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GAZETESi 

YERDE 3 KURU,TU~ TELGRAF: ISTANBUL. t KD A M 

Milli Şef İnönü bugün Am~ral Sir 
Cunningham'ı kabul buyuracaklar 
Balkanların 
Bugünkü 
Hali i 

İtalya gazetelerinde, BaJkan 
milletlerini yekdiğeri aleyhine ha 
rekete getirmek için •zalim ve 
mazlum milletler» tabirlerile ıef 
kat, nsanl1k, ma21umlara miizahe 
ret gibi hisleri okşayıcı yazıların 
fazlaca neşrine başlandığı görü
lüyor. 

Balkan Antantına dahil olan 
Yunanistan, Romanya sonra Tiu
kiye, zalim milletler olarak tav
sif ediliyor. Bulgarlar, Bulgar 
milleti masum imiş, gadre uğra
mış, Balkanlı komşuları Bulgar
ları kıskıvrak bağlamışlar, nefes 
aldırmak, yaşatmak istemiyor • 
larmış. Çünkü, garbi Trakyayı, 
Dobrica.)·ı onlardan almışlar, bu? 
rafarda ve Şarki Trakyada, İs
tanbulda bulunan Bulgar niüus 
kesafeti kalmamış, tahcir olun • 
muş, Bulgar milleti, Ege denizin

Muhterem msafirimiz abideye ~elenk koyacağı esnacf a 

İ~anbul .he~~hrilerini ~ok na- ı ların ıfevıkinde iyi ve mütekamil 
zile ve ınısafirperver, hulasa, her buldum. Gördüğümüz hüsnüka-
şeyi, bütün tahmin ve tasavvur- (Yazısı 3 üncil sayfada) 

, ...... ~ ............... . 
fDün şiddetli bir: Is tan bula iki defa ha va 
: Zelzele oldu : t 1 k 
ıorta Anadoluda daı+ aarrUZU yapl aca 
•:zelzele ~evam ediyor tstanbuı a (A.A..) _Kandilli ı Hava lıücumlarına karşı icap 
• 'Tasathonesinden bildirilmiştir: + eden bu·· tu··n tedbı.rler 

ı 
Bugün saat H il 33 dakika + 

13 'Baniye pçe şiddetli bir sel- • h azıılanıgor 
ııfele kaydedilmiŞtir. Merkes + 

ı 
üstü rasathaneden IZ5 kilo - + 
metre mesafede tahmin edilen + .,..., 

+ bu zelzelenin de merkezi bir- + 
+ kaç gündenberi faaliyette bn- + 
+ lunan nuntakaya tesadüf et - + 
+ mektedir ve . geçen sarsıntı - + 

i 
lardan daha kuvvetlidir. . + 

Eskişehir, 3 (A.A.J - iki • 
gündür sık sık fakat hafif ola- + 
rak vukubulan zelzele bugün + 

+ 14,35 te şarktan garbc ve çok + 
ı şiddetli surette tekerrür etmiş + 

,,.e 6 saniye sürmüştür. -Birçok + + evlerin bacaları yıkılmış, Hal- + 
+ ke,·i binasının muhtelif yer - + 
+ leri çatlamı~tır. Hasarat yok - + 
·fu~ • + Ankara, 3 (A.A.) - Bugiin + t saat 14,10 da şehrimizde hafif + 
+ bi~ zelzele his,.edilmiştir. + 
+ lnegöJ, 3 (A.A.) - Bugün ~·i + 
+ ne U,30 da burada 25 saniye + 
+ devam eden oldukça şiddetli + 
+ bir zelzele olmuştur. ~Zarar + 
+yoktur. + 
• Küt&hya, 3 (A.A.J - Bugiin •• 
+ burada saat 14,32 de 15 sani-
+ ye deva~ eden zeJzelc olmus- ı 
+ tur. Zayıat yoktur. + 
+ Uşak, 3 (A.A.) - Saat 14,30 "
• da, biri hafif diğeri de .. amlı ı 
+ olmak üzere iki ıelzele olmuş- + 
• tur. Zayiat yoktur. • ..................................... 

Şehrimizin limıın ın111taka~ı '\'e Sarayburnu 

Dahiliye Veıkaleti seferberlik 1 göre evlerde hastabakıcı, ıtfai -
müdürü Hüsamettin şehrimize ye teşkilatı viicude getırılecek -
gelmiştir. Htisamettin kendisilc tir. 

görüşen muharririmıze şunları Vilayet havadan korunma ko-
söylemiştir: mbyonu tonlanmış, hazırlanan 

- Yarından itibar.en şehrin talima1namEJ i L kere daha goz.-
passıf korunması için vilayet den geçirnn~1ır. Talımatnameye 
ciddi mücadeleye geçe<:ektir. göre her daire, m.üesscse ·veya 

Ha'\·a taarruzunda vatandaşa fabirkada hava korunması ba -
düşen vazifeler her gün gazete • kımından icap eden tedbirleri 
!erle ilan edilecektir.• ıttihaz etmek üzere birer hava-

Yakında şehrimizde büyük bir ya karşı korunma komısyonu teş-
hava taarruzu tecrübesi yapıla- kil edilecektir. 

caktır. Şehre tayyareler i ıd Şehre vakı olacak bir gaz hü -
:f'a taarrub edecektir. Tayj are- cumunda her daire, mue~se 

lerin Trakya\•eya Çanakkale is· veya fabrika binalarının zcr~rJi 
tikametinden gelmesi muhtc - ga2lardan ve hususile kalıcı ze-

de serbest ticaret Umanı bulun
madığındanJ iktisadi zorluklar, 
muhasara içinde bırakılmış, İn
(iltere hükfuneti, .Montrö muka- -
velesile Boğazlann tahkimini te
min hususunda Türkjyeye mü -
zaberette bulunmuş. Bu yol da 
Bulgarlara kapah imiş. İtalya ve 
Jiıihver devletleri, Bulgarları bu 
vaziyetten kurtaracakmış. Ve sa

Amiral Sir Cunningham, dün 
saat onda Taksime gidere'k Cüm 
huriyet abidesine bir çelenk koy 
muş ve defteri mahsusu imzala
mıştır. Bu merasimde İstanbul 
Kumandanı, bir İngiliz ve bir de 
Türk askeri kıtaatı hazır bulun
muştur. 

ire 
İtalyan ıazetelerinin bu yazı· 

larUUD, İtalya diplomatlan tara • 
fından Bulgar hükfuneti ve Kö· 
aeivanof nezdinde teyit olundu
jwıa, yahut fqist ve Nazi diplo
matlaruım Solyada bu yoldaki fa 
aliyetle.rinin, İtalya matbuatını 
7aı:ı ocTaJarmda yaldızlı, hissi ve 
tahte formüller icadına sevkeyle· 
d.iii söylenebilli. 

Müttefik y • t Askeri heyetler 
unanıs a- Moskovayolunda 

DID 4 ağustos bayramı .Fransız heyeti bugün 

mel olacağından ona göre mü • hirli gazlardan derh~l temizlen-
dafaa tertibatı alınacaktır. mesi için bir gaz temizleyici 

Taarruz esnasında herkes evi- postası teşkil edecek ve bu pos-
ne çekilecek, itfaiye ve temjzlik taların kadroları için lılzım olan 

Daha evvellere göz atarak, son 
aylarda Balkanlarda nifak çıka
rılması, Balkan milletleri arasına 
düşmanlık tohumlan serpilmesi 
yolundaki Fa§İst ve Nazi gayret
lerinin, Bulgar hükfunetinin Bal
kan Antantma girmekten imtina
ına amil olduğu anlaşılamaz mı? 

* Yunanlılar, Dedeağaçtan Bul -
ıarlara serbest ticaret limanı, 

E~ denizinde mahreç vermiş -
!erdir. Bulgar hükumeti bunun-
la iktifa temiyerek Garbi Trak • 
tayı almak mı istiyor? Komşu· 
lıırına karşı aldığı vaziyet bunu 
gösteriyor. Boğazlar, yalnız Bul
ıarların değil, biitün milletlerin 
ticaret gemilerine serbesttir. 
Türkiye Cümhuriyeti hükfune -
tj, mevcut muahedesi, mukave -

· lesi hilafına, değil Bulgarların, 

herlıanyi bir nıilletin Boğazlar
dan serbestçe ticaret gemilerini 
geçirmesine hiçbiı" zaman muha
lefette bulunmamış, ufak bir zo:r 
luk dahi göstermemiş, mevcut 
teamül, usulJer, nizamlar bili • 
fma herhangi bir harekete te -
şcbhiis eylcnıemiştir. 

Bulgar ticaret ve ikfüadiyatı
na, Tiirkiye Cfönhuriyeti hiiku
metinin, Boğazları tahkim ile 
engel olduğunu sö~ lemek, Bul -
gar rnilJetinin hislerini Türkiye 
aleyhim! tahrik ınopagandası • 
nın bir safhasını teşkil eyler. 

Bulgar nüfus kesafeti garbi, 

(Devamı 3 üncü sayfada~ 

Donanma Kumandaı Amiral 
Şükrü Okan, dün saat 13 temi
safir Amiral §erefine Yavuzda 
bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Öğle<Ien sonra misafir donan
ma zabitanı ile Türk deniz za -
bitleri hususi vapurla . Boğazd~ 
bir gezinti yapmışlardır. 

Başvekil Metaksasın tesis ettiii Shl ve refah 
rejimi Yunanistanın yükselmesini, refahını 

temik etmekledir 

İstanbul ga~tecileri dün Ami
ral gemisini gezmişlerdir. Gaz~ 
tecileri İngiliz sefaretinin §atı 
Kabataştan gemiye götürmüş, ga 
zeteciler üç grup halinde gemi
nin muhtelif yerlerini yanların
da birer zabit bulunduğu halde 
dolaşmışlardır. Bundan sonra 
gazeteciler kendilerine hazırla -
nan büfede izaz ve ikram edil • 
mişlerdir. 

Dün akşam İngiliz Amirali se
farethanede şerefine verilmiş o
lan suarede bulun}llUŞ ve arada 
koloni ile tanışmıştır 

Amiralin beyanatı 
Kendisile görüşen gazeteci -

lere, Amira1 Sir A. B. Cunnig
ham kısaca demiştir ki: 

- İsanbulu fevkalade güzel, 

Bugün Yunanistanın 4 Ağus -
tos bayramıdır. Dost memleket 
daha dünden bayrama ba§la -
mıştır. Bu bayram müttefik Yu-

nanistanda kıymetli Yunan Baş
vekili Metaksas'm riyaseti al • 
tındaıki hükumetin iktidar mev .. 
kiine geldiği tarihten bugüne 
kadar geçen üç senenin, tes.idi • 
dir. 

Metaksas, 4 Ağustod 1936 ta
rihinde Başvekil olmuştur. 

Yeni rejimin teessüf/Ü arüe
sinde komşu memlekette vazjye-

tin ne olduğu bir çok defalar ya
zılmış şeyleroir. Vahim diye tav
zif edebileeeğimiz bu vaziyet.e, 
cebir ve şkldete müracaata lü -
zum görmek-sizin, nihayet veren 
Başvekil, buı1Unla kalmamış, 

Eğlence ger/erinde gine eski 
~as eski hamam devam ediyor 
Eğlence yerlerinin ucuzlatıl -. 1 kirata yüzde 15 tenzilat yapıl -

ması hakkında, belediyede yapı- ması idi. 
lan son toplantı kararları dün 
akşama kadar henüz, çok mah
dut bazı mınlakalarda tatbik e
dilmişti. Verilen karar, meşru-· 
bat ve mcküJatta .Ytizde 10, müs-

Bu tenzilatın, bugünkü çok 
yüksek fiat tarifeleri üzerinde , 
halkın lt.hine olc.rak, hiç te fay -
dalı bir esir yapmıyacağı aşi -

(De\amı 3 üncü sayfada) 

1 - ' 

~unan Başvekili 
General Metaksas 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

- Bu yazlık kumaşın metresi
ni Kar!lköyde bir mağazadan 8,5 

. liraya aldım. Hafü Avrupa mah. 
Şık bir kostüm oldu .. :\leınnu -

(Devamı 3 iiııcii sayfada) 

tondra'da olacak 
Londra, 3 (A.A.) - Moskova

ya gitmekte ~lan Fransız askeri 
heyeti, Cuma günü saat 15.30 da 
Londraya ·gelecek ve payıtaht -
taki ikameti esnasında hükume
tin ın.isafiri olacaktır. 
Fransız ve İngiliz ıheyeıtreri, 

Cümartesi günü öğleden sonra 
City of L:ıder vapuruna binecek
lerdir. Bu vapur, heyet~Ti bil -
hassa Moskovaya nakletmeğe 

tahsis edilmiştir. 

* Moskova, 3 (A.A.) - Harici-
ye halk komiserliği, İgiliz -
Fransız - Sovyet eskeri görüşme 
lerine iştirak edecek olan Sov~ 
yet askeri del€'gelerinin listesini 
Seeds ve Naggar isimleri burada 
henüz Jıeşredilmemiştir. 

Dantzig Nazileri 
Şefinin nutku 

Förster Dantzigin Al
manya'ya döneceğini 

söyledi 
Varşova, 3 (A.A.) - Dantzig 

nazi teşkilatı reisi Förster, Al -
man deniz birlii,rinin biiyük bir 
tezahüründe söylediği nutukta 
demiştir ki: 

Dantzigin Alınanyaya döne -
ceğini biliyoruz. Fakat bunun 
ne zaman vukubulacağını biJmi -

yoruz. Mukadderatımızı kendisi
ne tam ''e mutlak itimadımız o -
lan Hit'lere tevdi etmiş bulunu
yoruz. 

(Yazısı 3 ünci.i ayfada) 

teşkilatı faaliyete geçecektir. şahıslar askerlikle alakası obnı-
Tayyarelerin gelişini kulelerden yan ve te<:ile tabi tutulmuş me-
çalınacak düdükle halka bildiri- mur \'e müstahdeminden seçile-
Iecektir. celktir. Her şahsa hava taarru • 

Havadan korunmaya ait ha -
zırlanmakta olan nizamnameye 

zundan korunması için lazım ge

len techizat verilecektir. 

iKDAM 
sac• 

HAZIRLIKLARIMIZI YARIN 
SiZE MÜJDELEYECEGiz 
'W!!!! 

f K D A M, Çok zengin bir yazı 
kadrosu yapmağa muvaffak oldu 

••• 
Yeni ••klile intı,arına çok az zaman 
kalan iKDAM, •imdiden memleketin 
her tarafında geni' ve merakll bir 
alfjka uyandlrdı 

En salô.higgettar başmuharrir 
En kuvvetli fıkracılar 
En sevilmiş romancılar 
En beğenilmiş yazıcılar 

iKDAM, Her bakımdan. okuyucuyu 
tatmin eden y~.,, an) gazete 
olduğunu çok yakın iıftceksinlz 

. ' . . 

ÇOK VAKi - A! 



SAYFA 2 

,-
ll 

HADiSELER KARŞISINDA • 
•DÜNYA MATBUAT! 

~·----------------------------
İspanya' da neler oluyor, 
Kont Ciano'nun ziyareti 

Muhtelif hükümet merkezle· 
rinden elde edilen malümata gö
re Mar~al Petain, on beş gün 
kadar evvel, telgraflarında, ye· 
ni bir iç harbe intizar olunabile
ceğini haber vererek İspanyada 
bir karışıklık çıkması ihtimalini 
tahmin etmişti. 

Bununla beraber, bu vazi etin 
bu kadar çabuk patlak vereceği 
sanılmıyordu. 

Daha ziyade bu hareket.n ya 
20 ağustosta Frankonun Romaya 
yapacağı seyahat esnasında İs· 
panyol • İtalyan askeri anlaşma
sının imzalanmasına, yahut da 
pek vahim bir enternasyonal 
buhranın zuhuruna intizar ede· 
ceği sanılıyordu. Böyle bir buh· 
ran halinde İspanyada kalmış o· 
lan cümhuriyetçi unsurlar kral· 
cılar ve General Franko ile bir
leşerek başlarında Serrano Su
ner bulunan falanjistlere muka· 
vemet edeceklerdi. Çünkü B. 
Serrano Suner bir harp halinde, 
İspanyanın mihver devletleri sa
fında bu harbe i~tirakini istiye
cektir. 
Fakat anlaşılan Kont Ciannonun 

ziyareti MdiselPri tesri etmiştir. 
Kont Ciano İspan,•anın iktısa

diyatı ve iç si~·a" ti üzerine mih· 
verin el koymnsını istemiştir. 

(Gt'staponun takviyesi, kültürel 
anlaşma, nazi ve faşist mektep· 
!erin açılması ve sayısız iktısa

di anlaşmalar.) 

ta birşey bilmediğimizi itiraf et· 
mek hüsnüniyetini gösterelim ve 
acele tefsirlerden korunalım. İs
panya işleri çok karanlıktır ve 
sinir !erimize karşı girişilen taar· 
ruzlara mükemmelen alet ola
bilir. General Franko memleke
tinin gemisini elinden geldiği ka
dar maharetle idare ediyor. Fa
kat deniz dalgalıdır. Kendisi şim· 
diye kadar yolunu değiştirmiye 
muvaffak olmuştur, korkulabile
cek olan askeri ittifakı imzala· 
mamıştır. Mühim olan budur. 
Generallerin mukavemet göster
dikleri ve B. Serrano Suner'in 
onlardan öcünü almak azminde 
olduğu söyleniyor. Güzel! Fakat 
şef olan Frankodur, ve o kimse
nin keyfile hareket etmez. 

İç siyaset onu dış siyaset ka
dar dü~ündürüyor olmalıdır. On 
Üçüncü Alfons'a sadık olan kral
cılar var, Karlistler var, aFlan
jistler ve daha başkaları var. 
Bunlara karışmıyalım. Çünkü 
mihverciler aleyhimizde istis • 
mar için reaksiyonlarımızı göz
lemekedirler. Metodik surette 
kuvvetimizi ve vahdetimizi inki
şaf ettirmek yolunda sebatkar o
lalım. Telgraf tellerinde ve rad· 
yo dalgalarında vızıldıyan bö
ceklere kulaklarımızı tıkıyalım. 
İspanya bitaraf mıdır? Evet, 
şimdilik bi.taraftır. Başka şeyle 

uğraşmıyalım. 

Ga.llus 
iNTRANSİGEANT 

Avrupa değişti 

Sus vapuru Kınalıada 
vapuruna çarptı 

Dün sabah limanımızda iki va 
pur arasında bir çarpışma olmuş 
tur. 

Saat 8.50 de Kadıköy iskele _ 
sinin Karaköy cihetine yanaş _ 
mak üzere limanda ilerleyen Kı

' nalıada vapurunun sancak tara
fına, Galata rıhtımından Mudan 
yaya gitmek üzere kalkan ve 
manevra yapan Sus vapuru a
mudi bir vaziyette bindirerek 
iskeleye doğru da sürüklemiş • 
tir. 

Sus vapurunun burun tarafı 

sivri olduğundan Kınalıadanın ' 
güvertesi ehemmiyetli surette 
hasara uğramıştır. Kaza sıra -
sında yolcular telaşa düşmüş -
Ierdir. Vapur iskeleye yanaşa -
rak yolcularını boşa!ttıktan son 
ra şamandıraya bağlamıstır. Bu 
gün tamire girecektir. -

Hadise hakkında tahkika ya
pılmaktadır. 

ikinci kaza 
Dün Mudanyadan limanımıza 

gelmekte olan Denizyolları ida • 
resinin Marakaz vapuru Kınali
ada açıklarında boş bir sandal bul 
muş ve yedeğine alarak limana 
getirmiştir. Sandalda ufak te • 
fek eşya bulunmuştur. Bundan 
içinde adam olduğu anlaşılmış • 
tır. Fakat bu şahısların ne ol • 
dukları meçhuldür. Tahkikat ya 
pılmaktadır. 

Üçüncü kaza 

İKDAM 

Okuyucularımızdan Beyoğ • 
!unda Yenişehirde oturan M. 
Sevik yazıyor: 

- Doktorun tavsiyesi üze • 
rine her gün deniz banyosuna 
gidiyonım. Fakat ne yalan 
söyliyeyim. Şirketi Hayriye • 
nin kombine biletlerinden is • 
!ifade ederek 33 kuruş verip 
Boğazdaki plajlardan birisine 
gidiyorum. 

Pazar günü bir yere gitmek 
adetim değildir. Fakat çoluk 
çocuğa söz anlatamadık. Hep· 
sini topladım. Ucuz olur diye 
alıp Boğaza kobine bilet olan 
yerlerden birisine gidelim .. de
dim. Biletçi: 

- Pazar günleri kombine bi
let yok ... dedi. 

Hayret ettim. Bilet yapar • 
ken cuma pazar diye mi düşü
nülür. Zannediyorum ki, bir 
şirkçt, halkın menfaatini gözö
nündc tutarak bilet ha21rlar· 

Pazar günü herkesin gezme
ğe mecbur olduğunu düşüne
rek bilet tarifesi yapmaz. 
Belki bu hususta şirket te hak 

lıdır. Anıına, mademki diğer 

günfor kombine bilet idare e· 
diyor. Şu halde Pazar günleri 
de idare eder demektir. Zira 
vapur hareket ettikten sonra 
ister 50 kişi olsun ı.ter 500 ki
şi olsun. Ayni masraf değil mi? 

Acaba bu biletleri yaparken 
kontrol eden bir tarife komis
yonu yok mudur? 

Haklı değil mi ? 

A dUye koridorlarında' 
24 SAATi -·-'--

yeni yapılan Üç lira rüşvet 
alan bir memur 

Doğu vapuru A .... --

3 kagıt lıra yutulurmu? 
Süratinden kaybedece Tophanede bir arabacıdan rüş 
ği haberi doğru değil v.eş oı.arak 3 lira kağıt para alıp 

cunnu meşhut esnasında bun • 
Dün bir sabah gazetesi, Al • ları yuttuğu iddiasile mahke • 

manyada inşa edilen 5300 ton _ meye verilen polis memurların-
luk Doğu vapurunun muvazene· dan Fuadın muhakemesine dün 
sizliğine dair bir yazı yazmış ve ikinci cezada devam edildi. 
bu sırada vapura 700 ton safra Muhakemenin bu celsesinde 
konmak icap ettiğinden fakat bu evvela rüşvet verdıği iddia o-
yüzden de vapurun süratini kay- lunan Arabacı Kazım şahit sıfa· 
bedeceğindeq bahsetmiştir. ile dinlenmistir. Mumailevh de· 
ıHavadisin bilhassa son kısmı miştir ki: . • 

her tarafta hayret uyandırmış • •- Fuat benden para isteme-
tır. Çünkü 5300 tonluk bir va • di .. Yalnız bir defasında ara • 
pura 700 ton koymakla o vapu . bam çok yüklü iken yoldan çe _ 
run süratini kaybetmesi tabia • virdı ve: 
tile mevzuubahs olamaz. Olsa ol •- Seni bu defalık bırakıyo • 
sa vapur alacağı yükten· 700 ton rum. Lakın bana kahyanı gön . 
eksik mikdarda almak mecbu • der!.> 
riyetinde kalır. Sonra esasen Dedi. Birkaç gün sonraki gö-
Doğu vapuru tam yükle 16 mil rüşümde de: 
yapacaktır. O halde nasıl olur •- Hani kahyan para gönde· 
da 700 ton alıralmaz süratinden recekti. Niçin göndermedi?c di· 
beş mil kaybederek 11 mile dü • ye sordu. 
şer. Bu husustaki haber kat'iy . Bundan sonra Cerrahpaşa hııs 
yen yanlıştır. tanesi nöbetçi tabibi İrfan 
Doğu vapurunda yalnız muva dinlenmiştir. · 

zenesizlik var ve bunun için de Cürmümeı;hut esnasında para-
safra konmak lazımdır. yı yuttuktan sonra Cerrahpaşa 

• hastanesine götürülüp Fuada 

inhisarlar müshil verildiğinden bahisle 
• İrfan ezcümle şunlan söylemiş -

I daresi tir: 

Biraya su ve afyon 
karıştirılmasına 

mani oldu 

•- Hadise saat 14 te olmuş, 

Bize maznunu 2 saat sonra yani 
saat 16 da getirdiler. Müshil 
neticesinde hiçbir şey bulama • 
dık!. 

İşte o zaman hepsi k ra!iyetçi 
olan generaller hzıl orduyu im· 
ha için harp etmiş olduklarını, 

her halde İspanyada nazist veya 
faşist bir diktatörlük tesisi icin 
dövüşmemiş olduklarını söyle· 
miye başladılar. 

Almanya, geçen seneki manev
rasını tekrar etmekte israr ve i
nat ederken, bütün müsahitler 

Liman idaresinin 6 numaralı iı•:;;;;;;;;;;;;;;;;;;! 
romorkörü dün Sirkecide vapur ! 

lara yük vermekte olan YaktıJil" 

reisini idaresindeki Hoşgör mo-

Biranın 15 Ağustostan itibaren 
16 kuruşa satılmağa başlanması 
ile beraber yeni bir vaziyetin de 
halledilmesi icap etmektedir. İ· 
dare, bir bira şişesinin her ta • 
rafta 16 kuruşa satılmasını ka • 
rarlaştırırken biranın duble o • 
laran kaça satılmasını lazım gel· 
diğini tesbit etmemiştir. 

Müddeiumumi 3 lira kağıt pa· 
ranın yutulup yutulamıyacağını 
doktordan sordurmuş. O da: 

•- 3 lira kağıt para kolay ko
lay yutulamaz. Belki su ile bera 
ber alınırsa yutulabilir!. .. c 

Demiştir. 

Sevillede General Queipo de 
Llano tarafından söyll!nen nutuk 
İspanyadaki bütün kraliyetçiler 
için General Frankonun ve bil· 
hassa Serrano Suner'in • bugün· 
kü İspanyaya cebrettikleri re· 
jimden nefretlerini izhar etme· 
!erine vesile olmuştur. 

General Franko kain biraderi 
Serrano Suner'in tarafını tutmı· 
ya ve generaller aleyhine hükıl· 
metin bütün otoritesiyle ve İs· 
p~nyada yerleşmiş olan Alman • 
İtalyan nüfuzunun bütün kuv
vetiyle harekete geçmek mecbu· 
riyctinde kalmLstır. 

En mühim kraliyetçi general, 
General Yagne'dir. Bu kraliyet
çi generallerden bazılarının B. 
Serrano Suner'in Gestaposunun 
elınden kurtulamıyacakları sa
nılmaktadır. Fakat bu macera
nın nasıl biteceğini tahmin et
mek henüz imkansızdır. Çünkü 
İspanyol halkı yiyecek kıtlığın· 
dan fena halde sıkıntıdadır. 
İspanyol halkı arasında mihve· 

re ve onun memleketteki mü
messillerine karşı (ki şimdilik 
bunlar General Franko ile B. 
Serrano Sunerdir) bir birleşme 

tesis etmekte olduğu muhakkak-
tır. 

Geneııieve Tobouis 
OEUVRE 

Sinirlerimize dikkat edelim 
Her gün, dünkü haberi tekzip 

eden yeni bir haber geliyor. Dün 
gözden düşmüş olan ve her hu
dutta geçmesi ne zaman geçece-
ği beklenen General Queipo de 
Llano General Franko ile görü • 

. ıı ~tür. Çıkarken demistir ki: 
11 'Ç bir zaman aramızdaki iş 

bırııt; i bugünkü kadar samimi 
nlmamıstı. Bana haricte mühim 
b ı r vazfre tevdi cdec~klcr, mes- 1 
le minen enteresan vazifelerin- 1 
der biri.• 

Bu vaka' bize dı§arıdan gelen 
r,i.ı iıltiılü ri\•ayctleri ne kadar 
ihtiyatla karşılamamız icabetti· 

ğin' gösterir. Çünkü muhakkak 
olan bır şey var: General Queipo 

haykırdılar: · 

- Fakat Avrupa değişti. Biz 
artık 1938 deki gibi değiliz! 

Bunu en güzel ifade eden Nev· 
york Taymiş gazetesinin harici 

siyaset başmuharriri Vin Cey
ms'dir. Diyor ki: 

- İngiltere ile Fransa'nın va
ziyetleri geçen senekinden daha 
iyidir. Bu sene İngiltere'nin mü· 
hün bir hava kuvveti vardır. Ke· 
za Fraıısada hava ordusunu in • 
ki~af ettirmiştir. Londra ile Pa
ris'te korkmak i~in artık hiç bir 
sebep bulunmadığı hissi Jı5kim
dir.> 

Evet. Anupa deöı~ti. 

EminönUnÜn-yapılacak 
yeni istimlaki 

Em:nönü ile Unkapanı ara • 
sındaki binaların belediye tara • 
fından yıkılacağını vı' a , saları
nın inşaat yapacak müesseselere 

satılacağını yazmıştık. Bu saha
nın istimlakine altı milyon lira 
kafi gelecektır. 

--O<>-

Sultanahmette kurulacak 
müze 

Sultanahmette vücude getiri • 
lecek müze mahallesiniıı proje
si Nafıa Vekaleti tarafından be· 
lediyeden istenmiştir. Belediye 
imar işleri müdürlüğü projeyi 
hazırlamaktadır. 

' törüne çarpmış ve bir tarafını 
tamamen parçalamıştır. Motör -
deki bir kısım tüccar malları 

denize dökülmüş ve civardan ye 
tişilerek motör batmaktan kur
tarılmış ve rıhttma bağlanmış • 

tır. 

---000>---

Birbirlerini yaraladılar 
Üsküdarda Kısıklıda oturan 

bahçıvan Hüseyin ile ayni ma • 
halde 36 numaı·ada oturan hah· 
çıvan Sami dün bir alacak yü -
zünden kavga etmişlerdir. Neti
cede Sami Hüseyini yumrukla 
başından ve gözünden yarala · 

mıştır. 

Hüseyin de bilmukabele Sami 

ye vurmuştur. 
-<>--

Halk sandığı küçük esnafa 
kolaylık gösterecek 

Halk sandığı küçük esnafa aç· 
tığı krediyi fazlalaştırmak ve 
b~ndan bir çok küçük iş sahip • 
!erinin de istifadesini temin et • 
mek üzere tetkiklere başlamış • 

tır. 

Bugünkü bütün güçlükler or • 
tadan kaldırılacak Ye herkesin 
kolayca kredi alabilmesi temin 
edilecektir. Şehrimizde bulunan 
halk bankası umum müdürü 
Ata Evcim de bu hususta tetkik 
ler yapmaktadır. 

Günün Resimleri 

Floryada bir 
ceset bulundu 
Cesedin hüviyeti he
nüz tesbit edilemedi 

Evelki akşam saat 20 de Flor· 
ya açıklarında bir ceset bulun· 
muştur. Polis tarafından sahile 
çıkarılan bu ceset 30 yaşlarında 

bir erkeğe aittir. Yapılan mu . 
ayene neticesinde kendisinin bo· 
ğulduğu anlaşılmıştır. . 

Sahildeki aramada da bir çift 
siyah iskarpin ile eski bir gri 
pantalon bulunmuştur. Bunların 
ölüye ait olduğu tahmin edil • 
mektedir. 

Bu adamın hüviyeti ,.e nasıl 

• boğulduğu hakkında zabıtaca 

sıkı bir tahkikata başlanmıştır. 

lskenderun Limanı teşkilAtı 
Devleı limanları işletme u -

mum müdürlüğü, İskenderunda 
yapılacak teşkilat hazırlıklarını 

bitirmiştir. Bugünlerde 15 • 20 

memur İskenderuna gönderile • 

cektir. Teşkilatın diğer memur 
ve işçileri yerli halktan temin e
dilecekler. 

Şimdiye kadar senede ancak 
100 bin tonluk iş yapan İskende

run limanının kısa bir zamanda 
büyük bir inkişafa uğrıyacağı ve 
bilhassa Mersin !imanının bü • 

Halbuki bugün bile duble ha· 
!inde bira her tarafta başka baş
ka fiatlerde satılmaktadır. İnhi
sarlara geçtikten sonra her mad 
denin her yerde ayni fatle satıl
ması icap ettiğinden duble fiat
lerinin de kat'i bir surette tes -
bit edilmesi lazım gelmektedir. 

Fakat birayı duble haline ko· 
yan bir çok yerlerin, içine su 
karıştırdıkları ve böylelikle bi· 
rayı ucuza malederek sattıkları 
malumdur. Bu işin ne şekilde ö
nüne geçileceği malüm değilciır. 
İdare bu hususta da tetkikler 
yapmaktadır. Ayın on beşine ka 
dar bu iş de kat'i bir şekle bağ· 
lanmış olacaktır. 

Bundan başka duble biraların 
içine su \'e afyon karıştırmak Ü· 

zere hile yapımlsıın da onune 
geçilecek ve inhisarlar idaresi • 
nin memurları her tarafta bira· 
hane ve diğer bira satan yerleri 
daimi surette kontrol altında bu 
lunduracaklardır. 

tün işlerini üzerine alacağı tah • 
min edilmektedir. 

Mersin limanı bugün pek ip· 
tidai surette çalışmasıa rağmen 
senede 10 milyon ton iş yapmak· 
tadır. 

de Llano cenup orduları kuman

danlığından mahrum edilmiştir. 
Fakat bir başka hadise vukua 
geliyor: Gözden düşmemiştir. ı 
Biribirin~ zıt gibi göriinen bu i- • 
ki hebar ne ifade eder Bu husus- ı · Muhterem ıninfirimiz Amiral Sir Cunııingham dün abideye çelenk koydu. Resim çelenk koyma merasiminden muhtelif intibalar 

k ere ya\taıaı t\,tu - .,. 

bırl<aç haykırıyor. ou 
e. yaban· ... lerini durouı. ....... b-7 

vuz .. edir bulu · 1 müdataa :> 1 ~ ... -, 
ullanı an n 

petro1Ü1 nıı ıuc.u ' -

Burada maznunun avukatı ce
binden 3 lira çıkararak mah -
kemede bunları katlamış ve bu 
vaziyette yutulup yutulamıya • 

cağını da sordurmuştur. Doktor 
buna da: 

c- Yutulamaz!..> 
Demiştir. 

Bunun üzerine müddeiumumi 
keyfiyetin bir kere de Tıbbi 

Adli kimyahanesi müdürlüğün· 
den sorulmasını istemiştir. 

Mahkeme, neticede 3 liranın 
yutulup yutulamıyacağının ve 
yutulduğu takdirde ~ saat içinde 
müshil alıntlıktan sonra para • 
!arın sellülöz emarelerinin tah · 
lilde bulunup bulunmıyacağının 
Tıbbı Ad.Ji meclisinden sorul • 
masını ce gelmiyen şahit Müsta 
fanın tekrar celbini evvelce din
lenen bazı şahitlerin de yüzleş -
tirilmesini kararlaştırmıştır!. 

Polise hakaret ettiği sabit 
ola:nadı 

Asliye dördüncü cezada ' dün 
yine bir polise hakaret davasına 

bakılmıştır. 

Hadise şudur: 
İddiaya göre Küçükpazar 

meyhanelerinden birine giden 
Halit isminde bir sabıkalı orada 
adamakıllı sarhoş olmuş ve mey 
hanenin kapa~ma saati geldiği 
halde dışarıya çıkmak isteme -
miştir. 

Meyhane sahibi kendisinden 
nezaketle çıkıp ıgitmesini rica 
etmiştir. Halit bunun üzerine 
küfre başlamış, bu sırada da Kü 
çükpazar merkezi memurları11-
dan Hasan içeriye girmiştır. Ha· 
san; içki saatınin geçtiğini Ha • 
lide söylemişse de sarhoş buna 
bir küfürle mukabele etmiş ve 
küfürleri gittikçe arttırmıştır. 

Dün mahkemede maznun Ha
lit cürmünü tamamile inkar ede

rek: 
c- Ben bir küfe üzüm almış· 

tım. Çürük çıktı, polisler sattır
madılar. Ona kızdım. Bu efkıir • 
la rakı içerken üzümlere küfret· 
tim. Yoksa polislere değil!. • de

miştir. 
Neticede mahkeme Halidin 

hakaretini sabit görmemiş ve 
davanın sukutuna karar vermi§

tir. 

Dış Politik~; 
. - . . ., ; li . 

iyaset sahnesi 
arkasında 

Birkaç ~n evvelki ll'azete say· 
falaruıdu n"fJ'Cdilen bir telgraf 
haberinde, Almanya'nın aristok
rat, yaul babalarından kalmış a
razi, emlAk, irat, akarlarla zen· 
irin ve aslhade sınıfına mensup 
bau §8h.ısların İnsiltereyi ziya
retle, allkadar zevatla konu;tuk 
!arından bahsediliyor, bu Al
manlann isimleri de bildiriliyor
du. 
Mareşal Görinı'in iktısat iflerl 

müpvirlerinden Dr. Wahltad'm 
Londrada yaptığı teşebbüs, Na
zır Hudson ile görüşmesi, mlq· 
ma planı etrafında sözler, yazı • 
!ar, münakaşalar, &azetelerde 
haftalarca devam etti. Avam Ka• 
marasında yapılan istizaha Ba~
vekil bu hususta cevap vermek 
mecburiyetinde kaldı. 

İngiltere parlar:ıentosu, 129 
muhalif reye karşı, 245 rey ile, 
4 Ağustostan 3 Birinciteşrine ka
dar tatil kararı verirken, yapılan 
teklif ve ınünakaşalardaki söz· 
feri çok ehemmiyetle karşılama· 
lıdır. Muhalif amele fırkası !ide· 
ri, Grenvood, ağustosun 21 inde 
Mecliııin bir defa toplanarak va· 
ziyeti tetkik etmesini isterken • 
kabinenin kendi siyasetinde de· 
i:ifiklik yapmasından korl<tuğu· 
nu söylemiş, aıılatnuş, muhafa· 
zakir partinin erkanından Mr. 
Churchill bu sözleri teyit edecek 
beyanatta bulunmuştur. 

Bu hadiseler arasında, Avrupa 
gazetelerinden bazılarının ver -
diği diğer haberler de vardır: 

Harp yapacağını tehditle, blöf· 
!erle tekrarlıyan Nazi ve Faşist 

şeDeri, İngiltere ve Fransaya 
yeni tekliflerde bulunacaklar • 
'.lll§, İtalyanlar veya Mussolini, 
Ingiltereye, Almanlar veya Hit· 
ler ise Fransa hükilmetine ade· 
mi tecavüz paktı 

teklif edecekmiş. 

* 
yapılmasını 

Bütün bu haberlerin ıazeteci-
lerin hayalhanelerinde, icat edileli 
ği söylenemze. V&kıaların, hidi
selerin, teşebbüslerin esas ve .ına 
hiyetine göre tefsirler tarzında 
telakki olunabilir. 

Harp tehdidini, hazırlığını had• 
dinden fazla ilerletmiş, ilin et -
miş, bütün dünya umumi efka -
rına yaymış olan Nazi ve Faşist 
hükilmetler, hakikaten bir taar· 
ruza, harbe bugünkü demokrat 
devletler müdafaa cephesi kar -
şısında başlamağa cesaret ede • 
cekler mi, böyle bir delilikte bu· 
luoacaklar mı? 

Deniliyor ve tekrarlanıyor ki: 
- •Hayır, .bütün bunlar, ev • 

\'elce olduğu gibi, silfilısız, harp
siz istifadeleri, evvelce, olduğu 
gibi temin eylemeğe matuftur. 
Bu faraziyelerin, tahminlerin, 
hükümlerin hakikat olmasını ih· 
tiınalinin fazla bulunduğunu bir 
defa daha kaydedelim. 

* Bu vaziyete, hareketlere, şa· 

yialıtta göre, totaliter hükilmet
lerin yeni tabiyelerini, plBnları· 
nı, içinde bulundukları çıkmaz· 
lardan kurtulma yollarını ta • 
yin ve tesbit edebiliriz: 

İngiltereyi, Fransayı, kendi 
menfaatlerine dokunmıyacakla • 
rına, gözeteceklerine, hürmet ve 
riayette bulunacaklarına, arazi· 
terinde ve müstemlekelerinde gÖ1ı 
!eri, arzuları bulunmadığına dair 
iknaa çaışpıak, bu y:;!daki gayret 
erini fazlalaştırmak, iki büylik 
demokrat devlete ademi teca -
vüz muahedesi akdi teklifini yap 
mak veya yeni, ciddi esaslarla 
tekrarlamak, kandırmağa muvaf 
fak olurlar, ınüsbet neticeler e· 
derlerse, tecavüz ve istila telı -
ditlerilc sulh \'e müdafaa cephe· 
sine dahil diğer milletlere, kü· 
çük hükumetlere tehditler, iste
diklerini yaptırmak, kararları • 
nı dikte ettirmek. 

Berlin ve Roma hükilmcleri • 
nin son labiyelerinin, siyasi sev
külceyş hareketlerinin yeni he -
deflerinin bunlar oldutunu tah -
mln eylemekle, hakikati söyle • 
miş, hayalimizıle icatlar yapma· 
mış olduğumuza kani bulunu • 

ruz. Sovyetler ittihadı bilkll.me· 
ti ile Mo&kovada aylardanberl 

(Arkası 3. ci sayfada) 
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Mondros mütarekesi Macaristan-Slovakyai Sovyet 
~alnı~ 7c! madde vat~nı d~ş.ma_n münasebatı ne halde J a p o n 
ışgaline amade kılmaga kafiydı 

-
48
1 m-='-e va'--t- ou .. a.,.u .... y - Macar hariciye nazırı mebusan Har b .• 

Efendiler, beni ddde• saml • ~ _,, ~ ---
mi ve parlak ve emniyetbahş leclik ve bu münııııebetle, latan- meclisinde izahat verdi 
hissiyat ile karşılamış olan An- bulda, PÇd•rak Mediai Melı'u -
kara ahalii malıteremeslle dalıa sanda, kuvvetli, müte&anit bir 
yakından ı.nqmak ve onlarla IP'UP teşkili zaruretiai meydana 
müdavolei etkir etmek lıir va- koyduk. 
sife hükmünde idi. O.un için Milet, antak dedetlerin iznıih 
_ lterayi mtızakl!n! - .. vet et- liil ve inkuazları hengimeleria-
tiğimiz meb'uslarm muvasala - de tarihin kaydettiği, çok mü • 
tına intizar eyledifimis pnler- hlm ve hatarnak anları yaşıyor-
de, içtima eden malıt- An - du. Böyle anlarda, tali ve mukad 
bralılıını, Mr k..ıer... ver - deratını biuat kendi eline al -

makta gaflet gösteren milletle -
rin, akıbetleri meçhul ve feliiket 

miştim. 
Bu konferansa zemin ittihıı:ı 

eftiiiın noktalar ıaeriade kısa· 

ca konaşııyım: 
vn9012 prensipleri: Bu pren • 

ıipleria 14 ma4desintlen Türki
yeye taalltk Mealeri vanlı. Za· 
ten ınailtP elaa ve akti miita -
rele e4en ()mıaah Devleti, bu 

, _ _, ......... ~-ıcı 
premipııcnn .- -.-.. 
manaral aenılıile bir ı.amaa o • 

yalu41i-
31 TqriaieVftl 19111, ~ 

.. ....-. ı_....wıve 

W'h ...... , •• ..,. ... -
da yeoiiachi, 'I iı yaba ate -
... lıir ııeWNi. Yalına, bu _._ 
.. _ '--""'Jei ~•tw •.. u 1vm 
~, _.. , ... 
emri it&aJ ıre iatiliııuta imHe 
buluntbınılli• kifi Wi! 
ı.tuı.uw., biriJıiriıü velye -

._ aeesei- miirekkep kabi -
aeler, prefais, ~yet!IİI., süfli 
~ manm ve miite -
velıkil mllletia tim•ali tanındı, 
lülıara liyık ıörillmemete baş • 
laatlı. Ba ytwlea, dlinyanın me
deni dewletleri, U:ahatı medeni • 
J'eyİ unutacak kadar liiibali ol· 
dular. Öte4ealteri, Türk milleti 
aleyhbade, aktarı cihanda en 
nıanhksız propagandalar, her ~a
mandan ziyade htimaa şayan gö 
rüldü. 

Dekua aydanberi, fıatlayan mil 
li intibah ve faaliyet, vaziyet 
ve nıanzarayı defiştinli ve da
ha çok değiştirecektir. Millet, 
llisd olan vahdeti muhafaı.a e
dene ve istik.lil için fedakirlık
tan çlilkinmezse. muvaffakıyet 
m'*Me•tu. Enunm ,,e Sıvas 
Kongreleri na&ab, milletin iı· 

limal ekeeti p7eler i9a üs -
turdur. 

F<Tit Paşa Kabinesini ıskat 

eden, millettir. Fakat, Ali Jlıı.a 

Paşa Kabinesini mevkii iktida
ra ıetirmiş o~ mes'nlyeti 
millete ait tJeiilıfir· lll'aMna iti
lif •allndeyls. 

Efendiler, !ji~, Aııharaya ıe 
len meb'ns efendilerle temas ve 
müdavelei efkiin baflayalmı: 

lllıM'aslar, a7ai günde .-e1a 
~ müttnniaa balunama
tlıJar. Miiaferiılea ıreya lı.ilçük 

Jriisiilı ıır...au Mlfaie ııeliP git· 
tiler. Ba uvaba ve1a heyetle -
rin kiffesiH, ayrı ayrı hemen 
a;rai - ........,_, glinlerte tek 
ru ve yine tetllar etmek mec•u 
riyeti ltisıl ..... 
a. ..., •• evvel, lıınıwl ma

aeviy.ıa, laıvvei .... ve wic -
.... yat• .. tıltalaow fUltU, 

.... "Wlineail. Bia .. iMi --

..,.. feaaliJe etmek ibae, 
Bn ı'I, ıılıılıUI ve 1uırici vui1e 

tia ..-,.eı e feralı veriei ... i 
;:retlı i ve iMipfırla hluu 
••it' - ve eaetıuial 111'8'" 
tıranık i•ah ve ispata çıolqtı)ı, 
s-aı ~yea maluıat ctn-

fmılepurhlwe•WL11'Ue it· 
ti\ei•a, sarAlıaaz kuvvet olcla
ia h•lı.ikatini, yeralnıaksmn 

tekrar ettik. 
Bir heyeti içtimaiyenin, beka 

ve saadetinin, ancalı emelde ve 
istiluıali iimalde iştiraki taın 

halinde bulunmasına mütr\'uk -
luf olduğunu izah ettik. •Vata -

nın halası, istiklalin temini• he
define nıütevettib vahde!ı nül-

liyomiaia. esaslı, muntaum teş 

kilitıa 'iielMluna ve bu tqlı.ilii· 

tı hüsnü sevk ve itlueye muk -
teclir dimağbırm, -PJerin, bir 
dimai ve bir enerji haliaie müt 
tebid ve miımtoziç bir bale ıel-

alôtıur. 

Türk milleti, bu hakikati anla
mağa başlaml§br. Bu idraki ne
titesiclir ki, ümidi kalAs vade -
den, her samimi işarete şitaban 
olmakta' idi. Ancak uzun asırla
nn uyuşturncu idare terbiyesi -
nin, bir heyeti içtimaiyeyi, bir 
günde, bir senede azat edebile
fffbıi tasavvur ve kabul etmek 
doğru değildir. 

Bu sebeptt, vakıfı tabiat ve 
hakikat olanlar, elinden geldiii 
bdu, menırap oltlufa milleti 
tenYir ve iqat ederek, onlara, 
Wls lleılefi11e yftribnekte ..,,._ 
Jeti, ea lıöyik munlıi vaifeııi 
bilnıeliclirler. 

Tihlı ıailletiain, ı..Jbiaoieıl, 
vicü•ınM .. uailı ve mtilhem o

laa en esuJı, ea bariz - ve 
~ malıinı elm.,Cu: Kartalaf! .. 

illa kwhlhq ferylMh, Tilrl< va
•an••• Mitia a&ak...1• aben -
du olmakta itil lllilletten, llq
ka istizahattJI bulanmağa mahal 
yoktu. Artık, bu uzayu, ifade 
etmek kolaydı. Nitekim, Erzu -
rum ve Sıvas Kongrelerinde, ar
rnyu milli tebellür ettirilmiş ve 
ifade olunmuştu. 

Bu kongreler esasatma sadık 

ellhrklarını lteyan ettikleri i~in 

mllleete -..elıiJ iatilıap edil- n
vat; her ..,,,-.. evvel, ba eııasata 
nıubut ı.evattan ve bu esasatı i
lin eden cemiyete nispetini gös
terir unvanda bir grup yapatak 
tı: •Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
Grapu•.. i h: ba grup, teşkili
tı milliyeye ve dolayısile mille
te müstenidea •er nerede elur
sa olsan, milleti• muka4des ii • 
malini u.aretle ifade ve müda -
faa edecekti. 

Efendiler, milletin imal ve 
makasıdını da, kısa bir Pl'Qf;TBma 

esas olaeak arette tÔplu bir 
tarzda ifadesi de görü~ü. Mi
sakı milli unvanı verilen bu 
programın ilk müsveddeleri de, 
bir Mir veımd ma•...W., ha -

leme ahaA tdu•aJ llu:liııia -
.., ....... ha\jlı;•tea ...... 
bir surette tnhrir ve te9pit elaa
maştv. 

l!:feHiJer, her ~ 
ı.at ve,alıat se at, biaimle, lilıir 

e hanaatte miittehit lıalanılı Q 

nlmqlanlL Fakat, htan•aJ, Mee 
lim.tle, • Mitlafaai Bukall Ceali

eti GraJIU• ıliye bir ~ tepk 
kil ettiiiai ititaedi\ N~!! e
vet, niçill! e- b..... Cftlll' 
isterim! 

Çiialli, Efeadihr, bu P111J11 
tefkil et.eii. ...... 1ıeml, mil
let ......,. MI elı ~ ve b
WibetiaM ..._ 1 tib, 
;. n WiJer" cefıiıl WiJer" aı
IUJ Wiler. 

imum Wiler, tfnlıli, imali 
milliyeaia e'Hıllyet ve lıat'Q-e 
tiae ve ....... ,.,a .... 
tettilih ıailliymill sd't ~tim 

i••••ıy•lanL 
Cebia iıliler, tfnlıli, ffıPili" 

miliyeye -Wyeti tlaii - -
halilı &öril1erlaftı. 

Calıil killer; çliaki, Jeciae 
istiaatgihı ....... aillet oWa -
taau ve olaeatm• taWir d-;_ 
yorlanlı- r...ıq.ı.a telıipa ede -
relı, eeaailıe ... ~ mii
llyim ve ..ık avnaarU. Mi -
yilk gayelerin istillAJ .ı-ııu. 
celi gafletini ıösteriyorlardı. J 
~ (Arkaaı VCll') 

Budapeşte, 3 (A.A.) - Macar 1 
Ajansı bildiriyor: l 

Mebusan Meclisinde, Haririye 
Num K-t Caaky, Slvaky ... 
yapılan Macar aleyhtarı propa -
ganda balı1nnda ııonıJıın !tir male 
cevaben aşağıdaJıj beyanatta bu
lurunuştur: 

ahedesi akdeylmıft fetebbüsün 
de bulunmu§tur. Bu ticaftt mü
zakerelerine 26 Tmmıuzda baş -
1aıı1cakb. Halbuki bu 1rada Slo
valı:yanın hattı hareketi havayi 
o derece il.sat ey 1eıniftir iti, ilı:i 
JJl<."Dl)eket arasındaki münaııebet
leri daha fazla ~ek 
olan muhtemel bir ml1Valfakı -
yetsizliğin önüne geçmek üzere, 
Macaristan, bu müzakereleri te
hiri tercih ey lemiftir· Bu müza
kerelere, ancak, SJavakyada zi
hinlerin yabfmasmdan sonra mu 
"affıılıiyeı pvlan ile daflaııa
bilir. 

Slvoak milletinin büyük ek -
ııeriyeti, bu propagandayı tasvip 
etmiyor ve bu propagandaya il
tihak eylemiyor. Bundan emi -
nim. 

Bu Macar aleyhtarı propagan
dayı yapanlar, küçük küçük grup 

lardır. Budapeştedeki Slovak el- ' 
çisi de, bu propagandalann, bir 
auiıtefelıhümden ibaret bulundu-

ğunu resmen bildirmiflir. Maca
ristan, Slovak.yadaki Macarların 

hayati menfaatlerine dokunul -
machlıça, bu g~iei hidileleri eid 
diye almıyacaktJr. Slovakya ile 

dostluk müna.sebetleriııi inkışaf 
et1iımft için her ,eyi yapan Jla

ea:ristan, yeni devleti tanıyanla -
rın batında gelmektedir ve çok -
tan'beri muallakta olan -ıe-
leri hallrimelı. ve bir ticaret mu-

Paris sefirimiz 1 

Pa~~t~~~ !~!enin 1 
Tahran büyük elçiHğine tayin e
dilmiş olan Suat Davaz bu ak -
şanı Paristen hareket etmiştir. 

Siyaset sahnesi 
arkasında 

(Baş ta.rafı 2 inci sayfflda) 
devam eden mlinkerelu ia, ;ı.:e

ai kanırlıını, hareJııetlere, er • 
ümlaubiye heyetlerinin tep -
lanmasma, ıemaslarına rağaıea, 
bilvasıta tetnüz formülünün hal 
!edilmesi keyfiyeti yüzünden da
ha ne zamana kadar uzayaeaiı 
llugüııden kestirilenıcz. 

Tetalitulerin Aati Komintem 
Paktlannm esası, eaı.illesi, İngil
tere ve FralWMlaki bıw siyasi 
mahfelleri senelerce oyalamıştı. 
Tehlikenin kendilerine tevcih e· 
dilmiş olduğu, Nazilerle, Fışist
lerin, paltolırının arlıasllNla, bir 
ellerile tuttalı.lan ve aallladıkla· 
n hanfeJ'in, İatiltere ve Fransa
ya saplanması malı.,adı anlaşılıa
ca, m.Uvemet ve alidafaa ha
znhğma dubJ ı..f)aamqtL 

Siywt ıM--i•i• ubsuıda, 
Nni ve Faşisderia bugünkü 
Mrp, tecaviiz telulitlori -•n • 
la, 1-lılı.lar var-? Supriz
ler ~ -? 

illa tihetleri blıliaeler pste • 
rir. Ba --.ıe, ..metler ar•• 
..tiwbederi, hHI ı'eri çek 
ılillatJe Wdp ....... JiblDnUBU 

lıir defa .... telınrluoal isti -

-Yri •llar sergisi ne 
llkit kıpanar.ak 

11 ineı ylrli mallar seqıisi bu 
ııym 10 wıeu cünü alıpmı ka -
pıınwalnır, Kapıınmıı gününün 
yRJapnası miinwbetile qergi 
bilhassa ııkpmlan kalabahk ol
majıı batlamıfbr. 

Seginin &ôrdütü rağbet üzeri
ne kapama müddetinin w:atıl -
DUIBJ haklundalrl ser&i komıte -
line teklifler yapılmalıtadır. 

llaamafi İatanbul serp;ine iş 
ürak eden miietı&eııelerin ayni za 
manda yakında açılacak İzmir 
fuarına da iştirak e'lmeğe vakit 
bulabilmeleri ıçin serginin gü • 
nünde kapanmaeı muhtt'meldir. 

Prens Pol Cenevrede 
Cenevre, 3 (A.A.) -Yugoslav

ya Kral Naibi Prens Pol. refika
sı Prensea Olga, Lozandan bu • 
iÜJı buraya gelın.İflerdir. 

Macaristan harici aiy1111 ,. ıin 
menfaatlerini muhafaza için bü
tlbl tedbirler alwm .. '"' ,....... 
cak tefebbüalerin müemirliğini 

temin için y~ yeni tedbirlen! de 
tevemıül olunacaktır. Met>uııan 

mecliainden ve Macar milletin -
elen sabır b <>lınuın• ve çabuk 
Jıiddet)enmemeaini rica ederim. 

Slcwakyada mvbakkak suret -
te daha iyi bir battı hareket 
kendilini ,mıtfteeektir ve bu, biz 
zat Slovakyanın da menfaati ik -
tlzaıımdanchr. 

Belediyenin 
karan 

(&§tanıtı ı i11Cİ 1&yjada) 
lair <>lmakla beraber, henüı., bu 
karanla atbik edilememektedir. 

Dün l!flence yerlerindeki vazi
yetle meşgul olduk. Bir muhar -
ririmizin tetkiltlerine göre. vazi
yl"t şudur: 

ı - Birçok etlenee 1meri, he
nuz fiat Jisteierini belediye fU -
belerine ~ ıaııdilı. ettirme -
mitJenür. 

2 - Bazı müesseseler garson
lara ilı.i çeşit tarife vermektıedir
ler. Bir kontrol yapıldığı zaman, 
belediyece tasdikli tarife, müşte
riy e ise, diğer, yüksek tarife gös
ıerilmektedir. 

3 - Bugünlı.u teşkilat ve usul
lerle bu müesseseler, müsbet ne
tice alınabilecek şekilde kontrol 
edilememt'ktedir. 

4 - Bazı müesseselerin öyle 
fiat listeleri vardır ki, bunlar 

üzerinde yıllde on, on beş tenzi.. 
!at yapmak değıl, yüzde elli ten

zıliıt yapmak liizımdır. 
5 - Belediye, yüksek görülen 

tarifeler halkın aliıkadar olması-

nı, zabıtaya şikıiyet etmesini ar

zu etmektedir. Halbuki, bu tak -

d>rde, hallı:, eglenmeğe gittiği 

yerde, bir de kontrol vazifesini 

iızenne alıyor, demektir ki, bu 
da da, miiesı;ese sahipleri veya 

garsinlarla münakaşayı etmek 

demektir. Bu takdirde, halk, E'ğ

lent>e yt'1'lerine eğlenmiye değil, 

kavga ('fnıiyP, sinirlenip, bağınp 

çağırmağa gidiyor, demf'ktir . 

işte, İı;tanbulda, eğlence yer

leri, ucuzluk hikiyesi ve hallon 
üzüntüsu ... 

--000--
Danzig Nazileri 

( Bcıftanjı l Wi IOJIJada) 
Bu sii<ı.leri bugünlük Daırtz!g 

hususunda bir §eyler yapılmıya
cağı sun·tinde tefsir olunmakta
dır. 

Först.er, nutkllll'da, İngiltere 

v~ Polonya ıle alay etmiftir. 
000 

Oanzigds tevkifler 
Varşova a (A.A.) -- Alman 

poliai J..>antzigd<: latihkAmlarda 

rından dolayı tevkif etmşttr. KP 

za i\ç at1kf'l1 mühendlıı de r.eı; 

kil olunmU§tıır. 

Hıiııklı.ing, 3 (A.A.) - O.

mel ajansı, Bf8iı<laki ee.,M 
tebliğini neşrediyor: 

Nomon illa mıntalıasuıda 

hAli kanşıklılı. devam etmelı.
tecl.ir. ZI Temmusdan itiltar
Moiol - Sovyet lruvvetleri, mii 
teaddit defa, Kelkaka ve Hols
tein tehirlerinin illiııak nokta
sı clvaJ'IDda hududa ~meye 
teşebbüs etıniflerııe de Japon • 
mança kuvvetleri tarafmdaa 
geri piiııkiirtülmüştür. 
Düşman hava kuvvetleri, ZI 

ve 31 Temııım tarihleri Ue Z 
Ağustos tarihinde Mançu ara
zi&! lbeılnde ufJDnşlar ve Ja -
pon tayyarelerinin takibiae 
ağnmıqlanlu. Japon tayyare
leri, :ıtl tJlyyare (Sovyet) ılti -
fftrmıiştllr. 

Muhterem 
misafirimiz 

bulden fevkalade mütehassisim. 
Cuma günü Anlraraya gidece -
ğim tabii malıimdur. Hükumet 
merkezinizi görınS, benim i -
çin büyük bir zevk ve şetaret ve
sılesi olacaktır. 

Yakın zamanda bir harp olma
sı ihtimalini tasavvur etmiyo -
rum. Türkiyenin sulh cephesine 
iştirak suretile dünya sulhü için 
yaptrkları hizmet büyüktür. 
Genç Cümhuriyetiniz İnglltere
nin yanında suh namına hare -
kete meheyya bulundukça hal"Jl 
ihtimailni düşunmemek lazım -
dır. 

Merd Turk milletme, selam \'e 

sevgi... I 
Miaafir Amiral bu sabah 8,30 

da Yefilköyden tayyare ile An -
kuaya hareket edecektir. Muh -
terem Amirali Yeşilköyde bir 
kıt'a asker merasimle uğurluya
caktır. 

Dost İngiliz Amirali Ankara· 
da Genel Kurmay Başkanı Ma • 
re'31 Fevzi Çakmak, Milli Mü -
dafaa Vekili Naci Tınaz ve Ha
riciye Vekili Şükrü Sarac:oğlu

nu uyaret edecek ve bu ziyaret
)(']' iade edilect'ktir. 

Muhterem Amirale Anlrarada 
bir öğle ziyafeti verilecektir. Bu 
ziyafeti müteıı"ip kendilerini 
Milli Ş(>fımiz ismet inönü kabul 
buyuracaklardır. 

Misafir Amiral ayni gün alı -
şam üzeri saat J7 de Ankaradan 
yine tayvare ıle Lıtanbula döne 

cektir. 
Bugün ıkı <1ost 'e muttefik 

fılonun sporculan arasında Fe
ner stadında brr futbol maçı ;a-
pılactıkhr. 

İngiliz harp ııemileri Mıımar· 
tesı günü öğleden e'\TVC!l hallı ta
rafından gezilecektir. Saat 13 te 
fn&iliz Amirali bir öğle ziyafeti 
verecek ve bunu akpm saat 
22,30 da Amiralimiz Şülırü O -
kanın Sümer palasta ver«eği 
bir veda ziyafeti takip eılecek -

Ur. 
'Mjsafir filo Pazar günü lima-

nımızdan ayrılacak ve donan • 
mamı;ı; tarafından uğurlanacak -

tır. 

lzmir muhteliti 
Malaya takımını 

9-1 yendi 
İzmir, 3 (İkdam Muhabirin -

den) - Şehrimizde bulunan dost 
ve muttdik 1nıııillz Jjjkümeti· 
ntn Malaya zırhl111ı futbol takı -
mtle İzmir mııbt.ellU. bugün bir 

maç yapmışlardır. 

Çdk ııamiml bir hava ıçınde 

cereyan eden maçı lzmır mub • 

"'lıtt 9 - ı Jı.azaJJmli\ıl'.. 

·SA:. .... 

J_ş_~ !!_E._ !. !:_E ~ 

Ucuzluk lafta kalıyor! 
Belediyede enclki gün bir top Jantı ~·apıldı. Eğlence yerlerindeki 

(iat listeleri hak'11141a bir karar \"erilmi .. Bundan sonra, nıekü· 

!atta ~·iizde on, müskiratla yiizde on be tenzilat ~·apılacakmı .. 
Bu karar haddi zatında iyi .. Fakat. tatbikatı, bizte, hiç te müı 

pet netiu venniyeeek. ö lı.unı§ luk rakı py.ini, mesesiıı oltluğu 
halele ile lıunqa verea lıir 1'•aİ11oyn ele alınız. Bu müessese fimdi, 
yeni karara göre, yüzde on beş tenzilat yaJ>Mak ve şişeyi size 
135 lı.nraşıı vereeek .• 
Eğleaee yerleri wml .. a, cliye ııewmelba mi?. Bu, ueazluk ma?. 

Bize öyle gelir ki, son lı..anrda, hisbu moiiqoet huebt teliklı:i edi
ıe-. Jl.eıii, inhnarlar İdaresi bira)·ı ucuzlatıyor. Bir şişe, bel
ki le, 117ahat17,5 kımqa satıiacalı.. Aealıa, bcledİ7e, eiJeace yer
lerinde, biranın ,qesiaia kaça werileeetiai de ıfiipi iii, tespit 

etti mi!. 
y- bir mü-.,.etle, mnesiz bu P.., bira ltagiia, Wlfan .. ku

nqa veriliyor. Bin uaalaia bq 1aJuwa ae olaeak!. 
Unalıık, lüta blıyer vesseli a! 

ikdama 

Balkanların 
Bugünkü 
Hali 

J Müttefik yuna. 
"1iytanınbayram1 

(Baftarafı l i1ıci aallfada) 
şark Trakya sahalarında hakikat 
haWe vıo eski O aab lınparator 
lafa ıaımanlınadan, idaresiaılen 
d ... evvelki ievirlC!rW bile mev 
rat ıJetildi. Bag{iııka nesil dahi, 
Bulgaristanda Makeıloaya bmi
teleriain, Makedomya .... !arın -
daki ı.areketleri.;, saibstlerini, 
yafmalarmı, lıaaallarmı bilir • 
)er. Balgu nüfm kesafeti, Make
iOlıya tnmiye etlilea aruMle e -
velleri iddia eılileltiliJ....._ Gn
lti Trakyeia tiefil, .-rlıi Tnlı.ya
da i8e •la-

BaJlrnl .... ...,.. kesafeti bu-
hmU yerler •alı.luHa iddialar -
chı ...... lıilerek hiiküınet Tür
kiye idi. Türkiye Cümhariyet hil
kı'.imeti, Balkan milletleri ara • 
smchı münaferet, kin, ifipnanlık 
hisleri lnılanma-, Balbalı 

milletlerin başlı:a dev~tler me -
nafiine alet ohnamalan, dostluk 
ve birlik halind~ ya amalan i~in, 
ka~ılıklı tehcir mukavelesini 
imza ehnif, hükümlerini tatbik ey 
lemiı, garbi Trakyadakı Türk • 
lerle, istanhuldaki Rumlara ait 
ve ayal - s&re blıul eylecli
ği vaziyeti de bagiine lrııchır u
fak bir inhiraf ıösternıNea tat
bik etıniştir. 

Balkan milletleri arasında bir
liğin, dostluğun, iyi \'e kardeşçe 
müna~ebetlerin temini gayesile 
her türlü fedakarlığı bizzat tek· 
lif ve iyi niyetlerle tatbik eden 
Türkiye Cümhuriyeti hükiıme • 
ti değil midir? 

Yiae Türkiye Cümhariyeti, es· 
ki Osmanlı İmparatorhığuna ait 
olan, Türklerin, asırlar~• idare -
sinde bulunan Balkanlardaki a
razi hakkında her türlü olüşünce 
!erini terketmiş, senelerce ev • 
vel, milli misak ile, Balkanlardaki 
kat'i \'C değişmez, değiştirilemez 

budutlarmı tayin, tesbit ve ilim 
eylemiştir. 

* İtalya ~e Almanyadaki Faşist ve 
Naai hükfunetlerin propagBDda
ları, tqebbüsleri, tahrikleri, yal
nız Balkanlarda ve Bull'aristJla· 
da ieğiıl, ıllter memtlqederde 
dahi ı..p. yoDaria e esaslarda 
dnam etmektedir. Darp, teca • 
vüı., taama. istiU plialan da 
bütün milletler<e tama-• aa
la"'8uf, miidafaa e ıaallabele 
tedbirleri llu sebeple alınmıt. 
Jıuuhklar fulalaffmlmıştır. l
talJ• l'-telerinin neşriyatm -
da, Yugcıtılavya ile Balpristuı 

birlikte hareket ettirmei pnpa· 
• gandalıırmın dahi miktesııa • 

sullerle denm ettuildijt ctiriila
yor. Zı.etkoviç hüllftmeti,Çelılerle 
Slo\'akların arasına, Nul Alnuuı
Slonlı:lann arasına, ni Almu
ya'nın soktuğu ayrılıktan MUft 

bu mtistalıil memleketi i""I eJ· 
)ediğlnl •ilmektedir. Son ırünln· 
de Rınatlarla tam aulllfDla we 
birlik mukavelesi tanzim Ye im· 
:aa olunmu,tar. Mtlttehit Yug011-
lav a'nm hayati menfaatleri, 
Arnavatlata itsal ile, Balkan -

tara ayak !tasan F .... İtalya'yı, 
Balkanlı milletlere ait ar.iden 

çıkarmaktır. KiMelwanof kabine- 1 
al, F8fi t ve Nni hiilıôıaıetlerin 
lstilıl emellerine ve pl'ahrına 1 

( Bqtarajı J incide) 
memlekette sükiın ve asayişi te
min etmekle l.am 't ..ımemiş, 

Yunanistanı Jllilli teceudut 'C•
Juna koymuştur. 

Me\abas bülı.ümel.i, idari b • 
kımdan dahiliye nezaretinin me 
kezi servislerinde rasiyonel teş -
kilit yapmış, prefelerin ııalahi
~tlerini artırmış, köylenle em
niyet meselesinın elıt>mmiyetine 
binaen buralardaki zabıta kuv -
\•etlerini artırmıştır. 

Metaksas hiifııiırıe.tınin nafıa 

,.e münakalat işlerinde de mü
him icraatı görülmüştür. 'I'sal -
yada Malı:edonyada ve memleke 
tin sair yerlerinde on senelik bir 
sulama, kurutma, yol, liman in
şası .. ila .. programı yapmış olup 
munffakiyetle tatbik etmekte
dir. 

Ziraat ve sanayi sahası Metak
sas hükiımetinin en !azla him • 
mPt ve mesai sarfetmekte oldu
ğu bir sahadır. Zirai borçlar me 
selesını mıistafane bir surette 
hallederek 650 bin köylüyü borç 
]arının izici yuklerinden kurtar
mıştır. 

Yunanistanın harici ticaretin
deki tezayüt görulmüştür. 

Metaksas hiilıümeti, patronla
rın JJl('ŞfU hak1ıırına riayet e -
mekle beraber amelenin maddi 
ve manevi hayat şartlarını ıslah 
etmek suretile takip etmış oldu
ğu içtımal siyaset sahasında da 

çok ıyi neticek!r eldP etmi tir. 
Hulasa, adli ışterde, terbiye 

me lelerinde, e'deblyat \'e sana
yi bahsinde, gençliğin tensiki ve 

milli bir teşekkül halipe getiri!
rnesı bahsinde Metaltsas hükı'.i • 
meti tarafından sade<lılmiş olan 
mesai, Yunani&tanın dostlannı 

memnun ~Pk semereler ver -
miştir. 

Mütlefill Yunanısanı bu bay
ramı dolayısıle tebrik eder1<en 

şulı:adarcık olsun melümat vere· 
bildiğimizden dolayı memnunı -
yet h1'99etmekteyiz. 

ispanyada bir suikasl 
Madrid, 3 (A.A.) - Talavera'dı 

yapılan bir suikast üzerine 60 
kişi tevkif olunmuştur. 

Üç ayn kumaş 
(Bat tanlı J '-' aayfada) 

num .. Yertt ...... alae .. t- i
yi iunmryeır, tllye v=ıqtim. 

Biı bııtlıa arlladat !liYle tledl: 
- Bu yallhl • ım metrell

ai Beyoifanda lılr maiuadaa ız 
liraya aWım. Balla lqııb im -
............ pldi-a,çok 
plı bir ...... aahilıl ....... _ 

Bu llt .........,. ibeıialzH nı 
ayn flata alman lmmap da bir 
ebpere ıistenlik. t)~ de ayni 
maldı. Çtnktl, ita tif lnnnBf ta 
bizim yeril maDar f .. rflalanm• 
tla dokunmuştu. 

Bulgar milletini alet etmekle, 
Balkan milletleri birliğine sui -
kast ha:ı:ırlamakla, ayai milleti 
içinde lıulnııiağu sükdn. huzur, 

refah yerine, feliilıeUere ilrük -
liyf'<eilni iyi bilmeli, meaft ha
reketl<Tiaia ikibetlnl llyiklle 
hı!Saplamalıdır. 

• 
1 

r 

n 
t 

at 
'd 
e 
tli 
h 

t 



• 

b 

u 
1 

b 

r 

SA~-4 

•=======;===============:::;:::~;:==== 

~~~ .. ~~= ! AL TIN ÇIN 

1-

M..şel Vernant kulübenın kap'
sından dışan uzun uzun baktık
tan sonra, hazin bir sesle: 

- Evet dedi ben Sen - Luiyi 
bambc ;ka tahayyül ediyordum. 

1 İçeride oturan mühendis Şnag 
guı 

- S"n - Lui, altın memleketi. 
Buranın ismi öyle çıkmıştır. İşte 
bu ismi i5iten buraya koşar, bü
tün maceraperestlerin ve şairle· 
rin toplandığı yerdir. Fakat bey
hude gelirler buraya. Paralarını 
son santimine kadar sarfeder ve 
sefalet içinde tekrar memleket
lerine dönerler. 
Mi~el Vcrnant derin derin dü-

5ünüyordu, mühendis seslendi: 
- Kapının önünde durmayı

nız, içeri girin de konuşalım, 

eğer fazla rom olsaydı size gü -
zel bir punç yapardım. Fakat 
hiç kalmadı, isterseniz bir kah
ve pişireyim. 

l\lişel: 

- Mersi dedi, yalnız bana 
l\fuandırdan bahsediniz. 

Sesi titriyordu. Paristen kal
kıp bu berbat memleketlere al· 
tın aramıya gelen çocukluk ar
kadaşının hayali gözünün önüne 
gelmisti. Fakat sonra ondan hiç 
ses çıkmamıştı. Mi.sel de şimdi 
arkadasını aramak için buraya 
kadar uzun bir yolculuk yapmış
tı. 

- Mösvö Şnag bana Maun -
dıdan bahsedin iz. 

Alman mühendis piposundan 
hır nefes çekti. Bu iri boylu, ku· 
ru yii•lü, pek de iyi giyinmemiş 
bir adamdı. 

- Muandır mı dedi. O çok iyi 
bir çocuktu, cesurdu, hatta çok 
cesurdu, zaten başına gelen ce -
sareti yüzündendi ya .. 

Misel atıldı: 
- Bu nasıl oldu? Lutfen taf

siUt veriniz. 
- Bilmiyoruz ki.. Orman bu .. 

Bir gün cenuba doğru gittı, üç 
günde geleceğini söylemi~ti. 

Günler ge<:ti, fakat gelmedi. Ben 
adamlarımla bütün ormanı baş
tan aşaP,ı araştırdım. Hiç bir ize 
tesadüf edemedik. 

- - Tek başına mı yola çıkmış
tı? 

- Evet, tek ba o.ına .. 
Muhatabının şaşkınlığı karşı

sında, mühendis canı sıkılmış bir 
tavırla gülümsedi: 

- İşte mösyö dedi, biz bu köy
de yaşıyoruz, ve Sen-Luide yani 
burada, bu yanımızdaki orman
larda çok altın madenleri oldu
ğunu biliyoruz. Fakat onu bula
mıyoruz, bulanlar bile bu işten 
bıkıyorlar, birkaç gramını elde 
etmek için saatlerce çalışmak, 

didinmek icap ediyor, topraklar 
kazılıyor, kayalar çıkarılıyor .. 
Çok yorucu bir iştir bu.. Anlı

yor musunuz? 
Genç adam başını iğdi ve sor

du: 
- Ne kadar zamandanberi ka

yıp? 

- Asağı yukarı altı ay kadar 
oluyor. 

- Vesikalarını ne yaptınız? 
- Muandırın yanında çok bir 

şey yoktu, hiçbir kağıt ve vesi
ka bulamadım. Sükılt bir hayli 
uzadı. Mişel karanlık kalan bazı 
noktaları aydınlatmak ümidile 
sordu: 

- Altınları ne oldu, parası da 
yok muydu? 

- Bakın, anlatayım. Bu köv 
kurulduğu zaman herkes zengin 
olmak ümidiyle buraya ko~muş, 
çünkü altın çok yakın. Günlerce 
u~rasm1'1ar, çalışmışlar hiç bir 
şn bulamamışlar. Muandırla 

benım ışım de böyle oldu. Bu al
tın arayıcılığı için ikimiz ortak 
olmuştuk. Çok zengin olacağımı
zı sanıyorduk, fakat buraya ge
lince her~eyi anladık \"e hiçbir 
sey bulamadık. 

- Peki neye yurdunuza dön
müyorsunuz? 

- Eh .. artık buraya alıstık, 

•onra i~iınde hala ümit ,·ar .. Al
tın bulmak Ye zengin olmak ü
midi.. 

- Demek ümitsizlenmediniz? 
Alman biraz güldü: 

Altın aramıya başlayınca 

Nakleden: O. A. 

insan hiç ümidini kesmez. Bu 
Meta bir hastalık gibidir. Adam
larımı gördünüz ya, nasıl gayret 
le çalışıyorlar. Onlara bu gayre
ti veren altındır. İşte ben de öy. 
leyim. 
Şnag ayağa kalktı, kulübeyi 

arşınlamağa başladı, sonra dir
seklerini masaya dayayarak: 

- İşte genç adam, bu böylediı-, 
eğer şimdi siz beni buradan gö· 
türmek isteseniz ben kahkahay· 
la güler ve hiç bir adım atmam. 
Çünkü ben buraya bağlıyım. 

Mühendisin arkasından Mişel 
onu takip ederek kulübeden dı
şarı çıktı. Etrafta büyük bir faa
liyet vardı, makineler işliyor, 

sondajlar yapılıyordu. Adamlar 
öyle bir gayretle çalışıyorlardı 

ki.. Tam on iki kişiydiler .. Tek
rar kulübeye geldikleri zaman 
genç adam sordu: 

- Arkadaşım Muandırın ku
lübesini ıtörmek istiyorum, bula
cağım kağıtları ailesine götüre
ceğim. 

- İste .(iiniz C'lk yerindedir. 
Ben de bunu ev\'e ı : ı düşündü

ğüm için aylardanb, • kilitli bu
lundurduğum bu k• ilbeyi biraz 
evvel açtırdım. 

- Eğer bir _ hzuru yoksa bu 
g~ce de orada vatmak istiyorum. 
Şnag kaşların ı hafifçe çattı: 

- Fakat rahatsız olursunuz, 
~ünkü temizlenmemiştir, içinde 
böcekler, hasereler dolu 

- Geceden evvPl tem; zler im, 
Çunkii uzun bir yolculuktan son
ra onu bulamavınca biraz tuhaf 
oldum. Hir olmazsa onun yattı
ğı kulübede geceyi geçirmek is
tiyorum. 
Şan~ : 

- Çocukluk dive güldü. Fa
kat ne isterseniz yapabilirsiniz, 
ben karı!!mam. 

Basını sertçe çevirerek uzak- ı 

!aştı. 

l\tişel arkadaşının kulübesinin 
kapısını açınca mühendise hak 
verdi, kulübenin içi çok pisleş

miştı . Böcekler ve kertenkeleler 
yerde dolaşıyordu. 

Mişel bulduğu bir iskemleye 
oturarak uzun zaman etrafı giiz
den geçırdı, kapının üzerine bir 
port-manto asılıydı, bir kösede 
bir çift eski ~izme duruyordu, 
tozlu masanın üzerinde birkaç 
yırtık ve eski mecmua, birkaç 
kitap bulunuyordu. Yanında bir 
kaç kıiğıt vardı. Mişel bunları 

almak için elini uzattı. İlerdeki 
çizmeleri de dikkatle gözden ge
çirdi, bunlar biçimsiz bir şekil 
almışlardı. 

Mişel dü,ünüyordu, mühendis 
Şnag niye geceyi bd kulübede 
geçirmesini istememişti. 

Bu sırada Şnagın sesini işitti: 
- Ey mösyö Misel Varnant 

nasılsınız, uyuyor musunuz? 
- Hayır, zavallı Muandırı dü

~ünüyorum. 

- Canım, artık ölüleri rahat 
bırakalım. Böyle ormanlarda ö
lüleri diisünmek doğru değildir, 
insan kendini düşünm~lidir. 

İçer mısiniz? 
- Hayır, teşelr.kür ederim. 
- Burada kapalı durmayım. 

Hi~ olmazsa pencere veya kapı
yı açın. 

Mişel cevap vermedi, ellerin
deki kağıtlara bakıyordu, birden 
tuhaf birşey gözüne ilişti, bu 
Muandırın başladığı fakat ta
mamlıyamadığı bir mektuptu. 
Tepesindeki tarih 12 Ağustostu, 
şimdi teşdnisanide bulunduğu

na göre aradan üç ay kadar bir 
zaman geçmiili. 

Mühendis sordu: 

- Enteresan şeyler mi buldu
nuz? 

- Bazı hatıralar bulabildim. 
Şnagın keskin bakı~lar•, eski 

tabii halini almıya çalı.jan Ver
nant'a dikildi: 

- Bu kağıtta ne var. 

- Ehemmiyetli bir şey değil. 

Eliyle yarı kalmı~ mektubu dı

~er kiığıtlarm altına sokmıya 

·alı.şıyordu. 

Sonra ıla,·e etti: 
E\·et hava ağır. pencere a· 

c;alım. 

hayKırıJ u .. - _ 
ozu'k değilse - yaban 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

.ı - Sinemayı niçin sever
siniZ? 

2 Hanei artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri bo • 
şunuza eidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişleri ve taştr -
!arını, hatta bayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldığınıo, size cazip 
görünen banıri tarafıdtr? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cev•p: 

Üsküdar Bayan Suzan Ural 
yazıyor: 

- Sinemayı san'at olduiu 
için severim. Sonra da dünya
nın en yeni hareketlerini mo
da, spor, san'at telakkilerinin 
en yeni ~ekillerini sinesinde 
toplar. 
İnsan sinema~·· seyrederken 

kendisini cemiyet içinde bulur 
\'e dünya hakkında tam ma
lumat sahibi olur. 

Bana göre sinema dünyayı 

biribirine yakınlaştırmış de -
ğil bağlamıştır. 

Holivuttaki bir elbise mo
dası biraz sonra bütün dünya
da yayılır. 

- n çok sevdiğim artist Vil
li Friç, Şart Buaye. Fredrik 

f ar5, kadınlardan Brigit Helm, 
Marta Egert. Simon Simon, 
Anna Sten. 

Hiç birisinita klit etmem. 
Hepsinin de san'atini severim. 

Cihangir, Bayan Sabiha Gö

yünç yazıyor: 
1 - Sinema bir san'at nıües

Se'iesidir. Vücudün1uzun nasıl 

bir gıdaya ihtiyacı oluyorsa 
ruhunda eğlence hususunda 
bir gıdaya ihtiyacı vardtr· Ru
hun gıdalarından biri de sine
mayı gösterebilirim. Bu sobep
ten Sinemayı çok severim. 

2 - Erkeklerden Fredrik 
Marşı, Villi Ftiçi, kadrnlardan 
Greta Garbo'yu çok beğenirim. 
Giyiniş tarzlarile oynayışları 

hoşuma gider. 
3 - Yukarıda saymış oldu -

ğuın artistlerin san'atlarile be
ğenirim. Fakat tavırlarile gi
yiniş tarzlarını taklit etmek 
asla hatırıma gelmez. 

4 - Artistlerin şöhret ve 
kazancı muvakkat bir zaman 
içindir yalnız elde yegane ka
lan san'atttt. :::=::::: 

Hava çok sıcaktı. Hafif bir 
yemek yedikten sonra Mişel ku
lübeye döndü ve bagajlarından 
çıkardığı bir lambayı yaktı. 

Kamp sessizlik içindeydi, yal
nız adamlardan biri kitarasını

çalmıya uğraşıyordu. 

Genç adam masaya yaklaştı. 

Mühendisin yalanını çıkartan 
mektubu ellerile aradı. Eğer Mu
andır allı aydanberi kaybolmuş 
olsaydı bu mektupta üç ayhk 
bir tarih bulunmazdı. Demek 
mühendis yalan söylemişti. Fa
kat Mişel birden düşündü. Sakın 
mektup bir sene e\•\•elki ağustos 
ayına ait olmasın . 

Bunu anlamak için kağıtları 
karıştırdı , aradı fakat mektup 
yoktu. 

Mişel hemen Jambayı söndür

dü ve Vince;ter tüfeğini bir ke
re yokladı, dü~ünüyordu. 

cNiye yalan söylüyor .. bu hır
sızlık niçin? Yoksa za\•allı Mu
andırı öldüren ... Hafif bir takır

tıyla başını çevirdi, pençereden 
baktı, şnagın kulübesi önünde 
iki gölge \'ardı, bıraz sonra bu 

iki adam karanlığa karışarak 

kayboldular. Birden ·bu adam
ları takiı: etmeyi aklından geçir
di. sonra vazgeçtı. 

(Arkası \•ar) 

' vü~lerioı uu·-- "ktedir 'bul\1 -
a n1u .. 

1K DAM 

irene Corday 
''Ben küçük bir azize 

değil~m ,, diyor 

• 

Veni bir film 
bitmek üzere 

Jean Benoit- Levy, Henri Tro
yat'nın romanından iktibas elmiş 
olduğu cSaman alevi• filminin 
montajını ikmal etmek üzeredir 
ve pek yakında temsil edilecek
tir. Başlıca artisler Lucıen Bat -
rouks, Oran Demazis, Jeanne 
Helbling'dir. Saman alevi • fil
mine Fransız sinemasının ikinci 
mükılfatı verilmiştir. Bu müka -
fat, Günün sonu • filmine de 
''er ilmiştir. 

• •• 
•Yedinci san'at. ın en büyük 

ınübdilerinden olan David 
Wark Griffith'in Holivutla met
ruk bir halde bırakılması reza -
!etine bir nihayet verilmiş ol -
ması sinema alemi için bir şeref 
tir. Bundan yirmi sene ev\•el 
Mary Pickford, Chaplin ve Doug. 
!as Fairbanks ile birlikte tesis 

ı etmı,; olduğu firma tarafından 

l J angape edilmiş olan Griffith, ar
ı tistin müşavir rolünü ifa ede -

1 

Kendisi Savua'dan gelmişti. 

Doktorluk tahsil ediyordu: Bir 
tasvir kadar uslu, sarışın, spor -
cu ve hassas. Fakat günün birin 
de sinema, onun hayatına dahil 
ve İrene Corday'da brr yıldız 
oluyor. Maurice de Cononge'un 
filmindeki rolü oha şöhret te -
min ediyor. 

Bugün İrene Corday, şöyle di

yor: 
- Ben küçük bir azize deği -

!im. 
O, bu sözleri isyankarlık ifade 

eden bir zerafetle, fakat ne is -
tediğini mükemmel surette bi -
len bir kimsenin azimkilr nazar 
!arı ile bakarak söylüyor. Evet, 
İrene Corday, ' bir azize değil ~ 

dir. 
O, sıhhati yerinde ve neş'eli 

bir kızdır. Faka çocukluk cen -
netini henüz unutmamıştı.r. Dağ 
!ık mıntakalardan gelenlerin kM 
!esinde olduğu gibi onun da ha
yatında neş'e ile ke dbirh re 
yalında neş'e ile keder bir hali -
ta halindedir. 

Gözleri hayal ile filiyatın mü
zaaf sahasında yer alması bi -
len kimselerin gözleri gibi ma
vi ile kül rengi arasıdır. Nazar
larındaki, ifadesindeki bir hu -
susiyet onu Rene Clair'e benzet 

mektedir. 
İrene Corday( )·eni bır film 

çevirecektir. Kendisine öyle bir 
rol verilmiştir ki bu rolü oynar
ken, kal'iyyen kendini bozmak
sızın ihtiraslı ve biraz da kor -
kak ha>Sasiyeti ile hadiseler kar 
şısındaki cür'etkiırlığını ve kud
retini bir arada yaşatwak fırsa
tını elde edecektir. 

• •• 
Leon Mathot, senaryosu \'e di-

yaloğları Leopold Marchand ta-

.. 

rafından vücude getirilmiş olan 
.Ateş yolu• filmini çekmeğe baş 
lıyacaktır. 

Deniz tayyarecilerinin cür'el
kilrane ve heyecanlı hayatlarını 

bize göstererek olan bu filmin 
başlı~a rollerim Annie. Vernay, 

Georges Gı·ey, Michel Andre, 

François Perier, J ean Dovy ve 

Aimos deruhte edecektir. 

Baillancourt stüdyolarında 

Raymond Bernard'ın realize e -

deceği Manon• filmi için Mar

lha Eggerth'in ilk tecrübelerine 

başlanılmışır. Güzel Macar mu

ğanniyesine J ean Pierre Au -
montun refakat etmesi muhte -

meldir. 

cektir. Kendisinin hatta mizan
sene avdet etmesi dahi muhtc -
meldir. 

• •• 
Sahne viızılan Henry Deco -

in'in etrafında toplanmış olan 
cKalp çarpması filminin artist; 
!eri Daniel Daryö, Andre 
Luguet, Junie Asor, Charles 
Deschanps dostlarını ve gazetesi 
!eri Billancourt stüdyolarında 

kabul etmişlerdir. Bu münase -
betle Daniel Daryö'nün 
yeni filminin sahneleri gösteril -

miştir. Bu suretle davetliler hem 
aktörlerin kendilerini hem de 

sinema perdesindeki hayallerinJ,.,, 
görmek, seyretmek imkanını el
de etmişlerdir. 

• •• 
Charlie Chaplin, partönerini 

-ki karısıdır- tekrar bulmuştur. 

haber, resmidir: Paulette God -

dard, büyük komediyen ve sah

ne vazıının yeni filmi olan cBü

yük diktatör• filminde oynıya

caktır. 

Oliver Hardy'de kendisinin 

e,ski hiç ayrılmaz eşn Stan Lau

rel'ı bulmuştur. Bu zarif komik_ 

takım nihayet teşekkül etmiştir 

ve cBir şampiyon• filminde Har 

dy ile Laurel'i yakında görmek 
fırsatına nail ola.cağız. 

Güzel ıresımıer 

Mirel B•llln 

kullanılan mua~ı·~ - - 1 etroıu .ı.u ..... . 
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Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUGU -

.A.Q. 19,14 m. 15185 Kes. %0 Kw. 
.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. %0 Kw. 

109 m. 138 Kes. 120 Kw. 

Ağustos Cuma 4 
Saat 12.30 Progranı. 
Saat 12.35 Türk müziği Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat aya 

rı, ajans ve meteoroloj i haber -
!eri. 

Saat 13.15 - 14 Müz.k (Karı -
~ık program - Pi.) 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Hafif mü -

zik - Pi') 
Saat 19.30 Türk müzıği (Fa
. heyeti). 
.Saat 20.15 Konuşma (Hafta -

!ık spor servisi). 
Saat 20.30 Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 20.50 Türk müziği: 1 -
Tatyos: Kürdülühicazkar peşre
vi, 2 - İbra.itim: Kürdilihicaz -
kar şarkı (Sinler aşhınla inler). 
3 - Salahattin Pınar: Kürdili
hicazkar şarkı (Nerden sevdim o 
zalim kadını), 4 - Taksim, 5 -
Türkü (Alişimin kaşları kara), 
6 - Türkü (Köşküm var derya
ya karşı), 7 - Sadettin Kaynak: 
Nihavent şarkı (Gönül nedir bi
lene). 8 - Sadettin Kaynak: Ni· 
havent şarkı: (Kirçiklerinin göl 
gesi), 9 - Arla ki: Nihavent şar
kı (Koklasam sa;larını), 10 -
Faiz Kapancı: Nihavent şarkı 

(Gel güzelim Çamlıcaya). 
Saat 21.50 Konuşna. 
Saat 21.45 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50 Müzik (Riyaseti -

cümhur Bandosu - Şd: İhsan 
Günçer): 1 - Saint - Saens: 
Marş. 2 - Tschaikowsky: Güf -
tesiz şarkı, 3 - Meyerbeer: (Le 
pardon de plôermel) operasın -
dan fantezi, 4 - P. Lincke: Se
renad, 5 - Leo Dellbes: Lakme 

operasından fantezi. 
Saat 22.40 Müzik (Opera ar -

yaları - Pi.) 
Saat 23.00 Son ajans haberleri. 

ziraat, esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -

Pi). 
Saat 23.55 - 24 Yarınki prog-

ram. 

Hamidiye İsken
derundan ayrıldı 

İskenderun, 3 - Bir müddet -
tenberi limanımızda bulunmak
ta olan Hamidiye mektep gemisi 
dün Mersine hareket etmiştir. 
Hamidiye ile Korgeneral Mu -
zaffer Ergüder de Mersine git
miştir. Korgeneral islekede ve 
gemide kaza kaymakamı, jantlar 
ma komutanı, halk partisi ve 
halkevi başkan ve üyeleri, bele
diye reisi ve bir çok zevat tara -
fıİıdan teşyi edilmiş, şehir namı
na kendileri.ne ve gemi suvari
sine birer buk ... t sunulmuştur. 

A. Haydar Aktay 
Belgraddan ayrıldı 

· Belgrad, 3 - Türkiyenin Mos
kova Jıüyük elçiliğine tayin edi-_ 
len Beigrad orta elçisi Ali Hay
dar Aktay, dün, Belgraddan ay -
rılmıştır. Elçi garda gazetecilere 
verdiği beyanatat Yugoslavya ve 
Belgradda birçok samimi dost -
!ar bıraktığını ve en iyi hatıra
larla hareket etliğini bildirmiş -

tir. 
---000~--

Yunanistanda bir tayin 
Alina, 3 - Yunanistan banka

sının Guvernör muavini Varva
resson, Ölen Drossopulos'un ye
rine tayin e<iilmi~tir. Guvernör 
muavinliğine milli ekonomı na
zırı Arvanitis tayin edilmiştır. 

-oo--

Daladya sual davazı 
kabul etti 

Paris, 3 - Başvekil Daladye, 
dün, Türkiye büyük elçisi Suad 
Davaz'ı kabul ederek uzun \'e 
samimi bir mülD.katta bulunmuş 

tur. 
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Ankaraya gitsin mi? 
Erdeğe gide~~en, yukarıda kaptan 
köşkünde Ulkü ile görüşüyordu 

- St -
1 Minimini kafasında bu sözle· 

rin mahiyeti kendi çocuk aklile 
kestiren ve Ebedi Şefi rahatsız 
etmekten büyükler gibi çekinen 
yavrucak naçar boynunu bükü
yor, sesini kesiyor, annesile veya 
kura dahil bazı zevatla birlikte 
güvertede dolaşarak vakit geçi
riyordu. 

nize dair bir konuşma yapıyor -
lardı, Boğaz gezintilerinde bu, 
her zaman böyle oluyordu. Ni· 
hayet rahatsızlıkları arttığı, kriz
lerin fasılalarla devam ettiği za
manlarda, iki kriz arasındaki iyi
lik anlarında bile Ülküyü dairele 
rine getirtiyorlar, yine onunla 
meşgul oluyorlardı. 

Ebedi Şef, son krizden evvel 
geçirdikleri ufak rahatsızlıkların 
fasılalarında küçük Ülkü'yü ça
ğırtmış, onunla meşgul olmuştu. 
Lakin son kriz Büyük Atayı çok 
zayü düşürdükten başka, Fissin
gen'in tavsiyesile Ebedi Şefin 
mümkün olduğu kadar söz söyle 

mek suretile de yorulmaması e
sas tutulmuş, bu esasa da titiz bir 
ltina ile riayet edilmesi prensip 
itt ihaz edilmiş olduğu için, Ül- • 
kü artık Atatürkün yanına sa
lıverilmiyor, yavrucak kura da
hil zevatın yanında güvertede do 
]aşıyor, geminin kıyı bucağında 
oynamakla vakit geçiriyordu. 
Şimdi, onu tekrar kurla, Riya

seticümhur maiyeti ile birlikte 
saraya götürmek doğru bir fi. 
kır ola'!lazdı. Ebedi Şef istirahat 
zamanlarında biraz iyileşince 

Ülkü'nün ısrarı kendisine arze
dilince çocuğu yanına çağırır ve 
onunla konuşmak, oyunlarını sey 
retmekle meşgul olurdu. Halbu
ki, Ebedi Şefin sıhhati için hiç 
bir işle meşgul olmaması iktiza 
ediyor, bu lüzum ise kendi sıhhi 

vaziyetini milliyet ve şefkat dü
şünceleri karşısında hiçe sayan 
Atatürk tarafından o zamanlar
da layik olduğu ehemiyetle naza
rı dikkate alınmıyordu. 

Binaenaleyh bu mevzu etrafın
daki münakaşa uzadı, günün öğ
leden sonraki kısmı, baş salonda 

bir araya toplanan 5 kişilik bir 

grup arasında yalnız bu kararın 

verilmesine, Ülkü'nün nereye 

gönderllmesi daha muvafıktır) 
meselesinin halline hasredilmiş
ti. 

Bunu konuşanlardan üç kişi, 
Ülkü'yü Ankaraya göndermek 
taraftarıydı. Onlar fikirlerini yu 

karıda yazdığımız noktaları esas 
tuta"rak müdafaa ediyorlar, Ül· 
kü'nün Anka.raya gönderilmesi -
nin bu an için bir lüzum olduğu
nu iler> sürerek: 

- Şimdilik gitsin ... Annesile 
birlikte bir müddet Ankarada. 
otursun .. Burada, Ebedi Şefin 
tedavisi devam ettiği müddetçe· 
orada 'kalsın. Atatürk iyileşince 

yine onu hatırlıyacak, çağırılma
sını emredecektir. O takdirde 
Ülkü'nün Ankaradan çağırılıp 
İstanbula getirilmesi, Atatürkün 

elini öpmesi bir gün meselesi o
lur. Buna lüzdm var, böyle yap· 
mak en salim şekil, en doğru ha
reket tarzıdır! 
Diyorlardı. 

,Yine münakaşayı sürdüren ze -
vattan ikisi şöyle bir iddiada 
bulunuyorlardı. . 

- Bi liy,orsunuz ki, Ülkü, Ebe
di Şefin son senelerde çok sevdi
ği, çok hazettiği ve yetişmesile 
tıpkı bir baba gibi bizzat meşgul 
olduğu minimini bir yavrudur. 

Ri~·aseticümhur dairesi ve ma· 
lyet erkanı yata naklettiği gün, 
yine bizzat Ata türkün emrile bu· 
rada, kendi dairelerine civar, 
ayni koridor üzerinde ve sağ ta· 
raftaki lıir daire Ülkü ile anne
sine tahsis edilerek oraya yerleş· 
tirildiler. 

Yine hepimiz biliyoruz, Ata • 
türk; yatta, iyi zamanlarında Ül
küyü yanlarından ayırmıyorlar, 
onun oyunlarını seyretmek, o
nunla masumane mü~alemeler· 
de bulunmak g;bi meşgalelerle 
daima yanlarında bulunmasını 

istiyorlardı . 1 
ErdeJe giderken. yukarıda, 

kaptan köprüsünde Ülkü ile de· 

ıBütün bu saydığımız sebep -
ler, onun kurla, Riyaseticümhur 
maiyeti ile birlikte saraya gel • 
mesi için kafi görülür. 

Kaldı ki, Ülküyü Ankaraya 
göndermek 1çin Atatürkün mü • 
saadesini istihsal etmeden bu ha· 
reket yapılabilir mi? 

Buna da verilecek cevap mu • 
hakkak menfi olur. Zira, bir ba
ba şefkatile bizzat meşgul ol • 
dukları çocuğun, müsaade istih • 
sal edilmeden yattan ~aklaştı
rılması imkansızdır. Bu kararı 
vermeden eve! tıpkı saraya dönül 
mek üzere maruzatta bulunul • 
ği gibi küçük Ülkünün Ankaraya 
gönderilmesi için de Atatürkten 
ayrıca bir müsaade istihsal et . 
mek üzere maıuzatta bulunul -
malıdır. 

- Mıisaade için vaziyeti Ata· 
türke arzederiz.! 

- O zaman işin şekli değişir. 
Müsaade ederlerse Ülküyü gön· 
deririz; 

(Arkası var) 

··cumhuriyet,, in yanlış 
bir haberi 

Ankara, 3 (A.A.) - Cümhuri· 
yet gazetesinin 26 Temmuz 939 
tarihli nüshasında, sanayie ait 
makine ithalinin tahdid ve kon
trolü üzerinde, fazla istihsal ni
zamnamesinin ı.1erdiği geniş sa
lahiyetin, bu işler le meşgul bir 
müfettiş tarafından suiistimal 
edilerek bu makinelerin tevzii i
şinde büyük yolsuzluklar yapıl
dığının tahakkuk ettiği ve mü • 
fettişin işine nihayet verildiği 

hakkında bir yazı çıkmıştır. 
Öğrenildiğine göre, böyle bir 

suiistimal hadisesi mevcut ol • 
matlığı gibi İktısat Vekaleti teş
kilatında vazifesine niha) et ve· 
rilmiş herhangi bir memur da 
bulunmamaktadır. 

Bir tren yandı 
Valancia, 3 - Amusco istas -

yonunda bir lokomotiften çıkan 
kıvılcım asit sülftik dolu bir va 
gona. ateş yermiş ve yangın bü
tün trene sirayet etmiştir. Yol
culardan bir çoğu gazdan boğul
mak üzere iken kurtarılmıştır. 

__ _,..oıo---

Burhan Bilgin degilmış 
Küçükpazarda karakol soka -

ğında 17 numarada oturan Bür· 

han Bilgin matbaamıza gelerek 
dünkü gazetemizde intişar eden 

(Küçükpazarda karakol soka -

ğında kocası Bürhan tarafın<,ian. 

dövülen Meliha) ya ait davanın 

kendisi ve karısı Meliha ile alar 

kası olmadığı esasen soyadının 
da Bilgin olduğunu sö~lemiştir. 

--000--

iki mubaşirin muhakemesi 
Asliye ikinci ceza mahkemesi 

dün Fai~ ve Hasan Basri ismin • 

de iki mübaşirin davasma bak · 

mıştır. Bunlardan Faik, kendi· 

disine verile bir tebliğatı yerine . 

götürmiyerek vazifesini ihmal et 

mekle suçludur. 

Diğeri ise hem ihmal ve hem 

de süiistimalden maznun bulun

maktadır. Muhakeme, şahitlerin 

celbi için iki davayı da talik et· 
miştir. 

Sekiz Fransız 

Mareşalı 

Saint - Cyr mektebi
nin yetiştirdiği ku

mandıılnlar 

Fransızların meşhur Saint-Cyr 
mektebinin kapısı önünde ilk 
defa olarak nöbet .bekliyen on 
dokuz yaşında bir genç'. Sima . 
sında ileride görebileceği hizmet 
!eri, varabileceği mertebeleri ta
hayyül etmekten mütehassil gu
rurun ifadesi okunuyor,. 

Saint-Cir mektebine talebe o
larak girmiş, zabit çıkmış ve son 
ra askerliğin en yüksek rütbesi 
olan Mareşalltğa kadar çıkmış 

sekiz zat vardır .. Bunlar Mare . 
şallığa terfileri tarihleri itibaı·i· 

le aşağıdaki zevattır: 

Mareşal Pe!issier 1855 

Mareşal Certain Canrobert 1856 

Mareşal Mac->Mahon 1859 

Mareşal Forey 1863 

Mareşal Petain 1918 
Mareşal Liantey 1921 

Mareşal F. d'Esperey 1921 

Mareşal Gallieni 1921 

Talebe manevraları · 
Her sene Mayıs ayının ortasın 

dan temmuz ayının başlangıcına 

kadar Saint.Cyr mektebi talebe
leri,. muhtelif kamplarda büyük 

manevralar yapmak üzere mek
tepten ayrılırlar .. Talebe, bu ma· 

nevralarda evvelce kendilerıne 

öğretilmiş olan nazariyelerin tat

bikatını yaparlar. Bu devre, çok 

çetin ve fakat sıhhi ve salim bir 

yaşayışla geçen bır devredir. T;. 

•• : . 

..ı 
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!ebe, bu devrede kendi selef!>ri 
olan büyük şeflerin en cüretkıi

rane manevralarını öğrenirleı-, 

kedilerine bilyassa tabiye ve as
keri tarih öğretilir.. 

IKDANI SAYFA-~ 

~PO& y ~lı§!-iff8BJitl 
Fenerbahçe anketımız ~zan: R~hmI_l'_a9i_z 
Fener bahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ? 
Fenerbahçe klübünün eski kuv 

vetini kaybettiği artadadır. Bu
nun sebeblerini anlamaya çalı

şırken okuyucularımızın fikirle
rinide gözönüne koyuyor.•z. Açtı
ğımız ankete gelen revapları sı
rası ile neşrediyoruz: 

Fenerbahçe klübü son zaman
larda eski şöhretini kaybetmesi
nin sebebi meşhur oyun sistemi• 
nin artık felce uğramiş olması
dır. 

Fenerbahçe klübü şimdiye ka
dar acaiıa neden her yaptığt oyu
nu kazanıyor ve sahadan mağ· 
lup olmadan çıkıy-0rdu? Bugün 
ise ned~n her maçta mağlup ola· 
rak (adeta bir hezimete uğraya
rak) sahadan ayrılıyor? Fenerli
lerin sahadaki oyundan mağlubi
yetinden evvel düşünülmesi la
zım gelen en mühim mesele klü
bün bugünkü idare tarzıdır. Bi
naenaleyh klübün muvaffak ol • 
ması için evvela idarenin kuv • 
vet!i olması icap etmektedir. İ· 
daresi kuvvetli olan bir klüpte 
hiçbir zaman sahadan mağlup 

olarak ayrılmaz. 
İşte sarı lacivertlilerin şımdi

ye kadar sahadan mağlup olma
dan ayrılmalarının yegane se . 
bebi de budur. 

Demek oluyor ki, her şeyden 

Olimpiyad' 
hazırlık mü
sabakaları 
Berlin. - Olimpoyatlara hazır

lık olmak üzere burada yapıl • 
makta olan atletizm müsabaka
ları neticesi şunlardır: 

100 metre sürat koşusu: 
1 - Meckermann. 10.6. 
200' metre koştı: 
1 - Schuring 21,2 "'Saniye. 
4X100 bayrak yarışı: 
1 - Cenubi Almanya 40.1 sa· 

niye. 

Cirit: 
1 - Serf 68.94 metre. 
Gülle: 
1 - Wöllce, 16.45 metre. 
Uzun atlama: 
1 - Dr. Long 7.39 metre. 
Kadınlar arasında 110 metre 

manialı koşu: 

1 - Dempe 11.5 saniye 
Almanya rekoru" 

<Yeni 

Yüksek atlama; . 
l - Adam .İngiltere• 

<Dünya rekoru" 
Gülle: 

1,65 

1 - Gisela Maeı·mayer 13.87 
metre. 

Cirid: 
1 - Gelins 45.7 metre. 

Horti kupasi 
Doetinchen, - Horti kupası i

çin burada yapılmakta olan en • 

ternasyonal su topu turnuvası • 
nın ilk neticeleri şunlardır: 

Macaristan, Hollandayı -1 • I 

yenmiş, Belçika ile Fransa 2 • 2 

Almanya ile İtalya 4 . 4 berabe
re kalmıştır. 

Almanya Fransayı 
maglupetti 

Doetinchen, - Devam etmek· 
te olan enternasyonal su topu 
müsabakalarının ikincı gunu 
Alman ekibi, Fransaya 5 • 2 ga
lip .gelmiştir. 

Dünya şampiyonlugunu elin • 

de tutan Macar ekibi İtalyan e
kibini 4 • 3 yenmiştir. 

Belçikalılar da Hollandaya5-3 
galip gelmişlerdir. 

İkinci günün karşılaşmaların
dan sonra vaziyet şu şekildedir: 

evvel otoriter bir idareci lazun· 
dır. 

Fenerbahçe böyle bir otoriıer 

idareci bulduğu gün eski kuvve
tini bulacaktır. 

İkinci mesele de hiç şüphesiz 
ki, takımın bugünkü oyun sıste
minin artık değişme zamanının 
çoktan gelip ve geçtiğidir. Klü
bün antrenörü Her Şvenk;'in de· 
ğişmesi ve yerine de bir İngiliz 
antrenörünün ikamesidir. 

Bugünkü klasik ve demode ol
muş sistemle çalışmak klübe hiç 
bir menfaat temin etmediği gibi 
bilakis zarardan başka bir şey 

vermiyor. 
Bu yukarıda saydığım sebep • 

!erden sonra bu yıl Fenerbahçe 
idarecilerinin faaliyete geçerek 
klübe bazı yeni oyuncular bu! • 
duklarını nazarı itibare alarak 
şöyle bir takım kurabiliriz: 

Cihat. Şevket, Gazi • M. Reşat. 
Esat, Bo~cuk Ömer • Naci, kü· 
çük Fikret- Melih • (Fenere gir
diği takdirde) Rasih, Rebü, Fik· 
ret şeklinde kurulacak ve iyi bir 
şekilde de (16) Eylüle kadar ça· 

lışacak tir Fener takımı herhal
de iyi bir derece alarak (94()) ta 
yine ~mpiyon ılabilir .. 

Nuri İlkin 

Almanya 
motorbot 
yarışları 

fünih, - Stanberg gölünde 

yapılınakta olan motorbot müsa· 

bakalan dünkii Pazar günü sona 
ermiştir. 

Almanya büyük mükafatı için .. 
yapılan 20 kilometrelik yarışın 

son turunda, Cantanco saatte va 

sati 87.5 kilometre bir sürat te· 

nün ederek mükafatı kazanmış -
tır. İngiltere • Almanya arasın

da yapılan yarışlarda Almanya 
1630 puana karşı 2940 puanla üs· 
tün gelmiştir. 

Dört memleket arası yarışla

rında İsveç 2108 puanla birinci, 

İtalya 1938 puanla ikinci, Alman 

ya 1593 puanla üçüncü, Fraıısa 

' 1406 p,uanla dördürwü olmuşlar
dır. 

Bu haftaki kürek 
müsabakaları 
İstanbul su sporları ajanlığı • 

nın tertip etmekte olduğu ve bi
rincisi evvelki hafta yapılan kü
rek teşvik yanşlarının ikincisi 
de bu h~ta Pazar günü yapıla •. 
oaktır .. Bu haftaki 

0

müsabakal~r 
Yenikapı ile Ahırkapı arasında
ki sah!lde olacaktır. 

IBu müs-abakaya işti1'ak etmek 
üzere, İzmit kürekçileri, İstan

Jıul su sporları ajanlığına müra· 
caat etmiş bulunmaktadırlar. Bu 
müracaatı tetkik eden su sporları 
ajanlığı, İzmitli sporcuların ar
zusunu 'kabul etmiştir. 

Ayni zamanda ayrıca iki şehir 

kürekçileri arasında da bir mü

sabaka mahiyeti alacak olan bu 

haftaki yarışlar, bu yüzden, ay

rıca bir ehemmiyet iktisap ede
cek Ye çok heyecanlı olacaktır. 

1 - Macaristan 4 puanla. 

Z - Belçika 3 puanla, 

3 - Almanya 3 puanla, 

4 - İtalya 1 puanla, 

5 - Fransa 1 puanla, 

6 - Hollanda O puanla, 

1 TURGUT REİS 
Malta Seferi için çağırılıyordu 

Padişah hareketinden evvel fer
mandan başka bizzat emir vermişti 
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Bu sözler Rozettaya çok do • 
kunmakla beraber tamamen doğ 
ru ve yerinde söylenmiş kelime
lerdi .. Yalnız, Turgutla beraber 
bulunan Mısırlı esir cariye, esir 
edilen fevkalade güzel bir kızın 
Turgutla görüştüğünü duymuş, 
korsan ıeisinin Rozettayı soııgu • 
ya çektiği kamaranın kapısına 

gelerek içeriyi gözetlemiye baş· 
lamıştı. 

Turgut sualini tekrarladı: 
- Haydi, adını söyle! 
- Söylemezsem ne yapacak • 

sın? 

Turgut yine güldü: 
•-Biz, senin gibi güzel mahluk 

!arın inadını hiçe sayacak yara
tılışta insanlarız .. Sen(n; önünde 
diz çöktüğün muhteşem Krallar, 
hatta krallar kralı saydığınız 

Şarlken bile karşım;zda inada 
cesaret edemez .. Beceriksiz ami· 
ralin iz Andre doryaya inebah -
tide, prenezede verdiğimiz de -
nizcilik dersinden daha çok za
man geçmedıği halde, son Meh· 
diye kalesi muhasarasında ne a· 
cemice davrandığını orada bulu
nanlardan öğrendik. Sen, tatlı 

canını kurtarmak, levent kolla
rında adi bir İspanyol rakkasesi 
gibi soldurduktan sonra Yunus 
balıklarma yem olmamak isti • 
yorsan inadı bırak .. Bu sana ilk 
\"e son tavsiyemdir .. Cevap ver!. 
Adın neair?. 

Rozetta heyecanını bastıracak 
sinirlerini yatıştıracak yeni bir 
korkuya kapıldı .. Dlli dolaşarak 
söyledi. 

- Adım Rozetta! 
- Nereye gidiyordun 
- İspanyaya-
- Niçon? 
·Genç ve güzel kız bu suali u

zun bir izahla cevapladı. Niçin 
ve nasıl çıktıklarını, nasıl karşı· 
!aştıklarını, İtalyan şövalyeleri· 
nin silaha sarılacak yerde beyaz 
bezlere saldırarak nasıl ilk ham· 
lede teslim olduklarını teker te
ker anlattı ... Turgut, genç kızın 
cerbezesini mükemmel buluyor, 
bu harikulade güzel kızın heye
candan tıkanır gibi birbiri ardı· 
na sıraladığı sözleri müzik din
lrr gibi dinliyordu ... Akşam ol
du, gemilerde ışıklar yandı. Kar
rı;ının acıktığını bile farketmiyen 
Turgut bala genç kızı dinlemekle 
meşgul bulunuyordu. · 

Gruptan sonraydı., Kamara • 
nın kapısı vuruldu Tu11gudun mü 
saadesi iizerine içeriye giren Ça
kal oğlu reisi selô.mladı, haber 
verdi: 

- Bir kadirga geldi reisim. 
-Nereden? 

- Padişah donanmasındanm19. 

Hünkar çavuşu adlı iki kişi padi· 
şahın fermanım sana•sunacak -
larmış! 

Rozetta bu anlamadığı müka • 
lemeye alakadar olur gibi gözle
rini iki gemicinin üzerinde dolaş· 
tırıyordu, Turgut acele yerinden 
fırladı, emir verdi: 

- Çağır çabuk gelsinler! 
Gelenler hakikaten Hünkar 

çavuşlariydi.. Bunlar, Padişah 

Kanuni Süleymanın bir iradesi
ni hamil bulunuyorlar, irade Pa 
dişahın Malta seferine başlıyaca· 
ğını, Turgudun kaptan derya Pi· 
yale paşaya yardım ve Malta se
ferini idare için hemen iraya gel 
mesini bildiriyordu [l]. 

1565 yılının nisan ortasıydı., 

İstanbulda cereyan eden hadise
ler ve Akdenizde, Mekkeye giden 
bir Türk gemisini Malta korsan
larının soyması Padişahı fevka-

[11 Kanuninin fermanı tefri • 
kamızın nihayetinde asıl sureti
le neşredilecekfü &. Y • 

iade kızdırmış, ihtiyarlık çağı • 
nın teşvikle Maltadaki Sen jan 
Kanuni gözdesi Hürrem Sulta -
nın teşrüle Maltadaki Sen jan 
şövalyelerine karşı harp açmalı, 
Malta adasını teshir etmeyi ta· 
sarlamış. Tatbikata da başlamJ9tı. 

1565 nisanının birinci perşem· 
be günü kaptan Piyale Paşa ku
mandasındaki 181 parçadan mü. 
rekkep Osmanlı donanması İs • 
tanbuldan hareket etmiş, Malta 
yolunu tutmuştu. Donanma 130 
Kadirga, 8 mavna, 3 çektirme, 
12 kalyondan mürekkepti. 

Padişahın beşinci veziri Kızıl 
Ahmetli oğullarından 75 yaşla • 
rmda ihtiyar Mustafa Paşa da 
bu sefere serasker tayin edilmiş, 
7000 Anadolu, 500 karaman, 500 

Midilli, 3500 Rumeli sipahi ile 
4500 yeniçeri ve 13000 sekbandan 
mürekkep cem'an 29 bin kişilik 
bir kuvvet te donanmaya bindi
rilerek yola çıkarılmıştı. 

Padişah, hareketten evvel fer
mandan başka bizzat emir ver -
mek suretile Piyale ve Mustafa 
Paşalara Turgudu beklemeleri • 
ni, adanın zaptı için yapılacak 

harekatı tama men ona havale et
melerini sıkı sıkıya tenbih etmiş· 
ti. 

Fakat, Mustafa Paşa olsun, Pi
yale olsun Turgutlu çekemiyor • 
!ar, Karlıdere sancağı beğinin 

emrinde savaşmağı kendi rütbe 
ve mansaplarının şerefile müte
nasip bulmadıkları için bu emri 
çok ağır telakki ediyorlardı. 

12 mayısta donanma (Mudun)a 
geldi .. Serasker burada muazzam 
bir geçit resmi yaptırdı. Gerek 
bu merasimin heybeti, gerekse 
181 parçalık Osmanlı donanması
nın dehşeti Malta şövalyelerinin 
casusları vasıtasile bunların re
isleri (Lavalet)e haber verilmiş
ti.. Maltada hazırlıklar yapılır, 

Venedik, Ceneviz ve İspanya ile 
Sicilya kralına mektuplarla fela· 
ketin yaklaştığı haberi uçurulur
ken donanma Mudundan hare -
ketle 19 mayıs cuma günü sabahı 
şafakla Malta önlerine vaıımış, 
adanın cenup kıyılarındaki Mar-
sa Cirokko (Halok) limanına 

gelmiş, o gün akşama kadar ora· 
da kaldıktan sonra ertesi sa • 
bah adaya asker çıkarıp Elm 
kalesini muhasaraya karar veril· 
mişti. 

Bu kararı veren serdar Musta
fa Paşa idi. Piyale, Padişahın sı
kı tenbihini gözönfuıde bulundu
rarak buna itiraz etmiş: 

- Paşa .. Şevketlii Padişahın 

iradesi var. Turgut reisi bekle
miye mecburuz. O gelmeden ka
raya asker çıkarmağa, .muhaıı.~
raya kalkışınağa niyet etımiye -
lim. Bekliyelim. O da fermanı al· 

mıştır. Kande ise gelir .. Hele biz 
şimdilik adanın etrafında kara· 
kol yapalım, buraya imdat, za -
hire, cephane gelmesini mene • 
delim. Turgut reis gelince mu -

(Arkası var) 
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Dafilar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

rıÇAKICI EFE 
•========================= 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Oy şunun gözlerini!. 
Çakıcının emri ifa edilmiş, Fettah efendinin 

iki gözü de oyulmuştu 
- 51 --

Aradan üç ay kadar zaman 
gçm iş, bu vak'a unutulmuştu. 

Bir gün Çakıcı efe Çoban Pet
ro ile karşılaştı: 

- Ne haber bakalım Petro .. 
- Sağlığına duacıyım efe .. 
- Bizim Fettah ne yapıyor? 

Kendisini altı aydır görmedim. 
- 100 lira ile martini kendi 

getirmedi de yolladı mı efe? Ba 
na söyleseydi ben getirirdim. 

Çakıcıda çehre çatıldı: 
- Ne 100 lirası ulen? .. 
- Boyacı. Yongiden 100 lira 

almadık mı efe? Hani bir de mar 
tin aldıktı. 

- Sonra? .. 
- Sonra Fettah efendiye tes 

fon ettim, sana yolladı. 
-Ya ... 
Çakıcı efe Petroya bir şey 

söylemedi. Yalnız: 
- Git Fotttah efendiye söyle. 

Gelip beni Madran dağında bul 
sun. 

Diye tenbih etti. 
Fettah efendi lakayt ve müs

terih Madran dağına gitti. Eie
yi buldu ve hürmetle selam ve
rerek karşısında diz çöktü. Ça
kıcı efe bir Yörük çadırında o
turuyordu. 

- Ulen Fettah .. Boyacı Yor 
giden aldığın 100 sarı lira ile 
martini nettin? 

Fettah efendi sapsarı kasil
mişti. Bir, iki yutkundu. İnka -
rın fena netice vereceğini bili
yordu. Kurtuluşu yalvaTmakta 
bulmuş olacak ki: 

- Efe, dedi, pek sıkıntım var
dı. Evde bacı hastalanmıştı. Bir 
cahillik ettim. Ben ettim, sen 
etme ... 

- Alüiii. .. 
- Buyur efe .. 
- Kes şu adamın iki kulağı-

nı ... 
Fettah efendi ağlayıp sızlar

ken Ali silahlığından keskin bı
çağını çekti ve çehresi meyyit -
ten nişan veren Fettah efendi -
nin iki kulağını da kesti. Fet
tah efendinin iki yamndan iki 
tarafına kanlar akıyordu. 

Çakıcı devam etti: 
- Ulcn... Sen kim oluyorsun 

da benim ismimi kullanarak 
şundan bundan para alıyorsun? 

- Amman efe. Ayaklarının 

altım öpeyim. Boynum kıldan 

ince. Vallahi de, billahi de bir 
daha yapmam. 

- Sus deyyus .. Ali ... 
- Buyur efe ... 
- Oy şu ...... gözlerini ... 
Fettaf cıfendide hal ve mecal 

kalmamışlı. Ağzıı;ıdan anlaşıl -
maz bir, iki inilti fırladı ve on -
dan sonra biçare adam düşüp 

bayıldı. Maamafi Çakıcı efenin 
emri derhal ifa edilmiş, !Fettah 
efendinin iki gözü de oyulmuş -
tu. 
Şimdi iki yanından ve iki gö

zünden fışkıran kanlar yerdeki 
yörük kilimini kirletiyordu. Ça • 
kıcı daha fazla beklemedi. Belin 
den tabancasını çekti ve Fettah 
efendinin hayatına nihayet ver
di. 

Fettah efendiyi Gökbelde bir 
~am ağacının altıPa gömüverdi
ler ... 
KarıM Emir Ayşe hanım Fet

tah efendiyi günlerce bekledi, 
ge l mediğini görünce kalkıp efe
ye giti. 

- Efe .. Fettah efendi bir haf
ta clır gelmiyor. Acep bir yere mi 
yolladın? 

Çakıcı efe manalı, manalı gül
dü ve şu cevabı verdi: 

- Fettah Kerbelaya gitti. Bir 
.daha gelmez. Sen artık kendine 
başka bir koca bul.. 

Ve elini silahlığıııa atarak için 
den bir avuç altın aldı, kadının 

önüne bırakıverd;. 
İşle Çakıcı, yataklarına böyle 

muamele ederdi .. 

* - Bu gavur eşkıyası ne ola -
cak be efe? Ötede, beride İs -
lamları dağa kaldırıyorlar. 

Bu herif gtiya Hazreti Muham 
medin vekili veya İslam dininin 
hamisi imiş gibi Çakıcıya bu 
suali soruyordu. Soran Hacı 

Mustafa idi. Çakıcı efe doğrul
du: 

- Hacı, dedi, haydi yola çıka 
lım. Elbette biz de eziyet edecek 
bir kaç gavur buluruz. 

Çete yeniden hareket etmişti, 
yeni maceralara atılıyordu. Ça
kıcı çetesi Rum çetelerine mu -
kabele için Rum avına çıkmış 

gibiydi. 
317 senesi Haziran ayı idi. Or

talık yamyordu. Çakıcı çetesi 
Çine ile Muğla arasında bulu
nuyordu. 

Barutçu Vangel Çine çayını 

geçmişti. Akçova istikametinde 
Gökbelden geçerken Umurlu 
köylü Mustafanın Seferler köyü 
civarındaki değirmeninde Çakıcı 

efe sigara içmekle meşguldü. 

Yolda çetenin postaları ele dü -
ş~ek bir (Gavur av) gözlüyor
lal'dı. O zamanlar İslamlarla 

Rumlar kıyafetlerinden belli o -
lurlardı. Rumlar köşelendiril -
miş fes giyerler, uzun püskülle -
rini sallarlardı. Bellerinde siyah 
kuşak bulunurdu. Ayakkapla -
rının uçları da fesleri gibi kö -
şelendil'ilmiş olurdu. İşte karşı
dan bu kıyafette ·birisi de geli
yordu. 

Posla efeye haber verdi: , 
- Efe .. bir gavur geliyor, 
- Çağır buraya gelsin. 
Çetenin postası Vangelin karşı

sına dikildi. Çakıcı o sırada de • 
ğirmenden çıkmış, yürümeğe 

başlamıştı. Efeyi diğer kızanlar 
da takip ettiler. Çakıcı Mehmet 
civardaki Kurukedi kahvesinin 
içine girmişti. 

- Gel bakalım çorbacı .. vakıt
lar hayrolsun. Sen Barutçunun 
Vangel değil misin? .. 

- Evet efe .. 
Rumda, bet, beniz kalmamış

tı. Çakıcı efe: 
- Otur bakalım çorbacı, dedi. 

Biraz da bana misafir ol. 
Aradan yartm saat bile geç -

memişti. Çineden Akçaova pa -
zarına gitmek üzere yola çıkan 
Çineli Dumancı Hacı Nikoli oğ
lu Manol da kahveye gelmişti. 
Manol g&yet kurnaz bir adamdı. 
Efeyi orada görünce tanımaz gi
bi bir vaziyet aldı. Çakıcı işi an

lamıştı. 

- Hoş geldin Manol.. Selam 

sabah yok mu? 
- Vakitler hayrolsun efe, ama 

benim adım Manol değil İspiro. 
- Seıı Çineden Dumancı oğlu 

Manol değil misin?. 
- Hayır efe, benzetmişsin. 
- Yalan söyleme köpoğlu kö-

pek. Senin dinini ...... Hacı bu
raya bak. Bu karata çocukken 
mangala düşmüş, elleıi yanmış. 

Vücudünde yanık yerleıi ola -
caktır. Soy da bir bak. Eğer ya
nık varsa bu Manoldur, yoksa 
değildi r. 

Manolu soydular. Filhakika 
vücudünde yamklara tesadüf et

tiler. 
- Şimdi de kendini Manol ol

duğunu saklıyacak mısın? 
Manol başını öne eğmiş ve sus 

muştu. Karşısına çıkan adam 
alelade bir şaki değil, bir şey -
tandı. Çocukluğunda ateşe düş
tüğünü, sırtında yanıklar oldu
ğunu nereden de biliyordu? .• 

Efe kalktı. Çete esirleri~i de 
( A rkıuı var) 

MERİH 
YILDIZI 

Bu yıldız hakkında bildik
lerimiz nelerdir? 

Geçen Sonteşrinin 31 inde, İn
giliz müelliflerinden H. G. Wel
sin .Dünyalar harbi. isimli ese
ri Amerikada bir radyo stüdyo -
sunda temsil edilirken Ameri -
kalılann: - Merih yıldızından 
acaip devlet dünyamıza hücum 
ediyorlar, can kurtaran yok mu? 

Diye haykırarak sinemaları . . 
tıyatroları, evleri boşalttıklanm, 
korku içinde sokaklara dökül _ 
düklerini bilirsiniz. 

Bu müthiş panik bir korkunun 
neticesidir. Eğer hakikaten Me -
rihliler bizim dünyannzı istila -
ya kalksalardı, Merih seyyare -
sinin Arz küresine en yakın bu
lunduğu bir zamanı intihap eder 
!erdi. 

Filhakika Merih ile dünyamı
zın biribirlerine en yaklaştıkla
rı zaman Temmuzun 27 inci gü
nü akşam saat dokuzu 36 geçe i
di. Merih yıldızı ile dünya ara -
sında o dakikada 58.013.000 kilo
metre bir mesafe vardı. Merihin 
bu vaziyetine heyet lisanında 

.tekabül. denir. ~u hal her on 
beş senede bir vaki olur. Meri -
hin, bize en yakın olduğu zaman 
zahiri kutru, en uzak olduğu za
manki kutrundan sekiz misli bü
yük görünür. 

Merih hakkında bildikleri
miz nelerdir? 

Merih seyyaresinin güneşe u
zaklığı 227.700.000 kilometredir. 
Güneşin etrafındaki devrini bi<
zim saatimizle 686 gün, 23 saat, 
30 dakika, 46 saniyede ikmal e; 
der. Merih kendi mihveri etra -
fında 24 saat 34 dakika 32.62 sa
niyede döner. 

Merih seyyaresinin hacmi, 
dünyanın hacminin binde 151 i. 
kesafeti de keza dünya kesafeti
nin yüzde 71 idir. 

Merih yıldızımn etrafında mi
ni mini iki küçük peyk vardır. 
Birisinin ismi Folia, yahut (Kor 
ku) dur. Bunun kutru 10 kilomet 
redir. Bu peyk lYlerihin etrafını 
7 saat, 39 dakika, 26.65 saniyede 
dolaşır. Bu peyk, şimdiye kadar 
nialum olan peyklerirı en sürat
Jisidir. 

Merih yıldızının diğer peyki
nin ismi Deymos, yahut Deh -
şettir. Bunun kutru 15 kilomet
re uzunluğundadır ve Merihin 
etrafını 1 gün, 6 saat 21 dakika, 
16.68 saniyede devreder. 

Merih'te yol 
Geçen asrın sonlarında, bazı 

heyet alimleri, Merihi tetkik e
derlerken, üzerinde parlak, in -
difaa benzer lekeler görmüşler, 
ve merihlilerin bizimle muhabe::
re yapmak istedikleri fikrini il~
ri sürmüşlerdir. 

Sonra, Telsa ve Markoni tara
fından kaydedilen elektrik mık
natısı ile aynı tefsirde bulunul
muştur. 

Fakat Lowell göstermiştir ki, 
Merih üzerindeki cprojektörler• 
karlı ınıntakaların şekillerinden 

başka bir şey değildir. Telsiz tel
graf işaretlerine gelince, bunla
rın menşei tamamen arzdır. 

Gerek bazı heyet alimlerinin 
Merih yıldızına ait meçhulleri 
halletmek ümitleri, gerek bazı
larının bu seyyare üzerinde gö -
rülen kanalların hakikaten ka
nal olduğuna inanmaları, yeni 
bir ilim meydana getirdi: Yıl -
dızlar arası seyahati. 

Merih'te hayat 
Merih yıldızı arza çok benzer. 

Yalnız havası, umumiyetle insa
nın yaşıyabileceği havadan da -
ha hafif ve daha az kesiftir. Fa
kat üzerinde uzviyetin yaşama
sına müsaittir. Bizde, ovalarda 
yetişen bir nebat yavaş yavaş 

yüksek dağ başlarında da alış -
tırılarak yetiştirilebilir. Geyik
lere ve ayılara ıılçak sahalarda 
rastlandığı gibi hava kesafeti da 
ha az olan dağ tepelerinde ·de 
rastlamak rnümkünüdr. İnsan 
bile, deniz seviyesinde mükem -

Memle.ket Ha berle • r ı 
Anadolunun yemye
şil bir köşesi: Düzce 
Mevsimin muay gen zamanında 
faydalı yağmurlar yapıyor 

• 

; E ğer Düzce ovasını kelime- \ 

~ ·- -- ~-~' ~ '&-# '31' . , 

-
baını bıraktı. Bilhassa şarkt-a 

bütün vilayetlerimizin Düzce -
ye benzemesini temenni ederim. 
Ne hatırınıza geliyor? Su, elek -
trik, yol, plan, yeni bina munta-
zam çarşı. sinema, park ve her 
şey var. Eğer Düzce bugün bir 
vilayet merkezi değilse coğra -
fi mevkiine küssün. Her güzelin 
bir kusuru var derler. Düzce de 
kuruluş vaziyeti dolayısiyle Bo
lunun bir kazası olarak kalmış: 
Ticareti, ziraati, nüfusu, kül -
tür müesseseleri ve nihayet ha
ya hacmi ile bağlı olduğu vila -
yetin önünde gidiyor. 

!erle ifade lazım gelse 
tabiatin bir toprak parçasına e -
sirgemeden, kıskanmadan, bol 
bol vel'diği bütün nimetlerini sı
ralamak lazım gelir. Dücze ova
sı öyle şeylere sahiptir ki bun -
!arın hepsini Türkiyede bütün 
yurd parçaları üzerinde görebil
sek memleketin ıztırabı kalmaz
dı. Burada mahsulüne yağmur 

tanesi arıyan tereddülü gözlere 
~k rastlanmıyor. Çünkü Düz -
celi bilmektedir ki çevresindeki 
ağaç serveti kendisi için yalnız 
bir güzel manzara mevzuu de -
ğil, ufuklardan bulut devşiren. . 
bir miknatıs gibidir. Ve buraiar- K lerin ist~syonu olan ana 
da yağmur, mevsimin muayyen ı asabaya g.ırdık ve otobus
zamanlarında muntazam bir su , caddedekı bır bınanın önünde 
şirketinin hazır tesisaından bo- durduk. Şoförle gene bu yolu 
şanır gibi gökten iner. gerisin geri gideceğim için iyice 

Düzce ile Bolu arasmda 48 ki- dostluk kuran bir vedadan son -
lometreli kbir şose vardır. Öyle ra kalacağım otele doğru yollan 
zaman oluyor ki bu yoldan gü - dım. Binanın dış manzarası ba-
neşi kaybedecek kadar sık ağaç 1 na buranın hiç de insam rahat -
!ar içine dalıyorsunuz. Altınızda 1 sız edecek bir yer olmadığını an 
ki vasıta ne kadar rahatsız olur- ı lattı. Elimdeki ufak risaleden e-
sa olsun yolculuğunuzun bitme- peyi zaman kalıp gezeceğim bu 
sini istemiyorsunuz. [ güzel kasabanın tarihini oku -

Fakat makine, riyazi kıymet - yorum. 
!ere gönül bağlamış. edebiyat ve Düzce: Şimali Garbi Anadolu-
manzaradan anlamaz bir fenci nun verimli toprakları, güzel 
gibi mesafeyi yutuyor ve işte manzaraları ile en büyük kasa-
Boludan ayrılalı bir buçuk saat balarından biridir. İsmine ait bir 
olmadan bu tarihi toprakların hatıraya rastlamadım. Fakat 
bugünkü en büyük şehri olan şehrin ihtiyarlarından biri bana 
Düzceye gidıyoruz. Şehir. ben - mükemmeliyetten, intizam ve 
de, ilk bakışta bir vilayet inti - refah anlatan düzgünlükten gel 

diğini söyledi. 
melen yaşadığı gib~ ayni insan 
mesela Tibet gibi, Himalaya dağ 
!arının yüksek sırtları gibi al -
çak tazyikli yerlerde yaşıyabi

!ir. 

Merih yıldızının havasında su 
buharı az olmakla Merihte ha -
yat olmaması lazım gelmez. Af
rikada ve Amerikada öyle nebat 
!ar vardır ki, kurak mevsimler -
de, ihtiva ettikleri suyun yüzde 
ellisini kaybeder. Fakat o zaman 
daha mukavemetli olur. 

Isının haddinden fazla değiş -
mesine canlı maddeler çok da -
yamr, mesela dünyanın sıcak 

mıntakalarında yetişen bazı ne
batlar, sıcaklık + 5 dereceye ka
dar düşse de dayanabilir. Buğ -
day sürfeleri sıfırın altında 272 
derece sogukluğa dayandığı gi
bi sıfırın üstünde 180 dereceye 
dayanabilir. 

Sonra, insanlarda, hattıüstü -
va memleketlerinden kutuplara 
kadar dünyanın her tarafına ya
yılmış vaziyette değil midir? Me 
seliı Siberyada İrkostk'da kışı 

-44 derece soğuk ol W'. Yazın lll 
dereceye kadar çıkar. Halbuki 
burada oturanlar bu sıcaklık ta
havvülünden ölmezler. 

Binaenaleyh, ne hava kesafeti 
nin azlığı, ne kuraklık ne hara
ret tahavvülleri, hatta bizim dün 
yada bile, uzvi hayatın muhtelif 
şekiller göstermesine mani ola -
maz; en küçüğünden, en büyü -
ğüne kadar yani, insana kadar .. 

Evliya Çelebi'nin tarihine ba
kılırsa Düzce'nin bulunduğu yer 
de yüz sene evvel beş, altı han 
ve bir o kadar da dükkiiıı var -
mış. Kısacası bir transit merke
zi ... Nakliyatın at, araba, tatar 

ve yaylılarla yapıldığı zamanla
rı düşününüz. O zamanlar için 

böyle transit merkezleri en gü -
zel ve elverişli mevkilerde ku -

rulurdu. Buranın Bağdat cadde
si üzerinde olması, postanın dai
ma buradan geçmesi Düzce'yi 
daha o zaman mühim bir mer -
kez yapmış. Şimdi Düzceliler 

şöyle bir tarihi hak iddia edi -
yorlar: Diyorlar ki, bizim yolu -
muz kervan devrinde bile uğ -
raktı. Demiryolu devrinde na -
sıl olmasın? 

K asabanın o zamanki vazi
yeti hakkında bir kaç ha

tıra daha vardır. Civardaki köy-
lüler, bu posta ve seyahat mer -

kezine öteberi satmak üzere haf
tanın muayyen günleri gelirler

miş ve buradan tuz alırlarmış, 

Düzcenin o zamanki ismi Kokü
ralp, daha sonraları Tuzca ve 

küçük tuz pazarı olmuş. Pazar 
deyince hatıra hemen Adapaza
rı geliyor. Bu iki şirin ve güzel 
kaza merkezi biribirinden pek 

de uzak değildi:r. Orada da vak
tiyle adaların satışı olduğu İÇ.in 
Adapazarı denmiş. Düreenin bu 
günkü ismi eğer bana anlatıldı-

Bartında muaz
zam bir baraj 

yapılıyor 
Mütehassıslar tetkik

lere başladılar 
Bartın, (İkdam Muhabirin -

den) - Milli Şef İnönünün yük 

sek işaretleri üzerine, Barının 

sulama ve z iraat imkfınları i
şine el.koyan Ziraat Vekilimiz 

Muhlis Erkemenin, Bartına mü -
tehassıslar göndereceği bildiri! -
mişti. Beklenilen üç kişilik mü -
tehassıs Barlına gelmiştir. 

Ziraat Vekaleti Adapazarı To
hum Islah İstasyonu müdürü En 
ver Diker, Ziraat U. Müdürlüğü 
mütehassıslarından Galip Sa -

mancıoğlu ile Ziraat Vei:Uleti sn 
işleri mütehassısı Nafi Koçak -

t•r. müteşekkil olan mü'Phassıs· 

!ar grupu derhal köylere çıkı;ı 

tetkiklere başlamışlardtr. Ziraat 
mütehassıslariyle sulama mü.te

hassısı ayrı ayrı noktalarından 

tetkiklerine devam etm~kteıiir

ler. 
Öğrendiğimize göre. ilk tet -

kikler sonunda, mütehassısların 
edindikleri umumi kanaat ta -
mamiyle müsbettir: Mevcut a -

kar sular, bütün araz:,yi sulama 
ğa yetecektir. Sulama yapıldığı 

takdirde ise, vadilerimiz her tür 
Jü zirai mahsulleri yetiştirmeğe 
elverişlidir. Mevren boğazında 
da az masrafla muazzam bir ba
rap yapmak imkanları tesbit e -

dilmiştir. 

--.(•00--

Bursada bir ba
taklık kurutuldu 

Bursa, (İkdam Muhabirin -
den) - Valimiz Refik Koraltan 
tarafından geçenlerde Biladıyu
nus bölge okulunun inşaatını 

teftişleri sırasıııda köy ihtiyaç -
!arı tetkik olunurken, orada mev 
cut bir bataklığın da kurutul -
ması için tedbirler alındığını yaz 
mıştık. 

Yedi kişilik bir heyet tara -
fından yapılan inceleme sonun
da bataklığın ıslahına hemen te

şebbüs edilmiş ve gösterile nfen 
ni usuller dairesinde köy imece
sile, bataklığa sebep o!:ı:ı sular 
bir kanal içine alınmıştır. 

Köyün sıhhati için bir tehlike 
teşkil eden bu mahzurun bu su
retle ortadan kaldırılmasında 

valimizin gösterdikleri aliıka ve 
yardım, bütün Biladıyunusluları 

memnun etmiştir. 
---------------
ğı gibi düzgünlük, intizam ve re
fahtan geliyorsa hakikaten ye -
rindedir. 

Düzce 65 sene evvel 30 hane -
lik ufacık bir yermiş. Demiryo
lu henüz inşa edilmemiş ve Bağ
dat caddesi de kendi önünden 
geçtiğinden gün geçtikçe büyü -
müş, nihayet 1285 de kaymakam 

lık haline getirilmiş, mülki ve 
idari teşkilat yapılmış. Bundan 
sonrası malum... Cümhuriyet 
Düzceyi diğer Türk şehir ve ka
sabaları gibi bütün imkanları 

dahilinde ve kendi hududu için
de bir şeyler yapmış olarak bul
muş. Ona geniş, geniş inkişaf sa
hası da verince bugünkü güzel 
ve gönül alan Düzce meydana 
gelmiş. 

Düzcelilerin tiplerioed dik • 
kat edUirse, bir orta Asyalılık 
okunuyor. Bu ilk teşhis hakika
ten doğrudur. Esas halk Türkis

tandan hicret etmiştir. Mart ça -
lışkan, vakur ve dürüst insan -
ıar... Çok misafirperverler ... 

Bir yabancı görünce muhak -
kak alaka gösteriyorlar ve ka -

sa.balarını çok seviyor, onun in
-kişafı için hiç bir fedakarlıktan 
çekinmiyorlar. 
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- SOLDAN SAGA _ 

1 - Gemi direği - Bahir. 
2 - Ayak diremek - Medih. 
3 - İsim - Nihayet - Noksan

siz. 
4 - Eser - Zevce - Bir işaret 

edatı. 

5 - Avukatların 

İli'ıve. 
6 - Hırs - Saha. 
7 - Bir nota - Kuvvetli itikat. 
8 - Yemek - Örnek _ Şart e-

datı. 

9 - Tahmin - Mülk - Poker o
yununda paranın en kü -
çük cüzü. 

10 - Yadeden - Zerafetsiz. 
11 - Evin büyüğü - Budala. 
- YUKARIDAN AŞAGIYA -
1 - Asab - Rus süvarisi. 
2 - Akalli - Tiyatro sahnesi. 
3 - Muti - Tatlı bir madde -

Ekmek. 
4 - Lahim - Yıkamlan yer 

Nefiy edatı. 
5 - Bir illet - İşaret (Özürk

çe). 
6 - Teğanni heyeti - Vasıl et

mek. 
7 - Bir sual edatı - Emeller. 
8 - Musikide sükUt işareti -

Hüzün - Bir harf. 
9 - Vazih - Vücudümüzde de· 

veran eden mayi - Kanat 
10 - İtimat - Bir tashin vası . 

tası. 

11 - Vakit - Sofra levazımın -
dan. 

T i YATRO LA R 

1CEMAL 
SAHiR 

'Pek yakında sinema aleminin 
şaheseri: 

ŞEH AHMET 

Her tarafta oynanacaktır. 

lstanbul Halk Ti~atrosı. 

HAK.KABEY 

Kenan Güler 
ve arkadaşları 
Ankarada Tan 

Sinema bah
çesinde tem· 
sillerine baş 
!adı. Büyük 
varyete 

ROMANA 
balesi 

Yeni neşriyat: 

VARLIK 

Varlık mecmuasının 1 Ağus

tos tarihli 146 ıncı sayısı İsmail 
Hüsrev Tökin, Samed Ağaoğlu, 
M. ,Şevki Yazman, Yaşar Nabi, 
Kazım Nami, İ. Hakkı, A. Gaf -

· far, H. Malik, Andre Maurois, 
Rıza Apak, ve Atanas Manof'un 
tetkik makaleleri ve muhtelif 
m&'VZUdaki yazılariyle intişar et-

mittir· 



SAYFA 1 

İÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
,, . T ES 1 S TARiHi 1919 

MERKEZi • • ANKARA 

HERNEVI ANK MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirlerl vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilen ,, 
'' çof< mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

İKDAM'.~ 

lstanbul ikinci _İcra Memurlu
ğundan: 

Beşiktaş Ihlamur Nüzhet:iye 
caddesinde 5 No. da fırıncı En • 
ver ve Fahire ve şürekası şirke· 
ti azasından. 

Bayan İhsan İstabul Dördün
cü noterliğinden 24 Nisan 937 ta· 
rih 4503 No. ile tasdikli bir sene 
müddetli kontratla size kiraladı
ğı Beşiktaşta Sina1npaşa Has f.ı· 

rın caddesinde 44 . 45 No. lu fı
rının tahliyesi talebile 10/5/938 
tarihinde icraya müracaat etmi§ 
ve tebliği hakkında tahliye emri 
ikametgahınızın meçhuliY"ti ha
sebile tebliğ edilemediğinden 

mercioe bir ay müddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Yukanda yazılı kira müddeti 
bitmiş olan gayrimenkulü il-An 
tarihinden itibaren bir ay içinde 
tahliye ve teslim etmeniz ve ki· 
ranın yenilendiğiıre veya uzatıl
dığına dair bir itirazınız varsa. 
yine bu miiddet içinde istida ile 
veya .şifahen daireye bildirmeniz 
lAzımdır. 

Bu müddet içinde itirazda bu 
lunmaz veya tahliy.. etmezseniz 
veyahut itirazınız ref' olunursa 
kiralanan gayrimenkul tahliye 
emri müddetinin hitamında zor
la t~hliye ve kiralayana teslim 

edileceği mukavele ile kiralanan 
gayrimenkulün kira müddeti bit· 
tiği surette tahliye emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere i· 
lan olunur. (19665) 

ZAYİ - 2654 sicil No. lu Ara
bacılık ~hliyetnamemi zayi et • 
tim. Yenisini alacağımdan hük • 
mü yoktur. 

Bektaş oğlu Hiiseyin. 

lstanbul 4 Uncü icra Memurlufiundan: 

Açık arttırma ile gayrımenkul Satış flanJ O. O. yollan işletmeleri U. Müdürlüğünden 
Ari.f oğlu Mehmet tarafından Ahmet Hamdiden borç alınan para 

rnukabillılde birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcunu öde
memesinden dolayı ııatılmasma karar verilen ve tamamına ehli vu· 
kuflar tarafından (2844) lira takdir edilınşi olan Galatada Hacia· 

ma mahallesinde Çeşme meydanı sokak eski 14/16 yeni 12 - 14 • 16 
No. lu olup sağı Mehmet Beyin ve eserleri hanesi sol tarafı tarik 
hanımın hanesi arkası Makbule hanım ve Bahri beyin ahırı tarik 
;1e çevrili arabalık ve ahırlı bir evin tamamının evsan 14 No. kapı· 
dan içeri girdikte zemini toprak imalathane ve camekan bölme bir 
yazıhane mevcuttur. Hanenin tekmil altını ve bahçenin b.ir kısmı· 
nı işgal eden bahçede tulumba kuyu mevcuttur. 16 No. da antre
den mordiveııle birinci kata çıkılır. Bir sofa üzerinde 4 oda içinde 
ımutfak bulunan bir oda vardır. Elektrik tesisatı vardır. Umuml 
mesahası 342 metre murabbaı olup bundan 112,5 metre murabbaı 

binadır. Bina muhtacı tamirdir. Takdir olunan kıymet 2844 liradır. 
1 - İşbu gayri.~1enkulün arttıuna şartnamesi 25/8/1939 tarihin

den itibaren 936/1707 No. ile İstanbul Dördüne~ icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 

zılı olanlardan fazla malfunat a.lmak istiyenler, işbu şartnameye ve 
936/1707 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelldir. 

2 - Arttırmaya i,ştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi· 
Jecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ali\kadarların ve irtifak 
lıakkı sahiplerinin gayrimenkul lizerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarlhinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadJkça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmıya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu malı'.ımat almış ve bunları tamamen ka· 
bul ııtmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 7/9/1939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 
16 ya _ _!.<adar İstanbu_l ~düncü .icr_a ~emuduğunda üç defa bağı
rıldıktan sonra en çok art1rana !hale edilir. Ancak artırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde ?Q ini bulmaz veya satış isteyenin ala· 

cağına rliçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu 
gayrimekul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 

çıkmazsa en çok artıranın tea.hhüdü baki kalmak üzere krtırma 15 

gün daha temdit edilerek 22/9/939 tarihinde Cuma günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğu odasında artırma 

bedeli satış isteyenin alacağma rüçhanı ·olan diğer alacaklıların bu 

gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 

çıkmak şartile en çok artırana ihaJe edilir, Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz. Ve tahl ta lebi düşer. 

6 - Gayrimenkul keııdisıne ihale olunan kimse derhal veya ve

rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fe•holunarak ken

disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he

men on beş gün müddetle artırmaya çıkarılıp en ~ok artırana ihale 

edilir. İki ihale a;asındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den he· 

sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacen kalmaksı

zın memuriyetim'zce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapa ferag har

cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver
mıye mecburdur. ...... " 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 

mütevellit belediye rusumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 

olmayıp artırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul ta

mamı Y'ıkarıda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü İcra memur-

airesin-

Heybeliada Plaj Seferleri 
5 Ağustos Cumartesi günündetı itibaren Heybeliada plajına se· 

ler yapılacağından Adalar hattının Pazardan maada günlere ait ta
rifesinde tadilat yapılmıştır. Muaddel tarife iskelelere asılmıştır. 

(5891) 

Çoukc Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4. 
Telefon: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane •aatleri ı Pua, 
bariç her glln 2.5 • 6, Salır 

Cumartesi 12 • 25. fılı:araya 

!İstanbul Beşinci İcra Memur lu
ğundan: Mahcuz <>lup sabhnası
na karar verilen (muhtelif cil)s 
tenekeci makina ve malzemesi) 
9/8/939 Çarşamba günü saat 13 
den 14 e kadar Küçükpazar Kıb
Jeçeşme caddesi 26 No. lu da satı
lacaktır. 

Taliplerin yevm ve saati mez
kürde mahallinde hazır buluna
cak satış memuruna müracaatla-
rı ilan olunur. (19654) 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklBl' 

Mlitebassısı 

Adres : Babıi.11 AnkBl'a 

caıldeı;I No. 4~ 

Muayene: Hergün sabahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo • 

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer
den ucuz bat ve müsait şart
larla satılmaktadır. 

Basıldı,;ı ~·er: Son Telgraf Basım 
evi, Kanuni müınessili ve Neşri

yot Direktörü: A. N. 

İstanbul Beşinci İcra Memur
luğundan: Abdullah kızı ULviye
den temliken Akşehir belediye 
tahsildarı Mehmet oğlu Alinin 
Sadberk, Mehmet Nail, Servet 
ve Hatice Nebahat ıı.immetindeki 
masraf harici yüz Türk lirası a· 
lacağ1 için 21 Şubat 339 tarihli se
netle ipotekli bulunan eski Ali 

1 paşa Hoca Üveys mahallesinin 
\ Doğramacıçeşme sokağında 114 

1 

ada ve 2933 harita, eski ve yeni 
25 sayılı 28-172 metre murabbaı
nı ve tamamına yeminli üç ehlivu 
kuf tarafından 258 lira değer ko-
nulan bir parça arsanın paraya 
çevrilmesine karar verilerek a • 
çık arttırmaya konulduğundan 

1 - Açık arttırmasının 11.9.939 
Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar icra dairesinde yapılarak 
muhammen değerinin % 75 şini 

-bulduğu takdirde ihalesi icra ve 
bulmazsa en çok arttıranın taah· 
hüdü baki kalmak şartile on beş 
gün daha uzatılarak 26.9.939 sa

lı günü ayni vakitte yapılacak 

arttırmada en çok arttırana lha- · 
lesi icra kılınacağı. 

2 - Arttırma şartnamesinin 

15/ Ağustos/939 salı gününden iti

baren dairede herkesin görebil • 

mesi için açık bulundurulacağı. 

3 - Varsa diğer ipotek sahibi 

alacaklılarla başka alô.kadarla -

rın ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu gayrimenkul• üzerindeki hakla 

rını ve hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarını ilandan iti

baren yirmi gün içinde evrakı 

müsbitelerile daireye bildirmele

ri ı;ksi takdirde hakları tapu si

cillerile sabit olmadıkça satış be

delinin paylaşılmasından hariç 

kalacakları. 

4-Arttnrmaya iştirak edecek 

olanl_arın bu gayrimenkulün mu

hammen değerinin yüzde yedi 

buçuğu nisbetinde pey akçası ver 

mesi veya Milli bir bankadan 

teminat mektubu getirmeleri ve 

fazla bilgi edinmek istiyenlerin 
938/1995 dosya say;sı ile daire-

e eLneledi lüzumu ilan c>'unur. 

Abone Şartları 

DAHİLİ HARlCt 
~-

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

8 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık aoo Kr. 800 K.r. 

1 .. 100 Kr. 

ILA N 
TEı'K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördiincü Sahife 
5 • 6 ıncı sahifeler 
T • 8 lııei Sahifeler 

4.00 1runı, 
ZSO kuruı 
260 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
ao klll'1lf 

Gazeteml:ılde neljrt:ti:rll.e
cek bilcümle ticari lliinlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında ilancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

1
1 

_ lstanbul Defterdarlığından: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş o

lan borçları ile bu borçlarına karşı yatıraeakları paraların mıkda
rıhı kayıtlara ve ellerindeki makbuzlara müraaat etmeksizin der
hal anlayabilıneleri maksadile 2184 sayılı kanunla ihdas edilmiş bu· 

lunan vergi cüzdanları her malsandığında bez kaplıları yirmi ve 
meşin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrı

ca makbuz verilmekle beraber teslimat bu cüzdanlarada kaydedilir 

ve her mükellef vergi cüzdanlarındaki kayıtlarla da vergisini öde

digini ispat edebilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburi değildir. Ancak bü

tün borç ile teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar biiyük bir 

kolaylık temin ettiğinden )1er borçlu vatandaş tarafından alınması 

faydalı olduğu ve arzu eden vatandaşların bedeli mukabilinde mal 

sandıklarından alabilecekleri tebliğ olunur. (4303) 

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

Salı günü saat 16 da daimi encümende ihalei kat'iyesi icra kılına

cağından taliplerin liste ve §artn amesini .görmek üzere İstanbul 

Sıhhat Müdürlüğüne ve lhale gününden evvel de teminat mekjup· 

larile birlikte Afyon daimi encümen riyasltine ztıüracaatları ilan 
olunur. (5871) 
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