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italyanlar Fransayı istila Provası Yapıyorlar 
150,000 ilaf yan ve binlerce motörlü silöh Po vadisinde harekete geçli 

Türk 
Yunan 
Dostluğu 

Türkiye CümhuriyeÜni dost 
ve müttefik Yunan hüldlmeti ve 
Yunan mlHeti nezdinde seneler
ee temsil eylemiş, iki tarafın 

oağlam temellere dayanan sa -
mimi dostluğunu kuvvetlendir
miye samimi gayret hislcrlle 
çalı§mış olan Atina sefirimizin, 
başka bir vazifeye tayini dola -

yısile ayrılması yeni tezahüre 
sebep olmuştur. Yunan ricali 
tarafından verilen veda ziyafe. 
tinde söylenen nutuklarla, Yu • 
nanlı meslektaşlarımızın yazı • 
)arı, Türkiyenin a18kadar siyasi 

mahfelluini, Türk gazetecileri
ıı.i, Türk mili/etini mütehassis 
eylemiştir, diYebiliriz. 

Türk - Yunan dostluğu, geç· 
mişia acı ve neticesiz, iki taraf 
için de faydalı olmayan müca -
delelerlnden, Jhtlli\f, husumet, 
kinlerinden sonra kurulmuş, kıy
meti ve ehemmiyeti, senelerin 
verdiği tecrübelerle takdir edil
miş, anlaıılmıştır. 

1939 •enesind.,, Yunanistanın 

sabık ve müteveffa Başvekili 

Venizelos'un eski ve müteveffa 
Hariciye Nazırı Mihalakopulos 
ile, Ankaraya ve Türklyeye yap
tıkları siyaret üzerine ahdl esu
lara göre kurulan hu dostluk, 
iki tarafın alilkadar devlet adam- J 
ları, ırazetecileri ve münevver 
ziimrelerl, iş, ticaret adamları 

tarafından inkişaf ettirilmiş, 

ilerletilmiştir. 

* Balka Antantının, Balkan mil-
letleri arasındaki kardeşliji'in te
essüsüne hayırlı bir başlangıç 

teşkil eden bu dostluk, Avrupa
da, hatta bütün dünyada dahi 
iyi ve canlı bir misal olmuş, mil
letler arasındaki husumet, kin, 
nifak, mücadele hislerinin, de -
vaınlı dostluklara kalbedilebile
ceğıni isbata dahi yaramıştır. 

Siyasi ve iktısadi hırslarını, 

e peryalizm gayelerini istihdaf 
tecaviiz ve istila emelleri

ni yenememe1' yüzünden Al -
man Nazilerile, İtalya Faşistle • 

rinin komşularını, diğer millet -
leri huzursuzluk, emniyetsizlik, 
endişe, harp tehdidi içinde bırak· 
malarının hakiki nı8.nası nedir? 
Ne istiyorlar? Yeni arazi, yeni, 
yeni

0 

müstakil milletleri emirle
riJ idareleri, istisınar)arı altına 

almak mı? Görülüyor ve anla • 
şılıyor ki, maalesef böyledir. 
Nazi ve Faşi•t hükumetler, harp 
ile milletleri kan ve ateş selleri, 

' 
fırtınaldrı içinde bırakmakla ne 
kazanacaklar? Parlatacakları 

harp ateşinin içine, diğer mil • 
)etlCTden enci, kendi milletle
rini sokmıyacaklar mı? Sonunda 
ne kazanacaklar? 

Umumi harbin başlamasına 

sebep olan Ka)ser Vilhelm'in, 914 
teki Alman ricalinin o zamanki 
Alman milletine kazandırdıkla
rından daha fenasını, feciini, fe· 
Jak~Oj<ti11i ..• 

* 
Atatürk, İsn el İnönü, Türkiye 

Ciiınhııriye'jİ hükiun~tine veı 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

lngilizve Fransız amiralleri Cebelüt- Dost lngiliz harb filosu 
tarıkta görüşmelere başladılar dün limanımıza geldi 

Totaliterlerin manevra 
planı nasıl hazırlanmış? 

Mihver erkanıharbiyesi İtalyan 
ordusunu idare ediyor 

Roma, 2 (A.A.) - Gece yarısı başlıyan ve istis
nai bır ehemmiyeti haiz olan büyük İtalyan ma
nevralanna 150.000 kişi iştirak etmektedir. 
Manevraların mevzuu. Fransadan yapılan bir 

istila hareketine karşı Po vadisini'n müdafaasıdır. 

İspanya harbine iştirak etmiş olan İtalyan ordu
sunun genç şeflerinden general Eltore Bast:co, bu 
manevraları idare edecektir. 

Umumi kontrol ve harekatın te'nkidi general Al
berto Pariani ve Giuseppc Valle tarafından yapı -
lacak, Pıetro Badoglio ile Balbo birçok askeri e"!-
kan, mülekabilen Alman ve Mac.ar orduları er
kanıharbiye reisleri general Haldcr ve Verth ile 
Alman, Macar ve İspanyol askeri heyetleri ma -
nevralarda hazır bulunacaklardır. 

İki gündenberi İtalyanın şima1mıntaklarında ve 
bilhassa Po vadisinde muhtelif cüzütamlar tahaş

ııüt etmektedir. Hayat buralarda askeri bir ma

hiyet almıştır. Yollardan mütemadiyen trenler, 

kamyonlar, toplar, piyade ve suv-arı koıları geçe -
r<!k Po vadisind emuvakkaten yeri ecekleri nok 
talara doğru gitmektedirler. 

Sekiz gün devam edecek olan mnevraların mev -

1talyanın marnıvraya i§tirak eden 150.000 askerin :. zuu şudur: 
den birkaçı (Devamı 3 üncü sayfada) 

/ Manevralara iştirak eden motörlü İtalyan 

Maarif Vekaletinin 
yeni bir kararı 

1940 yılı başında Güzels'anal
ler şurası toplanacak 

Ankara, 2 (İKDAM Muhabi
rinden) - Öğrendığime göre, 
Maarif Vekaleti, lM<l yılı başın

da Ankarada bir ·Güzel San'at
ler Şuras1> toplamağa karar ver
miştir. Şuranın toplanma tarihi 

henüz kat'iyetle belli olmamak
la beraber azaların İkincikanun 
ayında toplantıya davet edilece

ği muhakkak g(irülmektedir. 
Güzel San'atlcr Şurasında, 

memleketin umumi san'at mese -
lesi tetkik ve münaka~a edilecek, 

1 bazı kararlar verilecektir. Bu -
gün, memleketimizde san'at mu
hitleri san'at cereyanları yok de· 

necek bir haldedir. Halkta ve bil
hassa l)'lıinevverlerde güzel san
atlere karşı daha yakın bir a

Iiıka ve rağbet uyandırabilmek 

için, şümullü bazı hareketler ya-

pılacaktır. 1 
Şurada: Edebiyat, tiyatro.resim 

müzik, heykeltraşi mevzuları üze 

rinde duru'acak, her birinin bu
(Dcvamı 3 üncii sayfada) 

Muhtelif dereceli tahsil mü -
esseselerinde çalışan muallim, 

memur sayısı 30 bini geçer Ta
lebe sayısı ise bir milyon kadar. 
Bu bir milyon talebenin veiile· 

rini, ailelerini efe hesaba katınız. 
Görürsünüz ki, Türkiye •mek· 

tep• mefhumu ile yakından a

lakadar bulunan ne kadar geniş 

bir vatandaş kütlesi var! 
Bunları böylece kaydettikten 

-sonra, gelelinı ınevzuumuza: 

Son günlerde her kafadan bir 
ses çıkıyor: Mektepler erken 
açılacakmış, hayır geç açılacak
mış, ilk mektepler şu zamanda, 
ortalar bu zamanda .. Hayır öy
le değil, böyle .• 

MALA y A )Misafirler bugün Abideye mera. 

1 
. simle çelenk koyacaklar 

zmırde ~ ~ 
İzmir, 2 (A.A.) - İngiltere

nin Akdeniz donanmasına 

mensup ve Firkateyn kapta -
nı To,·er'in kumanda-;ında bu
lunan 31,100 tonilatolnk !\fa -

laya saffıharp gemisi, saat 9.30 
da Kösten adası açıklarında 

•Uyanık gemimiz ve hava • 
dan kara ve deniz tayyarelCTi· 
miz tarafından karşılanmış, sa
at 10.30. da limanımıza vasıl 
olarak 21 atım topla şehri se
lamlamıştır. Sahil bataryamız 
ayni atımla mukabelede bu • 
lunrnuştur. 

Büyük bir halk kütlesi, müş
tahkem mevki halini alışından 
beri bu liıııana ilk resmi ziya
reti yapan müttefik bahriyeli
ICTi alkışlamak i in sahil bo· 
yuna dolmu bolunu~·or u. 

Gemi, demir attJktan sonra 
mihmandarlarla İngiliz gene
ral konsolosu. bir motörle Ma
laya'ya gitmişlerdir. Kuman
dan Tover, beraberinde İngi
li% General Konsolo.u, maiyeti 
erkl\ııı ve mihmandarları ol • 
duğu halde, Konak iskelesin· 
de karaya çıkank sırası ile da
irelerinde Vali Ethem Aykut'n 
müstahkem mevki komutanı 

Tiimgeneral Rasim Aktogu'yu 
ve belediye reisi Doktor Beh

çet Uz'u ziyaret etmiş vilayet
te bir polis müfrezesi, kuman
danlıkta bir Iıöliik asker ve 
nmzika tarafından ihtiTam res-

mi ifa olunmuştur. 

Almanya 
Sovyet ~usga · 

, 1 13erlin, 2 (A. 

A.) - Haliha

zırda cereyan et 
rnekte olan Al 

nav - Sovyet 1 

: ticareti müza • 

k<!releri hak -

kında e<:nebi 

memleketler -

<le dolaşan şa -

yiaları yarı res 

mi Alman mah 
'!elleri .Hayal mahsulü> olarak 

tavsif etmektedirler. ı 
Bu mahfeller, bilhassa Dr. 

Funck'un Moskovayı ziyaret ede 
ceğine dair verilen haberleri tek 
zip etmekte ve pratik bir netice 
elde edilmediği müddetçe ne Al 
manların ne de Sovyetlerin bir 
tebliğ neşredemiyeceklerini te -
barüz ettirmektedirler. 

Hangisi doğru?. Ve yukarıda 
işaret ettğiiıniz alakadarlar küt -
lesi hangisine inansınlar?. 
Yapılacak iş basit: Maarif Ve

kileti, "'efradını cami, ağyannı 
mani• bir resmi tebliğ neşret -
melidir. 

Misafir filo 

İngilterenin Akdeniz kuvvet - ) 
!eri başkumandanı Amiral A. D. , 

limanımızda 

Cunnıgham idaresindeki Wars 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

lstanbula gelen ltalyan malları 
Gümrüklerden malların geri 
alınmasındaki sebeb nedir? 

Yeni Sürprizler 
• 
iKDAM 

En tanınmış ve sevilen fıkra 
muharrirlerini angaje etti 

Yeni tefrikalarımızı hazırlıyanlar eser
lerinin, şimdiye kadar çıkmış romanların 

en iyisi olduğunu temin ediyorlar 

Memleketin bUtun meseleleri, mevzu 
ları ile alakadar olan i K D A M 

yalnız ha 1 kın gazetesi olacaktır 

••••••• 
Daima Doğru ve Dürüst 

D KDAM yeni şekli için 
hazırlıklarını çok ilerletti 
Bize soru ·orlar: Yeni İkdamı •kimler çıkarıyor?. Hemen 

tavzih edelim ki, İkdamı yeni eller almıştır. Yeni bir kadro 
vücude getirilmiştir. Yeni İkdam yenyeni -ve hamba ka ma
hiyette olocaktır. 

SAMİMi TENKİT 



SAYFA z 

r- HADİSELER KARŞISINDA• 
DÜNYA MATBUAT! 

~-------------------------·l!!llOl!!'I • 
ikinci bir cihan harbi Un fiyatları 

düşmiye başladı 
Son seneler içinde, muahede· 

!erin çiğnendiğini, hudutların 
tahrip edildiğini, kıtalann hare· 
kete geçtiğini gördük. Müstakil 
devletlerin kolu bacağı kesildi· 
ğine, kuvvetin her yerde muzaf· 
fer olduğuna şahit olduk. Şu va· 
ziyette ikinci ~ 'r cihan harbinin 
şahidi mi olara ~ız? 

Bu harbe beyaz harp veya 
kansız harp diyorlar, doğrudur. 
Şimdiye kadar pek az İngiliz ka· 
nı döküldü. Bununla beraber 
Habeşistand•. İspanyada nehir· 
ler dolusu, 1'0le Çinde deniz gi
bi kan aktı. Alman tecemmu 
kamplarınd~ ı-er gün akan kan 
hendekleri dolduruyor. 

Bütün bu hadiseleri ayrı ayrı 
tetkik ve mütalea etmek çok 
yanlıştır. İspanyol iç harbi, İtal· 
::anın Af.rikada, Japonyanın As
yada yaptıkları tecavüz, Alman· 
yada yapılmakta olan eziyet gi· 
bi bütün kötü h§.diseler mücer· 
ret birer hadise değildir. Bunlar 
biribirine bağlıdır. Bu hadisele
rin unsurları korkunç bir bera· 
berlik teşkil ederler. 

Almanya, inatçı ve tahrikçi 
bir dosttur. Japonlarca ve İtal
yanlarca ordu karargahı Berlin
dedir. Gerek Japonyada, gerek 
İtalyada, bu ordu karargahının 
tasvip ve muvafakati olmadan 
bir iş görülemez. 

Almanlar Japonlara, İngiliz 
hükı1metinin muharebeye hazır 
olmadığını söylemişlerdir. İşte 
dünya sulhu için en büyük teh· 
like bu kanaatten doğmuştur. İn· 
g!liz siyasetinin başlıca hedefi 
bu kanaati izale etmek olmuş· 
tur. İngiltere sulhu ne kadar ar· 
zu ettiğini kili miktarda ispat 
etmiştir. İngilterenin sulh arzu· 
sundan aklı başında olan kimse 
şüphe etmez. Şimdi İngiltere, 
hazır olduğunu, en korkunç şart·· 
lar en felaketli vaziyetler karşı
sında göstermelidir. 

Avrupa, ikinci cihan harbinde 1 
de esas cephe olacaktır. Harp 
devam ettiği müddetçe ikinci de
recede olan harp sahalarının, ya
ni tali cephelerin şüphesiz ehem
miyeti ve tesiri olacaktır. Fakat 
asıl galibiyet veya mağlubiyet 
esas cephede, yani Avrupada ta
karrür edecektir. Esas cephede 
zafer kazanıldı mı, tali cepheleri 
biribirlnden ayırmak ve düşür
mek kolay olacaktır. Fakat esas 
eephe olan Avrupada bir ker.e 
mağllıp olundu mu, öteki cephe
lerde ne kadar zafer kazanılırsa 
kazanılsın, artık ehemmiyeti 
yoktur, herşey kaybolmuştur. 

Netice itibariyle, eğer bu da· 
vayı doğru bir zaviyeden tetkik 
edersek derhal görürüz ki bu da· 
vayı halletmek, ı1e Foreigen Of· 
fice'e, ve ne de kabineye düşer: 
bunu erk5nıharbiye reisleri hal
lı>debilir. Bu diplomatik ve siya
si bir mesele değil, bilhassa as
keri bir meseledir. 

Hiç şüphe yok ki, erkanı har
biye reisleri bu meseleyi daha 
evvelden tetkik etmişler ve ra· 
porlannı imparatorluk müdafaa 
komitesine arzetmi~lerdir. 

(Le Soir) 

Evdeki hesap çarşıya 
uymadı 

İngiltere, siyaset sahasında 

hisle hareket etmez, hadiseleri 

görür. sonra onlar üzerinde uzun 
umn düşünür, ve tartar. 

İngilterenin Japonlarla karar· 
!astırdığı prensip anlaşması, bu 
ruh dahilind~ gc~i~ bir manev
r<ıdır. 

İngiltere. Avrupada serbest 
lıar~ket etmek istiyor. Almanya 
ile İtalyayı imana getirecek ve 

iınparatnrlu!!u daha ivi müda~ 
fda cılPccktir. Bunun it,in de 

Uzak Şark gailelerinden kurtul
malıdır. İste bu yüzden ingiliz 
müzakerecileri ile Japon müza· 

kerecileri bu ittifakı kararlaştır

dı. Mika.do da, bunu alelacele 

tasdik etmiştir. 
Almanya, İngiltere aleyhinde 

Uzak Şarkta bir buhran çıkar
mak istiyordu. Londra tehlikeyi 

derhal bertaraf etti. 
İngiliz • Japon ittifakını ten

kit edecek olanlara Londra şu 
cevabı verecektir: 

Alman matbuatının tahrikine 
bakın, ve artık kararınızı siz ve

rin!a. 
Almanya, Tokyo müzakerele

rinin muvaffak olamıyacağını, 

vahamet kespedeceğini ve neti
celerinin sarpa saracağını hesap 
lıyordu. Fakat evdeki hesap çar
şıya uymadı. 

Paris • Soir 

Kabahatli olan kim? 
Amerikan ayan azaları Tokyo

da yapılan İngiliz - Japon ittifa· 
kını tenkid ediyorlar. Bu kfıfi 
derecede enerjik değil, diyorlar. 
Bu ittifak onları aldattı. 

Amerikan senatorları onu ten· 
kid etmezden önce vicdanlarını 
yoklasınlar, ve gafletin sebebini 
kendilerinde arasınlar. 

Zira bunu bizzat Amerika tah· 
rik etti. 

Birkaç hafta evvel İngiltere 
Amerikaya Tiençin işinde ener
jik bit· vaziyet almak teklifinde 
bulunduğu zaman Amerika ka
bul etmemişti. 

Dün şehrimizde! 
zelzele oldu 

Zelzele mıntakası lmralı 
ve Marmara adalarıdır 

Dün öğleden sonra, saaı 15,24 
te merkezi İstanbuldan 50 kilo
metre kadar uzakta olmak üzere 
hafif bir zelzele olmuştur. 

İstanbulda 5 kilometre uzak 
mın taka, İmrali ve diğer Marnı a 
ra adalarıdır. Zelzeleyi yalnız 

sisn»graf aleti keydetmemiş, ay 
ni zamanda, bina içinde bulu -
nan herkes hissetmiştir. Son gün 
!erde hafif, fakat sık sık zelze
leler olmaktadır. 

istik ıaı caddesinde 
bir hAdise 

Ekrem ve Nazlı isminde iki 
aşık dün İstikUl caddesinden ge 
çerlerken Nazlının eskiden ta
nıdığı Refik isminde bir gencin 
taarruzuna maruz kalmışlardır. 

Refik Ekreme saldırmış ve 
boğazını sıkmak istemiştir. 

Etraftan yetişenler kendisini 
yakalamışlar ve karakola gö -
türmüşlerdir. 

' 

Ekmeğin ucuzlaması 
da yakında kabil 

olacak 
Son günlerde zahire borsa -

sında un fiyatlarında her gün 
bir parça daha artan bir düşük 
li.ik başlamıştır. 

Bunun sebebi Anadoluda ye
ni mahsulün hazırlanması ve İs 
tanbula gittil<çe fazla miktarda 
sevkiyat yapılmasıdır. 

Bu sevkiyatın daima devam 
edeceğinden bir mi.iddet sonra 
ekmek fiyatlarına tenzilat yap
mak kabil olacaktır. 

00<>---

Köprü ile Kadıköy iskelesi 
arasında asma köprü 
Dünden itibaren Köprü üze

ri ile Kadıköy vapur iskelesi a
rasında bir asma köprü inşası

na başlanmıştır. Bu suretle va
purların güvertesinden Kadıköy 
iskelesine çıkacak yolcular ve
ya Köprüden vapurlara binecek 
olanlar merdiven inip çıkmadan 
Köprü üzerinden yapura ve va· 
purdan Köprü üzerine geçebile· 
ceklerdir. 

İnşaat kısa bir zamanda biti 

rilecektir. 
--00--

Kaymakamlar dun beledi. 
belediyede toplandı 
Kaymakamlar dün belediye

de bir toplantı yapmıştır. Top
lantıda deniz kazalarının sık sık 
vukua geldiği ileri sürüldü, plaj 
!ardaki sıhhi imdat teşkilatının 
esaslı bir şekilde takviyesi kay· 
makamlardaır istenmiştir. 

Kaymakamlar eğlence yerle
rinin tarife!erile yakından ala
kadar olacak, meşrubat fiyatla
rında yüzde on, içki fiyatların
da yüzde on beş tenzilat yaptıra 

caklardır. 

--00--

Dun akşamki yangın 
Dün akşam saat on dokuzu 

10 geçe Beyazıtta askeri tıbbiye 

binasında bir yangın çıkmıştır. 

Mektebin mutbak kısmındaki ba 

calardan birinin kurumları an

sızın tutuşmuş ve çıkan alevler 

etrafa yayılmağa başlamıştır. 
Bu sırada itfaiye de yetişmiş 

ve tehlike tamamen bertaraf e

dilmiştir. 

·-----------·-------------· ı BiRA~ DA Ml:Z:AH: 

··----------····-----------· Kadın Memurlar Vazifeleri Başına Boyalı Gelemiyecekler. 
- Gazeteler -

.... "';-... 
• ~ .. 

·~ • 
1.,41.jj/( ' 

<1iM)'1t! 

, 

- Pardon Bayan, birisini mi aradınız? 
- Ayol ben daktiloyuın, işime geldim!* 

' 1 

İKDAM 

Haklı deöil mi? 

E·enköy 
fırınlarından 

şikayet 
Erenköyünde okuyucuları -

nızdan E. E. imzası ile aldığı

mız bir mektupta deniliyor ki: 

~ Erenköyünde birçok fırın

lar vardır. Fakat bunların son 

zamanlarda çıkardıkları ek • 

mekler herhalde aceleye gel· 

ıniş oluyor ki, pişmeıniş bir 

şekilde satıcılara veriliyor. Ek

mekçilerin bizim evimize ka

dar getirdiği bu ekmekler yü

zünden tabii müşterilerle ek

mekçi arasında (hamur), olup 

olmadığından mütemadiyen 

münakaşalar oluyor. Hatta kav 

ga da çıkıyor. 
Maamafih biz de son zaman· 

lardıı !.§in kolayını bulduk. Ta 

Kadıköyünden ekmek alıp e· 

viıııize kadar götürüyoruz. Bu 

erkeği olan ve ber gün işine 

gitmek mecburiyetinde bulu
nanların yaptığı İŞ· Erkeği ol
mıyaıılar ne yapsın? 

Asaba Erenköyündeki fırın

ların çıkardığı ekmeği kontrol 

edecek belediye amiri yok mu
dur? 

Herhalde alakadarların bu 

işi nazarı dikkate alacağuıa e· 
minim. 

Okuyucumuzun mektubunu 

aynen neşrediyoruz. Ekmek -

!erin pişmiş olup olmaması ve 

hatta belediyenin tesbit ettiği 

kaliteye muvafık olup olmadı

ğı en ufak bir kontrolle anla-

1,\llır kar,aatindeyiz. 

Haklı dei!ıil mi ? 

"·=====~' 
KISA HABERLER 

* Maarif Vekfıleti Gi.izEl 
Sanatlar umum müdürü Suut 
Kemalettin Ankaradan ş.ıhrimi
ze gelmiştir. 

Umum müdür Akademirk ba
zı tetkikler yapmaktadır. * Mülga Darülfunun müder· 
rislerinden terbiyeci İsma•l Hak 
kı Baltaı:ıoğlunun Maarif VPka 
!eti tarafından mühim bir vazi· 
feye tayin edileceği söylePn'.ck
tedir. * Şehrimize dün dört İngi
liz mebusu gelmiştir. Meb\l~l'.ll'a 
belediye turizm şubesi memur -
!arı tarafından şehrimizin mute 
na tarihi yerleri gezdirilrr.ıştir. 

* Bu seneki hayvan v~·.·gile
ri ayın on birinde Beykozıfa. on 
sekizinde Kartalda, yirmi beşin· 
de Kemerbu".gazda, eyli'ılüıı '.i

rinde Bakırköyünde, sekiz;.nde 
de Yalovada, on beşinde Ça!alca 
da açılacaktır. 

* İstanbul mebusları dün 
Bakırköy parti binasında halkın 
dileklerini dinlemişlerdir. Cuma 
günü Üsküdar parti binasında 
halkla temas edecek olan mebus 
!arımız pazartesi günü Yalovaya 
gideceklerdir. * Ayvansarayda Kalafatçı 
Yahya ustanın tamirhanesinde 
çalışan Hüseyin . isminde bir a· 
melenin başına dün tamir için as 

kıya alınan motörlerden biri ka 
zaen düşerek yaralamıştır. * Çeşme meydanı caddesin
ae o~uran ~ ükrü l\.a va dün. Ta 
vukpazarır.d" oturan Mehmet 
Yıldırım tarafından dövülmi;ş -

tür. 

Suçlu Mehmet Yıldırım ya -
kalanmıştır. * Fatihte Dil yokuşunda o

turan 12 yaşında Cihad ismin -
de bir çocuk dün Kumkapıda 

denize girmiş ve yüzerken başı· 
nı tas ve midyelere vurarak ya 

İngiltere ile 
ticaretimiz 

İngilizler mühim mik
tarda mal alıyorlar 
İngiltere ile aramızdaki tica

ri münasebetler son günl~de 
çok artmıştır. İngilizler birçok 
ihracat maddelerimizden mü -
him miktarda satın almaktadır
lar. Eskiden bizden pek az tütün 
alan İngilizler bu vadide mü -
him taleplerde bulunmağa baş 
lamışlardır. 

İş bu kadarla da kalmamış 
şehrimizde bi.iyük bir İng:Jiz tü 
tün şirketi kurulması kararlaş

mıştır. 

Bu şirket her sene memleke
timizden mühim miktarda tü -
tün mübayaasında bulunacak -

tır. 

İngilizler bazı Avrupa mem· 
leketlerine yaptığımız diğer ih 
racat maddelerimiz üzerinde de 
tetkikler yapmaktadır !ar. Bu 
maddeler üzerinde de İngiliz -
!erle alışveriş yapılacağı ümit 
edilmektedir. 

--000--

Vali E yup be· e jiye teşkilatı 
ile alakadar alacak 

Vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar Eyüp kazasındaki bele
diye teşkilatının faaliyeti ile ya 
kından meşgul olmaktadır. Va
li, İstanbula geldiğinden bir müd 
det sonra Eyübe gitmiş, kayma 
kam, parti erkam ve belediye 
memurlarile konuşmuştur. E
yüp kazası dahilindeki yolların 
tamiri, sokakların temizliği i
çin belediye yirmi beş bin lira
lık yardım yapmıştır. 

1 

Cihangir - Edirnekapı otobüs 
seferi eri başlıyor 

Belediyedeki otobüs komis -
yonu dün toplanmış, Cihangir -
le Edirnekapı arasında işliye -
cek otobi.isleri tetkik e~miştir. 
Bu hatta on dört otobüs çalıştı

rılacaktır. 

Edirnekapı ile Fatih beş, Be· 
yazıt altı, Eminönü yedi buçuk, 
Tepebaşı on, Cihangir on iki bu 
çuk kuruş olacaktır. 

3 genç ölümden 
kurtuldu 

Dün Kadıköyünden Köprüye 
gelmekte olan Denizyollan ida-

. resinin Moda vapuru kaptanı a· 
kıntıya kapılan bir sandaldan im 
dat istendiğini görmüş ve Mar
maraya doğru sürüklenmekte o
lan sandala yetişerek içindekile 

ri kurtarmıştır. 
Limana getirilen sandalda üç 

gençten başka kimse bulunma -
dığı görülmüştür. 

Sandalcıların kendileri ol -
madan sandallarını kiraya ver • 
meleri memnu olduğundan san· 
dal sahibi hakkında tahkikat ya 

pılınaktad.IT. 

Çocuk esirgeme kurumu 
Temmuz 16 dan 31 temmuza 

kadar onheş gün zarfıda çocuk 
Esirgeme Kurumunun Ankara
daki Genel Merkezine müraraat 
eden 552 hasta çoruk Kurdmun 
polikliniğinde muayene ve tedavi 
edilmiş ve 1858 süt yavrusuna 
süt damlasından 1050 kilo pas
törize edilmiş çocuk sütü veril -
miştir. Çocuk sarayındaki sıcak 
banyoda 1151 çocuk ve anası 

banyo almıştır. Üç çocuğa para 
yardımı ve çocuk sarayı bahçe
sindeni yüzme havuzunda 3.000 
çocun öğretmenin eli altında 
.her gün yüzme öğrenmekte bu 
!unmuş bu suretle kurumun ha -
yırkar eli ile yardım gören ço· 
cuk saynsı 15 günde 6564 çocuğa 
varmıştır. 

ralanmıştır. * Mari isminde bir kız Köp
rü Boğaziçi iskelesinin merdi -
venlerinden vapura yetişmek Ü· 

zere acele ile inerken düşmüş 

ve yaralanmıştır. 

/Adliye koridorlarında 
1 24 SAAT 

•.t. ~ • ' • • . •• • 1 • . 

Yine sarhoşluk 
güzünden 

İki arkadaş hadise 
çıkardılar 

Fazla sarhoşluk yüzünden 
gece vakti Beyoğlunda hadise 
çıkaran iki arkadaşın muhake • 
mesi dün asliye dördüncü ceza
da yapılmıştır. 

Suçlular Kazım ve Ferit is
minde iki eski ahbaptır. Bunlar; 
evvelki gün Beyoğluna çıkmış
lar, müteaddit meyahnelerde 
içmişler ve saat 22 ye doğru a· 
ralarına bir de kadın alarak eğ
lenmek üzere; Kazımın eskiden 
tanıdığı Akabi isminde bir ran 
devucu kadının evine gitmeğe 

karar vermişlerdir. 
Fakat bunlar Galatasarayda 

Tomtom mahallesinde oturan 
Madam Akabinin sokağına gel
dikleri vakit sarhoşlukla Akabi
nin evinin kapısı yerine yanın~ 
daki kadastro memurlarından 

Ahmedin kapısını çalmışlardır. 

Ahmet kapıyı açıp da karşı
sında tanımadığı iki kişi görün 
ce şaşalamış ve ne istediklerini 
sormuştur. 

Kazım buna cevaben Akabi
yi aradıklannı söylemiş, Ahmet 
de böyle bir kadın tanımadığı· 
nı söyliyerek içeri çekilmek is • 

temiştir. 

Fakat Kazım buna mani ol • 
muş ve: 

- Sen bu kadını saklıyor mu· 
sun? Diye Ahmede bağırmıştır. 

Ev sahibi kendisini sükunete 
davet etmişse de Kazım aldırma 
mış ve nihayet iş kavgaya dö -
külmi.iştür. 

Kavga esnasında Kazım 

Ahmedin elini de şiddetle ısır -
mıştır. Komşular ve mahalle hal 
kı bu gece kavgasına merak e
derek kapıya toplanmışlar; bu 
esnada da mahalle bekçisi Ali 
Yükel de yetişmiştir. 

Fakat Kazım bekçiyi görün· 
ce onun, hir şey söylemesine 

meydan vermeden ·üzerine atıl

mıştır. 

Zavallı bekçi hemen imdat 
_çağırmış, ytişen polisler iki 
sarhoşu karakola götürmüşler
dir. Bu aralık Kazım Aliye hi

taben: 
- Ben mebusum ... Sen ya

rın görürsün .. 
Diye kendisine mebus süsü 

de vermiştir. 
Mahkemede davacılar ve şa

hitler hadiseyi bu şekilde anlat 
mışlardır. 

Suçlulardan Kazım sarhoş ol 
duklarını itiraf etmiş ve Madam 
Akabiyi evvelden tanıdığını ve 
kapısını çalıp açılmadığını gö
rünce gitmek isterken; yandaki 
evden çıkan Ahmedin tecavüzü 
ne maruz kaldıklarını iddia et

miştir. 

Biliıhare müddeiumumi Ka • 
zım ve Feridi.n ceve tecavüz• ... 
den beraetlerini vazife halinde
ki bekçiye ve Ahmede tecavüz
den dolayı da czalandırılmaları

nı istemiştir. 
Müddeiumumi aynca Kazı • 

mın hemen tevkifini de talep 

etmiştir. 
Suçlular vekil tutacaklarını 

söylediklerinden muhakeme cu
ma gününe bırakılmıştır. 

---COO'---

Satie yolsuzluğu 
Satie yolsuzluğu hakkında 

müddeiumumilik tarafından ha
zırlanan iddianamenin tebyizi 
dün ikmal edllmiştir. 

z İddianame 80 sayfaya baliğ ol 
maktadır. Maznunların muhake 
mesine pek yakında başlanacak 

tır. 

Otomobil çarptı 
Ali Abdurrahman oğlu Na

zım isminde bir arabacı dün Bü 
yükderede asfalt cadde üzerin
de süt arabasına binerken ar -
katlan gelen şoför Nurinin ida· 
resindeki 1198 numaralı otomo· 
bilin çarpmasile muhtelif yerle 

rinden yaralanmıştır. 

1 AGUS'l'US IS::'iı' 

-: -. - - . ~ - .. ~ 

_Dış ·-. Politika" 
. " r 

Akdenizde iki taraflı 
Manevralar 

İtalya yarımadasının şimalin· 
de Po nehri havzasında yanın 

milyona ]yakın İtalyan askeri 
kuvetinin manevralarile, Akde
nizde yine İtalya hıup ıenıile -
rinin manevraları ayni zamana 
tesadüf eylemektedir. 

Karadaki manevralann hıe • 
'defi, çıkacak bir harpte, İtalya 
ordusunun, Fransaya taarruz ve 
ya nıildafaa vaziyetini tayin, tes· 
bit eylemektir. Almanya ve İtal· 
ya kuvvetleri, kendi hlikfunetle
rinin hazırlamakla me§gul olduk 
ları taarruz harbinde, birlikte 
yürüyeceklerdir. Avrupanm ka· 
ra kısmında İtalya ve Alınan as
keri kuvvetlerinin umumi ku -
nıandaıılığının bir Ahnan Gene• 
rali, Akdenizdeki harpte ise, İ· 
talya Amirali tarafından idaresi
ne karar verildiği anlaşılıyordu. 

Faşist İtıı.Jya hükumetinin Tri
yestede Almanlara on seı:e için 
bazı müsaadeleri ihtiva eden bir 
anlaşmayı imzaladığı söyleni • 
yordu. Triyestenin, Almanya 
askeri ve bahri generallerinin, 
amiraller:nin, erkanıharp zabit • 
!erinin dahi bir merkezi haline 
getirilmiş olduğu görülüyor. Ad
riyatik denizile Akdenizdeki de· 

. niz harbine ait hazırlıklarda 

dahi, Alman askeri ve bahri kuv
vetlerinin birlikte harekette bu
luııacağma bu keyfiyet bir de • 
!ildir. 

Faşist İtalya hükilnıeti siyasi 
işlerde olduğu gibi, askeri ve 
bahri hususlarda dahi, Nazi Al
manya'nın tesirine, hatta ku • 
mandasına tabi bir hale gelmiş· 
tir, diyebiliriz. 

Akdenizdeki İtalya harp gemi
lerinin yapacakları manevralar· 
daki plan şudur: 

Sicilya ile Malta arasında, son• 
ra, Malta ile Libya arasında bu· 
lunan Akdeniz sahasını mefruz vt 

bittabi İngiltere ve Fransa do· 
nanmasına kapalı bir halde bu -
lundurmak, bu denizi ikiye ayır· 
mak, şarki ve garbi Akden,izdekl 
İngiltere ve Fransa harp gemi -
)erinin muvasala yolunu kese • 
rek,iki cihette muhasara edil -
miş, hareketten iskat olunmuş 
bir hale getirmektir. 
Almanya'nın topçu generalle -

rinden Man Ludvig, •Alman 
harp tekniği• aylık mecmuasın· 
dıı neşreylemiş olduğu mühim 
bir makalede, ehemmiyetli do· 
kümanlarla Akdelıde iptidai 
maddeler işini tetkik ediyordu. 
Generalin bu tetkikindeki şu 
cümleler, İtalya donanmasının 
Akdenizdeki manevralarının ga
yelerini de tayin ve tevsik ey • 
lenıemize yarar: 

• İngiltere bahriyesinin ve 
harp gemilerinin, harp vukuun
da Süveyş kanalı ile, Cebelütta
rık boğazını kapatması keyflye -
tini dü~ünerek baTeket lazımdır. 
İngilterenin şimali Afrika ile 
Türkiye'den, donanmasına la • 
zım olan kömürü tedarik eyle • 
ınesi mümkündür. İtalya bu va • 
ziyette değildir. İtalya, donanma
sına ve ordusuna lazım olan de
mir ile petrolden dahi, Cebelüt
tank ve Süveyş kanalının kapa• 
tılmasile mahrum kalacaktır. 
Mihver devletlerinin donanması 
Akdenizde, İngiltere ve Fransa 
donanmasına karşı zafer kazan· 
dıktan, tefevvük temin eyle • 
dikten sonra, derhal iptidai.mad 
deler kaynaklarını işgal eyli • 
yecektir'" Alınan topçu generali
nin yazıları, düşüı .. celeri, muka· 
bil manevralara başlamakta olan 
İngiltere ve Fransa harp gemi· 
!erinin alacakları vaziyeti de ta• 
yin etmemize ya:rıyabillr. 

Malta açıklarına muvasalat e
den Fransız harp gemilerile, İs· 
kenderiye açıklarındaki İngilte
re Filosu, İtalyanların, Akdeni
zi ikiye ayırmak, İngiltere ve 
Fransız donanmasına kapatmak 
Jıususundaki ınanevrasını aklın 
bırakmak, mukabele etmek hare

ketlerini, tecrübelerini yapacak

lardır. 

Bu manevralarda iki taraflll 

yüzlerce denlı tayyaresi dahi 
.faaliyette bulunacak ve maneY• 

(Devamı 6 ncı sayfada).. 
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Bayburtta bir hadise Almaiıyanın hedefi 
Şehy Eşref' gönderilen müfrezeyi Slovakyayı işgal mi? 

esir, silahları iğtinam etmişti 
da, bütün medeni lıayatı içtima
iyede, bu, böyle değil midir? 

Bir popun, bir fırkanın; li
derlerile temas ve münasebete 
gelmesinden; kuvvei teşriiyenin 
başka kuvvetlerin tahtı tesirin -
de hareket etmiş olduğu zannı
nın teveJJüt edeceği vahimesin
den ve bunun enzau ağyarın 

calibi dikkati olacağından, ne -
den havfediliyordu? Bu efendi
ler, tecdidi intihabı ve mebus -
ların intihabmı, temin etmiş o
lan, teşkillit kuvvetinin; tahtı 
tesirind" görülıııeği, mutena şe 
ref ve haysiyetlerine miinafi mi 
buluyorlardı? 

Mebusların, memleket dahi
linde, kuvvetli bir milli teşkiUl
ta mensup olduklarını ve o teş
ki!Atı şamilenin tesbit eylediği 
muayyen gayelerden aynlamı -
yacağını ve her ihtimale karşı, 
o teşkilat. kuvvetinin tahtı teııi
rinde hulunduldarını, açık bir 
vicdan ve alınla illin etmenin, 
asıl bunun, dahilde ve hariçte 
en büyük itimat ve saygıyı le -
min edebileceğini, bu efendiler, 
takdir edemiyorlar mıydı? 

Ve asıl, bu salilbeti vicdan ve 
kanaatte bulunup muayyen ıa
yei ınllliyeyi temin yolunda, her 
tehlikeyi iktihama hazır bir hal 
ve vaziyet alınmadıkça, Mecli • 
sin, kendisinden beklenilen hi
ılematı ifa edebilmesine imkan 
olaınıyacağını anlamak, kehane
le mi, yoksa, vaki olduğu gibi, 
lecavib ve baakrete ıniskince 

mutavaate mi vabeste idi? 
Bu efendiler, benim, şahsan 

mebuslarla temasta . bul~ınmamı 
ll'l'Zll etmiyorlar ve yine hlikfı ~ 

met ve bazı efendiler, benim, İs 
tanbula da gitmemi caiz görmii 
yorar. Ancak, salahiyeti vasia 
ile bir murahhasın gönderilme
Jini tavsiye ediyorlar. Doğrusu 
bu noktadaki akıl ve ferasetleri 
ne diyecek yok! Gönderdiğimiz 
murhhaslar değil midi ki, mil
let vekillerinin düşman pençe -
sine girmesine birinci derecede 
müessir olmuşlar ve en nihayet 
kendi şahıslannı bile müdafaa 
tedbir ve çaresini tatbikten adz 
oldııklarını isbat eylemişlerdir. 
Meb'usların, hotlıehot davet

lerinde, iğfal ve emrivaki ihdası
na muvaffak olamadıktan sonra, 
bizim tarafımızdan tebligat icra 
ettirmeği, talepte de gösterilen 
nezaket pek ince değil midir? E
fendiler. 

Muhterem Efendiler, İstanbu -
lun temas ve izahında bulundu
ğumuz can sıkıeı vaziyelile uğ
raşırken, memleketin aksayi 
§arkında da, bir yalancı peygam
berin ihdas ettiği mühimce ve 
kanlı bir vak'a cereyan ediyor
du. Buna dair On Beşinci Kolor· 
du Kumandanlığından mütead -
dit raporlar vürut ediyordu. Bay 
burda dört saat mesafede - Hart 
karyesi - vardır. Bu karyede 
mukim E§ref namında bir şeyh
tiililı: telkinatında bulunuyor -
muş, Bundan müteessir olan Bay 
bu1'1 müfli ve uleması, şeyhi cel
bederek isticvap eylemek için 
teşkil .,yledikleri bir heyeti, 
Harta göndermişler ve bükllme

ti mahalliye nimma şeyhi da -
vet etmişler .• Şeyh bu davete 
icabet etmemiş .• bükUmeti ma

halliye 50 kişilik bir müfreze 
röndenniş. Bundan büsbütün 

münfail olan şeyh, müridanile 
birlikte müfrezenin esliha ve 
ıniihimoıatmı almış ve efrat ve 
zabitanını esir ve bazılarını şehit 

etmjş,. Bunun üzerine, civardan 
bazı kıtaat, Bayburda sevkohın

ınakJa beraber m~elenin kan 
dökiilmeksizin, muslihane halli 

ı 

I 

tercilı edilmiş .. Şeyh nezdine u
leına ve ümeradan mürekkep 
birkaç heyet gönderilmiş.. hü -
kumete mutavaali için nasayih
te bulunulmu, .. on altı gün, bu 
suretle zayi edilmiş, en son gi -
den, Erzurum kadısı heyetinin 
de ricası Şeyh Eşref üzerinde 
müessir olmamış. Bilakis şeyh, 

bunlara hitaben: •Hepiniz ka -
firsiniz! kimseyi tanımam, itaat 
etmem, harbedeceğim. Allah, ba
na şeriat ilanına memursun de· 
di.> tarzında bir liltimatim ver -
meklc beraber, bir taraftan da 
köylere, eıısahibi şeriat» ve •meh
dii muntazar:t imzalarile birta .. 
kım beyannameler göndererek 
halkı iğfal ve kendisine iltihak 
ettirerek isyan etmiş .. Bunun ü
zerine, bizzat Bayburda gelip 
Dokuzuncu Fırkanın kuman -
dasını alan Kaymakam Halit 
Bey, 25 Kanunuevvel 1919 gü
nü, kifi kuvetJe Harta hareket 
eder. Şeyh, topladığı asilerle mü 
dafaaya karar verdiğinden top-,. 
çu ve piyade kuvvetlerile musa
deme ve muharebeye iilıtiyaç ha
sıl olur. Bu esnada, şeyhin mü -
ritlerinden birtakımları da Har 
ta yardım etmek üsere civar 
köylerde içtima ıeclerler. Niha -
yet, Kaymakam Halit Beyin doğ 
rudan doğruya Bayburttan, ba
na gönderdiği 1 Kiinımusani 920 
tarihli şifresinde dediği gibi, 
•Hart meselesi, yalancı peygam
berin ve oğullarının ve tevabi -
inden bazılarının itlau ve Har
tın teslimile neticelenmiştir.• 

Türk- Yunan 
dostluğu 
(Baştanfı 1 inci sayfada) 

Türk milletine dış siyasetle şu 
~olu tay in ve tesbit ile, ilan et
mişlerdi! 

• Yurtta sulh, cihanda sulh .. > 

Türkiye Cümhnriyeti, ı..a ~ 

rici siyasette, bu yolda yürü -

mekten, inkişaftan inhiraf eyle

memiş, 1930 da esasları kurulan, 

hazırlanan, seneler geçtikçe kuv 

vetlenen , feyiz veren Türk - Yu

nan dostluğu knvveılenmiş, Yu

nanhlar dahi: 

- •Yurtta sulh, cihanda sulh .. > 

diisturt\na, esaslarına gÖTe hare· 

ket eylemişler, bıı yoldan ayrıl
mamışlardır. 

İki milletin dostluğu son sene

lerde o kadar fazla kuvvetlen -

miştir ki, siyasi mukadderatla

rını birleştirmişler, bu iki mil -

letten birisine gelecek hir tehli

ke, bir tecavüz her ikisine şomil 

sayılarak bu yolda kararlarını 

açıkça ilan etmişlerdir. Bu ka -

rar, yakın veya uzak hiçbir mil

leti ve memleketi tehdit, teca -

viiz fikrine dayanmamaktadır. 

Bilakis, bu iki memleketten ve 

"milletten birhine karşı yapıla -

cak herhangi tecavüze, iki mille

tin bi~ millet halinde karşı du-
' racaklarmı istihdaf eylemekte -

dir. Atina sefirimizin aynlınası 

münasebefile verilen ziyafette 

Yunanlı dostlarımızın, Yunan 

gazetecilerjnin, münevverleri -

nin, Yunan milletinin, iki mem

leket ve milletin dO!itluğuna ver

dikleri lııymd, ehemmiyet, yap

tıkları samimi tezahüre teşekkür 

ve mukabelede bulunmağı, ö-
denmesi lazım borç, yapılması 

elzem bir vazife bilmekteyiz. 

ikdam 

Almanlar Slovakyayı Macarlara 
Vermeyi de düşünüyorlar 

Varşova, 2 (A.A.) - Dant -
ziger Vorposten gazetesi, •Po -
lonya, Dantz.igi Leh - Dantzig 
ekonom1k camiasının elinden al 
mak mı istiyor?. başhğı altın

da 111!Şrettiği bir yazıda Polon
yanın Amada fabrikası gümrük 
kontrolünün kaldırılmasını Dant 
zigin ekonomik icabatına muga
yir olduğunu, zira fabrikanın 

P-0lonyaya milyonlarca gölden 1 
yiyecek maddesi ihraç etmekte 
olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

Buna binaen, Polonyanın is
tediği şekilde Dantzig malJlla 

boykotaj yapılması yeni bir e
konomik istikamet aranmasını ve 

' Almanya - Dantzig gümrük hu
dudunun kaldJrılınası muvafık 

olup olmıyacağının tetkikini in 
taç edebilecektir. 

Varşova, 2 (A.A.) - Leh ma 
makları son zamanlarda B. U. N. 
Tedhiş teşkilatı azasından bir 

ç<>k Ukranyalıyı Polonya aley-

hinde ve Hitler lehinde tahri
kat yapmak suçundan tevkif ey 
!emiştir. 

Verilen malumata göre, suç
luların üzerlerinde ve evlerinde 

' bulunan vesikalar bunların Al -
man ajanlarile münasebette bu
lunduğunu kat'i surette isbat ey 
lemşitlı. 

İtalyanlar 
provası 

Fransayı istila 
yapıyorlar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 
Alp geçitlerinden inen düşnan 

Tarinaya doğru ilerliyerek Lo
taret ve Granero geçitli!rinden 
Piemontıe'a girmiş Cenevre ve 
Cenis dağlarında İtalyan istilı -
kamlarmı tahrip etmiştir. 

Tabii hava kuvvetleri hare
kfıtm bütün safhalarında b:!§lı

ca rolü oynıyacaltlardır. 

Po ordusunun kıs:rnıkülHsi o 
zaman müdahale ederek Alplara 
d<>ğru harekete geçecek ve kat'i 
neticeyi Asti - Casale h;ı.ttında 

70 kilometrelik biT cephede is -
tihsal etmeğe çalışacaktır. Bir 
taraftan da bu orduyu icap eder 
se takviye etmek üzere Po m>in 
takasından muhtelif cüzütam -
lar Alplara doğru ilerliyecektir. 

Manevraların üçüncü safha
sı, söylendiğine göre, zaferden 
istifade harekatıdır. Yani kıta

lar tekrar Alplara çıkarak gar
be doğru ilerliyeceklerdir. 

Yeni Tibet olan Po ordusu 3 
motörlü kolordu, 1 czırhlu ko_l
ordu, 1 chafii ve serh golordu, 

1 ekendi vesaitine bindirilmiş,, 
kolordu ve muhtelli piyade cü
zütamlarından mürekkeptir. 

Bunların arasında 30 .Siyah 
gömlekliler• alayı bulunmlkta -

dır. 

Bu hususta İtalyanlar tama
mile motörleştirilmiş kı,talarla 

ilk tecrübeyi İspanya harbi es
nasında yapmışlarsa da bu tec
rübe pek kısa ölçüde yapılmış

tır. Bu sefer, İtalyan gazetele
rine göre, •sekiz gün zariında 
12.000 motöT işliyecektir. 

Filistin de 
hadiseler 

Yahudiler her tarafı 
bombalıyorlar 

Kahire, 2 (A.A.) - Kudüs -
ten Mokattama bildirildiğine gö 
re Yahudiler bu şehrin Faslı -
Jar la meskun mahallesinde bir 
bomba atmışlardır. 

Polis, Sionist tedhişçileri te
şekkülünün birkaç beyannameı;i 
ni ele geçirmiştir. 

Son zamanlardaki suikastle
rin bu teşekkül tarafından ter
tip edildiği bu beyannameler -

den anlaşılmıştır. 

Memlekette zelzele 
Ankara, 2 (A.A.) - Bugün 

saat 15 ile 15.10 arasında İstan

bul. Kütahya, Kocaeli ve İnö
nünde hafif bir zelzele olmuş -_ 

tur. 

İtalyan erkanıharbiyesinin 
doktrinine göre bombardJman 
taYYarelerinin cephe yarıldığı 

zaman birçok ahvalde orta de
recedeki topçu kuvvetlerinin ye 
rine mtwaffakiyetle ve büyük 
farklarla kaim olmaları lazım -
d1r. 

Roma, 2 (A.A.) - Mussolini 
bizzat kullandığı bir bombardı
man tayyaresile bu sabah as -
keri manevraların yapıldığı sa

hanın üzerinden uçmuş ve iki 
saat kadar harekatı tal<ip ettik
ten sonra manevralarda hazır 

bulunmak üzere gelen kral ile 
g-Oriişmek için ca·meri tayyare 
meydanına inmiştir. 

Mussolini, kral ile bir saat gö 
rüştükten sonrh tayyare jle Ri
miniye dönmüştür. 

Paris, 2 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdığına göre askeri Fransız 

mahielleri İngiliz ve Fransiz do

nanmalarını mümessilleri ara
sında son günler zarfında Mal

tada yapılan görüşmelere büyük 
bir ehemmiyet at.fetmektedirler. 

Ayni mahfellere göre bu görüş

meler Oran üssü kumandanı 

Fransız generali Duval ile İn;g:i
liz kontramirali Woodehouse a

rasında bugün Cebelüttarik'ta 

başlıyacak olan görüşmelerle a
lakadardır. 

Maarif Vekili bu 
sabah geliyor 

Vekil bir kaç gün 
istirahat edecek 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü

celin bu sabahki trenle .Aııkara
dan şehrimize gelmesi beklen -

mektedir. Vekil, Fenerbahçede
ki evinde birkaç gün istirahat e

decek ve sonra Ankaraya döne
cektir. 

Vekilin buradaki istirahati es 

nasında şehrimizdeki maarif mü 
esseselerinde bazı tetkiklerde bu 
lunması da muhtemeldir. 

lnegölde zelzele oldu 
İnegöl, 2 (A.A.) - Bugün bu 

rada 15.10 da ve 20 saniye de
vam eden şiddetli bir zelzele 
olmuştur. Hasar yoktur. 

İngiliz askeri 

...... _,., __ ., 

!_ş_A RETLER 

Bira ve umumi sılılıat 
Bira fiatlannın 17,5, hatta 16 kunı\Ş3 in,eceğini duyanlardan 

sevinenler görüyoruz ve halimize acıyoruz. Zavalli bizler, dünya 
piyasasından nekadar uzaktayız. Başka memlekellerin yaşayış şart
larını ne kadar bilmiyoruz!.. 

Bira vakıa mayidir ve şişelere konmadan evvel büyük sınai a-

h t• s f ı meliye geçirir. Fakat ne de olsa ilk maddesi itibarile bir toprak eye } ovye -mahsulüdür ve biz de ziraat memleketiyiz. Bizim gibi ziraat mem-

R "d" leketi olan Fransada, bizimkilerden büyük bir şişe biranın kaça saUSya ya gı ıyor tıldığıuı biliyor musunuz? Lokantalarda ı,75 franga yani bizim pa-

Londra, 2 (A..A.) - Başvekil, 

Moskovaya gidecek olan İngiliz 
askeri heyetinin cumartesi veya 
pazar günü Londra'dan hareket 
edeceğini Avam Kamarasına bil
dirmiştir. 

Lond:ra, 2 (A.A.) - Kabine, 
cuma günü parlamento talli dev 
resine girmeden evvel son haf
tahk içtimaını bu sabah akdet -
miştir. 

Par!amentonun ati! devresi 
esnasında 3 ilkteşrine kadar hiç 
bir içtima derpiş edilmemek\e
dir. Bununla beraber beyne! -
milel vaziyet icap ettiği takdir
de nazırlar kolayea davet edi
lebileceklerdir. 

Çemberlayn ile Lord Halifaks 
sayfiyeye gitmeden e'VVel bir 
müddet daha Londrada kalacak 
!ardır. Bir müzırl<ere için top -
lanmak icap ettiği zaman hüku
met er.kanının büyük bir kısmı 
birkaç saat içind.e hükumet mer 
kezinde bulunabilecektir. 

Bu sabahki toplantı esnasın
da kabin Lord Halnaksın Mos
kova ve Tokyo müzakereleri hak 
kında verdiği izahatı dinlemiş

tir. 
Kabinenin dahili mahiyette 

bazı tedbirlerin ve bilhasşa harp 
zamanında milletin teşkilatlan

dJrılınası meselesinin tetkikini 
de ikmal ettiği zannedilmekte -
dir. 

Polonyaya iltica 
· eden Çekler 

Fransa ve İngiltereye\ 
gitmek istiyorlar 
Varş<>va, 2 (A.A.) - Slovak

yaya iltica etmiş olan ve arala
rında Beneş'in Kuzeni de bulu
nan birkaç yüz Çek, gizlice Po 
lonya hududunu geçerek Kato
viçe gelmişlerdir. Bunların ba
zıları Fransaya veya İngiltere
ye gitmek istemektedirler. 

Müleciler, müşkül vaziyette 
bulundukları için bir Leh yaı·

dım komitesi teşekkül etmiştir. 
Komite, Çek artistlerinin iş

tirakile 3 ağustosta bir Leh -
Çekoslovak gecesi tertip edecek 
tiı-. 

Maarif Vekaleti 
(Baştarafı l inci sayfacla) 

gün muhtaç olduğu yardım ve 
müzaheret esasları tesbit edile
cektir. Bilhassa, memlekette gü
zel san'atlerle uğraşanları teşvik 
edicı tedbirler alınacaktır . Bu -
gün güzel san'atlerin her şubı;

sinde eleman azlığı vardır. Bu
nun sebebi, güzel san'atlerin, 
müntesiblerine maişet temin e
demediği kanatidir. 

Son yıllarda, bazı tetkikler 
göstermiştir ki, Güzel san'atle -
rln muhtelif şubelerine intisap 
eden gençlerin sayısı, eski yılla
ra nazaran daha azdır. 

Şurada, milletin sanla terbi
yesi ve zevkinin oI.gunlaŞması da 
bilhassa görüşülecek mühim mev 
zular arasındadır. 

Bundan başka, güzel san ·atı er 
Akademisi, tiyatro Akademisi, 
konservatuaıı,. müzik öğre'tmen 
okulu, edebiyat fakülteleri gibi 
güzel san'atlerle alakalı müesse
selerin vaziyeti üzerinde de du-
~ulacaktır. • 

Orta tedrisat müesseselerin -
deki resim, edebiyat, müzik ders
leri daha verimli hale sokulacak
tır. Önümüzdeki ders yılından 
itibaren de, liselerde san'at ta -
rihi dersi okutulacaktır. 

ramızla 6 kuruşa. 
Bira vakıa mayidir ve şişelere arh olanıdır. Onunla zil zurna 

ııarbcış olan yok gibidir. Birayı ucuzlatmak belki rakı satışının a
leyhine, fakat şüphe yok ki, umn mi sıhhatin lehine olacaktır. İnhi
sarlar Vekili, eminiz ki, bu ucuzluğu düşünürken, inhisarlar bütçe
sinin değil, umumi sılıhatin kazancmı düşündü. Fakat keşki büt
çede bi1'az daha zararı göze alsaydı da birayı başka memleketJer 
deki ucuzluğıma yaklaştırsaydı şüphe yok sıhhatimiz daha çok 
kazanırdı. 

Misafirler bugün Abideye mera .. 
simle çelenk koyacaklar 

(Başturafı 1 incide) j 
pite dretnotile dört muhripten 
müteşekkil dost İngiliz filosu 
dün sabah saat dokuzda limanı -
mıza gelmiştir. 

Misafir filo Çekmece açıkların
da torpito muhriplerimiz tara -
1ından karşılanmış ve limanımı -
za gelince 21 pare top atarak şeh
ri seliimlamıştır. İngiliz gemile
~i donanmamızm arasından ge -
çerken Selimiyeden ve Yavuzdan 
atılan toplarla selamlanmıştır. 

Dolmabahçe önünde demiTli - ( 
yen İngiliz gemileri bu esnada 
c>var sahilleri doldurmuş olan 
halk tarafından büyük bir allıka 
ile ta.kip ediliyordu. 

Misafir filA;ı demirledikten son
ra kara ile telefon muhaberesi 
temin edilmiş, rıhtıma konan 
muvakkat bir santral vasıtasHe 
konuşmağa imkan verilmiştir. 

Misafir Amirali ilk önce İn
giliz başkonsolosu • Warspite . de 
ziyaret etmiştir. Saat 9,30 da ya
pılan bu ziyareti, donanma ku -
mandanı Amiral Şükrü Okan'ın 
ziyareti takip etmiştir. Amiral 
Yavuzdan bir m<>törle Warspite ' 
dritnotuna giderek Sir Cunnig
ham'a donanma namına beyanı 
hoşamedi etmiştir. Amiral Wars
pite'de askeri merasimle karşı -
larun1§ ve teşyi edilmiştir. Sir 
Cunnigham'ı, Şükrü Okandan 
sonra İstanbnl kumandanı Ge -
neral Halis Bıyıktay ziyaret et
mişir. Kumandan da Amiral ge
misinde merasimle karşılanmış 

ve uğurlanmıştrı. 

İngileı·enin Akdeniz kuvveleri 
başkumandanı saat on bire doğ
ru bir motör le • W arspite> den 
Yavuza giderek Amiral Şükrü 
Okan'ın ziyaretini iade etmiştir. 

Muherem misafirımiz Yavuzda 
parlak merasimle karşılanmış 

ve ayni şekilde teşyi edilmjştir. 
Misafir Amiral saat 11,15 te 

rıhtıma çıkmış, askeri merasim
le karşılanmıştır. Bando evvela 
İngiliz, sonra Türk milli marşla
rını çalmış, bir kıt'a İngiliz ve 
Türk askeri selıim resmini ifa et
miştir. 

Kıymetli misafirimiz otomo -
bille doğruca İngiliz konsolos -
hanesine gitmiş, müteakiben İs
tanbul kumandanını makamında 
ziyaret etmiştir. Sir Cunniğham 
saat 12,15 te Vali Lutfi Kırdarı 
vilayette ziyaret etmiş, hazır !a
nan büfede i-zaz edilmiştir. İngi
liz Amirali öğle yemeğini İngi -
]İ2 sefarethanesinde sefirin da
vetlisi olarak yemiştir. 

Misafirimiz öğleden sonra şe

hirde otomobille bir gezinti yap
mış ve Warspite dretnotuna dön
müştür. Vali ve Belediye Reisi 
Lutfi Kırdar saat 16 da Amiral 
gemisine giderek Sir Cunnig • 
haın'ı ziyaret etmiştir. 

Dün gece saat 20,30 da vali 
tarafından klymetli misafirimiz 
şerefine Perapalasta bir ziyafet 
verilmiş ve bunu bir suare ta

klp etmiştir. 
Bugün saat 10 da İngiliz Ami

rali Taksime giderek Cümhuri
yet abidesine çelenk koyacak -
tır· Bu merasimde İstanbul ku -
mandam, bir kıt'a İngiliz ve 

Türk askeri bulunacaktır. 
\Bugün öğle üzeri Amiral Şük

rü Okan tarafından Yavuzda mi-
safir Amiral şerefine bi" zi~ a -
fet verilecektir. Saat 15 ıe \'a -
purla boğazda bir gezinti yapı -
lacaktır. Akşam saat 22 de ing:
liz sefarethanesinde misafir A -
mira! şerefine bir suare verile
cek ve bu m~anda Sir Cunnig
ham İngiliz Koloni'sini kabul e
decektir. 

Muhterem misa.firimiz yarın 

sabah tayyare ile .Aııkaraya gi
decek, merasimle teşyi edilecek
tir. Ankarada da parlak mera -
simle karşılanacak olan İngiliz 
Amirali Mareşal Fevzi Çakmak, 
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz 
ve Hariciye Vekili Şükrü Sara
çoğlunu ziyaret edecektir. Bir 
müddet sonra bu ziyaretler iade 
olunacaktır. 

Kıymetli misafirimiz şerefine 
verilecek olan öğle ziyafetinden 
sonra Reisicümhurdmuz İsmet 
İnönü tarafından kabul edileceü
tir. 

Sir Cunnigham ayni gün akşam 
üzeri tayyare ile şehrimize dö -
necek ve merasimle teşyi edile
cektıx. 

Cumartesi günü Amiral gemi -
sinde Şükrü Okan şerefine bir 
ziyafet verilecek, b<>ğazda yapı
lacak bir vapur g~intisi nden 

sonra Şükrü Okan tarafından 

misafir Amiral şerefine bir veda 
ziyafeti verilecektir. 

Misafir iilo pazar günü limanı
mızdan ayrılacak, donanmamız 

tarafından uğurlanacaktır. 

İngiliz gemilerüıi karşılamak 
üzere limanımıza gelen donan -
mamız talimlere devam etmek ü
zere Silivriye gidecektir. 

{stanbula gelen 
Italyan malları 

İtalyanlar son zamanlarda 
memleketimize göndererek he -
nüz gümrüklerden çekilmemiş 

olan birçok manifatura malları
nı geri almağa başlamışlardır. 

Son birkaç gün içinde İstan
bul gümrüklerinde birikmi~ <>
lan ,70, sandıktan fazla malı 

buradaki İtalyanlar tarafından 

geri istenmiş ve sevkedilmiştir. 
Bu malların italyan ordusun 

da kullanılmak üzere görülen 
ihtiyaç yüzünden geri alındığı 

haber verilmektedir. 
Gümrüklerimize gelerek he

nüz hiçbir resmi muamele yapıl 
mıyan, beyannameleri verilmi -
yen bu malların ekserisini pa
muklu mensucat eşyası teşkil et 

mektedir. 
İtalyan ticaret mümessilliği 

bu vaziyet üzerine mıntaka tica 
ret müdürlüğüne bazı izahat v.eı 
miştir. Mıntaka ticaret müdür
lüğü hadiseyİ ehemmiyetli şe -
kilde tetkike başlamıştır. İtalya 
ile iş yapan taciTle'r de mıntaka 
ticaret müdürlüğüne çağırılara~ 
mütaleaları alınacak, dilekleri 
tesbit edilecektir. Tetkikat neti 
cesi mufassal bir raporla Anka
raya bildirilecektir. 

•• Fakat, Samimi ve Dürüst! .. 



SAYFA-f. 

!ZORAKi MAÇ 

Kardeşimle beraber kurdu· \ 
ğumuz spor kulübünün çalışma 
salonuna girdiğimiz zaman hay· 
ret içinde kaldık. Çünkü güreş 
antrenörünün yanında gri saçlı 

zayıf vücutlü bir adam duruyor• 
du. Bu tanınmış kaşif Jac Ar· 
dandı. 

J ak Ardan spor sevmemezlik· 
le tanınmıştı. 

Bizi görünce gülümsedi ve 
yanımıza yaklaştı: 

- Artık buraya daima devam 
edeceğim, güreş dersi alacağım 
<:1edi. 

Hayretimiz bir kat daha arttı. 
Bunu rüyamda görsem inanmaz
dım. 

O bizim hayretimizi görünce: 
- Hayret etmeyin, ben güreş 

ettim zaten ... Ateş adalarında 

bir kabile reisi ile. 
- Ne dediniz? 
Az daha küçük. dilimizi yuta· 

caktık. 

Jak Ardan güldli: 
- Gözlerinizi o kadar açma· 

yın hikayeyi size anlatırım. 
Hemen yandaki okuma odası

na geçtik, üçümüz ele rahat bi· 
rer kol.tuğa yerleştik. 

Jak Ardan: 
- Son seyahatimi biliyorsu· 

nuz değil mi? diye söze başladı. 
Bu seyahate beni coğrafya 

birliği ateş adalarında yaşayan 

yerlilerin hayatı ve hususiyetle· 
ri hakkında bir tetkik yapmam 
icin göndermişti. Ne ise lafı çok 
uzatmıyayım, adamlarımla bir· 
likte epeyce yorucu bir yolcu· 
luktan sonra bu adalardan biri
ne çıktık. 
Adayı dolaşmıya başladık, fa. 

kat hiçbir ateş adalı yerliye ras· 
gelmedik. Gezintiye devam et • 
tik, en sarp ormanlara girdik yi
ne kimse yoktu. Canım sıkılmış
tı. düşünüyordum acaba bazı 
kimselerin dediği gibi buranın 

asıl ahalisi zamanla kalmamış 

mıydı. 

Ben böyle düşünürken bir gü· 
rültü işittim, dışarı fırladım. 

Kampımızı düşman sarmıştı. Bu 
düsman da ateş adalarının asır· 
lardaııberi sahipleri bulunan 
verlilerdi. 

Reisleri ki bu iri yarı bir 
adamdı . tehditkar bir vaziyette 
bana yaklaştı, vahşiler de adam· 
!arımı esiı· etmişlerdi, bütün si· 
Eıhlarımızı almışlardı. 

Herii yanıma yaklaştı, cebim· 
de rovelverim olsaydı hiç kork· 
mıyacaktım. Fakat şimdi vazi· 
yet fenalaşmıştı. Adamlarımı 

nasıl kurtaracaktım, ben bunla· 
rı düşünürken çılgın bir kahka
ha çınladı. Döndüm reis kahka· 
ha ile glilüyordu, birden yanın· 
daki adamlarına birşeyler söy
ledi ve onlar da bağnsmağa baş
ladılar. 

Sonra bana döndü, ellerile işa
retler ederek bana birşeyler an· 
latmıya çalıştı, ben bunu anla
dım. Bizi bir şartla bırakacaklar· 
dı. O art ta şuydu: Kendisile 

Nakleden: O. A. 

güreşecektim, :·enersem serbest
brrakılacaktık. Yoksa hepimiz 
diri diri ateşte yakılacaktık. 

Bu teklif çok gülünçtü, ben bu 
izbandut gibi herifle nasıl güreş 
edebilirdim. Fakat düşündüm, 
nasıl olsa hapı yutmuştuk hiç 
olmazsa bir kere de şansımızı 

deneyelim diye düşündüm. Razı 
olduğumu işaretle kendisine an· 
!attım. Bu11un üzerine yer!iler 
çılgınca bağırmağa başladılar. 

Reis hemen ortaya fırladı ko· 
!unu halka doğru uzatarak iri 
bazularını gösteırmeğe başladı. 

Adamları toprağa her dılı yirmi 
metre olan biı· kare çizdiler. İş
te burada döğüş edecektik. Ka
zanmak için rakibimi bu kare· 
den dışarı kaçırtacak veya heri
fi leş gibi yere serecektim. 

Jak Ardan biraz durdu, soluk 
aldı, ben dayanamadım: 

- Sahici bir döğüş .... Zoraki 
bir maç. 
Ağabeyim telaşla sordu: 
- E sonra ne oldu? 
Jak Ardan devam etti: 
- Vahşiler karenin her tarafı

nı çevirdiler, bizim arkadaşlar 

da bir köşede duruyorlardı, hep· 
si de dikkatle bana bakıyordu. 
Zavallılar bana gliveniyorlardı, 

ben de Allaha. 
Artık döğüş zamanı gelmişti. 

Reis meydana çıktı ben de karsı· 
sına geçtim. Döğüş başlamıştı. 

Herif homurdana homurdana 
üzerime saldırdı, ben yan tara
fa kaçtım. O buna kızmıştı, tek
rar saldırdı, ben gene kaçtım. 
Şimdi bu büyük meydanda bir 

kovalamaç başlamıstı. Ben kaçı
yor, o da beni tutmak ümidile 
kovalıyordu. Birden durdu, yo. 
rulmuş olacaktı. Ben de durdum, 
biraz nefes aldım, etrafıma bak· 
tım bizim arkadaşlar heyecan
dan bir köşeye büzülmüşler, ba· 
kışıyorlardı. 

Reis tekrar bana doğru ilerle
di, ben daha kaçmaya vakit- bul
madan kollarımdan yakaladı ve 
beni havaya kaldırdı, birkaç kere 
havada salladı. Ben gözleı·imi 

kapamıştım, beni beş on kere _ 
havada salladıktan sonra bir 
bohça gibi yere attı. Ve hemen 
üzerime çöktü, iki elile boğazım· 
dan yakaladı ve sıkmıya başladı, 
Artık hiç ümidim kalmamıştı. 

Fakat tam bu sırada müthiş bir 
,ey oldu, boğazımı sıkmakta bu· 
lunan reis birden yanıma yıkıl· 
mıştı. Şaşırarak, ayağa kalktım . 
Reis cansız yerde yatıyordu. 

Bütün vahşiler yerlere kapan
mışiar ellerini bana doğru uzat
mışlar, yalvarıyorlardı. Ben on· 
lar için bir Allah olmuştum. 

Çünkü onların mukaddes san
dıkları reiskrini cansız olarak 
yere sermiştim. 

Ben gene dayanamıyarnk sor
lum: 

- P~ki ama bu nasıl oldu. he
rif neden öldü? 

Jak Ardan izah etti: 
- Hcriftı> muhakkak kalp has· 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
siniz? 

2 Hangi artistleri sever 
siniz? 

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

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişleri ve taşır • 
!arını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldığmın, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cev•p: 

Beşiktaş - Bayan Nuriye 
Rıza söylüyor: 

1 - Sinemayı bir eğlence 

olduğu için severim. Bu se • 
hepten bilhassa komedilere, 
operetlere bayılırım. 

2 - Marta Egert ile Şarl 

Buaye, Juan Kravford bir de 
Lilian Harvcy. 

3 - Başkasını taklit etmeyi 
sevmediğim için bir yıldızı 

taklit etmem. 
4 - Sinema yıldızının ba • 

na cazip görünen tarafı yok· 
tur. 

Ankarada - Yenişehir Ba -
yan M. N. Şenay yazıyor: 

1 - Si11emanın şimdiye ka· 
dar bildiğimiz güzel sa11'at • 
lere ilave edilen bir şubesi o· 
larak kabul ediyorum. Güzel 
san'atlerde tiyatro, edebiyat 
ne derece ehemmiyetli ise si· 
nema da ayni ehemmiyette bir 
san'at şubesidir. Bu sebepten 
hayranlıkla seyrediyorum. 

2 - Yıldızlardan şu veya 
bu diye tefrik etmem. Esasen 
okuduğum bir romanda isme 
değil san'ate ehemmiyet ver· 
diğim için sinemada da bnna 
bakanın. 

' ~ 
talığı va,·dı. Beni kovalaması 

011u yormu~tu. İşte bunun için 

ölınüş!iı. 

Ney~ artık kurtulmuştuk. 

Baş rruup yanıma geldi. İşaretle 

benim artık bu nıeınleketin kra

lı olduğumu söyledi. Ve başıma 

taç ı:ibi birşey oturttu. Bir iki 

hafta böyle geçti, şahşiler bize 

ço!'. hürmet ediyorlardı. 

Fakat bu kr11llık benim hoşu- -

l"'la gitmedi. Onun için bir gün 

;:ezmeğe gidiyoruz diye vahşi

leri aldattık ve kaçtık. 
.Tak Ardan sustu, biz hayret 

içinde kalınıştık. 

O gülerek: 
O gülerek: 
- Her zaman tesadüf yardım 

etmez dedi. Onuıı i~in ben de 
huodan sonra güreş öğrenece· 

ğim. Malum ya bizim gibi adam
ıai·a lazım olur? Dünya hali bu -
olur ne olmaz. 

·-----·---·"' 
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ı · Mireille Perrey 
Başlangıçta viyolonist olmak 
istemiştir. Fakat tali kendisini 

r komedyen yaptı 

l 
Mireille 

Pierre Renoir'la ve operatör 
Buard'ıo kendisine tavsiye et • 
miş o\duğu makinenin karşısın
da Mireille Perrey, kendisine 
'tevdi edilecek yeni vazife hak -
kında verilen izahatı dinliyor • 
du. Bu izahat bittikten sonra 
kısa bir sükut ... Nihayet Mireille 
Perrey, gözlerini Pierre Renoir 
ın gözlerine dikerek: 

- Anladım ... Casusluk ... De -
di. 

Bu tek kelime, Nadia (ikinci 
büronun gölgesi) nin mevzuunu 
hülasa eder. Bu film, Miroille 
Perrey'e ilk temaşa rolünü oy
namak ve ayni zamanda viyolo • 
nist olmak itibarile haiz olduğu 
istidatları inkişaf ettirmek im· 

Perrey 

kanını bahşetmiştir. 

Mireille Perrey, Bordoda doğ
muştur, fakat Tolozda yetişmiş
tir, bütün rabıtaları oradadır. 

Konservatuar talebesi olarak 
Faris konservatörü jürisinin kar 

şısına çıkmağa orada hazırlan • 
derslerine devamı ,.e altı yaşın

mıştrr. Ancak Gaston Poulet'nin 
dan on altısına kadar süren ça
lışmaları kendisini tahayyül pt.. 

tiği san'ate nefsini vakietmesine 
medar olmamıştır. İstemiyerek 

ve adeta fadnnda olmaksızın ko

medi müsabaka.sına gimılştiı·. 
Kabul edilebilecekler arasında 

ismini gören Mi~ei!le Peı-rey, 

derhal kararını verir ve kendi 

zevki için kemanına sadık kal
makla beraber ertesi sene kon
servatuara girer ve üç sene ora
da kalır. 

Odeon tiyatrosunda ayda üç 
yüz frank maaşla oynamağa baş 
lar. 

Nihayet müsabaka tarihi ge • 
lir. Oscar Strauss, salonda Oc!.e
on piyanistinin yanı ba~·ndadır. 
Ona intibalarını anlatır. 

Mireille Perrey, sahneden çı
karken Strauss, 

- Bu müsabakanın bir ope • 
ra komik müsabakası olmaması 
ne yazık! Bu kadın, tam benim 
istediğim Teresi na! der. 

Straus, bestelemekte olduğu 
bir operanın kahramanını dü -
şünüyordu. 

Yanındaki arkadaşı, 

- Kendisi ayni zamanda te • 
ganni de eder, dinlemek isterse
niz bu akşam Odeon'a geliniz. 
Rosaire'in bir sahnesine refakat 
eden bir havayı koliste teren • 
nüm eden odur. Der. 

Oscar Strauss, o akşam Ode
on'a gider ve komediyenle gö • 
rüşür. Üç ay sesini iyice ça~ • 
tırdığı takdirde operetinin mü
dafaasını kendisine tevdi edebi
leceğini söyler. 

Sekiz gün sonra Strauss, tek
rar gelir Teresina baş rolü için 
kendisini ayda değil .. günde üç 
yüz frank ile angaje ettiğini 

söyler. Bu suretle 1932 senesin· 
de Etoile tiyatrosunda bu rolü 
ibda eder. Teresina rolü, sahibi
ne büyük bir muvaffakıyet ka
zandırır; Londra tiyatroların -
dan biri kendisini angaje eder 
ve Mireille Perrey, üç buçuk se
ne İngil terede kalır. 

Parise döndükten sonra hem 
t1yatroda hem sinemada çalışır. 

Nadia, onun altıncı filmidir. 
Mireille Perrey, anlatıyor: 
- Keman çalmama müsait 

filmi ilk defa buldum. Kendi 
zevkim için keman çalmaktan 
hiç fariğ olmadım. Claude Or
val'in filminde Chopin'in Tris
tesse'ini ve Ttigan hacvası ça • 
lacağım. 

Az kalsın yazmasını unutacak 
tım: 

Sinemada casus rolü oyniyan 
Mireille Perrey, İngres'i11 bir 
tek kemanı ile kanaat etmez ..• 
İki kemanı vardır. 

İskenderunda 
Resmigeçit 
Yapıldı 

+ • + 
: 1 K DAM İ' 
! Yazı ve resim ı 
•• 't'b ·ı .. + + ı ı art e en gu- ı 

İskenderun, 2 (A.A.) - As
keri manevranın sona ermesi 
dolayısile dün sabah burada bü
yük bir geçit resmi yapılmıştır. 
Ordu evinin önünde hazırlanan 
tribünde korgeneral Muzaffer 
Ergüder, \•ali Sökmensüer, as • 
kerl ~rkan, Parti müfettişi Ha
san Reşit Tankut, mebuslardan 
Rahmi Apak yer almış bulunu
yorlardı. Halayın bütün şehir • 
lerincfon gelen binlerce halk me 
rasimin yapılacağı caddeleri dol 
durmuştu. 

ı zel gazete t 
ı olacaktır + 
+ + 
ı iKDAM, herkesi alA· ı 
+ kadareden, en çok t 
+ sevilen gUnlUk h•lk 
ı gazetesidir 

··--···-·-···t 

Geçit resmi saat 8 de başla
mış, ilk önce manevralara deniz 
den iştirak eden Hamidiye su -
bay ve erleri geçmiş bahriyelil~ 
ri piyade ve dağ alaylan, toplar 
ve motörlü vesait takip eylemiş ,, 
tir. Başlarında alay bayrakları 
olduğu halde kahraman alayyı
mızın geçişi coşkun tezahüratla 
karşılanmıştır. Kahraman as • 
kerleriınizin geçişlerindeki in -
Uzam blltün Hataylıların göğüs 
]erini kabartmış ve halk bir bay 
ram günü yaşamıştır. 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUGU -

T.A.Q. 19,14 m. 15195 Kes. zo Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ZO Kw. 

1639 m. 138 Kes. ııo Kw. 

2 Ağustos Çarşamba 
: ...................... .. 
ı 3 Ağustos Perşembe f : ...................... .. 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziğı: 1 -

Osman Beyin: Hüzzam peşrevi 

2 - Bimen Şen: Hüzzam şarkı 

(Sükunda geçen ömrüm), 3 -
Salahattin Pınar: Hüzzam şarkı 
(Aşkınla sürünsm), 4 - San -
tur taksimi. 5 - Salahattin Pı· 
nar. 
rı, ajans ve meteoroloji haberi · 
nar: Hüzzam şarkı (Büklüm bük 
lüm sırma saçın). 

Saat 13.00 Memleket saat a 
yarı, ajans ve meteoroloji ha • 
berleri. 

Saat 13.15 • 64 Müzik (Karışık 
program - Pl.) 

Saat 19.00 Proğram. 
Saat 19.05 Müzik (Oda müzi • 

ği - Pl.). 
Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.15 Konuşma. (Ziraat 

saati). 
Saat 20.30 Memleket saat a • 

yarı , ajans ve meteoroloji haber 
leri. 

Saat 20.50 Türk müziği: 1 -
İsfahan peşrevi, 2 - Arii bey: 
İsfahan şarkı (Canda haysiyet 
mi var). 3 - Mahmut Celalettin 
paşa: İsfahan şarkı (Dili biçare 
senin için), 4 - Rahmi Bey (İs· 
fahan şarkı Etme beyhude fi • 
gan), 5 - Kemençe taksimi, 6 -

Sadettin Kaynak: İsfahan şarkı 
(Uludağ), 7 - İsfaha şarkı (Fes 
leğen ektim gül bitti). 8 - İs
f&han saz semaisi, 9 - Dede: 
Gülizar türkü (Bir vefa bi çeş • 
mi bidat), 10 - Dede: Gülizar 
türkü (Nazlı nazlı sekip gider). 

Saat 21.30 Konuşma (İktısat 
saati). 

Saat 21.45 Neş'eli plaklar - R. 
- Saat 21.50 Müzik (Bir operet 

seleksyonu • Pi.) 
!Saat 22.00 Müzik (Küçük or -

kestra - Şef: Necip Aş.kın) 1 -
Walter Schrader: Akşam üzerl 
(Hazin parça), 2 - Levine: Hu -
morsek, 3 - Gerhard Winkler: 

Yukarda resmini gördüğünüz 
güzel kadın Kaliforniyada yapı
lan garip bir müsabaka netice • 
sinde kraliçe seçilmiştir. 

Ad; Mireux Neuyle olan bu 
güzel kadının hususiyeti güzel
liğine rağmen yılci\z olması ka
biliyetininden uzak olmasıdır. 
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Yeni bir sual 
Ülkünün nereye gönderileçeği 

suali herkesi düşündürüyordu 
- 50 -

beklediği sıralarda bunun muaz 
zam bir tezahürü görülmüştü. 

Atatürk, buhran zail olur olmaz, 
gözlerini açınca doktora yatak
tan çıkıp çıkamıyacağını sor -
muş. çıkmamak lüzumu tıbbisi

ni ileri süren doktorun mütale
asına rağmen ertesi günü Bü -
ylikdere önünde bulunurken gü
verteye gelerek kora dahil ve 
dil inkılabı mevzuu ile alakalı 

zevatla saatlerce süren bir has· 
bıhal yapmış, iki saat devamlı 
bir izah ile bir gün evvelki kri
zi geçirmemiş zinde, sağ ve sağ
lam bir fani gibi hareket et
mişti. Bu hususiyeti, Ebedi Şe
fin ebediyete intikal edinceye 
kadar muhafaza ettiğini de hay 
ret ve takdirle anarak imreni
~·oruz. 

Doktorlar, ikinci krizi önle -
menin imkansızlığı karşısında 

bulunduklarını çarçabuk kestir
mişler, yapılacak işin şimdiden 

nakil müsaadesini istihsale has· 
redilmesini birer bakışla arala
nnda kararlaştırmışlar, bu şe -
kilde harekete başlamışlardı. 

Muayene ve icap eden tıbbi 
tedbirler alındıktan sonra Ebe

di Şefin Sirozdan mütevellit ız
tırabı biraz yatışmış bulunuyor 
du .. 

Doktorlar düşüncelerini tat
bike hazırlandılar .. Yine müda
vi hekim maruzatını tekrarla -
dı: 

- Bir müsaade lutfunu istir
ham etmiştik Paşam! 

Ebedi Şef gözlerini aralıya

rak doktora baktı .. Doktor de -
vam etti: 

- Bugün, bu dakika tıbbi lü 
zumun kat'i bir taleple ısrar et
tiği bu müsaadenin ibzalına ih
tiyaç var. Evvelce de arzetmiş -
tik.. Bütün tedavi ekipinini ü

zerinde durmak mecburiyetini 
duyduğu bir nokta, tedavinin 

Sarayda, yattan dışarda devam 
etmesi ve böylelikle faydalı bir 
ııetic~ almak imkanının elde e
dilmesi.. 

D(}ktor, yine eski maruzatını 
uzun esbabı mucibe şartlarile 

birlikte anlattı. 

Atatürk maruzatı tamamen 
dinliyordu .. Ve, müsaadeyi esas 

itibarile muvafık bulmuş, fakat 
bunun ancak icra zamanında ib 
zaliııi kararlaştırmış oldukları 

kanaatini edindirecek bir tavır
la hekimin sözlerini dinliyordu. 

Doktor bütün teferruatile bu 
lüzum keyfiyetini arzettikten 
sonra yine müsaade talebile söz 
lerine son verdi: 

Atatürkün gözlerinde ışıkla
nan bir ifade bunu bahşettiğini 
zımnen anlattı. Ve Ebedi Şef he 
kimlerin huzurundan çıkmaları
na izin verecekleri sırada yattan 
nakletmek kararının doğru ol
duğunu, tedavinin Sarayda de
vam etn1esine cevaz verdi!'i..lerini 
söyliyerek hekimlerin sevinme -
!erini intaç eden bu hadiseyi o 
saatlerde tekrar münakaşa mev 
zuu olmaktan uzak bıraktırdı 
!ar ... 

Ülkü ne olacaktı? 

Bu kora dahil ve Ebedi Şefin 

nakil işini aralarında goruşen 

zevatın birbirlerine sordukları 

ve yine müşterek bir münakaşa 
ile birlikte bir karar vermeleri

ni istilzam ettiren bir hadisenin 

sualleşmiş şekilııi teşkil ediyor
du. 

Ülkü ne olacaktı? Yatta mı 
kalacak. korla birlikte Saraya 

mı nakledilecek, yoksa Ebedi 

Şefin hastalık sıralarında ken -

disile meşgul olamıyacağı için 
Ankaraya mı gönderilecekti? 

Yavrunun annesi de beraber 

bulunuyor, yatta ikametlerine 

,tahsis edilen kamarada Ülküyü 
oyalamakla meşgul oluyordu. 

Çocuğun biricik derdi gün
lerdir E bed( Şefi görmemesiy -
di. Ülkü her gün bir fasıl Ata
türkü görmek, onun huzurunda 
bulunmak arzusile vızıldaşıyor, 

fakat vaziyetin müsaadesizliği 

bu imkanı elden aldığı içb kü
çük Ülkü avutularak arzusu kur 
sağında kalıyordu. 

Çocuğu avutmak için oyun -
cak verilecek yerde ona Ata • 
türkün biraz rahatsız bulundu
ğunu, büyük atanın istirahat za 
manında hiçbir işle meşgul ola
mıyacağı iıı;;in kendisini yanına 
salıvermediklerini anlatıyorlar, 

(Arkpsı var) 

Baltık denizinin meşhur ve 
esrarengiz adacıkları 

Bu adacıklar alkol kaçakçılarının 
karargahıdır 

'4;i' 
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İKDAM 

s o 
ı Klüp değiştirmek hak

kında verilen karar 
F ederasyonlan dairesi 
beyanatı henüz tahakkuk 

• • • 
reısının 

etmedi 
Geçenlerde şehrimize gelerek 1 

son futbol maçını tetkik eden 
federasyonlar dairesi reisi Zıya 
Ateş bilmünasebe gazetelere ver 
diği beyanatta klüpçülerin bun 
dan sonra istediği zaman ve şe· 

kilde klüp değiştiremiyecekleri· 

ni ve bunların esaslı kayit ve 

şartlara tabi tu tularak genel di 
rektörlüğün tayin ettiği ve her 

sene ayni olan muayyen bir za
manda klüp değiştirmek ıçın 

serbest kalacaklarını bildirmiş 

ve bu tarihin bizim için 31 - 1 

ağustos arasında olmasının mü 
nasip olacağını söylemişti. Bu -
gün ayın üçü olınasına rağmen 
henüz bu hususta alakadarlara 

bir emir veya tebligat gelmedi
ği gibi işin nasıl yapılacağı ve

ya bu kararın kat'i olup olma • 
dığı hakkında da müsbet veya 
menfi bir ma!Cı.mat yoktur. 

Bugüne kadar bundan bir ha
ber çıkmadığına göre, acaba ve 
rilmiş karar ne oldu? 

Futbol federasyonuna 19 
bin lira tahsisat verildi 

Beden terbiyesi direktörlüğü 
bütçesi taksimatı yapıldı 

Beden Terbiyesi Merkez İsti
şare heyeti evvelki gün Anka
rada yeniden toplanmış ve ruz
namedeki mevaddın müzakeresi 
ne başlanmıştır. 

Bu.seferki istişare heyeti top 
lantısına genel direktör riyaset 
etmiştir. İstişare heyeti Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan 
157 bin liralık spor bütçesinin 

taksimatını yapmıştır. Bu taksi

mata göre 23 bin lira atletizme, 
23 bin lira s~ sporlarına, 19 bin 

lira futbola, 17 bin lira güreşe, 
9 bin lira bisiklete, 8 bin lira 
eskrime. 4 bin beş yüz lira atı

cılık, 2 bin beş yüz dağcılık, do

kuz yüz lirası tenis sporlara ay 
rılmıştır. 

Bu taksimata göre bu sene -

ki atletizm programında müte -

Bu haftaki su sporları 
Beden terbiyesi İstanbul Böl

gesi Su sporları Ajanlığından: 

1 - Mevsimin ikinci kürek 

teşvik yarışı 6/8/1939 Pazar gü
nü Yenikapı - Ahırkapı arasın

da 2000 metre düz hat üzerinde 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 

'da başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmayan. hiç bir 
sporcu ınüsabakatara iştirak ede· 
miyecektir. 

4 - Müptedi, kıdemsiz ve kı

demli olmak üzete üç sınıf kü

r:kçi arasında yapılacak yarış -
!arda puvan hesabile birinciliği 

kazanan klübe bir kupa verile • 
cektir. 

5 - Jüri Heyeti: Ahmet Fet -
geri, Abdurrahman Benlioğlu, 

Riza Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, İsmail 

Dalyan~ı, Hikmet Üstündağ, Be 

kir Macur, Nedim Ulbatur, Beh

zad Baydar, Bedri, İhsan Belor, 

Nuri Bosut, Ali Riza Sözeralp. 

Saha Komiseri: İbrahim Kelle. 

---(]OO- -

addit kros, grup müsabakaları 

beynelmilel temaslar, Maraton 

ve Dekatlon yarışları Türkiye 

birincilikleri ve oyunları yapı -
lacaktır. 

Güreş programına göre de 

Balkan şampiyonası serbest gü

reş, Avrupa birinciliklerine iş -

til'ak da!hüdir. !Bundan bşaka 

Edirnedeki Kırkpınar müsaba -

kaları da güreş programına da

hil edilmiştir. 

ıİstişare heyetinin müzakere 

edeceği maddeler içinde muhte
lif bö1gelere tevzi edilecek mua
venet faslı ile şimdilik 6 sene i

.Çin yapılması mutasavver olan 

programın da müzakere edilerek 

karara bağlanması muhtemeldir. 

Yüzme 
1 - Bölge yüzme şampiyon

luğu seçme müsabakalarına 

5/8/1939 Cumartesi günü Be -
şikta~ klübü yüzme havuzunda 
devam edilecektir. 

2 - Müsabakalara saat 15 te 
başlanacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına iş
tirak etmiyen sporcular Bölge 
şampiyonluğdna girmek hakkı • 
nı kaybederler. 

4 - J üri Heyeti: Ahmet Fet -

geri, Abdurrahman Benlioğlu, 

Riza Süeri. 
Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rı

za Sözeralp, Bekir Macur, Hik

met Üstündağ, Nuri Bosut, Hü -

samettin Güreli, Behzat Baydar, 

Alman atletizi:n rekoru 
Berlin - Genç Alman atleti 

Schulz 6.12 uzun atlama sure
ti!e, dünya kadın rekorunu kır 
mıştır. 

5,98 metre olan bundan ev
velki rekor bir japon kadını ta· 
rafından tesis edilmişti. 

-00---

lsviçrede 631 klOp var 

• 

Eskrim birincilikleri 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Eskrim Ajanlığından: 

Bern, - İsviçre Futbol Fede

rasyonunun neşrettiği bir rapo

ra göre İsviçrede cem'an, 1050 

ekibi ve 76.300 azası olan 631 

klüp vardır. Soıı yıl 200 ü hariç 

te olmak üzere 25.400 maç yapıl 
mıştır. 

Solgun bir ışık içinde yüzen 
denizi, Adalar ye fiporları ile 
bir Skandinav manzarası. Bal
tık denizinde ve Botni körfezin· 
de l.200 kilometrelik bir sahada 
100 kilometre uzunluk ve geniş· 

likte sahillerini minimini dalga 

!ar okşıyan birçok takım adaları 

vardır. Bu adacıklar, alkol ka -

çakçıları için keşfedilmesı m •.is

kül birer melce teşkil eder. 

1 - Yakında yapılacak olan 

Bölge eskrim birincilikleri için 

şimdiden hazırlıklara başlana· 

caktır. 

n2 - Eksersizlere eskiden ol
duğu gibi Beyoğlu Halkevi salo

nunda Çarşamba ve Cuma gün· 

!eri akşamı saat 17 de devam o

lunacaktır. 

idmancıların muayyen gün ve sa

atte Beyoğlu Halkevi salonun -
da hazır bulunmaları lüzumu e
hemmiyetle r'ca olunur. 

3 - Eskrimle alakadar bütün 

c~ 

Beynelmilel 
atletizm 

müsabakaları 

Bir Alman kadını 
uzun atlama rekoru· 

nu kırdı 
Stutgrat. - Burada yapılmak 

ta olan atletizrr: enternasyonal 
müsabakalarının neticel"""i şun

lardır: 

400 metre koşu: 1 - Haman, 
. 47,9 saniye, 

1500 metre koşu: 1 - Mostert 
(Belçika) 3 dakika 54.2 saniye, 

400 metre manialı: 1 - Hül
ling 53.6 saniye, 

Çekiç: 1 - Storch 58.20 met-
re. 

Disk: 1 - Votapek 49.16 met 
re. 

Yüksek atlama: 1 - Okamo
to (Japon) 2 metre, 

00--

Berlinde yapılan atletizim 
müsabakaları 

Berlin - On iki milletin iş

tirakiyle yapılan atletizm müsa
bakalarında parlak neticeler a
lınmıştır: 

100 metre koşu: 1 - Mecker
mann, 10,7 saniye, 

200 metre koşu: 1 - Mecker
mann 21,3 saniye, 

10.000 metre mukavemet ko
şusu: 1 - Csphar (Macar) 31 
dak. 24,9 sa. 

4X100 Metre bayrak koşusu: 
1 - Post S. V. Manhayn 41.5 
saniye, 

110 Manialı koşu: 1 - Lid • ı 

man (İsveç) 7,49 metre. 
Sırıkla yüksek atlama: 1 -

Hauzvickel 4,05 metre, 
Gülle: 1 - Kreep (Estonya) 

16,05 m. 
Cirit: 1 - Varcego (Macar) 

70.78 m. 
100 Metre koşu (kadınlar a

rasında): 1 - Fanııy Koen (Hol 
landa) 12 S . 

200 Metre koşu: 1 - Voigt 
25,1 S. 

400X4 Metre bayrak koşusu: 
1 - Alman A. Ekibi 47 S. 

Uzun atlama: 1 - Chris te 1, 
6.12 metre. 

Disk: 1 - Giselo Mauerma· 
yer 45,11 metre. 

Jean Gabriel 

Zamanınuzın maruf modern 
Fransız ressamlarından J ean 
Gabriel Domerıgul, tablolarının 

karşısıııa geçerek geri geri gi
der ve eserlerini temaşa eder. o
nun bu tavrı eski bazı üstatlları 
hatırlatır. 

Bir çocuk öldü 
Karagümrü kte biı· arsada oy 

nıyan Ahmet isminde bir çocu

ğa dün bir at bir tekme atmış

tır. 

Zavallı çocuk bu tekmenin te 

sirile yaralanıp bayılmış ve bi

raz sonra da kaldırıldığı Şişli 

Çocuk hastahanesinde ölmüş • 
tür. 

SAYFA 

Yazan: Rah~i Yağı 

TURGUT REİ 
Turgudun Malta 

seferi 
Turgut reis, kuvvetli donanmasının sık sı 

zafer kazanmasım kolaylaştırıyordu 
46 -

TURGUDUN MALTA 
SEFERİ 

Malta adasının fethi, Osmı.n

lı tarihinin Akdeniz hakimiye
ti meselesi mevzuubahsolduğu o 
sıralarda mühim ve şumüllü bir 
hadise teşkil ediyordu. 

Radosu zapteden Kanuni, in
san ve malzemece kendisine çok 
pahalıya mal olan bu zaferden 
hiç hazzetmemiş. fütuhatını bu 
yüzden diğer adalara tesmilden 
çekinmişti. 

Radostaki Sen Jan şövalye -
!erinin başı, Vilye dö Li; Adam 
sın in intikamınıalmak kaygısına 

düşen ~övalyeler şimdi Malta ada 
sını makar ittihaz etmişler; bu· 
rada yerleşerek imkan ve vakit 
buldukça Osmanlı ticaret gemi· 
!erine ta~rruz ve tecavüze başla
mışlar. Arada bir de Antalya sa 
hillerine uzanacak kadar ce -
saret göstermekten de çekinme
mişlerdi. 

Kanuni, İran seferinden dö
nüşte artık Akdenizde vücudu 
muzır görülmeğe başlanan Mal
ta şövalyelerinin de ocaklarını 

dağıtmak kararını vermiş, fa • 
kat bu kararı tatbike muvaffak 
olamamıştı. 

Turgudun Akdenizdeki men 
kibeleri günden güne artan bir 
şöhretle Avrupa kıyı şehirle • 
rinde bir dehşet havası estiı'ir
ken koca denizciyi buna sevke
den bir hAdise oldu. 

1548 de, Napoli körfezindeki 
Kastalamar kalesini zapt ve yağ 
rna eden Turgut bir yıl kadar 
bu kaleyi muhafaza edebilmiş, 

büyük denizcinin İstanbula, Ka
nuni Sultan Süleymana arzı hiz 
met için gidişi sıralarında kale 
Venedikliler tarafından istir -
dat ve Turgudun muhafızları kı 
lıçtan geçirilmişti. 

Bu sebeple Turgut, Cineviz 
ve Venediklilere karşı devamlı 
bir husumet gütmekte, fırsat 
bekliyerek diş bilemekteydi .. 
Yine Akdeniz akınlarından A· 
dalaı· denizine dönüş sıraların

daydı. Tuııgut, iki pavçadan mü· 
rekkep bir Cineviz filosuna rast 
lamış, Sicilya adası civarında 
kıstırdığı bu gemileri top atma
ğa lüzum görmeden esir etmiş, 
ami~aı Saldo'nun kumandasın· 

daki bütün muharipleri forsa
ya koşmuş, yapılan talanda e.le 
geçirilen ganimetler arasında 

harikulade bir kız da bulunmuş· 
tu ... 

Bu kız, doğruca Tur-gudun 
huzuruna çıkarıldı .. Tiirk kor -
sanı ilk görüşte insanı nırguı,ı~ 

!aştıracak bu haı·ikulade güzelli 
ğe meftün olmakla beraber kı
zın ne maksatla gemide bulun
duğunu öğrenmek istemiş. onu 
istintak etmişti. 

1 
füjeri. amiral Saldonun kuma 
dasınl1 hazırlattığı iki gem> · 
onu İspanyaya gönderıncğe m 
vafakat etmiş, Rozetta kendi m 
iyeti ile birlikte Venedikten , 
la çıkmıştı. 

Aksi tesadüf. onu o sırada 
dalar denizi yoliyle İstanbul 
gelen Turgudun önüne çıkar 
mış, büyilk Türk korsanının h · 
cumu karşısında tüfek atmada 
esareti tercih eden amiral Said 
ile askerleri Rozettanın da el 
dü mesine sebep olmuşlardı. 

Genç kız ge_rek amiral Sal 
doya ve gerekse askerlerine b 
korkaklık yüzünden fena hald 
içerlemişti. Teslim olacakları 
rada: 

- Alçaklar .. Kaldırım kah 
ramanları ... Venedik ve Rom 
sokaklarında göğüs şişirerek g 
zeceğinize er meydanında dö 
vüşm~sini öğrenseydiniz! 

Diye haykırdı. Türk levent 
!erinin eline düşünce de inadı 

na ters ve aksi hareketlerde bu 
lunınwı, bu kadar güzel .bir l;ı 

ele geçiren leventler aralannd 
münakaşa ve ihtilafa sebep ol 
mamaları için onu reislerine 
Turguda götürmüşlerdi. Tur 
gutla Rozettanın kaı·şılaşmas 

çok tuhaf bir seyirle cereyan e 
ti.. Yakası açık, saçları dağınık 
ve iki levendin ortasında dire
nerek yürümek istemiyen, sü • 
rüklenerek getirllen bu çok gü• 
zel kız, Turgudun önünde bile 
!erini oğuşturarak durmuş, Tür 
reisinin sözüne ıneydan bırak -
madan çıkışırcasına haykırmış

tı: 

- Vahşetinizi deneyecE•k bir 
mevzu bulduğunuz için şimarı • 
nız. fakat, bir kadına, karşı iki 
barbarın haydutça muamele et
mesine ne lüzum var. 

Turgut genç ve güzel Rozet
tayı süzüyor, bu, eşsiz güzellik
lerin birbirlerile zinclrleşerek 

meydana getirdiği harikuJade -
liği için için takdir ediyordu. 
Ceııç kızın müstehzi bir tavırla 
bilek oğuşturuşunu tebessümle 
seyreden Türk korsanı bütün 
gayretile yumuşattığı halde bir 
topun gürleyişinden farksız bir 
~iddetle çınlıyaıı sesile sordu: 

- Senin adın ne? 
Genç kız bu suale; hayretten 

irileşen güzel gözlerini Turgu
duıı sevimli fakat çetin hatlarla 
bezenmiş yüzünde gezdirerek 
yine bir sualle cevap verdi: 

- İtalyanca billyorsunuz öy
le mi? 

- Tabii ... İtalyan sahillerini 
yağma ettikçe onlara nasıl dö 
vüşüleceğini gösteren kahraman 
lık rlnsleri veriyor, kendim de 
her işin iç yüzünü anlamak için 
dil dersi alıyorum ... Dilinizi öğ 
rendim .. Fakat siz dünya dur -
dukça dövüşmeyi beceremiye -
ceksiniz! .. 

(Arkası var) 

Kızın adı Bozetta Santamarie 
idi. Henüz 19 yaşlarında bulu -
rııan bu harikuliide yaratılış, İs
panyada, Şarlken ordusunda ge 
ııeral tıılunan Marki di Santa
marie'nin biricik kızıydı. 

ı .. ~ .................... ı 
i iKDAM f Kan asaletinden ba~ka güzel 

liğinin fevkalade oluşu, Roma
da binlerce perıstişkar peyda et 
mesine varaınışı Rozettcı z3n1a-

111n meşİ1ur sio1aları arasına gir 

mişti. 
Pirene muharebelerinde ba-

basınm yaraıandığı haberi Ro
mava gelince. Romanın, Kan şeh 
rinin binbir eğlencesile 'l'\e~gul 
bulunan Rozetta İspanyaya git 
meğe karar vererek bu arzusu
nu Papaya bildirmiş, Papanın 

tavassutu ile Venedik Düjü Al-

ı ı f Dünya vukuatının J 
ı en heyecanlı ve ı 

ı f doğru akislerini i 
ı verecek i 
f Dı, politikayı yakın· f 
ı dan emin kaynaklar· ı 
ı dan takib edebile- ı 
ı ceksiniz ı : ........................ : 
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Polis omuzuna vurdu 
Sizi kanun namına tevkif ediyo

rum, Mis Klara! kaç gündür 
peşinizden koşuyorum! 

- 50-

Bobl Vapurda Klarayı düşünüyor ve arkadaşmın verdiği yemeği 

yiyemiyordu. 

- .Bugün plaja geleceğinizi 
söylemiştiniz! Nerden es~i aklı

nıza buraya gelmek ... 
- Mis Nelliye rastladım da. 

PlAja geliyordu, ben de kendisi
ne refakat ettim. 

- Nevyorkta beş on gün da
ha serbestçe gezebilirsiniz! Fır

sat bulmuşken pHijları dolaş • 
mak elbette sizin için çok karlı 
olur. 

- Beş on gün daha mı de
diniz, Mis? 

- Öyle ya. Bugün gazeteleri 
okumadınız mı? Cümhurreisi 
Vilson, on gün daha hareketini 
tehir etti. 

Nelli kaşlannı kaıdırdl · 
- Nasıl olur, Skot? Hareket 

programı değişti mi acaba? 
Genç kadın , Nelliye cevap 

verdi: 
- Sizin lehinize olarak de -

ğişti.. Üzülmeyin! Mi~ter Skot 
on gün daha Nevyorktadır. 

Nelli bu kadının kim oldu • 
ğunu anlamak istiyor ve dakika 
lar geçtikçe merakındar, çıldı -
rıyordu. 

Bereket versin ki, tereddüt 

ve merakla geçen dakialar çok 
sürmedi. Biraz sonra h~rşey an 
]aşıldı. 

Bir sivil memur birdenbire 
masanın başına gelerek: 

- Mis Denet, sizi kanun na
mına tevkif ediyorum! 

Dedi ve Skota manalı sözler 
söyliye,ıı kadının omuzuna eli -
nı koydu. 

Nelli hayretle genç kadına 

bakıyordu. 

Skot da birdenbire şaş;;la -

mıştı. 

Polis memuru hüviyetini gös 

\ererek: 
- Affedersiniz, Mister Skot! 

ded i. Sizin yanınızda bulunan 
bir kadını tevkif etmek bi>yük 

bir nezaketsizliktir. Fakat ka· 
nun böyle emrediyor. Kendisi • 
ni kaç zamandır takip ediyor -
dum. Şimdi yakaladım. 

Ve cebinden bir tezkere çı -
kardı. 

Müdcieiumumiliğin emri 

vardır. 

Skot sordu: 
Suçu hakkında bır fikr iniz 

var mı? 
- Evet. Mis Klara bir İspan· 

yol casusudur. Zabıtavı 2ylar -
danberi meşgul ediyordu .. Onu 

birkaç kere yakalarken kaçır • 

dık. 

Skot: 
- Ben Mis Denet'ın hakiki 

adı Klara olduğunu yeni öğre
n 

yoka bildiğinden dahı haberdar 
değilim. 

Zabıta memuru ilave etti: 
- O başka lisanlar da bi -

lfr. Fakat, bilmez gib; görünür. 
Nellinin hayretincfa'l ağzı 

bir karış açık kalmıştı. O, Mis 
Klarayı çok iyi taıııyordu. 

•- Ayol, bu işte bir yanlış • 
lık var. Bu kaılın, Klara değil -
dlr! • 

Diye bağırmak isted i Ken -
dini güçlükle tuttu. Fıkat için
den kıs kıs gülüyordu: 

Eğer mesele casu 5luğa tem«s 
etmemiş ve bu işte kendisi de 

. alakadar olmamış olsaydı: 

•- Bu_ kadın , Klara değil 

dir .> Demekten kendin i alamı

yacaktı. 

Mister Skotun eski dostların 

dan biri olan Mis Denet nilıayet 

bir ytanlışılğın kurbanı olarak 
' 

polise :ıoyun eğmeğe mecbur ol 
muştu. 

- Affedersiniz, Misterk Sot! 

Siz benim kim olduğumu her . 

kesten iyi bılirsiniz. Yanlış he

sap Çinden döner, derler. Hele 

bir kere polis müdüriyetine ka-

' dar gidelim .. . 

Dedi, polis memuru tekrar 

özür diliyerek genç kadını ya · 

kalaılı ve bir taksiye bindirerek, 

gazinodan ayrılılı .. 

Nelli ile Skot birbirlerine ba.

kıştılar. 

- Garip bir ~esadüf, 

mi? 

değil 

- Evet, Skot! Çok garip bir 

tesadüf. Ben Mis Klaranın kim 

ı olduğunu bilmiyorum amma, 

bu kadın eminim ki, bir İspan

yol değildir. Sarı saçlı , mavi göz 

lü halis bir Amerikan tipi. 

- Ben de böyle tanıyorum. 

Zavallıya - casusluk meselesi ol

masaydı - yarılım edebilirdim. 

- Herhalde yardımınıza muh 

taçtır. Bu işte büyük bir yanlış
lık olsa gerek. 

- Yalnız bir nokta var; Ken 

' disi İspanya hükumeti hesabı • 

na casusluk yapabilir. 

- Amerikalı olmamak şar -

tile. Halbuki, Mis Denet'in yü-

zü. gözü, tipi hasılı bütün 

lığı (ben Amerikalıyım!) 

var

diye 

haykırıyor. Bir Amerikalı • e
ğer kanı bozuk değilse - yaban

cı bir millet hesabına casusluk 
yapa!Ylaz. 

Arkası var) 

1 STERLİN meyveler üzerine su içmekten 
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100 PE.'<GO 
100 LEY 
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Esham ve Tahvtlit 

Sivas - Erzurum ili 
Sivas· Erzurum V 

2.8925 
34.62 

30.55 

23.9025 

19.91 
-9.91 

Sl!BZI! FIATLEJ'tl 

lst•ubul Belediyesi Merkez halinde 
toptıın sahlan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 
Bamye 

emsali 
kilo 

Sakız kabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

• 
Araka 

smlı: 

Semiwtu 
Sivri biber 
Dolmalık biber 
Taze yaprak 
Pancar 
Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan baş 

• orta 

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

adet 

• 
• Hiyar 

Maydanoz 
Dereotu 
Nane 

demet 

• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
2 
8 
9 ., 
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 
Fınılık 

Vişne 

Şeftali 

Muz yerli 
Al'•c cilegı 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9 
24 
18 

11 

22 
50 
20 

9 

12 

13 

37 
70 

40 

A kdenizde iki taraflı 
manevralar 
(Baş tarafı 2 inci sayfada) 

ralara i~tirAk Ldeceklerdir. 
İnıriltere ile Fransa'mn !ıarp 

gemilerinin mukabil manevra • 
ları, sulh ve müdafaa cephesini, 
büyük deınakrat devletlerin ko
rıımak kararlarmın fiili ve kat'i 
olduğunu, verilen garantilerle 
mütekabil anlaşma ahkamının 

herhalde yerine getirileceğini 

isbat .eylemesi itibarile dahi ay
rıca ehemmyetlidir, diyebiliriz. 
Diğer taraftan İngiltere hü • 

kıimetinin, Hindistan sularında 
Karaşi'de bdldnan bazı gemile
rini de, Süveyş kanalma nakle
dilecek askerlere tahsis eylediği, 
Filistinden bazı askeri kdvvetle
ri Mmr'ın Llbya, Trablusga'l'Jl ve 
Bingazi hudutlarına tahşit için 
gönderdiği de anlaşıhyor. 

Almanya ve İtalya harp yapa· 
caklarsa, karada ve denizde, sulh 
ve müdafaa cephesini teşkil e • 
den devletlerin, milletlerin is • 
tisnasız olarak deniz, kara, hava 
kuvvetlerinin miişterek müda • 
faasile karşılaşacaklardır. Sovyet 
Rusya ile İngiltere arasındaki 
anlaşmadan sonra daha fazla 
kuvvetlenecek olan sulh ve mii· 
dafaa cephesinin, bugünkii vazi
yetinde dahi, mihver devletleri • 

• nin müşterek kuvvetlerinin teca
' viizlerini durdurmağa, taarruz .. 
!arını kırmağa müktedir bulu -
dnklarım söylemek, bir meı;1mlü 
keşfetmek sayılamaz. 

kette bi~bir şey .v<!r'.nden kım,J

damam:şt;: N~ koy ve ı:e de in· 
sanların tabiat!J .• : .... 

Yalılızlı sem•v bird~nrire bir 
gürültü doldt; ı·du. Ağır bombar· 
dırnan tayyar.:ı-. r:rinden n1ü!·ek .. 
kep bir filo ka~aı" .1 oğru doğrı.1-

du. Artık hak J:atie brşı kar~ı
ya gelmiştim 

İşte hakiklt \f:sır u~'~r : k l'ir 
halde duruyor ve bu· gün kendi
sine yapılabilecek ani tccavı;ze 

karşı durmak için haz:rlan:yor. 

Tehdit edılen Hindistan yolu 

Bunda hiç şüphe yok ki, h ;r 
harp vu.kuunda Libyadan 

İtalya ve Almanya tarafından 
Mısıra doğrudan doğruya teca · 
vüze geçilecektir. Bugün 'Libya
da 200,000 kişi tecemmü etmiş bir 
haldedir. Napolyon · İngiltereyi 1 
buradan vurmak i<;temişti, me- ' 
sele hala aynıdır. 

Filvaki Mısır, Akdeniz islam, 
ve şark siyasetinin esaslı bir par 
çasıdu. Diğer cihetten, Süveyş 

kanalına hakim olan ve onu mü
dafaa ed~n zaferi hep elinde bu
lunduracaktır. Eğer yarın bir 
harp olursa, birçok muharebe 
meydanlarından birisi de Mısır o
lacak, ve silahların mukaddera
tı orada tayin edilecektir. 

Mısır Hindistan yolunun a -
nahtandır ve Kral Faruk müt
tefiki olan İngilteren•in yardımı 
ile onu cebinde tutmasını mü 
kemmelen biliyor. 

1936 da yapılan İngiliz - Mısır 1 

muahedesi mücilıoince Mısırın 

askeri müdafa2sını temin etmek 
için İngilız ortlusu, donanması 

ve tayyaresi Mıst hükümetinin 
emrinde kalacaktır. Kahire'de 
ve İskenderiye'de bulunan İngi
liz kıtaları tedricen Mısır arazi
sini terkedecek, Hind yolunun 
hayati çığırını mütemadiyen 
kontrol altında bulundurmak i
~in Süveyş kanalı sahillerine ka-
ti olarak yerleşeceklerdir Git -
gide milli ordu kendi kendine 
teşekkül edecektir. 

N il kenarında lüks bir otelin 
taraçasında Mısırlı bir kaze 

troi ile birlikte oturuyorduk. 
Ona, pasi1 müdafaanın imkanı 
olup olmadığını sordum. Bana 
i%ah etti: 

- Bir hava tehlikesine karşı 

icap eden bütün bütün tedbirler 

alınmıştır, dedi. Şu istihkamları 

görüyor musunuz? Fakat hepsi 

bu değil. Bir Londra ve Pariste 

kullanılan müdafaa sistemlerini 

kullanıyiruz. Şehirlerde oturan 

Cm • 

-· Mısır askeri kuvvetleri 

halkın bir hava hücumunda tah 

liyesini, gaz maskesi tevziini, 

köprülerin himayesini düşün -
dük. 

Arnavutluğa yapılan darbe, 
en safdillerin bile gözünü açtı . 
Siz Avrupada, Arnavutluk dar • 
besinin arap memleketlerinde Ur 

yandırılığı memnuniyetsizliği 

bilmezsiniz. Mussolini islamla -
rın hamisi değildir. Mar!!§al Gö -
ring Trablusu zıiyaret etti, Llb -
yadaki hudutlarımız üzerinde İ
talyan kıtaları ve harp malzeme 
!eri temerküz ettirildi. Bunlar 
bizim için iyi bir şey değil. 

H iç şüphe yok ki, hayat sa
lıası azariyesi Akdenize 

tatbik edfüyor. Bu saha, eski Ro
ma imparatorluğu hudutlarında 

kalacaktır. Çünkü Süveyş ka -
nah, Kızıl deniz, Hab~istan ve 
Libya, İ1alyanm tabii genişleme 

mıntakalarıdır. Romalılar zama
nında olduğu gibi, Mısır, gene de 

bu imparatorluk denen frtına -
nm sahası olacaktır. Artık, ihtıi

yatlı hareketlerimizin sebebini 
ve derecesini şimdi daha iyi an
lıyorsunuz ya? 

Karşımdaki, zeki ve kültürlü 
bir mısırlı gençti. Yeni Mısır 

miletinin bakim, istiklal sever, 

totaliter reimler karşısında eğil
mez bir mümessrn idi. 

B iz konu~urken bir boru se
si geldi. Arkadaşıma sor -

dum: 
- Mısır kıtaları mı? 

- Yooo, ingiliz askerleri ha-

la Kahiredeler mi? 
- Öyle icap ediyor. Çünkü 

kara, deniz ve hava müdafaaları 
mızı ikmal etmedik. 

Tayyare filosu kanal üzerinden 
uçtu. Hindistan yolu havadan da 

geçiyor. Şarkla garbi birleşti -
ren her yıl 30 milyon ton mar -

şandiz, 6000 gemi yutan hakiki 
yolu, o hazım borusunu görmiye 

gittim. Kanaldan her gün Asya 
petrolü, Birmanya pirinci. Avus-

1 r 
1 1 

Kral Faruk 

turalya buğdayı , japon pamuğu, 
Cava kauçuğu, Hind maııganezi, 
Afrika bakırı geçiyor. 

Kanalın müdafaası 

B ir kaç gün İsmailiyede, 
Süveyşin yarı yolunda 

kaldım. Burası, çiçek, su, yal • 

dızlı sarmaşıklar beldesidir. Kır

mızı çatılı villaları ve hdrmaları 

var. İsmailiye denen mucize 915 

ten itibaren 74 milyon küp met· 

re toprak çkaran 300 bin kişinin 
içmesi için getirilen su sayesin • 

de tahakkık etmiştir. 
Dün Cebelüttarıkta yarın Sin

gapurda Hint yoldnun eski bek

çileri olan imparatorluk teknis -

yenleri, bugün de Mısırda bekli
yor. 

Kanalda her türlü sınıf var: 

Piyade, topçu, istihkam, hücum 

kıtaları ve arabaları, tayyare • 

den korunma tertibatları ve biz

zat tayyare ... İngiliz tarzı ma • 

lum. Kuvvet görünmez gibidir 

ama her yerlere farkedilebiJir. 

M ısır topraklarını yalnızşark ısır topraklarını yalnız 

şarktan müdafaa etmek kiıfi de
ğildir. Yakın şark, Ankaranın 

Londra ile yaptığı ittifaktan son 

ra İngiliz . Fransız tarafına geç

miştir. Vaziyet garbe dönmüş -

tür. Ve Mısır bugün garbi gö -
zetlemektedir. Her ne kadar Mı
sır, şark tarafında propaganda 

tehlikesine dikkat edecekse de 

Mısır istiklalini tehdit eden ye -
giine tehlike Libyadan geliyor. 

İngiliz . Fransız donanması Mı 

sırın sahllerini koruyor. Habe -

şistandan gelecek bir tehlikeden, 

Sudan tarafından da korkulmaz, 

şarka endişe yoksa Tunus hudu -
dunda 165,000 kişilik, Mısır sıın

rında 80 bin kişilik bir kl.ıvvet 

toplanmış bulunuyor. 

duğunuz zaman en evvel ~·apa -
cağımz şey, vakit geçirmeden iyi 
bir doktora gidip göstermek ve 
ilaç almakhr. Zira, ihmal <dilen 
basur, ileride, insanın J aşına 
büyük işler açabilir. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

Size kim olduğunuı.u 
söyliyelim 
' - 87 -

Ahmet Yılmaz 
(Kadıköy) 

(canlı bir tip) 
çok hassas ve 
güzll sanatlara 
kar~ı fazla in · 
himaki olan bir 
tiptir. Dikkat 
hassası kuvvet
lidir. Hafızası • 
na çok güve • 
nir. Sporla uğ

raşmağı sever. ,4rl<adaşları ara· 
sında samimiyetile tanınmıştır. 

Fakat en ufak bir hadise kend i
sini çok müteessir eder. 

-as -
Bir okuyucu

ırnz} imzasile 
gönderilen fo -
toğraf sahibi: 
Azim kar ve 
kuvv"tli irade
ye maliktir. Ba~ 
12dığı her işte 

sonuna kadar 
ayni dikkat ve 
itina ile yürü • 
yebilir. Fakat 

muntazam çalışmaz. Eğer bu şe· 
kilde çalışırsa kendisi için bü • 
yük bir muvaffakiyet vardır. Ar 
kadaşları arasında temayüz eb 
meği ve herkesin 1-endisini tak
dir petmesini de çok sever. 

İnönü kampın
daki uçuşlar 
Ankara, 2 (A.A.) - Türkku

şunun İnönü pHlnörcülük Anka
radaki motörlü tayyare kampla· 
nnda çalışmalara hararetle de
vam edilmektedir. 

Kampların tam mevcutla fa
aliyete geçtikleri 10 tefmuz ta
rihinden 1 ağustosa kadar İnö
nünde planörler üzerinde çalı • 
şan gell'Çler 15283 uçuş, Etimes
ğutta motörlü tayyareleri~ 5385 

uçuş yapmışlarılır. 

31 temmuz akşamına kadar 
motörlü tayyarelerle yalnız uç -
mağa muvaffak olanlar 27 <lir. 
Geriye kalanlar da en geç 15 a
ğustosa kadar uçmuş olacaklar 
dır. 

Türkkuşu havacıl>l< kampla -
rında yapılmış olan 21668 uçuş
ta hiç bir kaza olmadığı mem· 
nuniyetlc öğrenilmiştir. 

Kalp sektesi 
Taksimde Doğramacı soka

ğı 8 numarada oturan Eyüp diin 

İstiklal caddesinden geçerken 

ansızın kalbi tutmuş ve yere yu 
var lanmıştır. 

1 Etraftan yetişenler keı:disini 
j hastahaneye kaldırmışlar ve o

\ rada tedavi v.ltına o)rltrmışlardır. 
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Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

[ Ç A K I CI EFE] 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Çakıcı seslendi : şu 
herifinkulaklarınıkes! 

- 50 --
cın imiş. Kendisi Yorgi ile Niko· 
la-kiden beş bin lira altın aldı. 

Bu para Rum parasıdır. Damadı 
nı kurtarmak içi.n bu parayı ba 
na iade etmelisin. 

Maamafi Yani; o mıntakadan 
uzaklaşınağa muvaffak olama -
mış, zaptiye kuvvetlerine mü -
zaheret eden köylüler taraftn • 
dan civarda muhasara altına a -
lın mıştı. Kaptan Yani çetesi beş 
kişilikti. Muhasara edenler ise, 
üç yüzden fazla idi. Ne çare ki, 
müsademeye girişmek kabil al
mıyordu. O takdirde eşkiyanın e 
siri derhal öldüreceği muhak • 
kak idi. 

Kaptan Yani çetesi bir bağ ku
lesine tahassun etmişti. Esirin 
yanında bir kişi bulunuyor, di
ğerleri serbest dolaşıyordu. Bu 
vaziyette müsademe imkanı ol
;nadığını eşkiya da takdir et -
mişti. 

Muhasara ve o meyanda mü -
zakere beş gü11, beş geı:e devam 
ebmişti. Kaptan Yani, istediği 5 
bin altından bir para bile tenzi
lat yapmıyor, bu hususta bütün 
teşebbüsleri reddediyordu. 

Nihayet nişancılığile maruf 
beş eşkiya seçtiler Bunlar mah· 
sur bulunan beş eşkiyaya ansı
zın ateş ederek beşini de öldü
recekler ve böylece esiri kurta
racaklardı. 

Plan tatbik dildi. Ani bir şe
klide beş silah birden patladı ve 
beş kurşun muhtelii beş vücu • 
da saplandı. Eşkiyadan dördü 
derakap ölmüş, fakat esiri bek • 
!iyen adam ağır şekilde yaralan
mıştı.Bu melun herif yaralandığı 
nı görünce ansızın ve yaman bir 
süratle belind~i bıçağı çekti, 
birdenbire esirin omuı; başından 
kalbine doğru sapladı. Zavallı e 
sir de o anda dünyaya veda et -
m~i. Nihayet kendisi de öldü 
ve bu macera da işte böyle altı 

kişinin kaniyle hitam buldu. 

* 
Bayındır!! Mehmet efendi müf 

rezesi Bayındırla Manisa ara -
sındaki Mahmut dağında Kira -
zoluk mevkiinde Rum çetesiyle 
müsademe yaziyetinde bırakıl -
mıştı. Bakkal zade İbrahim be
) ı Manisadan dağa kaldıran bu 
çete bir türlü teslim olmıyordu. 
Müfreze meyanında İbrahim be
yin oğlu da vardı. Bu biçare eş
kiyanın kurşunile şehit olmuş -

tu. Bayındırlı Mehmet efendi 
Rum çetesini bir ayı inine sok -
mağa muvaffak oldu. İnin ağzın 
da kükürt ve hasır yakılarak i
çeredkiler dumandan boğulmak 
raddelerine getirildiler v bu su 

retle teslim alındılar. Bunlardan 
üçü bilmuhakeme Manisada i -

dam edilmi,, diğerleri on beşer 
seneye mahkum olmuşlardır. 
Diğer taraftan kaptan Ander

ya çetesi de -Kaptan Anderya 
yaralı olduğu halde • ele geçti 

ve bu çete de bu suretle ortadan 
kalktı. 

Söke havalisinde dolaşan Ula-

ho çetesine gelince: Beşparmak 
dağında oturan Pınarcı oğlu Meh 

met ağa takip müfrezeerini o su 

retle idare etti ki onun kılavuz
luğu sayesinde bu ~ete efradı kii 
milen ve hayvan ele geçti. Kala 

kala Bodrum havalisini asıp k

sen kör Mina çetesi kalıyordu. 

İzmir jandarma alayı bu işe de 
Bayındırlı Mehmet efendiyi me
mur etti. Mehmet efendi sıkı bir 
takıp neticesınde kör Minayi 

Bodrumla Marmaris arasındaki 

Büyükada civarında sıkıştırdı. 

Müsademe başladı ve bu çeıte de 

kamilen gebertılmek suretile or
tadan kaldırıldı. 

Bunlar iyi şeylerdi amma hü
kumet Rum çetelerinde göster
diğr muvaffakiyetıi Çakıcı çete -
sine karşı yüzde biT raddesinde 
olsun gösteremiyordu. Bundaki 
hikmeti Çakıcının zekası, teşki

Hltiyle beraber hükilmetin zaa -
fında ve Sait paşanın ortaklığın 
da aramalıdır. 

Filhakika Çakıcı Mehmet mü 
kemmel bir yatak teşkilatına ma 
likti. Bu teşkilata yalnız Türk 
köylüsünden mahdut bir kısım 
adamlar değil, Rum!Mdan da pek 
çok kişiler dahil idiler. Bunlar • 
dan birkaç tanesini tarihi bir 
vesika olsun diye zikrediyoruz: 

YATAKLAR: 

Bayındırda kasap İspiro Fa -
sulyoti. 
Bayındırda celep Kosti. 
Bayındırda elbiseci ve celep 

Corci. 
Bayındırda Nikolaki Bakalakl. 
Çinede boyacı oğlu kahya Pet 

ro. 
Çinede boyacı oğlu Yanko. 
Çinede ormancı Fettah efendi 
Bayındır Falaka köyünden 

Hacı Hasan zevcesi Elif H. 
Tirede Kel Hayım. 
Çinede Çoban Petro. ' 
Çinede bahçıvan ve tütüncü 

Hacı Yorgi. 
Hacı İlyaslarda istasyon me

muru İtalyan tebaasından Ni 
koli. 

Derebaşı istasyonunda ma -
kasçı Raci Takfor. 

Ödemişte eşraftan Zılam oğ

lu. 
Ödemişte Kırkağaçlı Agop. 
Görünüyor ki Çakıcı çetesine 

yardım edenler arasında yalnız 
Türkler yoktu, Rum da, Ermeni 
de, Yahudi de vardı. Çakıcı çe
tesi mevzuubahs olunca kaba -
bati bizim köylüye atfedenler ne 
kadar aldandıklarını zannede
riz ki bu isimler karşısında an -
lamış olacaklardır. 

Çakıcı bu yataklarına gayet 
şiddetli davranır ve onların Qa 
kıcı firmasından istifadesine kat 
iyyen cevaz vermezdi. Nitekim 
Çinede orman kolcusu Fethi e
fendi ile olan macerası bunu bi
ze pek güzel gösteriyor. 

Bu adam, Çakıcı efenin fev
kalade itimat ettiği yataklardan 
dı. Esasen Abdülhamit idaresin 
de Fettah efendi gibi hem me
murluk, hem de eşkiya yataklı
ğı yapan memurlar az değildi. 

iBaşta yaveri hususii hazreti şeb 
riyari bahriye mirlivası Sait Pa 
şa hazretleri olduktan sonra bir 
orman kokusunun yataklık et
mesinde ne fevkaladelik olabi -
lirdi? 

Fettah efendinin vazifesi Çi
neden malumat ve silah yolla -
maktı. Bu vazifeyi de bihakkin 
ifaederdi. 

Fettah efendi bir gün bizzat 
eşkiyalık yapmak hevesine düş 
tü. Neden hep kendisi çalış•ın da 
yalnız efe yesindi? Kendisi de 
pekala zengin olabilirdi. 

Bu müliihaza ile Çinede tüc
cardan boyacı Yorgiye Çoban 
Petro ile bir haber yollaıiı. 

- Efe selam söyledi, 100 sarı 

lira ile bir martin tüfeği istiyor. 
Dedi, bu emre muhalefet 

mümkün müydü? Boyacı Yor -
gi derhal ve hiç vakit geçirme

den 100 altını saydı ve Çinede 

Arapkirli uzun Mehmetten se -
kiz sarı liraya bir de martin a
larak hediye etti. Çoban Petro 
bunları Fettah efendinin evine 

götürmüştü. Fettah efendi mar
tini duvara astı. 100 altını da 
mübarek cebine indirdi. Çakı -

cının bundan haberi bile yok~u .. 
(Arkası var) 

Bugünkü 
Portekiz 

Eşine ender tesadüf edilen 
hususiyetleri olan bir 

memlekettir 

İKDAM 

i~~--~~---~~~~~ 

Memleket Hab erleri 
Sivas akşamkızsan'at1 

Bursada koza 

Ok 1 
. . mahsulu bol 

u u sergısı Bu yılkı mahsul 

SAYFA- 1 

DCNıı:V BULMACAMIZIN 
ILU..ıJ 

ı 2 • ' 6 • 7 1 • 10 il 

lfilA 1 LIEİ9JŞlE-K ER 
TiA/ZI I_. G .,Ş,A K 1 
t iT/ Ae's:E/L,. Çı ı M 
~1 f ;e ,KIA_MIE/R-. ;N E. 
Aes ı A IYi ı e,Aış • c 
. D/A/Y! l . .. 1 S/A L. 

Gazete sütunlarında, siyasi 
dedikodularda, konferans ve an
laşmalarda ismi pek az geçen 
devlet şüphesiz Portekizdir. Por 
tekizin Avrupadaki yeri küçük 
olmakla beraber mühim müs -
temlekelere sahiptir. Bugünkü 
siyasi vaziyet içerisinde Porte • 
kizden bahsetmeyi faydalı bu -
luyoruz. 

1 
Sergi halk arasında büyük 

bir rağbet görüyor 

103360352 kilodur 
Bursa (İkdam muhabirin -

den) - Üç hafta.danberi devam 
eden yaş koza satışları, döküm 
haftasından sonra nihayet bul -
muştur. Bu müddet içinde Bur
saya gelmiş olan yeni mahsu -
1ün yekunu 1.336.352 kilo altı 

yüz gramdır. Bunun 1.225.038 
kilo yüz gramı a!A koza, 14,517 
kilo 300 gramı tohumluk, 99. 797 
kilo iki yüz grarnıda çipez koza
dır. 

Bı•lC / 1 • . 1 iM AN . S 
EIK,.K' ı iRIA/T eo t 
D,A/L:e :s /AIL'9 T A B 
EIV/ E,T eto~e c u R A 
N t ş A N e :s Uı R A.T 

Portekizden bahsedince ilk ev 
ve! hatıra şu üç şey gelir: Liz -
bon, payitaht; Porto, şarap bel -
desi ve Koimbr, üniversitesi ma 
hailesi.., 

DtiNYANJN EN BtiYtiK 
ilNİVERSİTELERİNDEN BİRİ 

Kaimbr Üniversitesi 1307 de 
tesis olunmuştur. Dünyanın en 
eski üniversitelerinden biridir. 

1911 e gelinciye kadar Porte -
kizin bıricik üniversitesi idi. 

Talebeler siyah kundura, si -
yah elbise giyerler, siyah kra -
vat takarlardı. Redingotların üs 
tünde ince, uzun siyah bir pele
rin bulunurdu. 

GARİP BİR BALIKÇI KÖYÜ 

Koimbr'in az ilerisinde küçük 
ve çok garip bir balıkçı köyü 
vardır. Köyün adetleri, köylüle
rin elbiseleri asırlardanberi as
la değişmemiştir. İsmi: Nazare ... 

Her gün öğlenden sonra, gü -
neş yavaş yavaş zevale yüz tut
tu mu yüzlerce balıkçı kayığının 
küçük limana girdiği görülür. 
Hepı;i balık doludur. Balıkçılar 

şarkı söylerler. Yalnız şefleri 

ayakta durur, yelkeni ve dümeııi 
idare eder. 
Sandallar rihtıma yanaşınca ça 
lışma sırası kadınlara gelir. Ba
lıkların pullarını tE>mizlerlcr, 
karınlarını yararlar, barsakları· 
nr çıkarırlar, tuzlarlar. 

Genç kızların başlarında bü
yük ipekli bağlıdır. Ropların ek
serisi yeşil renklidir. Eteklikleri 

' 
yeşil, kırmızı, sarı, mavi fisto -
!arla süslüdür. 

PORTO 
iBiraz ııimale, Dura nPhrine 

doğru çıkalım Porto, şaı·ap bel
desi bu şehrin ağzındadır. 

Üzüm kütükleri, dağın eteği
ne dikilmiştir. Yazm bdzan ha -
raret derecesi 40 a kadar çıkar. 

Üzümleri, ayakla ezın~ fü.!eti 
henüz terkolunmamıştır. Çok 
modern ezme makinelerı mev -
cuttur. Fakat, Portolular, şarap 
!arını ayakla ezmeyi tercih eder 

ler. 

,Devlet Kininleri 

Bundan sonra inhisar 
idaresi tarafından 

sablacak 
Ankara, (İkdam Muhabirin -

den) - Devlet kininlerinin bun 
dan böyle İrrhisarlar idaresi ta
rafından satılması kararlaşmış
tır. Bu iş için Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaletiyle müştere

ken bir talimatname hazırlamış 
tır. Talimatnameye göre devlet 
kininleri Sıhhat ve İçtimai Mu

avenet Vekaleti tarafından ha
zırlanan şekilde ve üzeri .,; nde 

yazılı fiyatiyle satılacaktır. Dev 
!et kininlerini kaplarından çı -
kararak tane ile veya üzerinde 

yazılı fiyattan fazla fiyatla sat
mak yasak olacaktır. 

Devlet kininni satanlar cbu
rada devlet kinini satılır• iba
reli bir levhayı dükkanlarına as 
mağa mecbur tutulacaklardır. 

000---

Karagümrükto bir ev yandı 
Evvelki akşam saat on yedi 

buçukta Karagümrükte Kariye 

mahallesinde Kalfa sokağında 18 

numaralı Mihalin evinden yan 

gın çıkmıştır. 

Ateş, ancak ev tamam.en yan 

dıktan sonra söndürülebilmiştir. 

Akşam Kız San'at Okulu 

Sivas (İkdam muhabirin -
den) - Sıvasta bu yıl Maarif 
Vekaleti tarafından ev kadınla
rı ve genç kızlar için açılan Ak
şam kız san'at okulu az bir müd
det zarfında muhitin büyük ve 
artan bir alakasını kazanmış bu 
lunuyor. Okulda imtihanlar so
nu dolayısile bir yıl içerisinde 
görülen ve okutulan şapka, çi
çek, dikiş derslerinin örneğin -
den mürekkep bir sergi açıldı. 

Sergide bulunan talebe eserleri 
gerek estetik ve gerekse san'at 
bakımından bütün içleri saran 
bir varlığın en canlı bir mahsul 
olarak salonlarda ayrı, ayrı t~
hir edilmiş bulunuyordu. 
Şehrin en uzak sem ti erinden 

bile okula devam eden ferağatli 
ev kadınlarımızın ve genç kız -
larımızın artan bir faaliyetle uğ 
raşarak Akşam Kız San'at oku
lundan edindikleri istifade çok 
büyük bir mahiyettedir. Okulun 

... 
• • 

talebeleri n sergiden bir köşe 

çok çalışkan direktörü Bayan 
Kadriye Şahin ile genç öğret -
menlerin müşterek varlıkları ile 
talebe ça'ışmaları kuvvetli bir 
surette organize edilmekte ve 
talebeye modern hayatın icapla
rına göre okutulan "e gösterilen 
derslerin talebe üzıerinde yüz

de itibari ile çok büyük bir ran
dıman verdiği görülmektedir. 
Genç direktör ve öğretmenleri 

takdirle karşılarken Maarif Ve
lta.'.etinden bugünkü dar bir kad 
~o ile Sıvasın en içten bir ihtiya 
cına cevap vermiye çalışan o -
kulda gelecek ders yılından iti
baren kadronun takviyesıni te
menni ediyoruz. 
Sıvas (İkdam muhabirin -

den) - Sıvasa bağlı Kayadır na

hiyesinin Kozho köyünde otu -
ran Hüseyine son yağan yağ -
murlar arasında yıldırım çarp
mış ve ölmüştür. 

Geçen seneki yaş koza rekol -
tesi 1.284.606 kilo olduğuna gö
re yeni mahsulün 54.746 ki.oluk 
,Pir fazlalığı vardır. Şu hesap 
.gösteriyor ki, Bursamızda koza 
ıs"hsali her sene bıraz daha art
maktadır. 

Buna mukabıl kozacılık, ge -
rek tohum temizliğı, gerek,;e ba
kım cih Lr.r.Jrn pek ziyade i
lerlemiştir. Köylümüz ve böcek 
u<an diğer yeliştirıcilcr, bu sa

natı. büyük bir itina ile tatbik 
etmeyi öğrendiklerinden mahsul 
daima nefis olarak elde edil -
mektedir. 

Bu neticenin alınmasında, ye
tiştiricilere maddi ve manevi sa-

~ 
halarda kıymetli yardımlar ya -
pılmasının ve irşat işlerine fazla 
ehemm·yet vrrilmcsinın tesir -
!eri görü'müştür- İpek böcekçı -
!iği enstitüsünün yetiştirici ile 
sıkı bir surette temin cttıği te -
mas sayesinde tesisine çalışılan 

fenni murakabe, çok müsbet ve
rimlerini göstermeğe başlamış -
tır. 

Şimdiye kadar yetiştirenlere 

tevzı edilen dut fidanlarının sa
yısı 3.959.662 yi bulmuştur. Bu 
miktarın 1.346.835 i Bursa ma -
halle1 erıne, 1.370.027 si Bursa 
köylerine, 1-207.800 ü kazalara \'e 
35.000 ni de koza yetiştiren di -
ğer viliıyetlere verilmiştir. 

Bursa valisinin tetkikleri 
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- SOLDAN SACiA -

1 - Sürü hayvanı - Söz. 

2 - Ehven fiyatlı - Aydınlık. 

3 - Geniş olmıyan · Zehirli 
bir rüzgar - Allah. 

4 - Sanat - Bir mevsim - Çeh 
re. 

5 - Renk veren madde - La
him. 

6 - Bayat olmıyan - En az. 

7 - iBir işaret sıfatı - Dini me 
rasim. 

8 - Eski bir silah - Bir kış 
sporu - Bir nota. 

9 - Yatmaktan emir - Zarif -
Rah. 

10 - Uyanmaktan emir - Mer-

10 - Uyanmaktan emir - Deniz 
kostümü. 

11 - Cahil - Bir tatlı su balığı. 

- YUKARIDAN AŞACilY A -

1 - Leb - Sürü hayvanatın -
dan biri. 

2 - Atak ve kuvvetli - Çok 
büyük taş parçası. 

3 - Vurmaktan emir - Kapı • 
Lezzet. 

4 - Cüz'ü - Kusurlu - Nefiy 
edatı. 

Bursada spor hareketleri 

Bursa (İkdam muhabirin -
den) - Valimiz Bay Refik Ko. 
raltan, beraberlerinde Ankara -
da sureti mahsusada getidilen 
İmar Müdürlüğü Mutahassısı 
Mühendis Bay Mithat ve Nafıa 
mühendisleri olduğu halde Ulu
dağın muhtelif mıntakalarında 

tetkikat yapmıştır. 
Bu tetkikat, Uludağda yeni te

sisatın nerelerde yapılması la -
zımgeleceğini ve orada ne gibı 

işler yapılacağını tayin etmek 
hususunda Valimizin bizzat ala
kadar olduklarıı göstermektedir. 

5 - Göl:ge - Yemek. 

6 - Meydan - Aklı başında. 

7 - Su - Bır uzvumuz. • 
lnegöllüler Acar id- 8 - Ezmekten emır - İnce -

Nefiy edatı. 

man yurdunu 3 -1 
yendiler Kastomonide yüzme ve 

güreş musabakaları 
Kastamonu (İkdam muhabi -

rinden) - Kastamonu bölgesi is· 
tişade hey'etinin gördüğü lü -
zum üzerine faaliyetlerini daha 
müsmir hale getirmek için klüp
lerimiz fevkalade kongreler ya
parak yeni idare heyetlerini teş
kil etmişler ve bu idare heyet -
!eri elele vererek Kastamonuda 

9 - Bir musiki aleti - Şafak -
Bir mE>vsim. 

10 - Akar - Yüzük ve sairec!en 
yalancı taşlar altına ,.k
nan madeni parça. 

Atatürk stadında kalabalık bir 
seyird önünde Galatasaraylı B. 
Sa'.ahaddinin idaresi altında İ
negöl İdman yurdu ile Acar id
manyurdu arasında senenin mın

taka şampiyonluk maçına de -
vam edildi. 
Sahayı yadırgayan İnegöllü -

ler ilk beş dakikada Acar hıl.ki
miyeti altına düştüler. Acarlar 
İnegöllıileri epey sıkıştırdılar. 

Fakat Çıracının, Kurt Alinin ga
yet güzel oyun1arile bu tehlike

ler bir netice vermedi. Bir müd
det sonra İnegöllülerin açıldığı
nı görüyoruz. Yedinci dakikada 
İnegöl sol açığı Salahattin topu 

şahsi bir sürüşle Acar kalesine 
inerken, Acar müdafii Tank İs
mailin favullü çıkış yaptığın -
dan hakem firikik cezası verdi. 
Alinin gayet güzel bir şütü di -

reğe çarparak geri geldi, bundan 
istüade eden İnegöl sağ açığı sı
kı bir şütle oyunun ilk golünü 
ağlara taktı ve devre biraz son
ra 1-1 berabere bittı. 

İkinci devrede İnegöllüler da
ha düzgün oynamağa başladılar. 
Acarda güzel oynuyordu. 

21 dakikada Acar sağ açığı to· 
pu şahsi bir sürüşle İnegöl ka • 
lesine indiği halde topu beş met
r eden avuta cıkardı. 

26 cı dakikada Demirin aya • 
ğıyle İnegö:Iüler ikinci gallerini 
de kaydettiler. · 

35 inci dakikada İnegöllülerin 
kazandığı korneri orta muhacım 
Kurt Ali güzel bir kafa vuruşu 
ile oyunun son golünün de ağ -
!ara taktı. Acıi!.lılar 40 nci daki-

11 - Tapılan şey - Salon. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

kada penaltı kazandı, Fethinin 
çektiği sıkı şütü kaleci Adem daha geniş mikyasta spor hare-

! 
• k k 

1 
lıkl k t d ketleri yapmağa karar vermiş -

ve arkadaşlart 
Ankarada Tan 

Sinema hah· 
çesinde tem
sillerine baş 
!adı. Büyük 
,·aryete 

ROMANA 

gaye sagu an ı a ur ar ı . ö .. .. d k" " ·· 
h İ .. 

11 
.. 
1 3 1 

k Jerdır. numuz e ı pazar gunu 
ve o unu nego u er - a - . .. .. 

d 1 
gazı stadında yuzme \'e gureş 

zan ı ar. · b k ı 1 k miısa a a arı yapı aca tır. .......................... ~ 
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İZMİT (Hususi) - Izmit be -

HAKKABEY 
balesi 

lediye meclisi Balaban suyunun 
şehre getirilmesine karar ver -
miştir. Belediye bu suyun İzmi
te akıtılması için 100 bin I.ra sar 
!edecektir. 
İZMİT (Hususi) - İzmit be

lediyesi şehrin temizliğine ehem 
miyet vermiye karar vermiştir. 
Ay başından itibaren temizlik 
kadrosu genişletilecektir. 

KANDIRA (Husus!) - Kan
dıra beıediye reisi Reşat Güne~ 
istifa etmiştir. 

KARAMÜRSEL (Hususi) -
İzmit ile Karamürsel arasında
ld yolun yapılmasına bas.Janmı;
tır, 

En geni, 

1 
...................... .... 

En doğru L!Halkevlerinde f 
il b l 

. .. .................. .. 
a er erı 1 FATİH HALKEVİ 

T T kt • FANFAR HEYETİ 
V ereCe lr Fatih Halkevinden: 

1 Evimizin fanfar heyetine yeni
ikdam memleke tin ve den talebe kaydına başlanmıştır. 
güzel havadis gazetes i Muktedir bir hocanın çalıştırdığı 
larak yakında, de§I· bu gurupta yer almak islıyen -
lk bl klld i t i lerin her gün saat 9 dan 21 e 

f r fe e n faraı kadar evimizin Fat:hteki mer -
baflıyacak J kez binasına gelerek kaydolma

, •••••HM••• !arı. 
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1
:,: Memleketin -~im eski gazetesi 

1
; 

MERKEZİ • • ANKARA 
Muz;~ ; seveN ~ olduğu kadar, en çok sevilen, 
~ ;: aranan ve okunan gazetesi · ~ 

HERNEVI MUAMELELERi 

Al<ORDEON'U ALIA 1 i 
=ı haline de geliyor == 

®ooe:·oN@~; ~ İ 
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Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
BeyoQ•u.lstlk161 c~No 48-1 ; ilanını iKDAMA :: 

: : == -ı= = 
Telgraf adresi: == Oltu Asliye Hukuk Mahkeme- -

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET Oltunun Hosor köyünden Fet- === veren çok kazanır ! 
Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

hullah oğlu Ali 338 senesinde c= 

Rusyaya gitmiş olup o tarihten = ~ ,, ;~~s:~ ::~: ö~~y~1::ğd:::ı::: \aıııııınuıınııııınııınıııınııoııııııııııunınııuııılliıllııımnııııııııııııııııııııııınuınııııııııııııııuıııııııııııınıııııııııııııuıııımmııııııııımıııınmııııııııım gıııııııınııııııııııııım, 
da bir ka)'lt bulunmadığı nü-

'' çok mUsait şarllarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmakladir 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat ~lunması 

fus memurluğundan bildirilıniş 

olmasına göre mumaileyh hak

kında malumatı olanların Türk 

kanunu medenisnini 32 inci mad

desi üzere bir sene içinde Oltu 

asliye hukuk hakimliğine bildir 

meleri ilan olunur. (5852) 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

Naı~aıro ~nk.katnırııe: 
Avrupada büyük rağbet kazanan 
ve subaylara çok yaravan 3 renkli 

D MO 
Askı fenerleri gelmiştir. 

Her yerde DAİMON pillerini ve ampullerini de ısrarla isteyiniz 
DAİMON markasına dikkat ediniz, 

ZAYİ 1 
Balıkesir Erkek muallim mek 

tebinin dördüncü sınıfından 

terki tahsil ettiğime dair 1931 
senesi temmuzunda alınış oldu
ğum tasdiknamemi ·kaybettim. 
Yenisini alacağımdan esk'sinin 
hükmü yoktur. 

130 sayılı Osman Aydın 

ZAYİ 

Çorlu malmüdürlüğünden al 

mış olduğum 26/2/935 tarih ve 

589677 sandık No. lu bir kıt'a 

vergi makbuzunu zayi ettim. 

Hükmü yoktur. 

Şakir Sarıca 

TÜRKİYE--.. 

i 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. 

u Pl J v 1 u 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Bcşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

il Emniyet SandıQI ilanları 1 
:.. .......................... 1 ................ . 

o/o 5 Faizli ve 8 sene taksitli 
emlak satışı 

Semti 

Kadıköyünde Caferağa mahal -
lesinde Moda Devriye sokağın -
da eski 176 yeni 18 No. lı. 

Cinsi Muhammen 
kıymeti 

İki buçuk katta on iki o- 12500 
dalı üç sofalı, su, elektrik 
ve banyo tesisatını havi 
bodrum katı kargir diğer 
katları ahşap bir evin ta

Beşiktaşta Abbasağa mahalle - mamı. 

sinde eski Ihlamur yeni Jan - Dört katta on bir odalı 1500 
darma mektebi sokağında eski maabahçe ahşap bir evin 
69 yeni 78 No. lı tamamı. 

1 - Arttırma 10 ağustos 939 tarihine düşen perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel 
verenlerin üstünde kalacaktır. 

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

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz 
senede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler %5 faize tabidiT. 

4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci 
derecede ipotekli kalır. (5325) 

Minimini yavrunuzun sıh

hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraJiçı!si o
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilıniş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeııid v~rdır. Her yer -
den ucuz fiat v<: müsait şart-

1
- Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksinı - Talimhane 
Palas No. 4 

Telefon: 40127 

larla yalnız, 1 

BAKER MAÖAZALARINDA 
Bilümum haşar•b 

öldUren 
lı ....... bmu•l•ab•i•li•rs•in•i•z•. .. .... 1 

1 LAN 
İstanbulda Fincancılar yoku

şu Aslan Fresko hanında 6/8 nu
maralı yazıhanelerde Bankerlik 
işi ile uğraşmakta iken ölen İzak 
Bahar Juda'nın rehin üzerine 

. muamelesi tasfiye edilmiş oldu
ğundan bu bapta alakadar olan
ların yukarıdaki adrese müra
caat etmeleri ilan olunur. 

İzak Bahar J uda zevcesi 
Raşe! Bahar Juda 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve züluevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıi\li Ankara 

caddesi Nö. 43 

Muayene: Hergiin sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

KATOL 
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, Nakamur:;ı, 

Telefon: 40250 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHıLıYE MÜTAHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç her gün 2.5 - 6, Salır 
Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

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

yat Direktörü: A. N. 
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DAH1Ll HARİCİ --
Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 

1 • 100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SA~TİMİ 

Birinci Sahife 
ikinci Sahife 

1 

Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 kurut 
%50 kuruş 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
30 kuruı 

Gazetemlzıde neşrtUrll.e

cek bilcümle ticari llanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Cinsi miktarı muhammeiı B. yüzde 7,5 teminat eksiltme şekli 
lira kr. lira kr. saal 

İyot 100 Kg. 780.- 58.50 Açık eksit. 15 
Muhtelif boy 

çivi 50000 Kg. 7000.- 525.-. Kapalı Z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mik.darı yazılı 2 

kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhanınıen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şelkil ve 

saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 8/Vlll/939 Salıgünü Ka'bataşta Levazım ve mü

bayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şı.ılbeden parasız alınabilir. 

5 - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mühürlü teklif mek

tubu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası maJııbuzu veya banka 

teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden 

bir saat evvel komisyon başkanlığına maldıuz ınukalıilinde veril

mesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme parasile 

eksiltme için tayin edilen günde mezkur komisyona müracaatları. 

(5.515) 
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BANKASI 


