını devamda sadakat gös
terdiğı küçük bir kahvede geçir· 
rnişti. Şimdi de bir parça sahne 
zevkini tatmin için bu yeni vazi· 

fesinden istifade etmek istedi. 
Her akşam saat ona, yahut on 
buçuğa doğru, kontrol şefliği işi
ni bir muavinine bırakarak sağ 

taraftaki koridora giriyor, loca
ları açan kadınla münasip bir
kaç kelime konuştuktan sonra, 
iki katlı kapıyı iterek koltuklara 
giden yol üzerinde, ayakta, tem· 
sil edilen piyesin son perdelerini 
dinliyordu. Fakat her zaman en 
hararetli saatte rastladığı halde, 
ba,~langıcı görmediği için, hem 
de dram yazanlarıh piyeslerin 
ba§ tarafına doldurdukları ali
mane başlangıçları işitmeciiğin· 

den, za:.vllı Roy, gözlerinin Ö· 

nünde olan şeylerden birşey an
lamıyordu. Neden bu kadar kah· 
kahalarla gülüyorlar? Neden 

böyle ağlıyorlar? Bunları bir 
türlü keşfedemiyordu. Bütün bu 
nihayetler zavaJlı adamın kafa
sında halledilmez meseleler, an
la~ılamz bilmeceler oluyordu. 
Arlık onda sabit bir fikir doğ
du: Bir piyesi ba<ından sonuna 
kadar seyretmek, bir dramın 

temsilınde perdenin açılışından 

üçüncü rolün feci ölümüne, ya
hut sevgililerin evlenmesine ka

dar hazır bulunmak. Artık bu, 
onun i~in hakiki bır i şkence ha
line geldi. Kontrolör sandalya
sında, marka verirken ve kupon· 
!arın !<öşesini yırtarken, kendi 
ark asında, birkaç adım ileride, 
aktörlerin, yalnız kendisine es
rarlı birşey kalan, dramatik rol

lerini yapmakta olduklarını dü· 
şünürdü. O zamana kadar doğ
ru, sakin ve makul olan bu adam 
hulya yüzünden ezici bir zevke 
tutulmuştu ve onu tatmin ihti· 
yacı acı bir dert haline geldi. 

Son tablolarını seyrettiği bir 
dramla ondaki bu arzu, artık is· 
yan etti. Piyes dehşetli bir mu· 
··affakiyetsizliğe uğramıştı ve 
~ ıni tiyatro müdürü için hezl
ı .et arifesinde olduğu söyleni
yordu. Öyle iken bu melodramın 
senettiği neticesi, kontrollirde· 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever
siniz? 

2 Hanıi artistleri sever 
sinis? 

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

:S - Sinema yıldızları ara
sında eiyini.şleri ve tqır • 
!arını, hatti hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herltanıi bir me,,ııur 
sinema yıldıiının, sbe cuip 
görünen hanııi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 
Atik Alipaşa - Bayan Nu

ran anlatıyor: 
1 ·- Sinemayı hayattan a

lınmış parçalarile beni eğlen
diren ve hatta bazen ağla -
tan cansız bir eğlence oldu
ğu için severim. 

2 - Greta Garbo, Marlene 
Dietrich, Charl Boyer ve 
Fredric March'ı sanatların • 
daki büyük muvaffakiyet ve 
giizellikleri için severinı. 

3 - Artistlerin hayatları • 
nı giyinişlerini ve tavırları· 

m taklit etmeyi düşünme -
diıu. 

4 - Artistlerin ho a giden 
tarafı muhakkak ki, güzel • 
likleridir. 

* Paııgeltı - Bayan Sühey-
la İhsan söylüyor: 

1 - Sinema elbette bir 
mekteptir. Bize bilgi verir. 
Bunun için severinı. 

2 - MaTlene Dietrich, Da
niel Darriaux, Lupe Velea:, 
Dolores del Rio en çok sev -
diğim yıldızlardandır. Bun -
ları, hayati perdeye akset • 
tirıneye muvaffak oldukları 

için beğenirin1. 
Erkeklerden de Jorj Pank· 

roft, Robert Taylar, Villi 
Friç b11 nıuvaffakıyeti gös • 
terdikleri için sevilir. 

3 - Taklit, bunu hiçbir za
man dilşünınediıu-

4 - Yukardaki artistlerin 
snıı'at\_erini de şöhretleri ka -
dar yük~ek ve cazip bulu · 
runı. 

ki merakı, hastalık haline soka
cak dereceyi buldu. 

Şiddetli ihtiraslar insanı hod· 
bin yapar. Kontrolör, müdür 
Bonnardelin bitkinliğine dikkat 
edemedi ve arzularile başbaşa 

uyumak için dönüp gitti. 

Ertesi akşam -ki ne kadar geç 
gelmişti bu ertesi akşam- Bay 
Roy erkenden yemeğini yedi, en 
güzel esvabını giydi ve gişelerin 
açılacağı saatta tiyatroya koftu. 

Ne hayret veren şey! Tiyatro
nun önündeki ışık kordonu yan
mamış, gişenin kapıları açılma
mış ve ilk antrenin üzerine ya· 
pıştırılmış beyaz kağıt ... Üstün
de el ile yazılmış şu kelimeleri 
okudu: Ölüm dolayısile kapalı· 

dır 

Zavallı Bonnardel, iflasın önü· 
nü alamadığı için hazin bir akı
betle kendi ölümünü hazırlamış· 
tı. 

Tiyatro bir müddet sonra ye· 
niden açıldı ı·e Roy verini mu
hafaza etti. Fakat yeni direktör 
bir despottu. Hatta gündüz bile 

izni reddediyordu. Kaderin, ona 

bir melodramı baştan sonuna ka· 
dar seyrine razı olmadığına i· 
nandı. Evvelce tatlı, sakin miza· 
cı, şimdi hissedilemiyecek kadar 

değişmisti. Tiyatroya gelenlere 
de haşin olmıya başladı . 

Buna beyhude yere sebep arı· 
yan arkadaşları, Bay Roy'un bir 
fırın kapısı önünde açlıktan ölen 
adam işkencesile inlediğini anla
madılar. 

iKDAM 

Saadet Yolu 
Henry 
san'at 

Garat, bu 
hayatına 

filmle 
başlıyor 

Henry Garat, aadet Yolu . 
filmi ile sanat hayatına başlı

yor. Bu, ayni zamanda senaryo
cu Jean Rantes'in de debusu • 
dur. Kendisi birçok filmlerde 
mesai birliğinde bulunmuştur, 

fakat bu defa yalnızdır. Ve se • 
naryosuna imıasmı koyacaktır. 

Hatırlarda.dır ki Rene Saint 
Cyr, bu senaryoyu okuduğu za
man fev'ka!Ade heyecana kapıl • 
m~ olduğunu söyiemiştir. 

* Henry Garat, iki ikiz karde-
şin rollerini oynar. Bunlardan 
biri iyi bir tip, olan Paul'dur; 
ölür, öteki Geoııge'dur, pek o ka· 
dar iyi bir tip değildir. Annele
ri Marce~ Geınet'nin ailenin 
şerefi olan oğlunun zıyaından 

dolayı müteessir olmaması için 
onun yerine kaim olmağa uğra
şır .. Bu suretle George İmbert, 
evlat muha'ıfueti sayesinde saa· 
det yolunu bulur. 

Bu macerada ictinabı kabil 
olmıyan biraz melodramatik de
velopmanlar varsa da büyük bir 
orijinalitesinden dolayı Madam 
Rentes'i sena ebmek icap eder, 
Paul'ü, Geoııge'un yerine koyarak 1 
kendisini aldatır. Çocuklannın 

istediği gibi mesut ve müsterih 
olarak ölür. 

Paul'un vaftiz babası Char -
pin de aldanır. 

Fakat ölenin nişanlısı Renee 
Saint Oyr, aldanmaz. Pyrame a
dındaki. köpeğe gelince efendi
sine benziyen• bir adamı caile 
efradı. ndan addetmeğe hiç ya 
naşmaz. Pyrame'in belki de bir 
ecnebi ile arası iyi olabilirdi. 
Fakat bu yalancı sahtekara cid 
den düşmandır ... 

Hulasa, bir an kalbi hazan bir 
afık kalbi kadar ileriyi göremi
yor ki bu da pek gayritabii bir 
şey değildir. 

TERRE D'ANGOİSE 
Pariste gösterilmiye başlanan 

1 
bu film çok büyük bir muvaf
fakiyet kazandı. Bu film; umu
mi harbin endişeli, korkulu 
günlerinden birini yaşatıyor: 

Kumandan; planlarını altüst e· 
den casusların merkezini keş • 
fetmek için beyhude yere uğ
raşıyor. Fransız askerlerini es· 
ı;arengiz bir surette kaçırtıyor. 

Ralıöp Geyard ve tayyare ku· 

Hanri Garııt ve kan.• 

mandanı olan kardeşi, düşman 

eline esir düşen vatandaşlarını 
kaçırmıya teşebbüs ediyorlar. 
Kumandan Geyavd, düşman hat
tının arkasına iniyor. Kardeşi • 

nin rahip elbiselerini alıyor, dö
nüyor. Alman erkanıharbiye -
sine memur bir zabit, Fra·nsız 

casus şebekesinin piyano ve ar
monikle çalışan havalarla mu -
habere ettiklerini keşfediyor. 

Rahip Geyarda, Alsaslı bir mü
lazımın yardımda bulunduğu • 

nu Alman hizmetinde çalışan 

bu zabitin kibar bir .kadın vası

tasile Fransızlarla haber gönder 
diğini anlıyir. Kendilerini tev
kif ettiriyor. Film, seyredenle • 
ri heyecan içinde bırakıyor. 

* 
Henri Diamant Bevger, An

dre Hornez tarafından ibda edi
len ve Jean N ohairs tarafın -
dan terennüm olunan cParis 
kasırgası. adındaki müzikli ko
medinin müb<Uidir. Bu filmde 
Roy Ven tura ile arkadaşları et· 
rad'ında birçok sinema yıldızla

rının toplanmış olduğunu görü
yoruz. Jean Fissier, Margueritte 
Pierry, Charpin, Saınson Fain· 
silber vesaire ..• 

Güze o ıresnmueır 

Norma 
Shoaror 

• 

Greta Garbo 
Yeni bir film çeviriyor 

İki senedenberi hiçbir film 
çevirmiyen büyük sinema yıldı
zı Greta Garbo, Goldvin Mayer 
stüdyosunda Ninotchka• adlı 

bir film çevirmeye başlamıştır. 
cNinotchka., Macaristanın 

en meşhur dram müelliflerin • 
den Melşior Zangielin bir piye
sinden adapte edilmiştir. Greta 
nın partöneri, Melıvin Duglas'tır. 
Sahne vazıı da Ernest Lubiç ... 

Yeni Haberler 

Bu yıl güzel film
•• .... . ler gorecegız 

MauricP Maeterlink'in •mavi 
kuş• adındaki feerisi, sinema 
perdesine nakledilmiş ve baş -
lıca rol Shirley Temple'e veril • 
miştir. Hatırlardadır ki, Walt 
Dinaey, bu eserden canlı de • 
senli büyük bir film meydana 
getirmeyi düşünmüş idi. •Mavi 
kuş• renkli olarak gösterilecek· 
tir. Shirley'in başlıca rolü ifa 
için in:ihap edilmiş olmıı.sı ka -
dar bu usulün intihabı da mev
zuun ruhuna , tamamile uygun 
düşmektedir. 

İngiliz aktörlerinden Olivi.er, 
Da.vid O Selzinck tarafından 

başlıca rolünü oynamak üzere 
angaje edilmixtir. 

* Belçikalı Cari Nincent, Brük-
selde •sinematoğraf tarihi• a -
dında bir eser neşretmiştir. Re
simli olan bu eser, beynelmilel 
sinemanın tam ve mükemmel 
bır etüdüdür. Bilhassa Fransız 

ve Amerikan sinemalarına tah • 
sis etmi-ş olduğu sayfalar pek zi
yade dikkate şayandır. Bu mü· 
him ~rin muka~emesini 
Jak Feyder yazmıştır. Cari Nin· 
cent, her türlü ticari mülahaza
ları bir tarafa bırakarak san'at 
kaygusu ve san'ate hürmet en· 
dişesi ile hareket etmiş ve bu 
eserini bu zihniyetle yazmıştır. 

.:___.~~~~~~~~~~· 

• İnsan sesı 

Bir aletle bu 
temin edildi 

• 
ış 

Amerlkada Filade!fiya Frank 
len enstitüsünde yeni bir alet 
yaopılmıştır. Bu alet tıpkı insan 
gibi ses çıkarmaktadır. Vft.kıa 

radyolar, ve gramofonlar da in· 
san sesini tekrar eden ve nakle· 
den aletler, fakat yeni alet, hiç 
bir insan söylemediği halde in
san sesine benzer sesler çıkarı
yor. 

Bu aleti. Filadelfiya, telefon 
kumpanyası mühendisleri bul
muştur. Tıpkı orğ gibi, piyano 
gibi tuşları ve pedalları vardır. 
Yalnız, bu aletin telleri tıpkı in 
sanın hançeresinde gerili bulu
nan, ve havanın çarpmasiyle ses 
veren, cses telleri• gibidir ve 
elektrik tertibatı ile ses vernı.ek 
tedir. Sesler, madeni tüpler da
hilinde insan sesi tonunu almak 

.1 tadır. 
1 -00-

~ Genç bir kız sıcaktan öldü 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

İzmir, (Hususi) - Tirenin 
Tqçıköyü mevkiinde tarlasında 
çalışmakta olan Durm~ kızı E
lif namında 17 yaşında genç bir 
kız' ansızın düşüp bayılmış ve 
biraz sonra ölmüştür. Zavallı -
nın sıcağın tesiriyle ölmüş oldu
ğu saııılmaktadır. Fakat muaye 
nesinin yapılmasına lüzum gö • 
riilınüştür. 

Bir aile faciası 
İzmir, (ıHw;usi) - Ödemi,Jin 

Birgi nahiyesine bağlı Türkoğlu 
köyünde Hasan Uyarın zevcesi 
Ayşe. evde yemek pişirirken 
ocaktan sı.çrıyan bir kıvılcım et 
ra:tı tutuştur muş, Ayşe ile bir ya 
şıooakl kızı Asiye ve 3 yaşın • 
dak! kızı Fatmanın kol, v eyüz
leri yanmış; her üçü de ağır su· 
rette yaralanmışlardır. 
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2 Ağustos Çarşamba 
Saat 12.30 Program, 
Saat 12.35 Türk müziği Pl. 
Saat 13.00 Memleket ssat ara 

rı, ajans ve meteoı·olojl haber-
leri. 

Saat 13.15 • H. Müzik (Karışık 
program • Pi.) 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Bir konaer

to • Pi.) 
Saat 19.30 Türk mü.ziği (Fuıl 

heyeti). 
Saat 20.16 Kon~ma. 

Saat 20.SO Memleket saat Ayl
rı, ajans ve meteoroloji haberle· 
ri, 

Sa.at 20.50 Türk müziği: 1 -
Newes: Mtlhayyer şarkı: Gün 
kavuştu, 2 - Tanburi Cemllı 

Hüseyni şarkı (Görmek ister)~ 

3 - Lemi: Hüseyni şarkı (O gil· 
zel gözlerle bakmasını bil), 4 -
Sadettin Kaynak: Muhayyer tür 
kü (Batan gün kana benziyoı), 
5 - Suzinik peşrevi, 6 - Arif 
Bey: Suzinak şarkı (Çekme ele
mi derdini), 7 - Ahmet Rasiını 
Suzinak arkı (Pek revadır sav
gan), 
diğim), 8 - Udi A!hmet: Süzi • 
nü: şarkı (Bir günah ettlmsa 
şarkısana. 9 - Gülizar halle tür
küsü (Sinemada bir tutuşmUf), 
10 - Hüseyni saz semaisi, 

Saat 21.30 Haftalık posta ku
tusu, 

Saat 21.45 Neş'eli p!Aklar • R. 
Saat 21.50 Müzik (Melodiler -

Pl.) 
Saat 22.00 Müzik (Küçük or -

kestra • Şef: Necip .A§kın. 1 -
Rudolf Nützlader: Haydi bana 
bir hava çal, 2 - Fransız Leharı 

Çocuk prens operetinden vaı.. 

3 - M.ozart: Re majör divertl • 
ı dentodan menuet dansı, 4 - Em 

merich Kalman: Holandalı ka • 
dın operetinden (popurl), 5 -
Pepi Milller: Lapaloma şarkısı il 
zerine potpuri, 6 - Ziehrer: Vl
yanalı küçük kız, 

Saat 23.00 Son ajans haberleri 
ziraat, esham, tııhvillt kamlbiy~ 
nukut borsaaı( Flat). 

Sa.at 23.20 Müzik (Cazband • 
Pl.) 

Cebelittarık'ın kay
bedilmesi yıldönümü 

Madrit, 1 (A.A.) - Madrit 
falanjının organı olan Arriba 
gazetesi Cebelüttarıkın kaybedil 
mesinin 235 inci yıldönümü mil 
nasebetile bir makale neşretmiş 
tir. Makalede ezcümle denili • 
yor ki: 

Bu kayıp, iki idare noksanı· 
mızdan dolayı mesul bulundu -
ğumuz daimi bir hakarettir. İs
panya, bütün İspanyolların mu 
zaffer olduğunu ve kendilerini 
bekliyen parlak istikbalden e • 
min bulundukları şu sırada zı
yaı hatırlamalıdır, 

Sünnet düğünü 
Kızılay cemiyeti Şehremini 

şubesi cumartesi günü akşamı 

saat 17 de mınaka dahilindekl 
yetim ve yoksul çocukları sün • 
net ettirecektir. 

riK.oA·M 
IE . 
1 

n yenı, 
En doğru 

1 
Haberleri 

1 Verecektir 
ikdam memleketin en 
gUzel havadis gazete• 
olarak yakında, deAI· 
tik bir tekilde lntltara 

L batlıyacak .. ................ .. 

1 
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Muzaffer Atatürk 
Ebedi Şefin hasta yatağında 

yatışı bir kahramanın 
dinlenişini andırıyordu 
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DoktoTlar hızlı adımlarla gü

verteyi geçtiler, dairenin yolu
nu tuttular. 

Yolda ilerlerken ebedi Şefin 

müsaadeyi lutfedeceğine hü -
küm vererek, teda,vinin daha 
salim bir şekilde yapılmasını 

imkan altına alacaklarım dil -
şi.ınüyorlar, için için haz duyu
yorlardı. 

Riyaseticümhur dairesinin ka
pısında bekleşen yaverlerle ku
ra dahil bazı zevat doktorlara 
ümit dolu gözlerle ·baktılar. 

Onlar da, acele içeriye girdi -
!re. 

Ebedi Şef, saraya nakil için 
arzedilen hususatı yalnız kal -
dıkları zaman yüksek bir mu • 
hakeme ile kendi kendilerine 
tetkik etmişlerdi. Fakat dok -
torların çağırılması henüz mü -
saatle işile alakadar bulunmu
yordu. 

Krizin geçtiği, daha doğrusu 
ara verdiği bir buçuk saatlik 
zaman nihayet bulmuş, ikinci 
bir kriz başlangıcı kendisini 
göstermişti. 

Atatürkün hararetinde teref
fü hissedili)"or, canlı gözlerin • 
de ise fevkalade bir tahammül
le rahatsızlığın tevlit ettiği iz
tıt'aba katlandığı farkediliyordu. 
Hekimler hemen işlerine başlıİ
dlar. 
Batındaki suyun ıztırabı, kri

zin tekrarlayışı ile birleşerek 

dayanılmaz bir hal meydana 
g<1ti:rdiği kolaycııı hissedilecek 
keyflyetlerdendi. 

Maamafih, Ebedi Şef, akıl 

durduran bir harikuladelikle 
hiç sesini çıkarmadan bütün· bu 
ıztıraplara göğüs geriyordu. 

Yine görünüşe 'bakılırsa ve 
bir hekim gibi mükayese edil -
meden yalnız gözle bir ta1ı.m)n. 

yapılırsa, hayatında yenimeği 

bilmemiş, mağlubiyeti tatmamış, 

heı· zaman ve her şeye rağmen 
muzaffer olmağı bilmiş büyük 
hastanın, ebedi Şefin siruzu da 
yeneceği, bu öldürücü hastah
ği da bir sıtma nöbeti savar gi
bi savacağını ummak ll:ıiç te 
hatalı bir tahmin olmaz.dı. 

Her zaman ve her şeye rağ -
men muzaffer Atatürkün bu 
yatakta uzanışı, bu mutlak is
tirahat devresinde sirozun şekil 
değiştiren muhtelif arazile uğ
raşışı sıralarındaki hali, yorgun 
bir kahramanın istirahatini an
dırıyordu .. 

Atatürk çetin bir müsraa • 
dan çkmış, ideal bir kahraman 
\'aziyetile uzandığı şu yatakta, 
istirahatini ikmal eder etmez 
ayaklanacak, hasmının üzerine 
saldıracak, onu bir hamlede ye- ' 

re serecek bir pozisyonla ken -
disini siruzun seyrine terket • 
mişti. 

Ve yine denilebilir ki, bu hal 
ve heyette bulunan bir adamın 
cloktarların tıbbi lüzumda ıs

rarına rağmen yer değiştirme -
s ine, yattan saraya gitmesine hiç 
lüzum yoktur. 

Maamafih makul Atatürk, 
büy ~.< hasta; hekimlerinin ar -
zettiği tıbbi lüzumu ihmal ile 
yatlakalmak kararında bulu -
nacak tedaıviye burada devam 
edilmesini emredecek bir dü -
§Üncede taşımıyordu .. Bunun 

tezahürünü de, } atta bulunan -
lam her dakikası bir asırdan 

fazla gelen ve yakıcı bir intizar
la istihsali dilenen müsaade za
manının hululüne kadar esir -
gettiği halde ayni günün yani 
25 temmuz pazartesi gününün 
akşamı ibzal edilmesi keyfiyeti
dir. Sonra, tetkiki icap eden bir 
noktada Ebedi Şefin hekimller 
tarafmdan lüzum gösterilen 
mutlak istirahate derecei inti -
bakıdır. 

sıhhi lüzumları, tıbbi tavsiye -
!eri noktası noktaı<ına tatbik et
tirmekte müdavi heyetle hem • 
fikir bulunuyordu. Fakat, ya -
ratılıştaki fevkali\delik, cevva -
liyet; bu, ele avuca sığmaz yük 
sek zekanın vücut hayatta bu -
lundukça mutl&k surette ietira
hate imkan tasavvur edilemezdi. 
Buna da şim<iiye kadar geçen 
yazılarımızda gayet açık ve et
raflı misaller en iyi delildir. 

A~atürk kendisinden, ken -
di sıhhatinden üstün tuttuğu 
milli düşünceleri krizin en şid
detli zamanında bile (koma ha
riç - bir dakika kafasından çı -
karmamış, bunu kendisine dai
mi meşgale edinmişti .. 

İşte, Erdek dönüşünde, ilk 
krizin başlaqığı, Savaronanın 

Adalar arasında dolaşarak Yö -
rükalide, şimdiki plajın önünde 
demirliyerek ? ? ? ? ? 

(Arkası var) 

Çekler Fransaya 
iltica ediyorlar 

Paris, 1 (A.A.) - Dün akşam 
ki cLe Soir• gazetesi, İsveç ban 
dıralı «Kastelholm• vapurunun 
dün Gdyniadan Calais'ye 177 

Çek mültecisi getirdiğini yazı -
yor. 

Bugün de 565 mülteci ile Po 
lonya bandıralı Chrobry vapuru 
Boulmgne'a gelecektir. 

Gazeteye göre, bunlar Alman 
işgalinden kaçarak Polonyaya il 
tica etmiş ve şimdi Fransız or
dusuna alınmalannı l:stiyen Çek 
subaylarile tayyarecileridir. 

Harp şehitleri 

Fransızların Saint Cyr mek

tebi avlusuna harp meydanında 

maktül düşmüş olan Saint Cyr 

talebesinin hatırasını ihya için 

dikmiş oldukları abide ... Bu a

bidede Napolyonun şu vecizesi 

vardır. cOnlar, yenmek için ta
lim g<irürler, tahsil ederler .. • 

r 

+-----------· PKDAM! 
: Yazı ve resim ı 
ı itibarile en gü- İ 
İ zel gazete i 
ı olacaktır + 
+ + + iKDAM, herkesi ali· +

1 + kadareden, en çok 
ı sevilen gUnlUk halk 

Şu muhakkak ki, Ebedi Şef 

+ gazetesidir ıı ··-·----·---· 

iKDAM 

Mihvercile rin IJ!P O ~111 
yeni politikası Dolmahahçe stadyo

Bilhassa İtalya, Sov
yetlere hoş görünmi

ye çalışıyor 
İtalyan diplomatları Roma i

le Mosk.ova arasındaki münase -
batın bozu!mama•ına çok di'k -
kat ediyorlar. İtalyanlar malum 
olduğu üzere Rusyadan çok mik 
tarda petrol alıyorlar. Ticari ve 
iktısadi münasebat yolunda gi
dyor. İngiliz gazetelerinin de -
diğine göre Romadaki diplomat 
!arın kanaati şu merkezdedir: 
Almanya ile Rusyaarasında ye
ni bir ticare-t muahedesi akdi i
çin müzakereye girişmek teşeb
büsünde bulunursa muvaffak o
lacakmış. İtalyan diplomatları 

ayni zamanda şunu da isbat et
mek istiyorlarmış: Her ne ka
dar Almanya ile arasında bugün 
bir ittifak aktedilmiş ise de İtal
ya politika aleminde öyle ikinci 
derecede kalmış değildiT. 

00 

Dünyanın en 
eski gemileri 

İngilizler yınileri Kral 
yatı yapıyorlar 

İngiliz deniz bakanlığı, bu 
yıl kırata yeni bir yat yapmağa 
karar vermiştir. Bu karar her 
halde yerinde bir karardır zi-

' ra kral yatı bu yıl 40 yaşını dol 
durmaktadır. Bu yat, • Viktor
a andAlbert •adını taş<yan ü

çüncü yattır. Birincisi, kraliçe 
Viktoria için 1843 de, ikincisi de 
o tarihten birkaç yıl sonra ya
pılmıştır. Üçüncüsü ise, kraliçe
ni ölümünden iki yıl evvel de
nize ill'dirilmiş ve altı Britanya 
hükümdarına hizmet etmiştir. 

4.700 ton hacminde olan bu yat, 
dünyanın en büyük yatıdır. 

Bir gemi için kırk yıl, hatırı 
sayılır bir yaşdır ,Bir vapurun 
normal ömrü, 20 ve azami 25 
yıl tahmin edilmektedir. 

Mamafih, gemi ve vapurla -
rın da Zoro adları var. Mesela 
Tsin - Tai adındaki Çin gemisi 
1838 de Petresburgda Neva tez
gahlarında in~a edilmiştir. Bu
gün 101 yaşında olduğu halde 
hali faaliyettedir. Bu gemi 903 
de, yani 65 yaşmda iken buhar 
makineleriyle cihazlanmıştır. 

İngiliz gemileri arasında en 
yaşl p, Bristolde tescil edilmiş 

olan . John• dur. John'un yaşı, 

91 dir. Onunla, yaşıt olan gemi, 
hala ballık denizinde işliyen İs 
veç bandıralı . Malaren• dir. 
1854 de inşa edilmiş ve Kırım 
muharebesinde asker taşımış o
lan •Elclina• da hala sağdır. 

--oocr--

Seferihisarda bir kadın 
boğuldu 

İzmir (Hususi) - Seferihi
sar kazasının Hereke köyüne i
ki kilometre mesafede Kazman 

köprüsü civarında yıkanmak i

çin çaya giren Ömer karısı 55 

yaşında Makbule, yüzmek bil -

mediği için -boğulmuştur. 

Sarayburununda verileuek 
müsamere 

Kızılay Alemdar nahiyesi 5 

Ağustos 1939 cumartesi akşa 

mı saat 20,30 da Sarayburııu ga 

zinosunda Hamiyetin güzel bir 

konseri, Şehir tiyatrosunun kıy 

metli sanatkarı Hazım ve arka

daşlarının <Madam Haygano -

şun misafir odası• isimli fevkala 

de bir komedisi, Kavuklu Ali 

ve İrfan Trupunun karı kadim 

büyük orta oyunları, Karagöz 

kukla ve milli Kaı·adeniz oyun

Iarıııı ihtiva eden ve sabaha ka

dar devam edecek olan gayet 

parlak ve eğlen.celi muazzam 

bir müsamere \'e sünnet düğü
nü tertip etmiştir. 

munun planı geldi 
16 bin kişilik stadyom planı 

Belediyede tetkik edilece 
Bir ay kadar evvel Cümhuri

yet Halk partist merkez binasın 
da beden terbiyesi genel direk -
törünün huzuriyle şehir müte -
hassısı Prost ve İtalyan mimarı 
Viyetti Viyoli ve sporcular top
lanarak Dolma:bahçede yapıla -
cak olan stadyorn üzerinde gö • 
rüşmüşlerdi. 

Genel di':rektör eldeki mevcut 
parayla Dolmabahçede devredi
lecek olan sahada küçük de ol
sa derhal bir stadyom inşası ci
hetini istilzam etmiş, bu husus 
ta mutabık kalınarak keıfiyetı 
vali ve belediye ı·eisine bildiril
mişti. Neticede mimar Viyotti 

Fenerbahçe 
anketimiz 

Fener takımı nası ı islah 
edilebilir 

Okuyucularınızdan biri ve 
ayni zamanda Fenerbahçeli ol
mak dolayısile Fenerbahçe ta
kımını nasıl ıslah etmeli diye 
açtığımız ankete ben de bir ce
vap vermekten kendimi alama
dım. 

Otuz bir senelik parlak bir 
'mazisi ve memleketı.imizin en 
güzide ve en çok sevilen klüp
leri arasında bulunan Fenerbah· 
çenin bu iki senedir düştüğü 

akıbetler beni olduğu gibi bü
tün taraftarlrını da müteessir et 
mektedir. 

Fenerbahçenin bu mağlO.bi • 
yetlerini iki noktada arıyabili -
riz. l - İdareciler, 2 - Futbolcu
lar. 

1 - Klübü idare eden kimse
ler çok tecrübesiz kimselerdir. 
Bunları değiştirip oyuncuların 

da fikrini alarak yeni bir idare 
heyeti seçmek klübü doğru yo
la sokan ilk adım olacaktır. 

Mesela bazı sebeplerden dolayı 

bir ay cezalanan kaleci Hüsamet 
tinin yerine bir kaleci bulamı -
yan veya yedek bulundurmıyan 
bir idareciye acemi ve tecrübe
siz bir idareci dersek herhalde 
hata etmeyiz. 

2 - Futbolcular: Takımdan 
son zamalarda hiçbir işe yaramı 
yan Hüsamettini, Ali Rizayı M. 
Reşadı, Yaşan, Naciyi çıkarıp 

yerine geıı.ç oyuncular konmalı. 
Mesela AvTUpadaki ta-hsilini 

ikmal edip gelen Rasihi halen 
hiçbir klüple alfıkası yokken Fe 
nerbahçe idarecileri elde etme -

lidirler. 
Klüplerden ayrılan İzmirli İs 

mail Hakkıyı da talkıma alıp şöy 
le bir kadro ile sahaya çıksalar 
herhalde büyük muvaffakiyetler 
kazanır ve taraftarlarını da se
vindirmiş olurlar kanaatinde • 

yim. 
Cihat 

Gazi Le bip 
Esat İsmail Hakkı B. Ömer 

K. Fikret Melih Rasih Rebii Fik 
ret 

Muvaffakiyetin temeli çalış

maktır. 
Bunu da hatırdan çıkarma -

mak lazımdır. 
E. Fahrettiıı 

Vefanın kongresi 
Vefa İdman Yuı<du Başkanlı

ğından: 
(9/7 /939) tarihinde toplanark ı 

geri bırakılan kongremiz (5/8/ 
939) cumartesi ıgünü saat 16 da 
Şehı!adebaşındaki Yurt merke
zinde toplanacağından bütün ü
yelerin teşrifleri rica olunur. 

Ruzname: 
ı - Murakabe ve idare he

yetleri raporlarının okunması, 
2 - Mürakabe ve iıj.are he -

yelleri yeni ı;eçimi. 

1 
Viyolinin evvelce hazırladığı 
25.000 kişilik planın nazarı dik
kate alınmıyarak yeni baştan 
bir plan hazırlamasına karar 
verilmişti. 

N apoliye giden mimar Viyet 
ti Viyolinin hazırladığı 16 bin 
kişilik plan, belediyeye gelmiş -
tir. Gazhane tanlklarından biri 
stadyomun içinde kalmaktadır. 
Keyfiyet Ga7J1ıaneye biidirile -
cek ve tankın kaldırılması istene 
cektir. 

Şirket bunu yapmazsa tankın 
etrafı münasip şekilde kapatılıp 
bunun önüne bir işaret kulesi 
yapılacaktır. 

Fransa turu 
neticelendi 
Biri ncil iği Belçikalı 

S. Maes kazandı 
Paris - Yirmi gündenberi 

devam eden Fransa bisiklet tu

ru pazar günü sona ermiştir. 

Turu: 132 saat 3 dakika 17 

saniyede bitiren Belçikalı S. Ma 

es kazanınıştır. 

Netice 
1 - S. Maes (•Belçika) 

Sa. 3 D. 17 saniye. 
2 _: Vietto (Fransa) 132 

33 D. 55 san. 

132 

Sa. 

3 - Vlaeoencky (Belçika) 
132 saat 35 dakika 25 saniye. 

4 - Clement (Belçika) 132 
saat 39 dakika 26 saniye. 

5 - Visseps (Belçika) 132 Sa. 
41 dakika 22 saniye. 

6 - Mareaillof (Fransa) 132 
saat 48 dakika 33 saniye. 

7 - Disseuaux (Belçika) 132 
saat 50 dakika 33 saniye. 

---oo--

Davis kupası 
Zagrep - Davis kupası ma • 

çında Yugoslavya Almanyaya 

3-2 galip gelmiş ve Avrupa mm 

takası finalini kazanarak Ame -

rika mıntakası galibi ile mınta

kalar arası finaline ayrılmı~tır. 
- -oo--

·Amerika tenis 
müsabakaları 

Berlin - Birleşik Amerika • 

daki enternasyonal tenis karşı • 

laşmalarına iştirak etmesi için 

Amerika federasyonu tarafın • 

dan vaki olan davete Almanya

nın iştirak edemiyeceği bildiri! -
miştir. 

---<IOO-

Hakemleri davet 
Beden terbiyesi İstanbul böl 

gesi futbol ajanlığından: 

Beden teı:'lıiyesi genel direk
törlüğü futbol yüksek haikem 

komitesi tarafından gönderilen 

talimatnamenin birer nüshası 

hakemlere verileceğinden lisan

siye hakemleTimizin ajanlığımı 

za müracaatları lüzumu rica olu 
nur. 

Beden terbiyesi İstanbul böl 
gesi futbol ajaı1lığından: 

Futbol yüksek hakem komi

tesi talimatnamesinin uçuncü 

muvakkat maddesi lisansiye ha

kemlerin lisanslarının tebdil et
tirileceğini amirdir. 

Böl,gemize bağlı veya diğer 

bi:ilgelerde lisanse edilmiş ol
dukları halde zaruri sebepler do 

layısile İstanbula nakletmiş ve 

maçlarımızda hakemlik yapmış 
bulunan arkadaşların ehliyetna 

meleriyle birlikte bölge spor 
servisimize fıcıilen müracaatları 

lüzumu tebliğ olunur. 

SAYFA-a 

.-

Yazan: Rahmi Yağız 

TUR G () T -R E İS-

Balear adaları akı
nından sonra 

Turgut Reisin donanması Akde. 
nizin uçsuz sa yılan enginine açıldı 
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48 parçalık Tuııgut donanma

sı bu adaların önünde boy gös
terdiği gün, adanın bir avuç 
muhafızı korkularından küçük 
dillerini yutarak deh§etli bir 
heyecana kapıldılar. Kimsenin 
müdafaa aklından geçmiyordu .. 

Balear adaları da bakir tarih 
!erinde ilk defa 1550 yılında bir 
Türk akınının izlerini taşımak 

tarih saadetini duymuşlardır. 

Turgut adaların önüne gelin 
ce birbirine yakın iki toprak par 
çası arasındaki tabii kanale 
gemi sevketmiıj, böylece adala
rı .iki taraftan ve >ki adayı ayni 
zamanda topa tutacak, ateş al
tına alacak bir ateş sistemi tessi 
eylemişti.. 

Adalaııdaki halk, sahil boyu
na birikmiş mütecessislerin ha
vadisini bekliyor, ma'lli sularda 
kırmızı akislerini dalgalandıran 
Türk korsanlarının bayraklarını 
korkudan fincanlaşan gözlerle 
uzaktan uzağa seyrediyor, hala 
kanaya asker dökülmemesine, 
gemilerin öteye beriye grupla
nışına bir mana Vet'emiyerek bu 
manevranın nihayetlenmesini 
bekliyordu. 

Koca Türk kaptanı hiçbir a
danın mukıwemet edemiyeceği 

toplarını ateşlemeden evvel on
ları adetlerinden çok üstün bir 
muvaffakiyet istihsal edecek bir 
tabiye sistemine koymlli, eğer 

mukavemet düşüncesi adalılaı:ın 
kafasında hakim bir mevki iş

gal ederse Balear adalarını Ak
denizin bu uc körfezinden sile
cek, ortadan kaldıracak bir ha
rekete hazır lanmıştı. 

BaTbarosun polatlaşmış göğ • 
de3i amiral baştardasındaki ka
sara üzerinde ufil<a mürtesem dü 
şen muazzam bir siluet halin -
de yükseliyordu. 'l'ürk denizci
sinin kaşları çatılmış, kafasında 
düğümlenen bir düşüncenin şim 
şekleri bu kaşların altındaki a· 
teşli gözlerden fışkırıyordu ... 

Turgut, adaları böyle bir sü
züşle gözden geçirdikten sonr.a 
gürleyen bir sesle emri verdi: 

- Adaya yürüyüş! . 
Yataganlar, meşin kemerler

den sıyrıldı.. Akdenizi şimşekli 
yen bir parıltı, Balear adaları 
sakinlerinin gözlerini körletir • 
cesine bir tesirle ufukta a:kisler 
bıraktı ... 

Kadilıgalaroan indirilmiş fi
likalar, sallar, üzeriııi kaplıyan 

leventlerin naralarile denizi ya
rarak ilerlediler ... Bir anda bi
rinci adanın kıyı !arın yüze ya
kın salın ıhücumile sarsıldı. Le
ventlerin karaya çıkışı ile ada -
nın istilası bir oldu. 
Yalnız İspanyol istilasi!e Türk 

baskını arasındaki bariz far}< 
burada da kendini gösterdi. Si
lahlarını atan muhafızlaı· esir 
edildileı· ve kılıçtan geçirilme -
diler .. 

Liman ağzından çarşı boyu
na kadar uzanan ve her tarafı 
kap!ıyan meyhanelerdeki kır -
malı etekli, iri taraklarla süslü 
s~lı siyah kadife bebekli göz
lerin bütün sihrini bakanları 
imrendiren bir ahenkle süzen İs 
panyol yosmaları; Türk levent
lerinin çelik bazularile sürük -
lenerek kıyı boyuna getirildi -

!er. 
Reis en sonra karaya çıktı .. 

Alınan esirlerin güçlü kuvvetli
lerini gözden geçirdi. Bunları 

gemilerin forsalarını yenilemek
te kullandı. 

Talan, evlerin yağması, al
tın tüccarlarının Hindistandan 
getirilmiş altın tozu stoklarının 
gemilere taşınması akşama ka
dar sürdü .. Gece yine Tuvgu • 
dun emriyle burada geçirile -
cekti. Ve.. öyle yapıldı.. Gün 

kıwll§urken sulara "boy salan göl 
geler, kıyı boyunda hulyalı bir 
akşamın başlangıcını haber veril 

ken, işgal edildiği gündenberi 
İspanyol milli sazı olan kitara 
ve mandolinlerin ahengile sar -
sılan meyhaneler ilk de!a Türk 

sazlarının kıvrak temposile sar 
sıldı. Rakkaseler, topuklarile 
zemini döve döve çifte tellinin 
Anadolu havalarının ritınlk tem 
posunu tuttular. 

Adanın en eski, en nefis şa
raptan, bilIU.. bardaklarda ya
kutlaşan biT renık harikuladeliği 
içinde leventlerin boğazlarından 
süzüldü. 'Bu serazat kafaları 
dumanladı. 

B alear adalarında Akdeniz • 
deki seferlerin mahrumiyetini 
söndürmek hususunda harikul 

ade iş giiren mükemmel bir zevk 
gecesi geçirildi. Turgut, tasav -

vurlarının kapı eşiğinde bulu • 
nuyor, bunları sır~sile tatbik i
çin lüzumlu projeleri hazırlı • 
yordu. 

Turgut, geceyi yine baştar· 

dasında ve kendi kamarasında 
tasavvurlarile başbaşa geçirdi .•• 
Ertesi gün ikinci adanın iş • 

gali, onu takip eden gün de di
ğer adaların yağması devam et
ti. •• 

Türk leventleri pahada ağır, 
yükte hafif her türlü ganimeti 

gemilerine taşıdılar .•. Bir hafta 
sonra beş adayı muvakkaten 

teshir eden 48 parçalık Turgut 
donanması yeni macera ufukla
rına dogru yelken a.çarak Ak • 

denizin ucınn sayılan engin.ine 
dümen doğrulttu. 

( A ricası 11.ır) 

Esrarengiz Tibet 

Yukarıda resmini gördüğü • 
nüz Tibetli mukaddes Lama, va 
tandaşları tarafından kendisine 

fe\"kalade kabiliyetler isnat olu 
nan takriben yüz yaşında bir a
damdır. Kendisinde hastaları iyi 

etmek kudreti bulunduğu ve in

sanın hayatını dilediği kadar u· 
zatacak eksirlere sahip olduğu. 

iddia olunur. 
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_ ANKARA Gençlik sivilceleri 

Çeviren: lskender F. Sertelli 2 ·8 .939 KAPANiı tıkları araziye dair ilk haberi gar- Gençliğe anz olan bu sivile 
lerin tedavisi mümkündür. M 
seıa şöyle bir ilaç ile bu sivil 
celeri iyi etmek imkanı vard Şüpheli bir kadın 

• 
Masaya doğru yaklaştı ve İskota selam verdi· 
- On gün daha Nevyokta kalacaksınız, mister 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMAUK 

5.93 
126.6475 

3.355 
6.66 

- 49- , 100 BELGA 

28.555 
67.335 
50,825 
21.515 
1.oszs 
1.56 

Bir polis gazinodan içeriye girdi ve İskot'un yanındaki 
kadını tevkil etti. 

Nelli plajın kızgın kumları 
üstün de uzanmıştı. Skot koşa • 
rak yanına gitti: 

- Beni neden arkada bırak
tınız?. 

- İyi koşucu olup olmadığı
nızı anlamak için. 

- Şakayı çok seviyorsunuz 
zannederim. 

- Ölünceye kadar gülmeğe 
yemin ettim. (Bonomo) da ka
dınlara: cÇok yaşamak için, da
ima neşeli olunuz!• demiyor 
mu? 

- Evet. Profesör Bonomi -
nin hakkı var. O, çok yaşama
nın sırrını keşfeden yirminci a
sır peygamberi&ir. Fakat, bir 
noktayı izah etmiyor: Neşesi ol 
mı yanlar, yani somurtkan ola -
rnk doğanlar ne yapsın? 

Nelli ıgültlü: 
- Neşe de keder kadar sari

dir. İnsan, profesör Bonomonun 
felsefesine göre daima ne.şeli a
damlar la düşüp kalkarsa, dün
yaya somurtkan olarak da doğ
muş olsa, yine neşelenir. 

- O halde ben birkaç gün 
sizinle görüşürsem, somurtkan
lığımdan eser kalmıyacak de
mek .. 

- Şüphesiz. Bundan daha 
kuvvetli bir mantık tasavvur 
edilir mi? Mamafih siz hiç de 
somurtkan bir insan değilsiniz, 

gülmesini -pekalfi biliyorsunuz! 
Gülüştüler. 

Saatlerce plajda yüzüp oyna
dıktan sonra tekrar kumsala çık 
tılar. 

- Artı<k giyinsek ve bir ga
zinoda oturup -biraz müzjk din
lesek fena olmaz, değil mi Mis? 

- Hayhay. '.Ben de size bu
nu tekM edecektim. Çok susa
dım. 

- Biraz sabrediniz.. Soğuk 
blra içesiz gazinoda .. 

Giyindiler .. 
Plajdan çıktılar. 

Müzikholdan geçerek, gazi-
nonun plaja bakan bir köşesin
de oturdular. 

Skot söylenmeğe başladı: 
- Bugün ve bu gece mezu

num. Son defa Nevyorku ser -
bestçe geziyorum. Bu tesadüf -
ten ne katlar memnun olduğu -
mu bilseniz .. 

- Bana rastlamasaydınız .. ? 
- Şüphesiz ki yalnız geze-

cektim ... Ve hiç eğlenmiyecek • 

tim .. 
- Benim gibi b ir ine elbette 

tesadüf ederdiniz! 
- Kabil değil, Mis! Ben bu 

hususta zannettiğiniz kadar be

cerikli bir erkek değilim. 

- Gözleriniz aks!ni söylüyor. 

Skot garsona iki soğuk bira 
ısmarladı. 

Nelli birasını içerken sordu: 
- Bir daha buluşamıyaca • 

ğız, değil mi? 

- Nevyorkta imkanı yok. 
- Ben de Vaşingtona gele -

ceğimi söylersem memnun o
lur musunuz? 

- Sevincimden çıldırırım. 
Demek benim için Vaşingtona 
kadar geleceksiniz, öyle mi? 

Nelli ihtiyatlı konuşuyordu: 
- Hayır, dedi, sizin için de

ğil. O kadar öğünmeyin! Ben za 
ten Vaşingtondaki hasta teyze
mi bir hafta sonra ziyarete gi
decektim. Şimdi fazla olarak bir 
şey yapabilirim: Sizin gittiğiniz 
trenle gitmek .. 

Skot, genç kızın ellerini se -
verek öptü: 

- Teşekkür ederim, Nelli! 
Bu fedakarlığı benden esirge -
mediğin için, şimdi ne kadar 

ı mesudum bilsen. 
Tam bu sırada genç, uzunca 

boylu, kumral bir kadının, Ne! 
linin masasına doğru yaklaştığı 
görüldü. 

Nelli hayrMle Skotun yüzü
ne bakıyordu. 

Genç kadın 
verdi: 

gülerek selam 

- Gud ivning, Mister Skot ... 
Sli:ot genç kadını görünce şa-

~aladı. Yerinden kalktı: 
- Buyurunuz, Mis ... 
Ve Nelliye dönerek: 
- Bir aile dostu .. Şüphe et

meye değmez. 
Diye mırıldandı. 
Mütereddit ve aasbi adımlar 

la masaya yaklaşan Mis, Nelli 
kadar güzel ve ondan çok daha 
kibar tavırlı bir kadındı. 

Nellinin yüzüne bakmadan, 
Skotun gösterdiği koltuğa otur
du. 

(Arkası var) 

Zonguldak Valisinin teftişleri 
Zonguldak, 1 (A.A.) - Vali 

Halit Aksoy, Ereğli ve Devrek 
kazalarını ve yol inşaatını tet -

kik ve teştiften dönmüştür. Yol
larda geniş bir çalışma vardır. 

Vilayetimiz bir taraftan Safran 
bolu - Araç yolu ile Kastamonu 
vılayetine ve diğer taraftan E -

reğli - Düzce yolu ile Bolu vi
layetine ve Adapazarı demiryo
luna bağlanmaktadır. Yolların 

bu üç vilayetin ımüstakbel inki
şafında büyük ehemmiyeti var
dll'. 

Amasya'da zelzele 
- Gözlerim yalancıdır. Söz-

ı~rime itimat ediniz. Doğru söy \ 
,. t\?Um 

Amasya, 1 (A.A.) - Bu ge
ce saat 23.45 de hafif bir yer sar 
sıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

bir voUtan ycıu .. ,--ri a"'!,.ın_ı_n-:Y''a"nın:ı )' P~~ 

100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 ÇEK. KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PESGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

E•ham ve Tatıvııaı 

Sivas - Erzurum 111 
Sivas-Erzuruın V 

4.34 

14.035 

23.845 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 

19.91 

-9.91 

~ l!BZI! FIATLl!ıtl 

lstı>'1bul Belediyesi Merkez halinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

t _.,__ sebze fiatleri 

Cinsi 
Bam ye 
Sakızkaıbağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

emsali 
kilo 

• sırık 

Araka 
Semizotu 

Sivri biber 
Dolmalık biber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Saı·ımsak 

Patlıcan baş 

• orta 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

adet 

• 
• Hiyar 

Mayd::ınoz 

Dereotu 
Nane 

demet 

• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
2 
8 
9 
'I 
7 

15 
10 
2.50 

14 

13 

10 
4 
4 
5 

6 

4 
3.60 

-.75 

-.75 

-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması > 

Akçe armudu • 
armudu 
Mustafa bey 
Yabani armut 
Mürdüm eriği 

Türbe eriği 
Kayısı 

Zerdali 
Kiraz 

Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Muz yerli 
Ağaç çileği 

Yeni Neı;riyat: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Pisikoloji 

9 
24 
18 

11 

22 
50 
20 
9 

12 
13 

37 
70 
40 

Yüksek tahsil talebesi için 
Devlet Matbaası taraiından ba
sılmış olan (Psikoloji) isminde
ki kitap neşredilmi~tir. Devlet 
matbaasında ve Maarif kütüp -
hanesinde satılmaktadır. 

* İZAHLI BASIN BİRLi{;,i 
KANUNU 

Basın Birliğinin faaliyete geç
mesi üzerine İstanbul mıntaka -
sı reisi Hakkı Tarık Us, Birlik 
kanununu geniş ölçüde izahla
riyle birlikte bastırmış~ır. Hası • 
]atı Basın kütüphanesine terk 
olunan kitabın fiatı (15) kuruş -
tur. Kitapçıda af tGlt mfdrarı 
tur. Her kitapçıda bulunur. Bi -
rer tane edinilmesini tavsiye e
deriz. 

Fizyoloji 
Yüksek tahsil talebesinin fay

dalanması için hazırlanan iti -
taplardan Fizyoloji ismindleki 

kitap ta intişar etmiştir. Okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

---000 

Ordu da su bollaştı 
Ordu, 1 (A.A.) - Belediye -

mizin 15 kilometre mesafeden 

şehre getirilmiş bulunduğu Na
zil bey menba suyu, tesisatı ik

mal edilmiş olan şehir şebekesi
ne verilmiştir. 

ı er avı" o..ı·-

ba getiren Marko Pofodur 
Buraya gelen 

ilk Avrupalılar 
Portekizlidir 

J aponların gösterdikleri faa 
Jiyet sık sık adı .geçen ce

nubi Çin sahilleri, şimalde Ka-
vangtung vilayetini çevirmekte, 
tekmil Fukiyen kıyüılarını ve 
Şekiyang vilayetinin cenubu kıs 
mını çerçevesi içine almakta -
dır. 

Bu sahil, Formoza boğazının 
karşı yakasını teşkil etmekte o
lup, cenupta Svatavdan başlıya
rak, Amoy ve Fukiyenin merkc 
zj olan Fuçav üzerinden ta şimal 
de Vençav limanına kadar var
maktadır. 

Bu sa;Jıi!ler, yüzlerce hatta, 
binlerce .yıl kendi halinde ya -
şamış, Çinin tarihinde birbirini 
takip etm;ş olan birçok değiş~k 
likler, buralardaki sulh ve sü
kunu ihliıl edememiştir. 

Dünyanın en sakin bir parça
sını teşkil eden bu yerlere dair 
ilk haberi garbe getiren, 1280 
tarihlerinde Şeuanşav şehrinin 

civarını ve dolayısile Amov ha
valisini dolaşmış olan Mark.o Po 
!odur. 

Scmradan, 1405 den 1425 yı

lına kadar Ma Pin ile Şeng Ho 
adında iki Çin amirali ilk defa 
olarak Hind Okyanusuna sefer
ler yapmışlardır. Bu iki amiral 
bugünkü Fuçav'ı ziyaret etmiş
ler ve Form-0za boğazını geç -
mek için bin bir macera dolu 
bir seyahat yapmışlardır. 

u' sahillere Avrupalıların B ilk müdahalesiııi yapan -
lar ve dolayısile ezeli sükunu 
bozanlar Portekizliler olmuş -
tur. Portekizliler Amoyda kara
ya çıkmışlar ve şimdiki Şang -
şav şehrinin etrafını ve bu su
retle Amoyun hinterlandından 
ufak bir parçayı işgal etmişler
dir. Portekizliler buralara 1547 

den 1549 yılına kadar yani topu 
lopu iki yıl hakim olabilmi~ler
dir. 

Formoza boğazının diğer kar
§ı yakasındaki tarihi hadiseler 
de müvazeneyi bozmamıştır . 
Formoza ile Fukiyen sahili ara
sınd&ki Peskatlores adaları, 1622 
de Hollandalılar tarafından iş

gal edilmiş. fakat onlar da iki 
yıltlan fazla bu atlalarda tutu
namadan geri çekilmişlerdir. 

Formozanın, eski devirlerde 
Çinlilerin Liu - Şiu adını verdik 
!eri bugünkü Taivandaki hadise 
!er de Çinin ana topraklarına te 
sirli olamamıştır. 

1 
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Mevzuubahis sahilleri gösteren harita 

r -~ '• ı .--· ·· '-veı·me sistemi sayesinde, herhan 
A gi bir harp gemisinin yaklaştı

Şan-Kay-Şek 

Kongun şimalinde bulunan Bias 
- Bayda kötü şöhretini işte bu 
coğrafi vaziyete borçludur. 

B ias - Bay, zamanımıza ka
dar, uzun yıllar Çin kor-

sanlarına makar olmuştur. Bu
rada konaklıyan Çin korsanları, 
hüviyetlerini belli etmeden sa
hil boyunda işliyen küçük ve ba 
zan da büyük yolcu vapur !arına 
biniyor ve yolcular arasına ka
rışıyorlar>dı. Vapur sahilden açı 

lınca, tayfa ve yolcuları kıskıv
rak bağlıyor, kaptanı hapsettik-
ten sonra, dümenin başına ge
çe:ek Bias - Bayın kuytu körfe
zini boyluyorlardı. Bias - Baya 
geldikten sonra vapurun ambar 
larındaki eşya ve mal karaya çı 
karılıyor, yolcuların bütün dün 
yalıkları alınıyor ve içlerin.de 
gÖz!erine kestirdiklerini de, is
tedikleri canı kurtarma parası
nı koparıncaya kadar yanların -
da alıkoyuyorlardı. Bu arada, 
direğinden dibine kadar soyu -
lan vapur yoluna devam etmesi 
için serbest bırakılıy-0rdu. 

ğını vaktinde haber aldıkları i
çin, baınbardıman baskıı;ı mahi 
yetini kaybediyordu. 

Ç inin cenup sahillerindeki 
ticaret çak canlı ve bir ta 

raflrdır. Buralara ithal edilen 
mal ve eşyaya mukabil yapı -
lan ihracat hlç mesabesindeıQk ı 
Bu büyük limanlar, yalnız birer 
istilılak merkezleri değil, ayni 

zamanda tekmil hinterlandın pa 
zarlarıdır. Mamafih bu hinter -
landın !a>kir olduğuna delalet e
demez. Buraların dağlık ve ka 
yalık ve dolayısile volkanik bir 
karakterde oluşu, bu yerlerde 
birço'k ımaden cevherlerinin bµ-

' lunduğunu göstermektedir. Bü
tün sahil boyuru:a, bir sürü köy 
!erde deniz suyundan tuz kaza
nılmaktadır. Tuz inhisarı, Çin 
hükumetinin en büyük gelir 
kaynaklarından biridir. 

C en up Çin sahille.rinin di .. -
ğer bir hususıyeti de, goç 

edenlerin buralardan mcınle -
'.ket dışına çıkmakta olmaları key 
fiyetidir. Bundan on yıl evvel 

göç edenlerin sayısı, tasavvur e
dilemiyecek bir ölçüyü bulmuş
tu; hin ter landda tamamiy le ter
k edilmiş köylere rastlanıyordu. 

Bu yerlerin halkı, toplu olarak 
Malaka yarımadasına Rangona ve 
sair memleketlere göç ediyorlar 
dı. Bu göçe en zjyade. Amoy i'le 
Svatov sahne olmuştur. 

Hemen hemen her memleke 
tin vapur kumpanyaları bu sa
hil boyunda muntazam sefer !er 
tertip etmişlerdir. Buna muka -

bil, şimendifer münakalesi ga -
yet iptidai bir şekilde kalmış -
tır. Zaten biri Amoydan diğeri 

de Svatovdan olmak üzere, topu 

topu iki demiryolu memleket 
içine işlemekte olup, bunların, 

da uzunluğu 50 kilometreyi geç 
memektedir. 

100 granı arap sabunu i 
o miktarda alkolü iyic~ karışi 
rarak geceleri yatarL ' n yii 
sürmek. 

Yahut kükürt tozr :ııı bal 
karıştırarak yatarken yüze s .. 
mek. 

Bunlardan başka trir fal. 
ilaçlar <laha vardır. Fakat 
ilaçlap bir doktorun tavsiy~ e 
mesi, reçete vermesi lazımd 

çünkü ıeçete olmadıkça ccz 
cılar hu ilaçları yapmazlar .. 

Esasen tıp ilminin feYkala 
müterekki >Olduğu bu Esır 

bazik bir doktorun tedavis' 
müracaat etmenin en salim y 
olduğunu artık tenevvür etmı 
mesi kalmamış olan g.nçlcri 
mizin bilmeleri ve ona göre h 
rekct etmeleri tabiidir. 

Fotoğraf tah 1 iller 
Bize fotoğrafınızı gönderi 

Size kim oldugunu1u 
söyliyelim 

84: Ali El'. 
türk (iBeyıı 

- ~k has 
ve biraz da 
bi. Fakat e 
jik. Başla 

işi sonuna 
dar yılmada 
kip eder. En 
fak bir had 
kendisini ç 
müteessir ed 

Çok iyi kalpli ve arkadaşlar 

iyilik yapmağı seven mizacı 
dır. Mültefittir. Kin tutmaz . 

• 84: Asiye 
~ı!!!ı;;:;;;;:.,,~~"1 man (Fatih) 

Ç<>k ciddi, h 
şeyin iyi ol 
sını ister. İ 
zamı sever. 
kat doğru s 
lüdür. Düş 

düğünü çek 
meden söy 
Görüşleri 

kuvvetlidiı'. 
raz da tutumludur. 

..... 
d5: Orhan 

giç (Cihan 
man (Cihan 
- Çok has 
Güzel san 
!ara fazla i 
dadı olan 

genç. Dik 
hassası çok 

vetlitlir. İn 
zamı ve t 

giyinmesini çok sever. Hoş 
bettir. Arkadaşlığına güven· 
Zeki olduğu için her işte mu 
fak olabilecek karaktere ma 
tir. 

Formozada 1662 den 1683 yı
lına kadar geçici bir surette bir 
krallık idaresi kurulmuştur; 1895 
denberi bu ada Çinin elinden ta
mamiyle çıkmıştır. Bu ada, Pes
kadores adalariyle birlikte o ta
rilıtenberi Japonların malıdır. 

Bunları tedip için gönderilen 
sefer heyetleri, onların karşısın 
da en ufak bir muvaffakiyet gös 
tere mi yor ]ardı . Tedip heyeti ka 
raya çıkınca, binlerce korsan, 
hinterlanda veya aıdalara çekilip 
gizleniyor, bütün arama tarama 
]ar boşuna .gidiyordu. Bias • Bay 
sahillerinin baskın halinde bom 
bardımanı da para etmiyord;ı. 

Çünkü, korsanlar kendilerine 
mahsus ve fevkaliıde mükem • 
mel işliyen ha!ber alma ve işaret 

iklime gelioce, yazın bile ru 
tubetli ve çok sıcaktır. Gölgede 
40 derece hararet ender şeyler- l l~"llıııflll---"llıııflll ____ .__ 

F orm.ozanın garp sahillerin
de, Fuldyenden gelmiş o

lan Çinliler yaşamaktadır; ada
nın içerilerinde ve şark tarafın 
da, Malaya adalarından göç et

miş olan ve gayet iptiodai §artlar 
içinde yaşıyan kabileler vardır. 

Afyon harplerinden sonra, bu 
sahillerde serbest limanlar te -
sis edilmiştir. Svantav 1860 da, 
Fuçav 1861 de, Amoy 1862 de ser 
besi liman olmuş ve dış alemle 
sıkı bir ticaret münasebetine gir 
miştir. 

Cenubi Çin sahilleri tarihi ba
kımdan ehemmiyeti haiz bir ha 
<lise kaydetmemekte olduğu gi
bi, enteresan olan tarafları da 
pek azdır. Bugün sahil boyu he 
men hemen baştan aşağı dağlık 
tır; nüfusu gayet seyrektir. Yol, 
yok denecek kadar azdır. Buna 
mu'kabil önlerinde birer de kü
çük adaları olan hadsiz hesap
sız köri<.>zlerle doludur. Hang· 

den değildir. Kışın, mütemadi -
7en soğu'k bir şimali 'garbi rüz· 
garı esmektedir. Kara, dağlarda 
bile nadiren tesadüf edilmekte
dir. 

Fö!ki§er Beolıahter 

Çin askerleri Jadonları ağır 
zayiata 'Uğratıyorlar 

Tokyo, l (A.A.) - Asabi Shi. 
mbum gazetesi, Japonyanın Ti
entsindeki imtiyazlı İngiliz mm 

takasında İngilizlrele birlikte 
asayiş ve süikunun muhafazası

. na iştirak etmek üzere polise ve 
adliye makamlarına 30 Japonun 
tayin edilmesini talep etmekte 
olduğunu haber vermektedir • 

Tokyo hükumeti, bundan baş
ka imtiyazlı mıntakadaki Japon 
aleyhtarı komünist unsurlar hak 
kında tetkikat yapıinıaeını da is 
tenıektedir. 

Hong-Kong, 1 (A.A.) - Cha
kiai ajansı bildiriyor: 

Şanghay ile Nankin arasın -
da bulunan Çin kuvvetleri, düş

man mevzilerine muvaffakiyet
li hücumlar yapmışlardır. Bir
kaç kere mağlup edilen Japon 
kuvvetleri ağır zayiatla geri çe
kilmişlerdri. 

Çinliler dün Japonların cep· 
hane deposunu bir baskınla ele 
geçirmişler ve mühim miktarda 
harp malzemesi iğtinam etmiş
lerdir. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatros 
Kenan a-· 

ve arkada 
An·karada 

Sinema b 
çesinde t 
sillerine 
ladı. Bil 
varyete 

HAKKABEY ROMAN 

CEMAL 

SAHiR 

balesi 
• •• 

Bu akşam Beşiktaş Büyük 
uarkında 

AŞK UÔRUNDA 
Her kalpte iz bırakacak bir 
hesCT 3 perde, ayrıca Sa 
Pençef varyetesi yedi ki 





SAYFA il 

İNHİSARLARIN 

Halis üzüm ve 
anasondan mamul 

DERECELİ~ 

Ki 
ÇIKTI. 

100 CI. lik Şişesi 168 Kuruş 
50 " " " 84 ,, 
25 JI ·~ " 42 " 

Sultanahmet Birinci Sulh Hu

DmAM 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLlGİNE 

doöru atılacak 

Bvrw.-ıar 
lule e~ilebi1ir. 
Viyaoa Oai .. rWte.inderıı bir Profet&
Biocel - T.bir ettilıth:ri Gtınçlitin C!a• 
&ip bW ..... ,..,u luttfetmiıtir. Bu 
...... , luılilıaurda p .. ı.. "'olctekl To· 
1taı.a knmi terlribiacı. me•cvttur. 
Cildfa hu yeı'•• auuranu. •lı .. mlerı 
• J•baudao tthl latbik odioia 

Iİa .,_ııe•, o ; dldieia 
......... q! .. tirir. 

ıe, nermio •• 

kuk Mahkemesinden: 

Mahmut Acar ile Eşref Aka
rın müştereken mutasarrıf ol -
du:kları 1876 senesinde İsveçte 
d~mirden yapılmış 50,29 tuiün
de ve 7,46 arzında ve 4,11 metre 
-ı:mkunda ve 428 gayrisafi ve 198 
rusum tonluk ve halen ekseri 
güverte ve tekne aksamile bera
ber bazı aksamı sökülmüş maki
ne ve boruları çıkarılmış ana 
kazandan bJlşka bir vinç kaza

m ve bir ırgatlı ve iki vinç mev
cut ise de heyeti umumiyesile 
hurda halinde ve halihazır vazi-

.... ls_ıa_n_bu_ı_v_a_k_ıf ı_ar_M_u_· d_ü r_I u_· O_Un_d_e_n -I ~~~: r.b~:~~~~~~lf ~;~~ 

yetile ve hiçbir envanteri olmı
yan ve elyevm Balat civarında 
Bulgar kilisesi önünde bulunan 

İstanbul limanının 185 sicil nu
marasına kayıtli Cide adlı vapu 1 

run izalei şuyuu zımnında furuh J 

tu takarrur ederek müzayedeye· 
vazolunmuştur. Kıymeti mu -
hamminesi: 3900 liradır. 

Birinci açık artırması 6/9/939 
tarihine müsadif Çarşamba gü

nü saat 10 dan 12 ye kadar icra 
olunacaktır. Kıymeti muham -
minesinin yüzıde yetmiş beşini 

bulduğu takdirde o gün ihal&i 
katiyesi yapılacaktır. Bulmadığı 
takdirde en son artıranın taah -
hüdü baki kalmak üzere on beş 

gün müddetle temdit edilerek 
ikinci açık arttırması 21/9/939 

ıarihine müsadif Perşembe gü· 
rıü saat 10 dan 12 ye kadar icra 
kılınacak ve o gün en çok arttı

ıana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılar ile 

diğer arnkadarların işbu vnpur 
üzerindeki haklarını hususile fa
iz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbitelerile yirmi 

gıın içinde bildırmeleri lazım -
dır. Aksi halde hakları liman 
kaydi ile sabit olmadıkça satış 
b~delinin payiaşmaınndan hariç 
kal1caklardır. 

Kıymeti Pey parası . 
Lira Kr. Lira Kr. 

250 00 18 75 

Eyüp Ota:kçılar mahallesi Otakçılar caddesi 49 No. lu Niak • 
tul Mustafa paşa vakfından Meşruthanenin teımel taşları hariç 
olmak üzere enkazının tamamı satılacağından on beş gün müd
detle açık arttırmaya çıkarılm!'§tır. 

İhalesi 14/8/939 Pazartesi günü saat 15 de icra ~ileceğinden 
taliplerİjl Çemberlita_§ta Valı:ıfl~t BaştnÜdürlüğü Mahlul~! Kale -
mine mlıracaatları. . \ 1 ' (5687) 

Nadide Zümrüt 
17 krrt 20 santim siki etin-

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.ooo liradır. 

u A 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklu 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

ve 1 s 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruıtur. 

Sayın Halkımızın 

•• "" . 
ile Gazino ve Lokantasına 

gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 
Plaj arasında bu pazardan itibaren Pazartesi günlerin· 

den maada her gün için binek otomobillerine mahsus 

Bilumum liman rusum ve fe
ner ve saire vergiler hissedar • 

Jara, <!ellAliye ve ihale pulu ve 
ferağ için liman masrafları müş 
!eriye aittir. araba vapuru servisi ihdas edilmiştir. Hareket vakitleri 

Arttırma ~-.rtnamcsi işbu ilan tarifede yazılıdır. Ücrette değişiklik yoktur. 

1arılıinden itibaren mahkeme ı la, Kartlar muteberdir. 
d>van!ıanesi:ııe talik kılınmıştır. ~lJlll 
Talip r.laıuıırm lı.ıyme!ı muh•_'.'ı 
mlııesının yüzde yedı buçııgu 
nisbetinde pey akçasını hAmilen 

o gün ve satte İstanbul Pivarı
yol~nda daireyi malısusasında 

• Sultanahmet birinci su)h hukuk 
mahkemesi başkatibine 939/23 

numara ile miıracatları ilan o-
lun•ır. (19Ml3) 

~·--- .. 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamı:ı: için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sa.bibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

mlkinelerinin tamirini de yapabilenler ş:ıyanı tercihtir, Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe miiddetile 

angaje ~<dilecek ondaill sonra asli miltelhassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postalhane civar;nda 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatlan. 

ı~· yaıuo- ] " , "_ ... T"llc::ılının yanın 

Semereti ---411;..:::::::.,;:1 
ıayet emin •e 
memouaiyet babfdır. 
40 yaılarıada rörüaebiHrler. Ya.fln 
i1.feriDİ sidirerek bir Genç ln:um rü· 
ıel cildini ikame eder. Cildin uo9\U'U 
olan T olıı:.loo lr:remioio semeresi ... 
Janr hayrettir. Memnun lc:almayanlu 
paruıoı ıeri alabilirler. 

ZAYi 
1937-1938 ders yılında Üsk. lci 

Orta okuldan aldığım tasdikna
mem kaybolmuştur. Şahadetna
meıni alacağımo.~n tasdikname
nin hükmü kalmadığıı;ıı i!ant e
derim. 

547 Hikmet Sezer 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

ZAYİ 
934 • 935 senelerinde Ankara 

Erkek lisesinden aldığım belge
mi kaybettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Osman Nuri Sargın 

K A.T OL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

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

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40050 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAH!LıYE MÜT AHASSlSl 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazı, 
hariç her gDn 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basını 
evi, Kanuni mümessili ve Neşri

yat Dirr.ktörü: A. N. 

l ACUSTQS 1939 

• 

Memleketin eski gazetesi 
en çok sevilen, 

aranan ve okunan gazetesi 

en 
kadar, olduğu 

haline de geliyor 

ilanını iKDAMA 

veren çok kazanır 

iKDAM 
Abone Şartları 

S.ııellk 

• aylık 
1 aylık 
ı • 

DAHİL1 HARlct 

ızoo Kr· 2300 Kr. 
IOO Kr. 1650 Kr • 
100 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Blrhıel Sahife 
İkinci Sahife 

'°° k1UUf 
250 kuruı 

ö çüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı sahifeler 

7 • 8 lncl Sahifeler 

200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 

10 kunq 

Gazeteml:ıJıl.e neşrtUrtle

cek blJcümle ticari ilanlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -
1 1 ramanzade hanında İlancılık 

Kollektlf şirketinden alınır. 

f Dizel Elektriıc: Gurubu alınacaktır . 

Fethiye Belediyesinden: 
1 - Nafia Vekaletinden musaddak proje ve sairesi. mucibin

ce Fethiye belediyesi elektrik santralına ilave · edilecek ikinci 
. dizel ·elektrik, gurubu 24/6/939 tarihinden 9/8/~39 tarihlne ka -
dar 45 gün müddetle ve açık eksiltme usulile eksiltmeye konul • 
muştur, 

2 - Eksiltme 9/8/939 Çarşamba günü saat 17 de Fethiye be-
lediye dairesinde müteşekkil belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4470 liradır, 

4 - Muvakkat teminat 335,25 liradır. 
5 - Proje, ikeşifname, şartname ve mukavelename projesi 

Fethiye belediyesinden ve İstanhulda Sirkeci Yalı köşkü cadde
si Fethiye Nakliyat ve Ticaret ~ evinden parasız alınabilir. 

6 - Taliplerin sicili ticarete kayıtlı i>"e halen faaliyette ve bu 
gibi taahhütlerde bulunduklarına dair birer vesika ile Şirket na
mına hareket ediyorlarsa şirketin sirküler veya vekaletnameleri
ni ibraz etmeleri ve muvakkat teminatı yatırmış ohnaları şart -
tır. (4759) 

ZAYİ 
Beşiktaş 19 cu ilk okulundan 

3/7 /1939 tarih ve 1109/127 nu -
maralı diplomamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Beşikt3§ Valdeçeşmesi mey
danı No. 10 evde Vehbi oğlu 

Sıtkı Uluevli 

ZAYİ 
Balıkesir Erkek Muallim me) 

tebinin diil'düncü sınıfından ter 
ki tahsil ettiğime dair 1937 se
nesi temmuzunda almış oldu -
ğum tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

130 sayılı Osman Aydın 

BU GON 
KUM&AQASINA 
PAD4ATAN 
KOCOK El 

YAQIN 
CEt( DEFTEQ.fNE 

IMZAATAH 
f>OYOK EL 

OLACAKTlll 

TO K(Y 
- s " 

·' ~At~KASI 
... 


