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Trakya 
Büyük 

Mıntakasında Birinci 
Mıkyasta M811evralar 

Ordu Kıtaatı 
Yapacaktır 

, 

Uzak 
Şark 
• 
ihtilafı 

Birletlk Amerika hilk1iııııeti • 
nlıı, J'aponya ile ticaret muahe • 

ı deslni bozmafa karar vermesi, 
İngllterd - .Japonya anl8fmasının 
tamamlanmasında ve bitirilme -
alııde kartılB§ılan zorluklar, Tok
yoda, Büyilk Britanya İmpara -
torluiu ve İnııiliz milleti aley • 
Jıine nümayişler, Almanya - .Ja· 
ponya yeni ticaret muahedesi, 
ınlhver devletlerinin yeni vazi -
yeti .kendi lehlerine istismara 
lefebbiis eylemeleri gibi hldise
ler, uuk şarktaki vaziyeti yeni 
bir safhaya getirmiştir. Bu hadi
ıelere, Moskovada yapılan ve son 
devresine geldiği, bitirilmek üze· 
re olduiu söylenen İngiltere -
Sovyetler uzlaşma müzakerele
rinde, Uzak şarkta İngiltere - Ja
ponya anlqmasının teeirini da -
hi ilave eylemek icap eder. 

Çine yatırılmış ecnebi sermaye 
sinin yekfuıu 609 milyon sterlin
dir. Bu paranın 40 milyon Ameri
kalılar, 300 milyonu İngilizler ta
rafından yatırılmış, geriye kulan 
260 milyonu Japonya, Holanda,Al
manya, İtalya ve saire gibi dev
letlerin huselerine aittir. 

Görülüyor ki, Çindeki sermaye 
sini muhafaza ile en fazla alaka· 
dar olması lbımgelen millet, İn· 
gillzlerdir. 

Tokyo'da İngiltere aleyhine 
80,000 Japon Fıışistinin nümayi
fİ, .Japonya işgali altında bulu
nan Çin ıehirlerinden Shantung 
eyaleti merkezi olan Tıingfu'da 
bulunan İngiltere aleyhtarı ko
mitenin ayni tehirdeki İngilizle
re giinderılikleri ültimatom tar
w.ında.ki mektıqı, 10 Alustostan 
sonra vukua ııelecek hôdjseler
den mes'uliyet kabul etmiyecek
lerini bildirmeleri, milli Çin hü
kômetine yardıma dc\lam eyler
se, çlııdeki Japon işgali altın

daki şehirlerde İngilterenin bü
tün teşebbüslerine, yatırdığı 

mezlrur sermayeye el atılacağını 
ifade eyler. 

* Çin'in 1938 senesindeki ithala-
tının yüzde 23,5 kısmı Japonya
dan, 17 si Amerikadan, 12,6 sı 

Almanyadan, 7,9 u İngiltereden
dir. İhracatının ise, yüzde 15,3 
kısmı Japonyaya, 11,4 ü Amerika 
ya, 7,4 ü Almanyaya, 7,4 ü dahi İn 

1 
giltereyedir. İtalya'nın Çin ile ti
careti çok az ve ehemmiyetsiz -
dfr. 

Birleşik Amerika ile Japonya 
arasındaki ticaret te şu tarzda -
dır• 

1936 senesinde Amerikaya Ja
ponya ihraratı 594,000,000 yen, 
937 de 639,000,000, geçen 938 yı
lında ise 425,000,000 dur. 

Buna mukabil Japonya'nın A 
nıerikadan ithalatı daha fazla -
dır ve ~u tarzıla bulunuyor. 936 
yılında 874,000.000 yen iken 937 
de 1,270,000,000 yene fırlamış -
tır. Bu fazlalı.k,..Çin'deki Japon· 
ya istila harbi, için 4merikadan 
satın alınan harp leııazımı, harp 
sanayiine yara. an iptidai madde
lerin fazlaca satın alınnıası mec 
buriyetinden ileri. gelmiştir. Nor 

(Devamı 3 Ü'ICÜ sayfada) 

Manevralar 15 ağustosta haşlı- '12ADA' _ 
. yacak, 25 ağustosta bitecektir Bir lngili.7.zelesine 1 K D A M 

25 Ağutosta kıtaat bir -- - göre 12 ada bize ve- s b h P, f 
rilmek için istennıiş a a os as l geçit resmi yapacak 

Ankara. 4 (A.A.) - Her sene mutat olduğu 

r bi bu sen~ de Trakya mmtakasında birinci ordu 
k'tnall tarııfmdan büyük mikyasta bir manevra 

yapılacaktır. 

14 Agustostan 21 Ağustosa kadar olmak üzere 

altı gtin devam edecek olan bu manevra Kırklareli 

Edirne aı asında ve Hasköy şimal mıntakasınd. 

yapılacaktJT. 

25 .Agu•tos günü manevraya iştirak eden bü· 
tün kıtaat tarafından Edirne civarında Büyük 

fükıinıbıarbiyı: Reisi Mareşal Fevzi Çakmak'm 
huzurunda yapdacak bir geçit resmi ile mane\'ra
ya son verilecektir. 

Ernehi ateşemiliterlcrin de davet edilmiş bu

lunduklar. bu geçit resminde gazeteciler de hazır 
bulunabileceklerdır. :\lareşal Çakmak geçen seneki mane~-ralarda 

• 

TURK - BULG R HUDUDUNDA 
Bir Bulgar gazetesinin yazdığına1 göre hududda çarpışma olmuş 

İstanbula gelen Bulgarca gaze
telerde okunduğuna göre Bulgar 
hükumeti iki resmi tebJiğ·neşret
miştir. 

Bu resmi tebliğlerden birinci • 
sine nazaran, iki gün evvel Türk
Bulgar hududunda bir çarpışma 
olmuş ve bir Türk neferi yara
lanmıştır. Guya iki askerimi>: hu
dudu tecavüz etmişler ve Bulgar 
hudut muhafızlarının ihtarını 

dinlemedikleri için ate~le muka
bele görmüşlerdir. Askerlerimiz 
den birsii yaralanmış diğer1 hu
da çekilmiştir. 

İkinci tebliğe gelince, bunda 
(Bulgar Harbiye Nezareti parla
mento komisyonu) imzası vardır. 
Bulgarca gazetelerin havadisle

rine göre Harbiye Nazırı Gene -
ral Daskalof'un reisliğinde top -
!anan komisyon Bulgaristanın si
liihlanmasına ait işleri tetkik et

tikten sonra Türk • Bul,gar hu -
dudundaki hadiseyi de tetkik et
mıştir. 

Komisyonun gazetelere verdiği 
tebliğin metni şudur: 

(Son günlerde hududda bazı 

Bulgaristan Başvekili Köseivanof 

hadiseler vuku bulduğuna dair 

olan şay:aların aslı ve esası yok

tur. Bu türlü şayialar kötüdür. 

Memleketimizin sükutunu ihlal 

eder. İstiyerek veya istemiyerek 

bu şayiaları yapanları nefretle 

karşılamak ve kanunun bütün 

şiddetile ta.kip etmek icap eder). 

İKDAM: Bu haberin doğru ol

mıyacagını kabul etmek lazım

dır. Esasen iki tebliğ biribirini 
tekl_p etmektedir. 

• 

- -

Et<MEK 
meselesi 

Halk hala iyi ekmek 
bulamıyor 

Borsadan alınan son haberlere 
1'Öre son hafta içinde tuğday fi
atlerinde bir mikdar tenezzül 
olmuştur. İki aya yakın zaman
danberi buğday flatJer:rden şi

kLyet eden ve ekmc·k fiatlerine 
zam yapılmasını ileri süren fı -
rıncıların bu vaziyet karşısında 
ne söy !iyeceGıJeri henüz belli de 
ğildir. 

Bir muharririmiz dün muhte· 
lif semtlerdeki fırınlar uğramış, 
halkla temas etmiştir. 

Belediye narh komisyonu bi
rinci nevi ekmeğin fiatını do -
kuz buçuk kuruş olarak tesbit 
etmiştir. Yakın zamana gelinci
ye kadar fırıncılar tablekar ve 
bakkallara ekmek kilosunu do -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Milli Şef lnönü dün aıiıiral 
Cunningham'ı kabul etti 

Misafir filo yarın 1 

limanımızdan 
ayrılıyor 

Ankara, 4 (AA.) - Bu sabah 
Ankaraya g<!lmiş olan İngilız 

Akdeniz filosu başkumandanı A
miral Sir A. B. Cunningham öğ
leden evvel Çankayada Riyaseti-

cümhur köşküne giderek defte -
ri mahsusu imzalamış, müteaki· 

ben Genel Kurmay Ba~anı Ma
reşal Fevzi Çakmak\ Milli Mü· 
dafaa Vekili Naci Tınaz'ı, Ha -

riciye Vekili Şükrü Saracoğluyu 
ziyaret etmiş ve bu ziyaretler i

ade edilmiştir. Saat 13.30 da Ge
nel Kurmay başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmak tarafından muh 
terem mı~a!ınmiz şerefıne An-

kara palasta bir öğle ziyafeti ve
rilmiş ve ziyafette Milli Mü -
dafaa Vekili aNci Tınaz, Hariciye 

Vekili Şük:ü Saracoğlu ve Ami
ralın refakatinde bulunan zevat 

ile Genel Kurmay ve Milli mü -
dafaaa erkanı, Hariciye Vekaleti 
umumi katibi muavini Cevat A
çıkalın hazır bulunmuştur. 

* (Arkası 3 üııcü sayfada) 

Londrada Çıkan (Poople) ga-
zetesinin yazdığına göre, Tüııld
yedeki Alman elçisi Von Papen 
İngiltere ile olan münasebatını 
ketmehnek şartile on iki adarun 
iadesini Ankaraya teklif etmiş -
tir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyano şimdi bu teklifin Von 
Papen tarafından şahsan mı yok 
sa Bertin hükılmetinin tasvibi 
ile mi yapıldığını tesbite çalış

maktadır. 

İKDAM - Bu hususta Anka
rada ve İstanbulda malumat mı>v 
cut değildir. Bu havadisi ihti -
yatla telakki etmek lazımdır. 

, oo--

Ha va taarruzuna 
karşı müdafaa 

Dahiliye Vekilinin gazete
mize beyanatı 

Dahiliye Vekili 1''aill< Öztrak 
dün sabah şehrimize gelmiş -
tir. Vekil şehrimizde bır kaç gün 
kalacak, vilayet işlerini tetkik e· 
decektir. Faik Özlrak dün öğle
den sonra belediyeye gelmiş, 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdardan muhtelif meseleler 
etrafında izahat almıştır. 

Kendisi ile görüşen bir mu -
harririmize Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak şunları söylemiştir: 

•- İstanbul Türkiyenin en ı 
büyük şehridir. Burada Dahili
ye Vekaletini alakadar eden bir 
çok işler vardır Vekalete geldi -
ğindenberi İstanbulda bu işler
le kafi derecede meşgul olmak i
çin zaman bulamamıştım. Şimdi 
birkaç gün çalışmak için geldim. 
Belli başlı meseleler üzerinde tet 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Büyük harbin 
kurbanları 

Büyük harbin 25 inci yıldönü
mü biitün dünyada anılırken, 

yine bütün dünyada, yeni bir 
harp arifesinin kokusu H havası 

seziliyor . 

Yeryüziindc yeni bir silih pat
lamasına meydan verecekler ve 
bu ağır işin mes'ıaliyetini üzule
rine alacak mihverciler, arkala
nna bakıp, yakın tarihi tetkik et 
ıniyorlar mı?. 

Siyasi vaziyetin yine, çok ger
ginleştiği yolunda haberler geli
yor. Büyük Harbin facia dola 
destanını henüz kimse unutmadı. 

Büyük Harpte 10 mUyon insan 
öldü; 19 milyo• insan yaralan· 
dı. 10 milyon insan sakat kaldı. 
Eğer, Büyük Harpte ölen in • 

sanlar ~imdi sağ olsalardı. bun • 
ların yapacakları geçit resmi 81 
gün ve 81 gece sürerdi. 

İşte Büyük Harbin yalnız in
sanca bilançosu! 

,. * • 

........................................ 

14 ağustos pazartesi 
Veni şeklile çıkıyor 

Başmuharriri: Eski Tevhidi 
efkar Başmuharriri Ebüz
ziga Zade V elit 

Ebüzziya Zade Velit. yıllarca Tevhidielkar gazetesinin sa
hipliğini yapmış , memleketin en eski başmuharriridir. Tev -
bidicfkar, Türkiyenin en çok satan ve okunan gazetesi idi. 

Ebüzziya Zade Velidin İkdam başmuharrirliğini deruh -
te etmesini hakiki ve büyiik bir kazanç addediyoruz. 

Askeri muharriri : Eski 

Müfettişi Emekli General Kemal 

Siyasi muharrirleri: ~~~r ~~;:!~ 
muharriri ve Y enigün gazetesi Başmu
harriri Yusuf Osman ve Anadolu Ajan
sı İstanbul Direktörlüğü Başmuharriri 

Nizameddin Danton 

Fıkra muharrirleri: Mahmud 
• 

Yesari, Selami lzzetSedes 
Osman Cemal Kaggulu 

Makalem ha · le •, Dr.Pr. Fah-U rrır fi• rettinKerim 
Cökay, Dr. Pr. Hilmi Ziya Ürgen, Dr.Pr. 
Yavuz Abadan. 

Hikaye ve röportaj muharrirleri : 
Osnıan Cemal, Faik Berem en 

Spor muharrirleJİ :Hakem Adnan Akın, 
Hakem Ahmed Adem Göğdün 

Tefrikalarımız 
1- .ı1tatürkün son günleri 
2- lşgal senelf!rinde M. 

M. Grupunun Istan@ulda 
gizli f aaligeti 
Yazan: M. M. Grupu Reisi Emekli 
General Kemal Koçer 
İstanbul i~gal altında iken, buradan, Anadolu mücahitle • 

rine siliıh, ceyhane ve mühimmat kaçıran büyük ve kuvvet
li bir teşkilat vardı. Bu teşkilitın reisi dalıa birkaç yıl evvel 
tekaiit ilmuş eski topçu müfettişi emekli general Kemal Koçer 

(Devamı 3 üncü sayfada~ 



SAYFA 2 İKDAM 

itin alayı~ 

Hey, kah be dünya ... 
Her devrin, hatta her senenin 

kend ıne mahsus bir anılışı var: 
Kıtlık senesi, büyük muharebe 
senesı, zelzele senesi... Filan, fa
lan .. . 

İdrak ettiğimiz 38-39 seneler ini 
de ı l crde soranlara hep bir ağız
dan bağıracağız: Nutuk senesi!. 
Gırtl$nı yağlayan, dilini zağ

layan, bulduğu boş bir seddin 
üstüne çıkarak, kulak zarı pat
latan gü.rlemelede etrafa kuru 
sıkı fırlatıyor ... Totaliter, mih -
ver fırka, hırka daha ne bileyim; 
bir sürü adlar, tabirler ortasın
da, vay kafam ... Aman gözüm ... 
Diyen yok amma, bu zırıltılı vi
yaklamadan az çok uykusu kaçan 
!ar var .. 

Deveyle, filin hesabı .. biri öteki 
nirı ağzından doğru uzanıp kıv

rılan iki delikli acibeye, diğeri 
garip (S) e benzi.yen boynuna 
•bakarak yekdiğerine geç yiği -
tim! .. gibi, büyük devlet adamla
rıda, paçaları sıvayarak çıktıkla

rı nutuk savaşında biribirlerine 
~ç yiğitim .. diyorlar! .. Öyleya .. 
Ağır bir kumaş gibi, (beynin) vıt 
rinlerde, ekmeğin camekanlar
da teşhir edildiği, akın karaya, 
karanın aka karl§tığı bir devirde 
bu illete çare ararken sade suya 
çorba, ağız dalaşından başka bir 
şey de yapmaya imkan yok!.. 

Zalim karı elinde kala!ll kılı

bık koca gibi, ne yapacaklarını 
şaşıran devlet adamları sağa so
la savurdukları kuru, sıkı- . !ar, 
arasında ülkelerinin hfiliı duma
nı tüten. viraneliklerine göz ata
cak halde değiller .. 

Vaktile kılıbık adamcağızm bi
ri, adet veçhile öğleden sonra ka
lemine gidermiş.. Eli bayraklı 
karısı, Allah boş duranı sevmez .. 
fehvasınca kocasına çıkışmış: 

- Bana bak efendi.. Sabah -
tan öğleye kadar boş durman, 
doğru değil, sana bir iş bulayım, 
biraz para kazan!.. 
Kocacık boynunu bükmüş .. 
- Olur karıcığım!. 
Açık göz hatı.m kocasına Be

destanda bir tellallık bulmuş .. 
Efendi sabahleyin tellallık, öğle
den sonra 1<8.tiplik ede dursun, 
kadın bakmış ki, kocası ikindiden 
akşama kadar yine boş .. 

- Efendi böyle boş durmak 
olmaz. Sana bir i§ daha bula -

yım! .. 
Fakir:. Mütevekkil başını 

miş: 

- Olur \<arıcığım! ... 

eğ-

İşgüzar karı iki teneke ile bir 
sırık hazırlıyarak, ıkind ide eve 
gelen efendinin talisiz omuzuna 

yerleştirmiş .. Tellallık, katiplik 
vazifelerine ilaveten mahalle sa 
kalığı.. Zenginliğe doğru hızla 

yol alan kocasının tahammül ka
biliyetine, bin bir maşallah .. ç_e
ken haris kadın akşamla yatsı a

rasındaki zamanı boş geçirtmek 
istememiş .. Akşam ezanında te
nekelerle sırığı kapının arkasına 
bırakan kocasma müjdelemiş: 

- Efendi, sana bir iş daha bul
dum! Akşamla yatsı arasında 

kahveciye çıraklık edeceksin!! 
Ne yapsın?. Allahtan gelen bu 

kazaya da rıza göstermiş .. 
- Olur karıcığım! ... 

Dört vazifeye yetişeceğim di
ye, dört parça olan koca, kazayı 

bu:ı unla savuşturduğuna sevi -
nirken, kahveci çıraklığından dö

niışündc, karısının merdiven ba
şında çınlayan sesi son haberi 
\'erdi: 

- Efendi; boş durmak olmaz .. 
Yat>ıdan sonra S!'1la bir iş daha 
btı 'dum .. Mahalle bekçiliği yapa

calG ı n! ! 
z a ,·a l lı adam .. bu şirret kumku 

mas. r.clan, Allahım benı kurtar .. 
Dua,ın ı kalben mırı ldanarak son 

vaz ifesine g ider .. 

Arlık yüzünü göremiyen eş 

dost merak içinde araştırırlar -
keı. , gün ıin b i l'İnde ahbap arın -

dan birisi rastgelir: 
- Yahu, Hazret .. Nerelerde -

s in?. Seni göremez olduk .. 
Adamcağız, boynunu bükerek 

anlatmış: 

- Karım bana birkaç iş buldu, 
onları yapıyorum!. 

- Nasıl iş? .•• 
- Sabahleyin tellallık. ö.i!le • 

den ikindiye kadar lcit iplik, ikin 
diden akşama kadar mahallede 
sakalık, akşamdan yatsıya kadar 
kahveci çl4"altlığı, yatsıdan gece 
yarısına kadar da mahalle bekçi
liği!! 

Sa il, vazife hamalının taham -
mülüne mi, karısının açık gözlü
lüğüne mi şaşmak lazım gelece
ğini tayinden ilci-z bir halde ba
ğ>rmış: 

- Ne diye bu karıyı tutuyor
sun? .. Boşa ... 

Öteki, aman Allah .. Der gibL 
Kollarını havaya kaldırarak içi 
yana yana birkaç perde daha 
yüksekten bağırmış: 

- Mahkemeye ne vakit gide -

. '" yım ..... . 
Acaba vakit bulabilecekler mi 

dersiniz? 

Satie binası 
tahkikatı 

Satie yolsuzluğu hakkında 

ı müddeiumumilik tarafından ha
' zırlanan iddianame dün maz -
nunların hepsine tebliğ olunmuş 
tur. Maznunlar iddianameye de 
kendileri haklkında tatbiki is -
tenen maddelere üç gün içinde 
itiı-az edebileceklerdir. 
Öğrendiğimize göre son tah -

kikat kararı da önümüzdeki Sa
lı günü yazılacaktır. Bundan 
sonra da dava ağırcezaya inti -

ı kal edecek ve kuvvetli bir ih -
timale göre gelecek hafta maz -
nunların muhakemelerine baş -
!anacaktır. 

İddianamede eski milli reas -
sürans umum müdürü Refi Ba
yann cMen'i muhakeme• si is
tenmektedir. 

İlk dava açıldığı zaman hak
larında muhtelif suçlar görülen 

ı bazı maznunlarm da vaziyetleri 
tahlkikat ile değişmiş bulunmak 
tadır. 

iBu sebeple iddianamede bazı 
maznunların da bazı cihetlerden 
men'i muhakemeleri istenmek -
tedir. Fakat bunlar hakkında 

ithamı mucip diğer maddeler de 

bulunmaktadır. 

Kuvvetle söylendiğine göre 
iddianamede suiistimal ve kağıt
ları yok etmekten asıl suçlu ola
rak lki veya üç kişi gösteril -
Yusaf Ziya Önişıg - - -
ınektedir. Bunların arasında Yu 
suf Ziya Öniş bulunmaktadır. 

Gips müessesesi 
mühendisleri 

İstanbul limanı hakkında tet
kikler yapacak olan İngiliz Gips 
müessesesi mühendisleri Pazar -
tesi günü Ankaradan gelecekler 
ve derhal tetkiklere başlıyacak -
!ardır. 

Yeni baremin bir 
maddesi 

Yeni barem kanununun bir 
maddesi teşviki sanayi kanunun 
dan istifade eden bütün mües -
seselerde çalışmakta olanları 

çok a!iıkalandırmaktadır. 

Bu gibi müesseselerde çalı -
şanlar ileride hususi biı- devlet 
müessesesine memur olurlarsa 
evvelki hizmet senelerine ait 
hak müktesipleri kaybolmıyacak 
ve bu müddetler yeni müesse -
sedeki mesailerine ilave edile -
cektir. 

Dün üç mühim I" Haklı değil mi? "l İktısat Vekili 
dün sabah geldi kaza oldu Verlimallar ser

İki genç öldü. bir mo
töde İnfilak oldu 
'Dün şehrimizde üç mühim ka 

za <>!muştur: 

1 - Mecidiyeköyünde oturan 

ve ismi Mehmet Kemal olan bir 

genç dün gece Maslak yol~dan 
Şişliye doğru gelirken ansızın 

karşısına Kostantin isminde bi-
ı rinin idaresindeki otomobil çık
mıştır. 

Otamabil zavallı genci altına 

aldıktan sonra 20 metre kadar 
sürüklemiştir. Mehmet Kemal 
hemen ölmüştür. 
Kazayı yapan otomobil Pa -

ris beledyiesi plakasını taşımaık 
tadır. 

- İkinci kaza da Büyükdere
de Derbend şosesi üzerinde ol -
muştur. Bir motosiklet hususi 
bir otomobil ile çarpışmıştır. 

Müsademe neticesinde motosik-
!eti idare edes Şükrü ismindeld 
genç derhal beyni patlamak su
retile ölmüştür. 

3 - Üçüncü kaza da dün sa -
hah saat 6 da ·sirkecide demirli 
bulunan Lina motöründe olmuş
tur: 

Motörün kaptan köşkü altına 
konmuş olan benzin tenelkelerin 
den biri ansızm iştial etmiştir. 

İştial neticesinde kaptan köş
kü havaya uçmuştur. Nüfusça 
bir zayiat olmamıştır. 

1Müdooiumumilik her üç kaza 
hakkında da ehemmiyetle tahki 
kata başlamıştır. 

--0--

gisinde pastalar 
Öiretmeıı Nazmiye iınzasile 

aldıhınız bir mektupta denili
yor il 

- Türk sanayiinin göğsünü 
iftiharla kabartan yerliınallar 
sergisini gezerken gördüğüm 

bir manzaradan şahsen bir ba
kımdan ııtandım. 

Sergide kitap pavyonunun 
yanuıdan itibaren birçok pas
tıcılar var. Bunların camekan
larını görünce şaşırdım. 

Tatlı ile dolu olan bu came
kanların içine (haydi (arı) di
yeyim de iğrenmeyiııizJ Bir -
çok arılar dolmuş. Amma ne 
kadar çok. Filvaki an haddiza
tında tatlılığın ve çalışkanlığın 
remzidir. Hatta mühendisler 
göğüslerine arı resmi koyarlar 
ama bir pastacı camekanında 

pastaların üzerine konmuş ve 
sonra camekanı kaplamış arı 

sürüsü hiç te göze hoş görün -
müyor. Sergide herhalde bir 
kontrol, bir şef, bir baş vardır. 
Bunları bir kere gezip görme
di mi? Haydi biz bize olsak 
belki o kadar ehemmiyetli de
ğil. Fakat Beyoğlunun ortasın
da bütün ecnebilerin bulunduğu 
bir yerde buna meydan verme
mek lazımdır değil mi? Ben 
bunları seyrederken yanıma da 
aksi gibi İngiliz misafirlerden 
bahriyeliler geldi. Arılara ba
karak gülüştüler. Ben şahsen 
utandım ve kaçtım!.• 
İKDAM - Muharrirlerimi

zin d" bizzat gördükleri bu arı 
hik~yesioin biran evvel halle
dilmesini yerlimallar sergisi 
komite başkanlığından rica e-

0 ç kaçakçı tutuldu 1 diyoruz. Haklı değil mi~ 
'-======,_ Emniyet kaçakçılık şubesi me 

murları dün şehrimizde eroin 
satan üç kaçakçıyı suç üstü ya -
kalamışlardır. 

Çemberlitaşta şüpheli bir va -
ziyette dolaşan Kemal takip edi
lince elindeki eroin paketini ye 
re atmıştır. Fakab memurlar bu 
esnada kendisi tutmuşlardır. Ke
mal sorgusunda bu eroini ayni 
semtte oturan Selimden aldığı

nı söylemiştir. 

S!imin evinde yapılan arama
da da 40 paket eroin bulunmuş
tur. Selimin bu eroinleri Şeker
ci Osmandan aldığı anlaşılmış o 
da yakalanmıştır. 

KAÇAK ÇAKMAK TAŞI 
Diğer taraftan Arapcamiinde 

Ahmet <ığlu Mehmedin üzerinde 
de bir mikdar kaçak çakmak taşı 
bulunmuştur. 

---000-

Bir yaralama 
Üsküdarda yeni sokakta 3 

numarada oturan Cemal ismin

de bir adam dün tramvayla Ka

drköyünden Üsküdara giderken 

tı-am vayda biletçi Abturrahman 

ile kavga etmiş ve onu yarala

mıştır. 

Suçlu yakalanmıştır. 

Ertuğrul Muhsin şehir tiyat
rosundan çekilmedi 

Dünkü sabah gazetelerinden 
biri rejisör Ertugrul Muhsinin 
Şehir Tiyatrosundan ayrıldığını 

ve ayrı bir grııp teşki:li ile meş
gul olduğunu yazmaktadır. Be -
ledye reisliğinden ve Muhsinin 
arkadaşlarından yaptığımız tah
kikata nazaran Muhsin henüz 

Şehir Tiyotro;udan ayrılmamış

tır. Diğer taraftan Muhsinle hir
leşeceklerinden bahsedilen şa -

hıslar kıymetli rejisörle birleş

melerine imkan olmıyan kimse -

!erdir. Bugazetenin verdiği ha
ber asılsızdır. 

----00--

yerli mallarını ecnebi malı 
diye satanlar 

Yerli kumaşları ecnebi dam 
galarla A t>rııpa malı diye satan 

ve bu malların üzerine sahte 
damgaları vuran fabrikalar hak 

kındaki tahkikata ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Yakında 

neticelenecek tahkikat sonunda 

bu işin önüne geçmek ve sahte -

karları ağır cezalaı-a çarptırmak 

, için bir kanun haz1rlanacaktır. 

Hüsnü Çakır gazetemi
ze beyanatta bulundu 

İktısat Vekili Hüsnü Çakır dün 
sabah Ankaradan şehrimize gel
miş ve Haydarpaşada İktısat 

müesseseleri erkanı tarafından 

karşılanmıştır. e> 
Vekil evinde bir müddet isti

rahat ettikten sonra akşama doğ 
ru Galatasaraya giderek 11 inci 
yerli mallar se11gisini gezmiştir. 
Yanında refikaları ve kerime -
!eri olduğu halde sergiye gelen 
Hüsnü Çakır bütün pavyonları 

çok dik.katle dolaşmış ve bilhas
sa sanayi pavyonlarında alaka -
darlardan izahat almıştır. Maarif 
Vekaletinin kitap sergisile çok 
alakadar olan Vekil bir mikdar 
kitap satın almış ve bir saatterı 
fazla sergide kalmıştır. Vekil 
sergiyi çok beğenmiş ve bilhassa 
intizam ve dekorasyon güzelli -
ğinden dolayı alakadarları ta!k -
dir etmiştir. 

Vekil bu sırada bir muharriri
mizle görüşerek sergi hakkında 
demiştir ki: 
•- Yerli mallarımız her sene 

nasıl daha mükemmelleşiyorsa, 
bunları teşhir eden yerli mallar 
sergisi de o derece senedn sene
y tkamül diyor. Bu sni sergiyi 
her seneden daha güzel, daha c~ 
zip ve zengin buldum. Bu milli 
sanayiimiz için iftiharla karşıla
nacak bir neticedir.> 

Seııgide dünden itibaren yeni 
bir faaliyet başlamıştır. Hemen 
bütün pavyonlar hem şekillerini 
ve hem de teşhir ettikleri eşya
ları değiştirmektedir lr. 

!Sümer Bank ta pavyonuna ye
ni bir şekil vermekte ve memle
ket sanayiinin ilerleyişini gös -
teren yeni tablo ve maketler 
konmaktadıı-. 

Yarından itibaren serginin 
manzarası tamamen değişmiş o
lacaktır. 

--o--

Tırhan vapuru ilk seferini 
yarın yapıyor 

Denizyolları idaresi için Al -
manyada inşa edilen Tırhan va 
puru yarın ilk seferini Karade
nize yapacaktır. 

Vapur küçük olduğundan ve 
Karadeniz hattındİa!ki ihtiyaca 
kafi .gelemiyeceğinden yalnız 

yük ve eşya alacak ve hayvan 
taşımıyacaktır. Karadeniz liman 
]arından istanbula gelecek hay
vanlar diğer posta ile nakledile
ceğinden bütün limanlara bu hu 
sus bildirilmişLir. 

--OO"----

Etten zeh;rlendiler 
Yeşilköyde Benli sokağında 6 

ı numarada oturan Madam Flara 

ı kızı ve Zakya dün bir kasaptan 

aldıkları dana etinden zehirlen

mişlerdir. 

Kendileri hemen hastaneye 

kaldırılmışlar ve tedavi altına a
lınmışlardır. 

GÜNÜN RESiMLERi 

Kı,meUi miaafirimis İnsilhı tl.onuması Akdeniz filosu kumandanı Amiral Sir 
hareketil\.e 11;it Uç intiba 

A. B. Cunningtıam'ın YetiJköyden tayyareyle Ankaraya 

A dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT ____ . 
Adliye.de Aliyi 
yaralıyan Ayşe 

Mahkemede suçunu 
· soğukkanlılıkla 

itiraf etti 
Geçen ay Adliye koridorların

.da vukua gelen bir cölüm kasdi 
ile yaralama• hadisesinin muha
kemesine dün ağırcezada başlan . 
mıştır. 

iD~vanın suçlusu Ayşe ismin
de genç ve güzel bir çingane ka
dındır. Kendisine bıçak vermek 
suretile yardımdan da kocası Ali 
maznun bulunmaktadır. 

Dünk ümuhakemede Ayşe ce
surane bir tavırla cürmünü iti
raf ederek hadiseyi şöyle anlat -
mıştır: 

•- İsmi lrocami:ı adı gibi Ali 
olan bir adam bana göz koymuş. 
Beni her yerde takibe başlamış
tı Bir gün kocam evde yokken 
Ali içeriye girerek üzerime bı· 

çakla hücum edip bana taarruz 
etmek istedi. Bağırdım ve polis
ler gelip kendisini yakaladılar. 

Beraber merkeze gittik. Kocam 
Ali bunu duymuş, polis mer -
kezine geldi ve bu vaziyeti gö -
rünce müteessir oldu, ağlamağa 

1 başladı. Ben de çok üzüldüm ve 
mütecaviz Aliye karşı derin bir 
nefret duyd~m. Nihayet merkez 
den cürmü meşhut mahkemesi -
ne gittik. Muhakeme bir cihetin 
sorulınası için başka bir güne kal 
dı. Ben bunu Ali beraet etti san
dın1. Adliye merdivenlerinden i
nerken Ali bana kndi dilimizce 
cÇinganece• : 

c- Dava açtın da ne oldu. 
Mahkeme de elimde, karakol da 
elimde ... Ben seni parça parça 
edeceğim.• dedi ve ilave ettl: 

•- Zaten ennem de evden bir 
tahra -satl!r- getirdi. Çarşafı -
nın altında saklıyor. Şimdi ad
liye binasmdan dışarıya çıkın -
ca seni satırla parça parça yapa

cağız!.• 

ıBu sözler üzerine kan beyni -
me çıktı. Zaten Alinin her hangi 
bir tecavüzünü düşünerek üze -

rimde bıçak taşıyordum. Yoksa 
kocamdan bıçak almadım. He -
men bıçağı çektim ve Aliyi sap
ladım. Karısı Ümmügül de he -

men koşup Aliy i kurtara.ak ve 
bana vurmak istedi. Aliyi bırak
tım, ona saldırch.n Onu da bı

çaklayıp yaralad:m. Bı.; suretle 
namusumu da kurtardım. Biz 
dünyada namusumuz için yaşa -
rız! .. 
Ayşe serbest, cesurane bir ta-

vırla ve tıpkı bir erkek gibi so
ğuk kanlılıkla yaptığı bu itiraz -
dan sonra yerine otururken bir 

'Ç defa tekrar etmiştir: 
··- Biz bu dünyada namus i

çin ya§arız! ... • 
Mahkeme Ayşeden sonra ko • 

cası Aliyi dinlemiştir. 
Ali karısına bıçak vermediği

ni söylemiştir. Bu sıralarda A -

linin Samiin arasında bulunan 

babası söylenerek muhakemeye 

müdahale etmek istemişse de dı 
şarıya çıkarılmıştır. 

Bilahare Atı.f ve Osman is -
minde iki jandarma şahit din -
lenmiştir, Muhakeme, gelmiyen 
şahitlerin celbi için başka bir 
güne kalmıştır. 

lskenderun limanı yeni 
teşkilatı 

İskenderun limanında yeni li

man teşkilatı yapmakta olan 13 

kişilik muvakkat idare heyetini 

bu ayın 15 _inde i ş ini bitirerek 

şehrimize dönecek ve bu tarih - . 

ten sonra yeni idare İskende -

runda çalışmalara girişecektir. 

Kadrolar bir iki gün içinde kat't 

şelklini alacak ve Vekaletin tas
dikinden geçer geçmez ayrılan 

memurlar skenderuna gönderile 
cektir. 
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D~ş · Politika. 
- ~ ' :· ~~ 

iptidai maddelerin 
taksimi 

İngiltere parlamentosunun ta· 
til karan vermesinden evvelki 
celselerden birinde, iptidai mad
delerin taksimi hususunda bir 
konferansın toplanıp, toplanmıya 

cağını soran bir meb'usa Başve
kil: 

- •Böyle bir konferansın top
lanmasına zemin ve zaman müsa
it değildir, böyle bir konferansın 
siyasi olması da icap eder .• , tar
zında cevap vermişti. 

İptidai maddelerin taksimi, dilll 
yadaki iktisadi kaynakların pay
laşılması demektir. Totaliter dev
letlerin istedikleri de esasen bu
dur. Harp tebditlerile varmak ar
zusunda bulundukları heilef, dün 
ya servetlerinin büyük kısmını 
ellerine geçirmektir, idarelerine 
almaktır. 

Aç ve tok milletler, hayat sa
haları tayin olunması, mevzuu 
bahsedilmesi, başka milletleri, 
bilhassa geride kalmış memleket 
!erin tabii kaynaklarını, nüfusu
nu istismar ederek, Almanya ve 
İtalya'daki açları doyurmak, zen 
ginlerin refahını artırmak, ser -
vetlerini fazlalaştırmaktır. Tabii 
servetleri totaliter devletler ida
resinde işletilecek milyonlarca 
halkının emekleri istismar olu • 
nacak halk, birer Parya gibi, Al
manya ve İtalyadaki efendileri -
nin refahı, kendilerinin sefalet 
ve ıztırabı, yoksulluğu uğurunda 
çalışsınlar ... 

Irkları tasnif eden, Ari ırkına 
mensup Almanları, İtalyanları, di 
ğerlerinin fevkinde gören naza
riyeciler, Nazi ve Faşist hüku -
metler siyaset adamları işte, bu 
gayeye varmak istiyorlar. 

Dünya iktisat konferansı, ipti
dai maddelerin, iktisadi kııynak -
!arın paylaşılması teklifi, İngil -
tere ve Fransa hükftmetlerince 
yapılmamıştır. Fakat, bu devlet
lerin malik oldukları iktisadi kay 
naklardan, tabii servetlerden, ip
tidai maddelerden Alınıınya ve 
İtalya'nın da istifade etmeleri 
keyfiye~i mevzuu bııhsolmuş, 

teklifler dahi yapılmıştır. 

* Totaliter devletler, küçük par
çaların kendilerine bırakılacağı
nı, tatmin edilemiyeceklerini bil 
diklerinden, dünya serveti.erinden 
istedikleri büyük parçalan harp 
yoluyla ve cebren elde etmek u· 
ğurunda sil81ıa sarılacaklarını, 

harbe müracaat edeceklerini tek 
rarlıyorlar. 

Umumi Harpten sonra geri 
milletlerde milliyet hissi fazla • 
Iaşınış, evvelce birer Parya ha -
!inde çalıştırılmış, tabii servet 
membalarından istifade olunmuş 
bu milletler, başka milletlerin is· 
tisınanna tabi bir halde yaşama
nın fecaatini, ıztıraplarını anla
mışlar, uyanmışlar, mücadele, 
haklarıııı yümrııklarile elde et -
mek, müstakil olmak yolunu tut
muşlardır. 

Umumi Harpten evvel birer 
müstemleke halinde idare oln -
nurken, geçen yirmi sene içinde 
birer nevi istikliıliyet verilmiş 

olan milletler ve memleketler, 
şimdi elde ettikleri siyasi, idari, 
iktisadi haklara da razı olmuyor
lar, kanaat etmiyorlar. Gizli ve
ya açık mücadeleye devam eyli· 
yorlar. 

* İngiltere Krallığı ve Büyük Bri
tanya İmparatorluğu hükômet a· 
damları, sanayi, maliye, iktisat 
teşekküllerini idare eden şahsi
yetleri bu hakikati, bu vaziyeti 
seneleree evvel anlamışlar, eski 
hareketlerini, idarelerinde bu • 
lundıırdukları milletleri ikna, ka· 
baran milliyetçi hislerini yatış -
tı.rnıak yolunu tutmuşlar, elle
rinde bulunmayan bir takım hak 
ları bu milletlere vermek mec -
buriyetinde kalmışlardır. 

Mister Çemberlayn, Avam Ka
marasındaki bir mebusun sualine 
verdiği cevap ile, uzağı eören, 
bu milletlerin ruhi hallerine gö• 
re hareket edilmesi icap ve za
ruretleri karşısında bulunuldu • 
iunu anlayan bir şahsiyet oldu • 
tunu pstermiştir. 
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ATATÜRK 
iSTiKLAL 
HAR BI Sa- - erler· • • 

Maraş ve hava/isinde Çemberlayn dün Avam Miiyikiıinlii 
Binlerce iciz ve mas~m. vald~ ve kamarasında izahatverdi danı Atatürk i 

çocukları mahvedılmışlerdı I k ı 
- 49 - Uzak şarktaki vaziyete göre anıtına Ç8 en + 

kıı~d:.!:':·ı::~~i~~n=~ :~~:ı:~~:~~!::a::!.:'::k: İngilterenin alacağı tedbirler kOJdU i 
it Ye teşldllb milllyenin, kısa vaklıaten pylıulıette bulunuyor-

. bir samanda temin ettiii teref mufum &illi vulyet ve muamele Londra, 4 (AA.) - Başvekil giltere, Japonya ile, yalnız naki1 + 
ve mevcudiyeti istlsııar ediyor- tansim oJunııak ve Meellıı, reis Çemberlayn Avam Kamarasın • :ıneselelt'!"ini ve Çin paraaı .itini İzmir , 4 (A.A.) - Malaya + 
lardı. Vücut lıulmu, olan vul • vekilleri vuıtuile idare oluna- da Uzak Şark meselesi hakkın- halletmeye hazır değildir. kumandanı Albay Tower bu 
7et ve varhfın sehltilstilıul ol - calıb· da, sorulan muhtelif suallere ce- iİngiltere hüldl:metillin Briik- sabah saat 10.30 da Cümhuri-
duiunu zan ve vehmetmelde pr Bu tedbirin tatbiki, bittabi, vaben aşağıdaki izahati vermif- selde ve Cenevrede Çin hiik(i - yet meydanındaki Atatürk 
kin ııunırlannı tatmin sevdası • Meclise &iden, hakikati vuiye • .Jir: metine müzaheret karan alınası heykeline merasimle bis- çe-
na dü§üyorlardı. ti müdrik olması lizungelen ar· İJıiilterenin Uzak Şarktaki fi- aebebile İngiliz - Japon ticaret 

1 
lenk koymuştur. 

Enurumda, Sıvuta teliffu o- kada,lann himmet ve meeaiaile )osu, Japon filosundan yülı:sek muahedesinin feshedilmesi ıa - Albay Tower İngiliz anna-
lunmut. tespit olunmllf bir un- olalıllecektl. değildir. Bazı şerait te Uzalı: zım geJdiği söyleniyor ve bu sını temsilen yapılmış çelen-
vanı aynen kabul etmek zül ol- Efendiler, lıu hususu, icap e • Şarka bazı gemilerin gönderil - yüzden hülnimet tenkit olunu- gi en büyük Türkün heylıeli-
mn mıydı?! O -vandan daha den zevata söyledim. Mütalea ve mesini lüzumlu görebiliriz. Fa- yor. Halbuki İngiltere, bu mua - ne koyarken kahramanın Abi-
mAnalı unvan mı yoktu?! nokta! nazarunı muvafık buldu- kat, Japonlar ile muallakta bu - hedeyi feshetmemek için hiçbir + desini çe-vreleyen Türk ve İn-

Evet, işittik Efendiler; varmış: lar. Bu yolda çalıpeaklaruıı valt lunan meseleleri müzakere yo- teahhüt altına girmiş değildir. ı giliz kıt'alan seliım resmini 
•Fellahı vatan grupu [•].. ve temin ederek htanlıula &itti- ıu ile halletmek daha iyi our. Uzak Şarktaki hadiseler, cid - : yapmakta idiler. Çelengin ko-

Efendiler, muiya alt safahat ve ler. Bütün Çin arazisinde dağınık den takbih edilmeye değer ma? nulmasını takiben Türk ban - + 
hAdlııab; burada beyan edebile- Fakat, pek müstesna, belki bir bir halde bulunan bütiln İngiliz hiyettedir. Fakat unutmayalım dosu İngiliz marşını. İngiliz 

1 
ceiim çerçeve dahiliıade, haki • veya iki arkadatlan maaduınm, vatandaşlarını muhafaza w si - Jti, önümüzdeki aylar içinde çok i bandosu İstiklal marşını çal -
kate mutabık olarak tespit et - bu flkri~ellffuzd' dahi etmedlJı: • yanet edebilmek, güç bir mese - daha vahim ve bize çok daha ya . mışlardır. 
mek nmiıadeyim. Bu sebeple, )erini ö,.. en ım. ledir. kın meseleleri tetkika mecbur M · k b · d T"" k 

ÜZ 1 d b ı d "-·- L Bu meselede hüim olan bir erasım a e ın e ur - + 
tam er n e u un u .. ~uz noa Arita _ Craigie formülü üze - kalmamız imkanı vardır ve bu İngiliz kıtaatının vali ve ko -i 
taya alt bir !Juauau da, kemali muhakeme ve mantık 111 1mlt rlnden bir anlqmaya varmak i- vaziyette muhtemel her türlü t mutanlar önünde geçit resmi 
sıunimiyetle ıttılaınısa tevdi ede- B n a ml"-t velıill•-' ı..ı-.1e 

u c uc -· ~~ çin ~ ve Japonya hükii - buhranlara karşı koymalı için başlamış şark ve garbin en 
eeiimBe . .,· M-l••ı' M-..,-·--·-, 1s • -11s reisi olııak liyakatte lılr metlerinin büyük güçlüklere kuvvetlerimizi muhafaza etme- t asil ve centilmen iki büyük 

~~ ~ "" - adam dahi yok mudur ki, lıuır İn 
tanlıuJda düçan teeavtiz olaca • olmayan ltir melı'uaa llY•lıea maruz kalmamaları icap eder. liyiz. milletin deniz erlerinin başla ı 
luuı, dajılacajına bt'iyyen in- reis intihap etieeetb. Mediai tef ı rında bandoları olduğu halde 
tizar ediyordum. Bu takdirde, kil etlen auyl ldnımı •• kadar u A d b •• •• k biribirini takiben geçişleri + 
tevessül olunacak tedbiri de ta- yakatais ıı•tenneı. eman abU vrupa a uyu ma- halkın coşkun tezahüratı ve • 
karriir ettirmiştim. Buırlıfımız da ıuiteslri mucip oı- mı? + sürekli alkışlariy le karşılan - + 
ve tertilıabmız da lıaşlamııb. Diler lıir manbk ta; Meclis ri- ı b ı d + mıştır. + 
Ankarada toplanmak.. yasetine Kuvayi Milll1e reisini ( nevra ar aş a 1 ........................ .. 

ı.te 1ıu vazlleyi yaparken, mıı- ıntihap etmekle daha ilk ııünden. Hava taarrwna 
letçe, mltefehhtlmab mucip ol - Meclis üzerine tllphe ve tecavtl· 

mamak için tedbir olarak ta bir sil celbe v•lle v-eldlr· Kln l •ı Jı l d f 
,ey dtı§Unmüftilm. Mecııaı Meb- w1 oıamu. ngı tere ava manevra arına karşı mü a aa 
IU8Jl riyasetine intihap olunmak. Bu aevi muhakeme ve manbk k d 
Duadan mabat, dajıtılan melı'ua 79panlarıa, pekte .-1uan1ar 1300 tayyare iştira e igor 
lan, Meclisi Melı'ann reni 11fat olmadığını ıörenler ihtiyari aü • 
ve ııaliJüyetlJe, davet etmelıtl. ktitu tercih eylemlper" 
Gerçi lıa tedlılr, ancak zevahiri Efendiler, itiraf etmeliyim ki, 
muhafazada ve muvakkaten fay bu tedbirin almmamış olmaSJ, 
'8b idi. Fakat, her halde lıuhr.. Meclis daiılclılltan _. beni 
lı .......... IQ .... ........ 
kat olu da, her tllrla tedbirin •· 
lınlllJf olması zait addedilemez. 

ı•J Bililtizam feddeli yıwlmış-
tır. 

Hakikatte, İstanlıula ıritmiye - (Arlcaaı tııır) 

•i. Ttırk lnutuhıf nvafllllD akıll ar durduran bhramanlık 
menlıılıelerillin ve hatualannm lıa en eanh ve dojru nfbaların 
uym -ekli aırneral Kemal K~riıa habrabnda okuy 
calımııs. 

3-Sevda geceleri : Edebi roman 

Yazan: Mahmud Yesari 
4 - Hazreti Mulıammed 

Yazan : Ziya Şakir 
5 - islim tarihinde nifak ve Hac

cacı zalim Yazan: Kemalettin ıukrU 
6 -Aşk Hançeri Zabıta romanı 

Nakleden: Nizamettin Danton 
1-Çakıcı Efe Yazan:Zaynel Besim 
Bütün bunları 14 ağustos pazartesi 

fıünü yepyeni bir şekilde çıkacak olan 
KDAM-~bah Postasında okuyctcaksınız 

••• 
4ağustospazartesi 
arihini unutmayını 

••••••• 
Yarın daha fazla tafsilat .... 

verecegız 

Londra, 4 (AA.) - İngiltere
nin hava manevraları 8 Ağustos 
akşamı ile 11 Ağustos arasında 

yapılacak ve bu manevralara 
1300 tayyme iftirak edecekt1r. 

nevrası bu yıl garp ve cenup 
cephelerinde olarak Ağustos a -
yaında yapılacaktır. Bu manev-

ralara 350 bin aııker iştirak ede
ceğinden birçok: sımflıır si.lih 
al tına davet edilmi§tir. Geçen seneki manevralara 900 

tayyare iftirak etmişti. Manev -
ralara tayyarelere karşı müda -
faa kuvvetleri de iştirak ede -

Manevralar Ajustosun sonu
• na kadar devam edecektir. 

ce~tir. 
İngiliz gazetelerinin yazdığına 

göre, İngiliz tayyareleri gelecek 
hafta uzun mesafe uçuşu manev
rası yapacaklardır. Maltadan kal 
kacak olan tayyareler Yunanis -

tan ve Türkiyeye uçacaklardır. 
Bu tayyarelerin harekatı Türit ' 

dafi topları ile takip edilecek ve 

Türk tayyareleri de harekata iş
tirak edecektir. 

Roman yada 
Londra, 4 (Hususi) - Bük -

reşten bildirildiğine göre her yıl 

Teşrin aylarında yapılmakta o • 
lan Romanya ordusu umumi ma 

ltalyada 
Torino, 4 (A.A.) - Kral, dün 

mane-vralar yapan kırmızı araf 

kıtaatı mıntalıası ve bilhassa 
Dora, Ripars ve Chisone nehir -

!eri vadisini ziyaret etmiştir. 
Londra, 4 (Hususi) - Eveninıg 

Standard gazetesinde bildtril -

diğine göre, halen Rados adasın 

da bulunan Kral Karo! birkaç 

gün ~in İtalyayı ziyaret ede -
cektir. 

Romanya Kralının bu ziyaret.
le İtalya Kralı ve Mussolini ile 

g<irıişeceği tahmin edilmekte -

·•. 

Milli Şef İnönü dün Amiral 
Cunningham'ı kabul ettiler 
(Bil§ tarafı 1 inci sayfada) 

bur İsmet İnönü bugün saat 

15.15 de Çankaya köşkünde İn

giliz Akdeniz filosu başkuman

danı Amiral Sir A. B. Cunniııg 

ham'ı kabul buyurmuşlardır. 

Amiral l!tanbulda 
İatanbul, 4 (A.A.) - Bu sa -

bah tayyare ile Anlıaraya giden 

misafir İngiliz Amirali Sir 

Cuııningham, akşam nat 18.45 
te yine tayyare ile 
döımıÜ§tür. 

İatanbula 

Muh1ıerem mieafir, Y eşilköy 

hava iııtasyonunda İstanbul ku· 

mandam Halis IBıyıktay, Amiral 

Şükrü Okan, merbz kumanda

nı, viliyet namına Bakırköy kay 

makamı, Kunnay heyeti, Hava

yollan müdürü ve mahalli me -

murin tarafından karşılan -
mıştır. 

Bır müfreze bahriye askeri se
lam resmini ifa etmiştir. 

* 
Misafir İngiliz harp filoau ya

nn limanımızdan ayrılaıcı*tır, 

General Huntizg Geort 
ile gilrllftU 

Londra, 4 (AA.) -Tiirkiyeye 

gitmiş olan Fransız askeri he • 

yetinin reisi General Huntziıger, 

iki ııündenberi Londra'da bu • 

lunmaktadır. Bu eabah Harbiye 

nezretbıe gidere-k İngiliz Genell 

Kurmay Reisi General Gort ile 

uzun bir mülakatta bulunmuş -

tur. 

(Ba.ıtarafı J inci aayfadd) 
kikat yaparak tenevvür etmeğe 
ve lüzumlu göreceğim tedbirleri 
almağa çalışacağım. Bu arada 
bilhassa passif korunma işi ile 
alakadar olacağım. Yakında ya -
pılacak manevralarla bunun aliı
Jı:ası vardır. 

Paaaif korunma mevzuunda 
belediyelerin hususi idarelerin 
ve Dahiliye Veliletinın mühım 
vazifeleri vardır. Biz de bu va
zifeler itibarile burada manev -
raya iştirak etmiş olacağız. Ve
kaletin seferberlik müdürünü 
birkaç gün evvel buraya yolla
dım. Şimdi de vali ile beraber 
gerek bu işi ve gerek diğer ış -
}erimizi ~ertipleınek)e meşgu -
!üz. 

Havadan İstanbula yapılacak 
taarruz karşısında şehir halkı 

haber alma haber verme, sı -
ğınma ve harp tehlikesi karşı - . 
sında alınacak biıtün tedbirleri 
bilfiil vap~aktrr.• 

OCID 

Sarayburnunda Gazel 
bir eğlence 

Bu a4am saat 20.30 da Saray
bumu gaziooıııında Hamıye Yıl

cesesin gıizel bir konseri, şehir 
tiyatrosundan Hazım ve arkadaş 
ları tarafından •Madam Hayga
noşun ytk oda!• i&mindeki kome
disi, ml.'Şlıur Kavuklu Alıi ve ar
Jı:adaşlarının kan kadim orta o

yunu, hayali İrfanın karagör, 
kukla, hokkabaz ve ateşbaz oyun 
)arı, Bando koruıeri, Karadeniz 
milli ayunları gibi mükemmel eğ 
lenceleri içinde toplayan Kızılay 
Alemdar Nahiye6İilin sünnet dü
ğünü ve müsamere&i yapılacaktır. 

00 

Adliye must.,.ı lstanbulda 
Adliye müsteşarı Selim Nafiz 

dün sabah İstanbul adliyesini :rıiı
yaret etmiştir. Müsteşar, müd
deiumumi Hikmet Onat ile gö -
rüşmüş bilahare ağır ceza, asli
ye ceza ve hukuk mahkemeleri 
reislerinin lştiİakile bir nat sü

ren bir toplan1ıya rlyase1 Pt:ınİ§
tir. 

MYPA-1 

iŞARETLER 

Yalnız kağıdı güzel I 
Bizim eve yeni bir hizmetçi geleli. Bu, temiz bir Anadolu kadı

nıdır. Bir ııün, eve, - ili cinsinden tereyağı alınlllJftL Kadın, ı.. 
tanlıuJuu tereyııjmı ilk defa ııörü yordu. Yeııine hoıuna giden tara
fı ambalijı idi. dudak büktü. la açtL. Fakat, yajı &örtince, bir 
durakladı. Sonra •wlak 1ıllktti. Gayri ihtiyari mınldaadı: 

- Ba aaaıl yağ? .. 
Bir bıçağın ucile bir parça alıp 1ıir tab:aia ır.1•.ıar. Katlm, 1n~ 

Mfer de, taclma lıaktL Bir lihae yine durdu. Garip bir omuz ıillüt 
ve gülüşle safiyetle sordu: 

- Bunu para ile mi alıyorsun m , 
- Evet .. 
- Çok yuılı... Bizim köyde "böy le yağlan yimeyiz ki~ KokUS11 

yok, renci 3 :ık, tadı yok. .. 
Sonra, ııülerek ilive etti: 
- Amma, şu kiğldı l(iizel., Bi zim köyde 1ıöyle Uiıt yapamaz

lar ki. .. 

Uzak 
Şark 
• 
ihtilafı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
mal sayılamaz. Geçen 938 sene -
sinde ise. yine Japonya'nın Ame
rikadan ithalatı lıiru düpnüı o
lup, 915,000,oot yendir. 

Birleşik Aımerika halla ve hü· 
ktimeti, Japonların Amerikaya 
yapbkları ithıılittan fikiyetçi -
dir. Birl~k Amerikadalıi İKİ 
sendikalarının ve teşkilatının li· 
deri M. Mithieu Wall, •Amerika 
l(ibıdelikçi itçilerini himaye• kon 
feransında yaptıiı beyauatta di
yordu ki: 

- 0Japoa1a emperyalizmi, 
Çinde mismn Jmanlan öldürmek 
üzere satın aldığı ıilib, top, tay
yare ve mermileri tedarik için 
Amerikaya ıönderdiği mallannı 
çok ucuza satıyor, pazarlarımı -
za ve falırikalanmızın mallan • 
na, •Dumping. tarzile ııayrİme§
ra ve zararına rekalıet eyliyor. 
Almanya dahi ayni mretle Birle· 
şik Amerikaya zararına mal u
tarak, •ilahlanmağa para lıulma
ia, aldığı silahlann betielini öde
miye çalışıyordu. Alman ·Dum· 
pinıı• ine kup dalıili piyuayı 

...... ak lçiıa verllea taloıriMI, 
prim, Japonya Dumpilllf'i huelıi 
le ile t•vlye edillD.İf, dahili -• 
yün ve pazarların 1ıu ametJe 
mümkün olduğu derecede ko -
ranması imkanları elde edilmit· 
tir.. Y ukandaki rakamlarla lıu 
beyanat, tetkik ve muhakememi· 
zi eeniflebniye, kat'i hükümler 
vermemize yanyalıilir. 

* iDl(ilttte - Japonya .. ıaflD• ı-

ua •-··••amaauatla karpla -
plan en büyük zorluğun, mali 
meselelere, pata işlerine ait oldu
ju anlaşılmalıtaclır. Japonya hü 
kümeti, askeri makamlar, Japon· 
ya lıü) ük sermayedarları ve sa· 
nayi sahiplerile birlikte, Çin mil· 
il parasının kıymetinin düşüriil
mami iEtemektedİı'. iki ııeneden 
ileri yaptığı istila harlıile Çin mil
li mukavemetini ve Mareşal Çang 
Kay Şek umumi kumanduında
ki Çin milli ordusunu ) enemiyen 
Japonlar, 1&tın aldıkları lıuı Çiıa 
liderleri ve şahsiyetleri -ıa.!

le Pekia, Nankin, KaJttoa'• lmr 
duldan yerh hiik6aetlere nt • 
men, Çin mim www -. vicUıu
nı, mü<:adde ve istlldiJ a§lwıı 
ntın al•mamq, istilA harlıia•e 
tam hezimetlerle kartıka11ıya sel 
mitti. 

İtle 1ıa zamanda, Tiençin gibi 
bntiyulı mıntakalarda, i§Cali al
tındaki Çin şehirlerinde, İnııil • 
tere aleyhine hareketler, nıı
yişler tertip ederek müzakereye 
lıapanmasım temiıa eylemlttlr. 
inciltereye, Çin milli hüktimeei
nin parumı ılütüt ı• ıp. ltir 
nevi ültimatom vwb•· Çbı ..UU 
lıuvvetleri param hhMa ...... 
Yemei göııteremlJH ı r-, J....
ya Çini iatllA a wtaffalı ala • 
eak... 

Mi ter ÇemlıeriQll, Avam Ka
--tlald beyaubMa, ı..cıı -
tere lrilktimetlnbı ..- pdıtaki 

alyuetiul dejlftirmlyeeetmı ••ti 

lk•mcı 

Ekmek mes~lesi 
(BIJftarajı J inci sayfada) 

kuz kuruştan verir, böylece bak 
kal ve tablakarlar ekmek başına 
yirmi beş para kar ederdi. Dün 
!ili muiıarıfirimiz tablakiırllrrm 

evlere ekmeği on kuruştan sat -
tığı, bakkalardan ekmek tedarik 
edilemediğini gormüştür. Bir fı
rıncı bu meaele ile meşgul olan 
muharririmize şunları söylemİf" 
tır: • 

•- Belediyeden ekmek fiatle
rini yükselmesini istedik. İste -
ğimiz yerine getirilmedi. Biz de 
fırınlardan başka yl.'rde ekeınlı: 

satmıyoruz.• 

Ekmeğini fırınlardan tedarik 
etmek mecburiyetinde kalan 
hak §iiyle anlatmaktadır: 

•- Fınn bize uzaktır. Bak • 
kalda ekmek bulamıyor, tabla • 
kardan ekmek alamıyoruz. Bazı 
fırınlar ötedenberi kapalıdır. 

Öğrendiğimize göre kapalı fınn
Jarın kiraları açık fırın sahipleri 
tarafından ödenmekte imiş.• 

Belediye §imdi fırıncılar trös
tüne mani olm* ~in çalışmak
tadır. 

Belediye konrtollerin kat'i w 
müsbet netice vermediğini gö -

rerek bu işi esaslı şekilde ısla • 
ha karar vrmif, faaliyete geç • 

miJtir.,Belediyenin bu teşebbü • 
sün tahakkuk edebilmesi için se 

nelerin geçmesi lazımdır. 
Buna nazaran İstanbul halkı 

bir lıaç sene daha ekmeğini bu

günlıü terait altında alıp yeme
ğe mecbur ltalacak demektir. 

•• 
Bir caSU$un 

davası 
Agır ceza mahkemesiJıde dün 

bir ·Casusluk• davasına ~am 
olunmuftur. 

Gızlı yapılan bu davanın suç
luları Dr. Fuat Sabit, İslam oğlu 
Süleyman Nuri, Bakır zade Rıza 
;ı3a1wd r. 
Dünkıi celsede, suçlulardan Rı

za Bakır tarafından mıldafaa şa
hidi olarak göslerılen B. Huseyın 
A§far ile Doktor Bayan Nadıre 
Sadi , e diş tabtbı Madam Ren
da dinlenmi§lerdır. 

Mahkeme biliıhare muta eaya 
kalmıştır. 

bir lisanla ulatmıfbr. Çin milli 
hüktimetinin par- sıfrıı iadi
retek bir İngiltere hükUıaeü. 
Çine yatmnq eWaiw .......... 
doları kayıp ve feda etmek -
ullyetlal aaaıl yiklıeeeltileeek? 

Nazi Ahnanya'uma, Japoa1a 
ile veni Iıir tiaıret maaJııedeli 
a1ıılİıe yaptJll aümaylt lıtlküıa • 
slizlfflr, Çlplıit, MYİZ, tokları 

•..ıan-J• .Almanlar, Japon 
malların• para venneder, ~ 
....... yaparlar. Bu .. uı, Po 
çee -ehrde wa yirliy
•ifti. Japonya • İtalya ticareti 
•e aynen 1Miyledir. 

iaıllttte - Amerika - Sevyet• 
ler, 1ıa işlerde Japonya aleyhiaa 
birlf1emeseler bile, mali 1ıalıru, 
Çin milli malıavemeti, Japonlan 
Çlndeki ııorluklaNan, iiılıi .. m • 
dan kurtaramaz, ,. 

ikdam 

E GENiŞ KADROLU GAZETE! 
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Nakledeıı: O A. 
-2-

- Deli mi oluyorum? diye mı
rıldandı. 

Birden kapı tırmıklandı, genç 
adam hemen rövolverini çeke -
rek kapıya doğru uzattı, on met
re kadar ötede bir adam duru -
yordu: 

-Mösyö. 
Mişel bağırdı: 

- Kim var orada? 
- O kadar hızlı bağırmayın, J... 

~eri girin ve beni bekleyin. 
- Fakat sen kimsin? 
- İyilik istiyen bir tip. 
Mişel tabancasını elinden bı

rakmıyarak geriledi, içeri girdi
ler. 

- Kırnsiniz, benden ne isti
yorsunuz? 

- Allah aşkına biraz yavaş .. 
aütiın kampı uyandırmak mı is
tiyorsunuz? Uyuduklarını mı 

sanıyorsunuz .. Şimdi bile bu ku
lübenin arkasında bizi gözetll
yen iki adam vardır. Bu sizi şa
şırtıyor mu? Neyse ismim Moris. 
Baska bir ismim daha var ama 
on~,öylememek daha iyi. Önce 
size şunu söyliyeyim ki arkada
şınız canlıdır. 

- Muandır mı? Demek canlı .. 
nasıl? 

- Oh, sa"1rmayınız .. O canlı 

ama vaziyeti hiç de iyi değil 

Fena halde hasta ateşten kafata
sı çatlıyacak. saçı sakalı uzamış 

bir halde .. Hapsedilmiştir. 
- Bu işte mühendis Şnağın 

parmağı mı var? 
- Elbette. o tuhaf bir adam

dır, simdiye kadar sizi yok et
medığine şükretmelisiniz. 

- Demek Muandır canlı, ne
rededir. Anladım, Şnag onu esir 
tutuyor. Nic:in? Ne sebeple? 

- Bu ~ok uzun, şimdi anlata
cak zaman vok. İşte kısacası bu. 
Geldil!im zaman. dört ay kadar 
oluyor, Mös,·ö Muandır buraday
dı. Epev zenginleşmişti. Bir ak
şam Şnag ile Muandır kavga et
tiler ve ortaklıklarını bozdular 
ve dostunuz cekildi, gitti. Bir 
kac: gün sonra yine geldi \'e son
daj aletler'ni almak istedi. Şnag 
l\luandırın bir altın madenı bul
du~unu biliyordu, onun için 
kendisine nrtak olduklarını ve 
hcrşeyi yarı varıya paylaşacak

larını söYkdi ve aletleri verme
dı. Bunun züerine bir kavga çık
tı Şna.gın adamlarından Ziniof 
adlı bir scr:eri de kavgaya ka
rı tı. Arkadasınızı yakaladılar 

ve hap,,.,tti!er. Ona bin bir iş

kence y ptılar, fakat altın ma
deninin ·rrirıi sövletemediler. 
Onu hala saklıyorlar. 

- O <imdi nı-rede? 
- Boradan üç yüz metre ka-

dar ilerde b;r barakada. Orma
nıı, içinde. Ziniof siz geldiğiniz 
gündenberi mahpusu bekliyor. 

Genç adamın kapıya doğru 

yaklastığını gören Moris: 
- Yoksa dedi, oraya gitmeyi 

mi dü5ünüyorsunuz? 
- Nirin olmasın? 

Fakat bu fenadır, onu kur
tarmadan siz de yakalanırsınız. 
Haklı <Öz Vernantın aklını ba

şına getirdi. Oturduğu yerden 
hic kımıldamadan duran adama 
döndü: 

- Bana niçin bu haberleri ver
dıniz dedi. 

- Çünkü ben onlardan tiksi
nivorum, bu alçak heriflerin a
rasına nic:in karıştığımı düşüne
rek kendime lanet ediyorum. 
Smıra Muandır mert blr gençti. 

- İçinizden hiç kimse onu mü
dafaa etmedi mi? 

- Evet, Bilidaş isimli mert 
bir çocuk bu ise karışmak istedi 
ama iki kurşunla yere serdiler. 

- Peki öyleyse Muandır ni· 
ye madenin yerini söylemiyor? 

- Tabii sövlemez, o biliyor kl 
susması kendi lehinedir. Çünkü 
sövler söylemez onu bir köpek 
!libi öldürecekler. Dikkat bir ey 
duvmadınız mı? 

Vcrnant nefesini ke;;erek din
ledı, dı;;arda ayak sesleri vardı. 

Tobancamı alınız, icinde al
tı kursun var. 
Morıs kuytu bir köşeye sak

landı, bu sırada kapı yumruk-

landı ve bir ses duyulduı 
- Vernant, ey Vernant,. Uyu

yor. 
Cevap alamayınca swıtu, lllo

ris mırıldandı: 
- Athanas da yanında, bu he· 

rif herşeyi yapabilir .. 
Mühendis sesleniyordu: 
- Vernant ... Vernant ... Allah 

aşkına açın, konuşacak bazı şey

ler var .. 
Mişel Morise yaklaştı: 
- Siı: pencereden çıkın. Beni 

bekleyin. Beraber Muandırı kur
tarır, kampdan kaçarız. 

- Olur, yalnız dikkat edin. 
Belki şüphelenmişlerdir. Neyse 
ben de göz kulak olurum. 

Adam pencereden çıktı, Ver
nant seslendi: 

' - Siz misiniz Mösyö Şnag? 
- Ah nihayet, uyanabildiniz .. 

Ne uykusu bu? 
- Açıyorum .. Şimdi. 

Üstünü başını dağıttı, saçlarını 
karıştırdı, ceketinin düğmelerini 
çözdü, kapıyı açtı. 

- Derin bir uy! ınuz var .. 
- Yarın için J.-.ı • • alıyo-

rum .. Bir şey mi ' 
- Uyumuyordum. S•n-Luide 

ziyaretler azdır Biraz ılf'Vezelik 
etmek için size geldim. İstemez 
misiniz'? 

- Aksine, oturunuz? 
- Oda çok karanlık, lambayı 

yaksanız fena olmaz. 
Lambayı almak icin arkasını 

döndü. Bu sırada bir silah patla
dı. Pencereden Morisin başı gö
ründü. 

- Havdi Vernant .. Buradan .. 
Çabuk. 

Mühendis: 
- Athanas diye bağırdı.. Ateş 

et.. Bırakma .. 
Ve kendisi de genç adama yak

laştı, fakat Vernant herşeyi an
lamıştı. Bir yumrukta herifi ye
re serdi ve kendisi de pencere
den dışarı fırladı. 

Moris: 
- Çabuk diyordu. bütün kuv

vetimizle kacalım . Gidip Muan
dırı kurtaralım. 

Dikenliklerin arasında koşu

yorlardı. Arkalarından Şnag 

haykırarak bütün kampı uyan
dırmıstı. 

(Devamı var) 

Fotoğraf tahliller ı I 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

Size kim olduğunul.u 
söyliyelim 
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H. Yeti.ştiri -
ci - Enerjik, 
azimkar, faka~ 

biraz asabi. Çok 

hassas. Kendi -

sii daima üs -

tün görmek is
tediğinden çok 
çalışkandır. Ça

lışır ve muvaf
fak olur. Atle muhabbeti fazladır. 
Heyecanlı şeyler okumaktan ve 
görmekten zevk alır. Muntazam 
çalışmasını sever. Azimkar rıı.

hu olduğu için başladığı işi so -
.nuna kadar ayni ciddiyetle takip 
eder. Hayatta muvaffak olacak 
bir tiptir. 
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Sarac~: tin Kan 
(Kadıköy ) -
Sevimli bir tip. 
Ar kad8'jları a -
rasında çok se -
\•ilir. Herkesi 
kendis:ne hay -
ran eden bir ha
li ,·ardır. Çalış

kandır. Çok has 
sa tır. Bu sebep 
ten pek çabuk 

t, mütees.ır olur. Fakat teessü
r~.1ü de gö,termek istemez. İ; -
t .. zamı da ;:,eıver. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

l kdam 'ı n 
hedi ye li 
anket i 

1 - Sinemayı niçin sever
sl.nlıı:? 

Z Haıııi artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdifiniz artistlerin ea 
çok hangi lıwıwılyetl t!l'i ı.. -
şunwıa gidiyor? 

S - Sinema yıldızları ara
sında Jiyinifleri ve tapr -
tarın ı, hattA hayatını taklit 
ettiltiniz artiıt var mıdır? 

4 - Herhanıi bir meşhur 
sinema yıldığmın, size caırip 

görünen hanci tarafıda? 
(Kazancı mı, tölıreti mi, 

ırüzeliiti mi ) 

* Ankete cevap : 

Samsun Bayan Seniha Er -
san yazıyor: 

- Sinemayı bir zevk oldup 
için seyrederim. Orada ıreçlr

diğim ilci saat benim en bot 
dakikalarımdır. 

Çünkü sinemadaki hi\diseler 
hakikat değildir. Bir roman -
dır. Bundan başka, sinemada 
nedense bütün ırüzellikler 

fantazi şekline giriyor. Ladrun 
Okamelya romanını düşünü -
nüz. Tiyatroya bakınız. Bi.r de 
sinemadaki vaziyeti tetkik e
diniz. Aradaki farkı görünce 
şaşırırsınız. 

- Sevdiğim şu veya bu llJ'

tist yoktur. 
- Giyinişlerini \'e hareket

lerini taklit etmeyi kendime 
yakıştıramam. 

- Sinema yıldızının cazip 
tarafı yoktur. Takdir edilecek 
tarafı vardır. O da san 'alidir. 

Eyüp Bayan Saniye Kamil 
,yazıyor: 

- Sineına~·a ha) ılırıın. Bu
rada Jıenı san'at. henı eser, henı 
de güzellik seyrediyorum. Mo
da sinemadadır. Güzel San'at
Ier sinenıadadır. Nihayet dün
yanın en büyük eserleri sine .. 
madadır. 

- En çok hoşuma giden san 
atkar Danyel Daryo. Simon 
Sinıon, ölen Jan Harlov, Jan 
Kravford, erkeklerden Robert 
Taylor'dur. Şirley Teınple'de 

çok hoşuma gider. 
- Taklit ettiğim yoktur a

ma.. Giyinişini beğendiğim 

vardır. Onlarda kadın yıldız -
lardır. 

- Sinema yıld ızının cazip ırö 
rünen tarafı bütün dünyada ta 
nınnıış olmaktır. Bunu bir de 
mali bakımdan tetklk ederse· 
niz ne büyük muvaffakıyet. 

Bir film 
Yasak edildi 

Fransız sahne vazii Marcel 
L.Herbier'nın yaptığı ve Fran
sız . İngiliz dostluğundan bahse
den .Samimi anl8'jma. adlı film 
İngiliz sansürü tarafından yasak 
edilmiştir. 

Bu.. hakikaten hayret verıcı 

bir haberdir: Çünkü filmde, bir 
asırlık İngiliz - Fransız münase
betleri gayet ölçülü ve bitaraf 
bir şekilde nakledilmiş ve baş 

roller, istidatlı aktörlere veril
miş bulunuyordu. Bu kararın ve

rilmiş bulunuyordu. Bu afi. ü'ı 

rilmesine sebep, Fransa 'da bilin
miyen, fakat İngiltere'de bir ka
nun kadar sıkı tatbik olunan bir 
adettir. Filhakika İngiltere'de, 

Kral hanedanının son üç nesline 
mensup şahsiyetlere ait roller, 
tıyotro sahnesinde veya beyaz 
perdede temsil &lilmez. Bütün 
İngiliz filmleri de kraliçe Victo
ria'ya kadar gelir, fakat daha 
ileriye geçemezler 

İşte İngiltere'deki sansür ko· 
mieyonu, kararını verirken bu 
ananeye istinat etnii~tir. Film 
esasen Bukingham sarayında va-

t KD Altr-

Amerika kadın cemiyetleri bütün 
filmleri tetkik ediyorlar 

Bu cemiyetlerin af aroz ettiği sinema yıldızı 
meslek hayatına veda eder 

-
j 
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Herkesin takd ir ettiği Fransız yıldızı Danyel Daryo 

Amerikada bırçok birlikler, 
cemiyetler ve kulüpler vardır ve 
bunların, milyonlarca kadın aza· 

sı olan birçoğu da, fazileti ve ah· 
lakı korumıya uğraşırlar. Bu gi· 
bi birliklerin memleket umum! 

efkarı üzerindeki tesiri çok bü
yüktür. Bunlar, iıdeta, memle
ketin bir nevi vicdanıdır. Bazan 
yaptıkları işlerde çok ileri gider
ler, fakat nüfuzları o kadar bü

yüktür ki, sinema endüstrisi gi
bi, ilk bakışta serbest gibi görü
nen bir endüstri şubesi bile on· 

\arın tesirlerinden kurtulamaz. 
İşte size, bu gibi cemiyetlerin 

kudretlerini gösteren birkaç mi
sal. Resmi hiç bir müeyyidesi ol
mamakla beraber bu nüfuz ve 

kudretin boş laftan ibaret olma
dığını da bu misaller göstere
cektir. 

* Şi$filan Konıik Fatty en meş-
hur yıldızlar arasında idi. Başı
na gelen rezaletli ve hususi ma

hiyette bir iş yüzünden, kadın 

cemiyetleri ona boykot yapmı

ya karar verdiler. 15 gün sonra 
işsiz kaldı. Altı ay sonra, serseri 
oldu. İki sene sonra da öldü. 

11-
Sex Appea!• kelimesi Klara 

Bow için icat edilmiştıı·. Bu gü
zel artist, biraz <karanlıkça. bir 
hayat sürüyordu. Kadın cemi
yetleri onun meslek hayatını 

bozmıya karar verdiler. Bugün 
Clara Bow mütevazı bir otele sa· 
hfptir. 

* S'ınıone Simon hakkında bir 

( 

pe Bradna'nın ilk öpüşmeleri a
kişleri halfi. bitme~ olan gü
rültülere sebep olmuştur. 

• 
Bu cemiyetler hazan da biri-

birlerini seven insanların evlen
melerini talep ederler. V aktile 
Carole Lombard'la Clark Gable'l 
evlendirdikleri gibi, şlmdi de 
Annabella ile Tyrone Power'i 
evlendirmişlerdir. Belki de ya
kında Barbara Stanwyck'le Ro
bert Taylor'u evlendirecekler. 

• Bütün Bunlara mukabil, Mae 
West ne yapsa ses çıkarmıyorlar. 
Çünkü, cemiyetlere göre o .tabii 
bir kadın. dir, seyircileri baştan 
çıkarmıyor. Halbuki, öteki ar
tistler onun gibi hareket etme
dikleri için, kendilerini bu fazi
let ve ahlilk bekçilerinin yıldı
rımlarından koruyamıyorlar. .. 

On!arııı nazarında boşanmak 
da büyük bir cürümdür. Karını
zı boşadınız mı, ona bir nafaka, 
daha büyük, dalma daha büyük 
bir nafaka bağlamıya mecbursu
nuz. Laurel de, bu yüzden iflas 
edenlerin ilki değildir. 

* Loreıta Young sevdiği adamla 
evlenemiyor. Çünkü vaktiyle ko
casından ayrılmıştır ve cemiyet
ler onun yeniden evlenmesine 
izin vermiyorlar. Bunun bir se

bebi de Loretta'nın günün birin. 

de bir gazeteciye, kendisinin so

fu bir katollk olduğunu söylemiş 
bulunmasıdır. 

Çocuklara 
Tarzanlık 
Dersi veri-

liyor 
J ohnny Weissmuller, geçen· 

!erde Brentwood'da yeni bir eve 
taşınmıştır. Artist yeni ikamet
gahına yerleştikten sonra da 
mahalle halkı arasında müthiş 

bir •inkılap• olmuş, civarın bü
tün çocukları, Tarzanlık. oyna
mağa başlamışlardır. 

Bunlardan bir tanesi, yüksek 
bir ağacın dallarının çatal teşkil 
ettikleri noktada kendisine bir 

de güzel kulübe yapmıştır. Fa· 
kat çocukların en ziyade hoşlan
dıkları şey, ağaçtan ağaca seya

hattir. Bu yüzden Johnny Weis
smuller geçen gün garip bir mü-

• 
racaat karşısında kalmıştır. 

Artist evinden çikınca, bir ka
dınla karşılaşmıştır. Kadıncağız 

ona: 
- Çok rica ederim, demiştir, 

oğluma ağaçtan ağaca nasıl at· 
!anacağını bir kere öğretiverin, 

Çünkü acemilik yüzünden düşüp 
bir yerini kırmasından korkuyo
rum. 

Johnny bu talebi yerine getir
~tlr. O gün bugün, Eddie adlı 
bu çocuk, .Tarzan'ın talebesi> 
sıfatiyle, arkadaşlarından büyük 
bir hürmet görmektedir. 

Güzel ıresı m ıer 

. 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÖU -

l:Q. 19.74 m. 15195 Kes. %0 Kw. 
P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

5 Ağustos Cumartesi 
Saat 13.30 Program. 

Saat 13.3ö Türk müziği 1 
Bayati peşrevi, 2 - Rahmi Bey: 
Bayati şarkı (Gül hazin sünbül 
perişan), 3 - Salfilıattin Pınar: 

Bayati şarkı (Delisin deli gön
lüm,) - Mustafa Çavuş: Baya
ti şarkı (Canımın tezdil sabre
demem), 5 - Tanbur taksimi, 6 
- Halk türküsü (Ey serenler 
serenler). 7 - Saz semaisi, 

Saat 14.00 Memleket saat a -
yan, ajana ve meteoroloji ha -
berleri. 

Saat 14.10 - 15.30 Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.36 Müzik (Kıiçük or -

kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
Brahmıı: Macar dansı No. 14, 2 
- Spero Kochmann: Ebedi ar -
kadar, 3 - Franz Königschoiler: 
Tirol enterınczzo, 4 - Frederik 
Hippmann: Seyahat şarkıları 

(fantazi). 
Saat 19.19 Türk müziği (İnce 

saz faslı). 
Saat 20.00 Memleket saat aıya 

rı. 

Saat 20.00 Temsil. 
Saat 20.40 Ajans ve meteoro

loji haberleri. 
Saat 21.00 Türk müziği (Eski 

eserlerden mürekkep program). 
Saat 21.40 Konuşma. 
Saat 21.55 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 22.00 Haftalık posta kutu-

su (Ecnebi dlllerde). 
Saat 22.30 Müzik (Operet ve 

saire - Pl.) 
Saat :13.00 Son ajans haberle

ri, ziraat( esham, tahvil!t, kam -
biyo - nukut borsası (Flat). 

Saat 23.20 Müzik (Caııband -
Pl.). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

Diplomatlar 

Ve • 
sınema 

Diplomatlık insanı bütün mes
leklere eriştirebiliyor. 

İngiliz hariciye nezaretinin en 
yüksek şahsiyetlerinden biri olan 
Sir Robert Vansittart, Ludwig 
Bağdat hırsızı adlı filmin muha
verelerini yazmakla meşguldür. 

Vaktiyle birçok şiirler ve pi· 
yesler yazmış olan Sir Robert 
Vansittart; şark işlerinde müte

hassıstır, çünkü vaktiyle İran 
elçiliğinde ataşelik yapmıştır. 

İngiliz diplomatlarının en mü· 

himlerinden birinin, bir filmin 
muhaverelerini yazması, hayli 

şaşılacak birşey olsa gerek ... Fa
kat, siyasi vaziyetin gergin oldu

ğu }:ıugünlerde, insana bir ferah· 
lık hissi de vermiyor değil ... de

mek ki Sir Robert Vansittart va
ziyeti o kadar vahim görmüyor
muş. 

Acaba öteki devletlerin, bil
hassa totaliter devletlerin hari

ciye nazırları ve diplomatları da 

böyle bir işe ne zaman başlıya
caklar? O vakit, siyasi ufuktaki 
gerginliğin tamamen geçtiğine 
hükmedebiliriz. 

.................... ---
çok hikayeler, bu arada da gizli 
bir kapı ile altın bir anahtar hi
kayesi anlatılıyordu. Bir ara et
rafında öyle tehditler yükselmi
ye başladı ki, zavallı artist, tec
rit cezası verilmeden önce Ame
rikayı terkedip selameti Fran
sa'ya kaçmakta buldu. 

* Kadın sinema artistleri. muay- • 

1 KD A Mi 

lı En geni, İ 
En doğru 1 yen bir yaştan önce filmlerde 

öpüşemezler. Jean Parker bu 

.hak• ı henüz elde edebilmiştir. 
Fakat 16 yaşında olan Deanna 
Durbin 'le 18 yaşında olan Olym-

!ide kraliçe Mari'ye gösterilmiş 
bulunuyordu ve o, bazı sahneler 
için bir takım ihtirazi kayıtlar 
dermeyan etmişti. Her halde bu 
husustaki kati karar, hükümdar
lar tarafından verilecektir. Deanna Ourbln 

Haberleri 1 
Verecektir 1 

ikdam memleketin vel 
gUzel h avadis gazetes

1
1 

olarak yakında, delil· 
t ik bir tekllde l ntltaraı 

'I bazııracak 1 
, .......... 41 .......... _ 
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Fransız mütehassısı fngiliz Bahriyelileril 
üçüncü defa çağrıldı yapılan maç 

Hadiseli 
Maç 

Hakkında 
Yattan saraya dönüşteki kati muayene ve Bahriyelilerimiz oyunu 

1- O kazandı 
Henüz hiç bir karar 

verilmedi tedavi için fikrine, ihtisasına 
müracaat olunuyordu Son Demirspor - Ga.atasaray 

maçında hakem Tankın Demir
. spor kalecisi tarafından yum -
' rukla yaralanması nE>ticetıinde 

tatil edilen hadiseli maça ait ha
kem raporu Genel Direktörlük
ten yüksek hakem komi~ine 
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Musaade etmezlerse o zaman 

tabiatile Ülkunün de saraya gel
mesi, oradaki dairede oturması 
gzımgeilr? 

- Tabii!. .. 
Üçüncü çeşit fikri ortaya atan

lar da Ülkünün şimdilik yatta 
bırakılmasına taraftar olanlar -
d•: Bunlar. çocuğun yatta kalma
sını maksada mU\·afık buluyor -
Jar, fikirlerini münakaşa sıra -
.ıncta şöyle müdafaa ediyorlar -
dı: 

- Çocuk yatta kalırsa, Ata -
•.ürkün sarayda tedavi istirahat 
;nüddetince yakında bulunur. De 
niz havasından da istifade eô.er. 
Onu avutmak için sarfedilen gay 
retlore de lüzum kalmaz. Atatür
kün seyahate çıktığını söylemek 
k8fidir. Bir müddet sonra, Ata
türk hastalığın bu şedit devre -
sini atlatınca çocuğu saraya ge
tirmek, orada Atatürkün yüksek 
huzuruna tekrar kavuşturmak 

mıimkün olur. 
Fikirler böylece üç kısma ay -

rılmıştı .. Bunlardan en tercihe 
değeri ~üphesiz ki, Ülküyü An -
kara:r,a göndermek\,, 

3araya beraber götürmiye ta
raftar olanların iddiaları tama -
men yersizdi. Çünkü bu takdirde 
Ebedi Şef, rahatsızlıkları devam 
ederkea de onunla meşgul ola
cak. diğer taraftan çocuk, Ata
türkün hastalığile küçük kafa
sını dol:luracak, daima bir mev
zu etrafında konuşmak ~stiye -
cekti.. kı, yatta bu hep böyle de
vam ediyordu. 

Ankaraya gönderildiği takdır
de. Ülkü bunu kendi ebeveyni -
nin istanbuldan Ankaraya dönü
şiıne verecek, ve bu tabii mecbu
riyete katlaınaca.k. Atatürk iyile
şince onu tekrar getrimek kabil 
o~acaktı. 

Üçüncü fikri değil kabul etmek, 
akla getirmek bile manasızdı. .. 
Çocuk ne diye yatta kalsın? .. Ma 
iyet halkı saraya giderken Ül
kü ile annesinin yatta yalnız 

başlarına kalması manasız bir 
hareket olurdu. 

Binaenaleyh enine boyuna mü 
nakaşa Edilen bu mevzu nihayet 
ikindiden sonra bir karar!a ne
ticelendi. Karar şuydu: 

Küçük Ülküyü Ankarnya gön
dermek ta.<avvurunu Atatürke 
arzederek bunun müsaadesini al
mak! 
Maruzatı kim yapacak, müsa

adeyi kiım istirham edecekti? Bu 
noktada yine ayrıca görüşüle -
rek kararlaştırıldı. Tabii bu se -
ferki müsaade ricasıni doktorlar 
yapmıyacaklardı. Çünkü bu, sıh
hi bir lüzum için istenilen nakil 
işi gibi bir mesele değildi. Bu iş 
için de Atatürkün hususi tevec
cüh ve iltıfatlarına mazhar olan 
kura dahil Jki kişi intihap edil -
di. 

Bu zevat akşama doğru Ebe -
di Şefin, dairesine gidecekler, 
saraya 2vdet için alınan tertibatı 
Atatürke teferrüatiie arzedecek
:er, bu meyanda ayni hadiseye 
müteferri sayılan Ülkünün An -
karaya gönderilmesi lüzumunu 
da yuce ha-taya arz ve izahla mü
saade buyrulmasını rica edecek
lerdi. 

Gün ilerled.kçe, öğle vakti ara 
\"ermiş olan mevzii kriz y:ne art
mağa başlam ş. hararet yüksel
miye, başağrısı ve hava ihtiyacı 

Atatürkü ralı ıtsız etmiye de -
\'amda bulunmuştu. 

Heki:nler EbPdi Şefin daıresin

de Büyük Ata ·a biraz olsun şi
fa nrmek mak;adile kan, ter i
çınoe ugraşıyor ar, masaj gibi. 
frıks.yon gibi ıbbi fizik tedbır
leıle yattan a; ı ıl a saatine ka
dar sıhhi \·azi~ e in ağır1 aşman1a-

sını temine çalışıyorlardı. .. 
Ebedi Şef, hafif bir inley işle 

ıztıraplarını ifade ediyorlardı .. 
Dairede ağır bir yeis havifiı, ade
ta bu ıztırap vaziyeti yüzünden 
her kalbi ürperten b•r kabus te
zahürü hakimdi ... 
Akşama doğru Ebedi Şef, ha -

fif bir dalışla uykuya vardı. He
kimler Atatürkün nabız ve te
neffüs \'aziyetin: kontrol ederek 
dalışın koma olmadığını uyku 
halinde bulunduğunu memnuni -
yetle görerek ayaklarınm ucuna 
basa basa daıreyi terkettiler. 
Tekrar güvertede birer koltuğa 
yerleşer~k haı·anın kararmasını, 

,gecenin basmasını, saraya dö -
.nüş saatinin gelmesini beklemi
;ye, aralarında da bu mevzu üze
rinde ve tedavi vaziyetleri hak -
kında konuşmalar cereyan ettı. 

Müda.vi hekimler, profesör 
.F:issingen'in bir defa daha celbi
.ne liızum görüyorlar, sarayda ya 
pılacak tedavide bu cihanşümul 
şöhreti haiz Fransız mütehassı
sınııı tercıh edecegi tedavi siste
mini anlamak isti~·orlardı. 

Fissingen'in getirilmesi çok mu 
vafık ve o ıın için adeta bir lü -
zum halinde telakki edilecek ye 
rinde bir fikir ve karardı. 

Buna hiçbir hekim itiraz et -
medi. Yanlarında bulunan Riya
seticümhur maiyetine dahil nü -
fuzlu zevat ta ayni fikri tasvip 
ve tasdik ettiler. Umumi katip 
Hasan Rızaya başvurarak bu lü
zumu anlattılar. Ve Fissingrn'in 
celbi için !azımgelen hususların 1 
teminini rica ettiler. 

Fissingen ıiçüncü defa bu su -
retle çağırılıyor, ;·attan saraya 
dönüşteki kat'i muayene ı·e te
davi için fikrine, ihtısasına mü
racaat olunuyordu. 

(Arkası ı:ar) 

Üç gündenberi ~~nrimizin mi
safiri bulunan dost İngiliz filosu 
futbolcüleri dün donanmamızın 

teşkil ettiği futbol takımımızla 
Fenerbahçe stadında üç bine ya
kın mümtaz bir seyirci kütlesi 
önünde bir futbol maçı yapmış -
tır. Bu müsabakayı seyre gelen
ler arasında İngiliz filosuna men 
sup birçok yüksek rütbeli sübay
lar \'e filotilla kumandanı Ami
ral Mehmet Ali de bulunuyordu. 
Saat 17 de sahava çıkan iki mil-

Yuzme müsabakalarına 
bugun devam edilecek 
İstanbul su sporları Ajanlığı 

tarafından tertip olunup geçen 
hafta başlanan bölge yüzme bi -
rinciliklerine bugün de Beşik -
taş havuzunda deı·am edilecek -
tir. Büyük biı' intizam içinde ce
reyan etmekte olan bu müsaba -
kaların bugünkü karşılasmala -
rında bilhassa Türk bayrak ve 
1500 metrede müsabı!klarııı yeni 
birer rekor yapmala,·ı çok nıuh
temel bulunmaktadır. 

ı le.in denizcilerinden müte~ekkil 
futbolcüler halk tarafından şid
detle alkışlandılar ve büyük le -
zahüratla karşılandılar. 

Şehir bandosunun çaldığı İrı,gi
liz ve Türk milli marşlarından son 
ra İngiliz filosuna mensup bir ha 

kemin idaresinde oyuna başlan
dı. İki taraf ta cidden güzel ve 
sportmence bir oyunla biribirle-

rini yenmek istemiyorlardi. İlk 
haftaym kar9ılıklı ve mütevazin 
bir oyundan sonra golsüz olarak 
bitti. 

İkinci haftaymın üçüncü da -

kikasında bir fırsat yakalıyan 

Türk d.>nanması futbol takımının 
sağ açığı güzel bir vuruşla gü -
nün golünü yaptı. Bu golle bera
ber dost İngiliz takımı hakimi
yeti ele aldıysa da bunda mu -

vaffa.k olamıyarak yine oyun us-

1ünlüğünü bize bıraktılar. Ve 

maç on beşincı dakikadan itiba

ren tamamen müsavi hücum -

!arla ve cidden güzel ve heye -
canlı hamlelerle devam etti. Ve 

neticede donanma takımımız ı -·O 

galip geldi. 
Maçtan sonra Amiral Mehmet 

Ali İngiliz takımı kaptanına bir 

İngiliz bayrağı ile blf kupayı gü
nün hatırası olarak verdi. Ve bu 

güzel jesti seyirciler şiddetle 

alkışladılar. Halk heyecanlı teza

hürat yaptı. Ve bundan sonra da 

tribünlerde bulunan seyirdlere 

limonata ve pasta ikram oluna -

rak iki milletin denizci sporeu -
!arı beraberce sahadan ayrıl -
dılar. 

tevd'.İ edilmi~tir. . 
Hakem komitesi Tarıkın ra -

poruııda bazı noksanlıklar ol -
duğuna kani olacak raporun tav 
zihini istemış ve maçın karoı -
rıııın kabul edilmemesi y\lzün -
den mi yoksa yaralanma hadise
si hasebrle sıhhi vaziyetinin ma
çın devamına imkan bırakmadı
ğından mı tatil edildığinin tas -
rihini talep etmiştir. 

Hakem Tarık bu husustaki ra
poruna noktai nazarını ilii.ve et.
tikten sonra komite maçta De -
mirspor kalecisimn 1 ıakemin ka
rarını kabul eımediğiııe kanaat 
getirdiği takdirde ma.çın JJemir
spor aleyhine hükmen mağlübı
yetle neticeleneceğine aksi hal
de yani hakemin sıhhi vaziyeti -
nin ademi musaadesi ha•ebile o
yunun tatil edilmi~ -0iduguna ka
naat getirdiği takdirde de mu -
sabakanın yeniden yapılmasına 
hükmedecektir Her iki halde de 
ikinci müsabakanın yapılıp ya -
pılmıyacağı hakkında henüz ve
rilmiş veya düşünülmüş bir ka
rar mevcut değildir. 

--o--
Hakem Tar ık yeniden 
muvakkat rapor aldı! 
Son Dmırspor - Galata>H1ray 

maçında Demirspor kaleci ve 
kaptanı tarafından yumrukla ya 
ralanan hakem Tankın yaraları 
henüz !iyileşmem!litir. Tank 
dün de Haydarpaşa nümune 
hastanesine giderek müddeti bi
ten muvakkat raporun yerine 
kat'i raporunu almak üzere ye -

niden muayeneye tiıbi tutulmuş 

tur. Tarık'ı muayene eden dok

torlar henüz yaranın tehlikesinin 

devam ettiğini ve gerek dişler 

ve gerekse çene kemiği üzerinde 

bir iz bırakacağını düşünrek 

kat'i raporu verememişler ve 

yeniden bir haftalık muvakkat 

rapor vermişlerdir. Adliyeye in

tikal etmiş ye ilk hazırlığı ikmal 

olunmuş olan bu davaya kat'i ra

porla beraber başlanacaktır, Ta

rık'ın ikinci muvakkat raporu 

· Necdet hakkındaki kanuni lıü -
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W sokmaktadır. 

Hakem Tarık'a Genel Dtrek -!5! -
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ği ve aynı zamanda davayı takip 

için de tutacağı avukatın ücret -

!ermin tamamen tesviye oluna
cağı bildirilmiştir. 

Bay Abdullah hakem ko
mitesi başkanı oldu 

Eski bölge futbol ajanı ve ha 

kem komitesi başkanı Bay Ab-

dullah bu sene İstanbulda kuru-

lan ve Fethi Başarandan inhilal 
= ilanını iKDAMA ; 
= ~ kanlığıııa inha edilmişti. 
§ - Genel Dırektörlük \"e yüksek 

eden bölge hakem komitesi baş -

: veren çok kazanır = ::::: k::'.:~ ... ,b:::"::.: 
_ fa. ri olarak seçılme;ini muva-

"§. fık göre1<'k İstanbul bölgesine 
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_Yazan: Rahmi Yağı~ 

TURGUT REİS 
Rozetta müslüman 
olmağı kararlaştırdı 

Turgut Reis bu güzel Sicilya inci
sini Kanuniye takdim edecekti 

- 48 -
hasaraya başlarız. 

Demi.ştı ... Fakat Turgudun ge
cikmesini fırsat sayan ihti;yu: 
ve muhteris vezir buna itiraz et
miş: 

- Bunca doniWUTl& ve cenk e
rini, bir korsanı bekleınıye mec
bur etmek akıl kim değildir. He 
le biz muhasaraya başlayalım, 

o, gelırse işi, kumandayı kendisi
ne devrederiz. Ben yarın karaya 
asker dökmiye başlıyacağım ce
vabını vermişti. 

Ertesi sabah, 20 mayısta ilk 
kademe olarak 20,000 kiiilik bir 
kuvı·et ve şahı, darbren, Kolom
burna, balyemez toplarından mü
rekekp 200 topluk bir ateş kud -
rE>ıi buraya ihraç edildi .. Elm ka
lesi ateş altına alınarak muhasa
raya ve bilfiil harbe başlanıldı. 

Piyale Paşa, Tuııgut gebneden 
harbe başlamayı menedemediği 
için bunun neticesınde eğer mu
vafakıyetsizlik mevzubahı; olul'
sa kellelerini kaybetmek tehli
kesi karşısında kalaoaklarıru dü
şünüyoı", Elm kalesinin bombar
dımanına ayrıca donanma ile de

nizden de yardım ediyordu. 
Muhasara devam ederken Tu.r 

gutta Maltaya doğru yola koyul
muş, güzel Rozettanın: 

- Nereye gidiyorsun? 
diyişin~ daha fermanı aldığı ge
ce çetin b;r taYırla: 

- Maltaya! 
Narasile ce\•ap \'eren yiğit Tur 

gut kendi hayatına mal olan bu 
son seferine doğru bütün hızile 

ilerliyordu. 
Rozetta Turguda çarçabuk gö

nül kaptırmış, ummanlarda ken

di gücile kendi iradesini yürüten 
yiğit Türk korsanına çıldırasıya 
aşık olmuştu. 

Reis baştardasında Turgut 

ufku gözetliyerek yol alırken Ro
zetta her an yarunda bulunuyor, 
Turguda muhabbet dolu görelr

le bakarak aşağıda, oturaklarda 
korseliğe başlayan kendi donan
ma zabitlerile yaptığı mükayese

lerde Turgudun her hareketini 
onlarınkilerle ölçülmez bir farkta 
bulunduğunu çekinmeden yüzle
rine söylüyordu. 

Malta.ya yakla~ılıyordu .. Hazi
ranın ilk günleri, Akdenize mah
sus ve bir aşk havası ve ılık bir 
meltemin geliştıirdiği fevkal~de
lik içinde geçiyordu. 

Bir akşamdı. Yiğit Turgut gö

nüllüsü Rozetta ile 6ıirlikte ye -
mek yerken genç kız dirsekleri
ni masaya dayadı, başını biribi
rine parmaklan geçırilııw; elleri-· 

nin üzerine yan yaslayarak hay
ran hayran baktıktan sonra sor
du: 

- Gemide imam var mı? 
Turgut birdenbire bu sorgu -

nwı mahiyetini kestiremedı, göz

lerini Rozetta'nın birer kadife 
yumuşaklığile göz ve gönül okşa

yan bakışlarında dınlendirerek 

karşılık Yerdi: 
- Var. Ne olacak? 
Rozetta ayni tavrı muhaf.;ıza 

ederek konuşmaya devam etti: 

- Ben müslüman olacağım! 
Akdeniz korsanlarının !ürele

rinde isiamlığı kabul eden esirler 
bir lev~nde verilir, hürriyetine 
ka,·uşurdu. Turgut, RozE>ttayı 

har·kulade güzel bulmak, onu 

se,·mekle beraber bu nadide Si

cilya ıncisini padışah Kanuniye 
hediye etmeyi kararla§tımı.ş. genç 

kızın apaçık aşkını if a etmesı
ne ragmen ona menfi ce\·ap ,·er-

miş, tasavvurundan da bahset
memiftL 

Fakat, fU anda Rozetta'nın müs 
lüman olmağa kalkışı, genç kı -
zın arzw;unu tatmin etmek, Tur
gudun obnak gayesile yapılmış 
bir hareket giJ:ıi te!Akki edile -
ceği muhakkaktı. Turgutt.a bu
nu böyle saydı: 

- Dininden memnun <ieği\ mi-
sin Rozetta? ... 

- Hayır! 

- Hayır mı; sebep? 
Rozette. masanın yanından kaile 

tı ... Ağır ağır Turguda yaklaş -
tı, anlattı: 

- Sebep mi? vveli, Müslü -
manların hareketlerini yakından 
görmek fırsatını bulduğuma şu 
esirliğimde, bu dinin çok yük
sek akideler ve çok insan! dü • 
şüncelerle tesis edilmiş olduğu
nu anladım. Bu dini seviyorum. 
İnsanın, kendisine ho gelen, 
kendi kafa ve gönlüne uyan fi
kirlere, ldet ve te!Akkilere kar

şı hissettiği derin incizap, bu, 
din sevıgisi beni Müslümarı ol -
mağa sevkettL İkinci sebebe ge
lince: 

Rozetta durdu. Turgudun es -
mer ve iri boynuna ellE>rini ke
netledi, ağzını demir bünyeli, 

yiğit yapılı rei6.:n kulağına yak
laştırdı., İlık nefesini Turgudun 

gılr sakalları arasından geçirte -
rek ateşli bir sesle kulağına fı

sıldadı: 

- Seni seviyorum Turgut ... 
Turgut, hafifçe tebessüm etti... 

Sonra, Rozetta'nın kendi boy -
nunda kenetlenmiş kollarını el
leri çözerek ayırdı. .. Genç kızın 

, çenesini oqadı, ilave etti: 
- Birinci sebep i.yi ve yerin -

de... Buna bir diyeceğim yok. 
Fa.kat ikinci sebebe gelince: Gü
zel Roretta evvel! şunu düşün

men lii.zım ki, ben yaşlı bic ada
mım. Senden büyük kızım var. 
Evliyim. Kızım, Cezayir beylerbe 

yi ve Barbaros kaptanın oğlu Ha
san Paşanın karısı. .. Böyle evli 
ve yaşlı bir adam için senin gü
zel ağzından çıkan bu ketime: 

- Seni seviyorum! 
Sözü muhakkak Jci., dünyanın 

t!ll büyük hazzini meydana getire 
cek bir öğünç sayılll'bilir. Fakat 
ben sana itidal ve hislerinde da
ha fazla bir itidll tavsiyesinde 
bulunacağım.! 

Rozetta günlerdir ayni şekilde 
reddedilen sevgisine Turgudun 
ne çetin bir gönül savaşile ceıvap 
.verildiğinin farkında değildi. .. 
Bu hareket ve bu cevap onu yeni
den derin bir yese kaptırdı. 

Güzel yüzünde bir hüzün 
(Arkan var) 

n-KoAM-! 
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reu KALBE KELEPÇE VURMALIİ 
• • Çeviren: lskender F. Sertelli 

Trende biri vuruldu' 
Klara bunun bir polis hilesi oldu
ğunu düşünerek yavaşça kom

partımandan kaçtı. 
- 52-

KlaTa o gün bir kotra kiTaladı 1<f ftmanda gizli bir maksatla do
la§mağa başladı. 

Klara bambaşka bir kiyafete 
girmişti. 

- Artık beni ne o çocuk, tey
zesine benzetebilir. Ne de polis 
izimi bulur. 

Diyordu. 
Odasında fazla kalmadı. Mer-

ılivenlerden iruneğe ba§ladı. 

Akşamdan evvel yine odasına 
dönecekti. 

- Bobiyi arıyacağım, bula -
mazsam gece oda:rrnla bulunma
ğa mecburum. Bu gece Nellinin 
gelmesi muhtemeldir, diyordu. 

: Klara, kendi benzerinin tevki-_ 

·finden çok memnun olmuştu. 

Merdivenden inerken, birden

bire kar~ısına yine o çocuk çık
tı: 

- Mis, siz teyzeme benziyen 

kadın değil misiniz? Ne çabuk 

kıyafetinizi de~tirdiniz? 

Klara birdenbire şaşaladı: 

- Demek ki, ma'kyaj beni de 

ğiştirmiyor. Yahut bu çocuk be
ni takip ediyor. 

Bu çocuk on iki yaşlarında 

vardı. 

Belki de polise mensup bir 
çocuktu. 

Klara birdenbire şüphelendi.. 

Çocuğun göğsüne bir tekme 
vurarak yere yuvarladı ve üze

rinden atlayıp geç i. 
Ç<>cuk yeıe yuvarlanınca canı 

yanmıştı. Klaranın arkasından 

acı acı bağırdı: 

- Siz nereye gitseniz, hangi 
kılına girseniz !tanırım, Mis! 

Teyzeme o kadar benziyorsunuz 
ki.. 

Klara bu sözleri işitince: 
- Tahminimde alda;ımamı 

şım .. 

Diye mırıldandı. Sokağa fır -

ladı. Derhal bir otoya allıyarak 
istasyona gıttı. 

Klaı a. Bobıyi bulmak için 
Bans Ko ·ti~e gıtmcğe karar ver

mişti. 

- Acöba paraları boş yere Bo

biye kep•ırdım mı? Fakat, bu a

d~ bana çok sadık göründü. 

Herha de bir kere kendisini gör
meli> ın .. 

Diyo ·uu. 

Bobi kendısine ihanet ede~ek 

bır ad"ın değı!<li. Son gece o , 

dn;ında geç"rdıği dakıkaları ha

!trladıkça. 

-- 11~. ır. ha vır, Bcbi bana fe
nahk yapamaz. 

Diye söylen.yvrdu. 

Ltas -ona tam vak•;nde gel -

miştl. 

Bays trtni hareket etm~k üze
re idiı. 

Klara birinci mevki vagonla
rından birine atladı. Ve tesa • 
düien girdiği kompartımanda 

eli tabancalı bir adamın koltuk
ta yatmakta olduğunu gördü. 

Buradan başka boş yer yak • 
tu. 

İlkönce dikkatle baktı .. 

Koltukta boylu boyunca yatan 

adamın göğsünde kan lekeleri 
vardı .. 

Ve tabancası elinde duruyor -
du. 

Klara tereddütle içeriye gix -
di. 

Karşıki koltuklardan birine o

turdu. 

Gözünü yatan adamdan ayır

mıyordu. 

V o sırada koridordan geçen 

biletçiyi çağırarak: 

- Burada bir adam kendini 

vurmuş .. görmediniz mi? 

Diye sordu. 

Bifotçj şaşırdı. 

Tren hareket ediyordu. 

Memur derhal (tehlike) zilini 

çekerek treni durdurdu. 

Bu adam da kimdi? 

Memur tehlike zilini ÇE'kince 

herkes pencerelerden: 

- Te \rar? 

Diye bağırışmağa başlamıştı. 

l\1emur düdük çalarak: 

- Bir adam intihar etmiş. 

Diyerek istasyon memurlarını 

hadisedE'n haberdar ediyordu. 

Klara, bir an içinde şu kararı 

vardı: 

-· ~vaşça kompartımandan 
sıvışmak. 

Zaten başka türlü ne yapabi
l lirdi? 

Biraz sonra memurlar geHnce 

kendisinden şüphelenecek değil

ler m.ydi? Kfara o zaman nasıl 

kaçacaktı? 

Korıdor kalabalıklaşınca Kla

ra da birdenbire kalabalığa ka
rış1nışt1. 

N.hayet biraz sonra vagondan 

inerek istasyona daldı ve salon

dan salana geçmek suretile -ak

ltndan geçmiyen bu tehlikeden 

de- kolayca yakasını sıyırmağa 

mu,·affak oldu. 
Klara: 

- Başımda buglin binbir !eliı

ket dolaşıyor. Keşke sokağa çık

masaydım .. 

Dıye söylenerek is' asyondan 

maklaştı. 

Klara c gün Bay• köyüne git

mekten vazge;-'T!ışti. 
( A rkıı.sı var) 
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Yamyamlar 
arasında 

Afrikanın ortasında (Çad) gö
lü ile Cenupta Bwıiman'ların o

turduğu yerlerde ve büyük çöl
lerin kenarında steplerde otu -
ran Afrikaılar arasında bir çok 
yamyamlar vardJ. 

Bu yamyamlar, başka kabile
lere mensup insanları yakalarlar 
mükemmel surette yerlerdi. Hat 
a o zamanlar Afrikada seyahat 
eden bir Avrupalı yamyamları 
şöyle anlatıyor: 

- Bir gün Çad gölü civarına 
gelntiştim. Yanımda ilti tane yol:" 
gösteren rehper ile cebimde de 
mükemmel tabanca ve omuzum
da da filintrem (küçük mavzE'r) 
vardı. Uzakta ufak kulübeler a
rasında yaşıyan bir kabile var -
mış. Bunların tam manasile be
devi olup olmadıklarını bilmi -
yordum. Yalnız rehberimin biri;
si: 

- Bunlar .. dedi. İnsan eti yer
ler .. 
İnsanlık hali bu ya .. merakım 

artı. Hemen beygirlere yükleri
mizi yükleyince onların yanla
rına gittik. Yolda ~ehıberim mü
temadiyen beni yolumdan cay -
dıracak sözler söylüyordu. Hal
buki benim merakım hastalık 

derecesinde artmıştı. Onları gör 
mek istiyordum. Koskoca insan 
yiyiciler ii:fekle ve tabancalarla 
beraber beni de yiyemezlerdi 
:ya .. 

Köye geldiik. Doğruca kabile 
reisini görmek istedik. O ihtiyar 
sıska bir zenci idi. Kendisin<:, 
derhal mavi boucuklar, krrmızı 
halkalar verdim. Karısına da bir 
çok boncuklar vardır. Zenci 
bunları gördükçe sevincınden ne 
yapacağını şaşmyordu. Tam bu 
sırada zenci birden bire heye -
canlanıp boynuma atlamaz mı~ 
İşte o esnada müthiş korktum. 
Zenciyi beni yemek için üstüme 

Pul biriktiriyormusunuz? 

Pul merakı 

Balkan antantı pulu: 
,kü Balkan mcmlekctleriııılen 

kuv,·et r,lao sulh ağacı 

Dünyada herkesin bir merakı 
vardır. Bazı insanlar çiçek sc -
ver. Bazısı kuş meraklısıdır, ba
zı~ı da bahçede uğraşmak istrr-

Küçü mektcpl<>plilerin en bü -
yük merakları:ıdan birisi pul bi
riktirmektir. Her merakın so -
nunda 'ıısan bir bi!gı •ahibi o -
lur. fakat bu ml·rakların için -
de ~n faydalısı pulculuktur. Pul 

....................... ••aıGarip feyler: 
.,_,__~-,,~A 1 Oyun_: ı --=--=-Ka-"p'-ıs-ız-ev 

C J ı' Tfilil !,~, ~okfa k~ i 
' ba gölgede·beş on arkadaş top 

1 
' l landığınız zaman oyniyacağı

nız oyunlardan birisi de (Bom) 
dur. 

Bom oynıyacak arkada.şiar 

1 ı;ıüzelce otul\malı dikkatle 
sözlE'ri dinlemelidir. Bu zor 1 ! 
değildir dikkat ister. Bakınız 1 
nasıl! I 

Dünyanın en acayip evi hiç 
şüphesiz ki kapısız olanıdır. Dün 
yada garip tabiatli ve zevkli a
dam çoktur ya .. Bunlardan birisi 
aklına esmiş ve kapısız bir ev 
yaptırmıştır. Bu evin birdenbire 
Amerikada olacağını tahmin e
deceksini.z. 

atladı zannettim. 

1 Birden itibaTen 1000 e kadar 1 

l saymağa başlayacağınız 3 ve 1 
3 ün misli gelince (Bom) diye-

1 
ceksiniz. Yaru 3 ve 3 ün mis-
lini söy lemiyeceksİ.!l'İz. Bir tec 
rübe yapahın. 1 

1 Bir, iki (üç .. demiyeceksiniz) 
/ Bom, dört beş, altı üçün misli 1 

Maalı<sef bu acayip ev İngilte
rededir ve Londraya yakın bir 
yerdedir. 

Evin inşası tamamlanınca sahi
bi bütün ahbaplarını davet etmiş 
gelenler duvar kenarlarından 

tırmanarak birinci, ikinci üçün
cü kat pencerelerine yükselerek 
eve girmişlerdir. 

Bu ev bir kuleye benzemekte
dir. Dönen bir kubbesi vardır. t 
çeriye girenler bu kubbeden r 

rafı güzek<e de seyrederler. 1 olduğn için söylemiyeceksiniz) 1 
Bom. Tabii bu rakamlar arka- 1 

Fakat zenci yüzümü öptü, o 1 daşlar arasında da s>ra ile söy- 1 
kadar. 1 lendiği gibi yalnız başına 1·10001 

Ev uzaktan gayet normal gibi 
gözükür. Muntazam pencereleri, 
balkonları vardır. Faka\ evin ya 
kinine gelenler itfaiye memurları 
gibi tırmanmak mecburiyetinde
dirler. 

Hükı'.ımdar zencinin arkasında 1 kadar söylenerek te oynanır. 1 
bir bez parçası vardı. Elimde de S..., .............. M .. MI, 
bir bıçak. O gece orada oturduk. O 
Lakin hiçbir fevılı:aliidelik yok _ ünyanın genişliği ne kadar İçende garip yerlerde vardır. 
tu. Ertesi gün bir gürültü ile 
gözlerimi açtım. Ne var, ne olu
yor, derneğe kalmadan kapım 

küt küt vurulmağa başladı. Be
nım rehberler: 

- Kalk bir adam yiyorla~ .. di
ye bağırıyor !ardı. 

Elimi yüzümü yıkayıp dışarı· 
ya çıkınca herkesin şapır şapır 
yalandığını gördüm. Hükı'.ımdar 
beni görünce koşarak yanıma 
geldi ve tercüman vasıtasile: 

- Senin için de bir but ayır -
mıştık. Fakat ne yazık 65 lik bir 
kocakarı idi. Eti çok yokmuş. Si
ze ikram için budundan ayırdık, 
demez mi? Hakikaten kupkUTu 
ateşte kızartılmış bir et. Öyle mi 
dE'm bulandı ki, o günden sonra 
onu düşündükçe gönlüm bula -
nır. 

Uünya yuvarlaktır. Bildiğimiz Mesela banyo yapmak için kapı-
gibi topa benzemez. Orta taraf- dan kapıya geçmiye aşağı kata 
!arı daha şişkin, Kuuplara isa - inmiye lüzum yoktur. Boru gibi 
bet eden yerleri daha basıkır. bir yerden kızak kayar gibi aşa-
Dünyanın E'n geniş olan yeri- ğıy a su içine kayarsınız. 

ne Hattıüstüva - Ekvator derler. Sonra yukarıya çıkmak için 
Dünyanın bu en geniş yerini ölç- tırmanmak li\zımdır. 

müşlerdir. Bunun 40.000 kilo. - İlk davete icabet eden misafk-
metre olduğunu görmüşlerdir. ler eve zor la geldikten sonra bir 
Daha doğrusu clünyaııın bu ge - daha gelmek istememişlerdir. Bu 
nişliğine göre bir hesap yaparak garip evin sahibi de misafir ziya-
kırk milyonda bir ölçüyü metre retinden kurtulmuştur. 
olarak kabul etmişlerdir. Ev sahibi misafirin azaldığını 

--·--•••-•••-•-•••••--•••W • • • • : • : Bulmacalarımız ı • ı 
·-------------------------· ;"'~-

Kapısız eve girenler 

söyliyen karısına mahrem olarak 
şunları söylemişti!l": 

- Ben de zaten misafir derdin 
den bu evi böyle yaptırdım ya .. 
Eğer öyle olmasa idi güzel bahçe 
içindeki köşkümüze günde yüz 
tane misafir gelecekti. Artık ra· 
hat rahat oturabiliriz. 

Keman telleri neden 
yapılır? 

Kemanın çok güzel kıvrak ve 
hepimizi kendimizden geçiren 
sesini çıkartan !ellerdir. Kema -
nın teli neden yapılır bilir misi

. ? 
nız .. 
Kemanın tellerı koyunun bar

saklarından yapılır. Onu incecik 
kuruturlar. Sonra üzerinde bir
çok işler yaparlar. Nihayet bil
diğimiz kemanın teli olur. 

: ........................ : 
ı ikdam Bilmece ı 
J koponu: ! 
i İsim: ................................... ! ıBugün artık Afrikada et yiyen 

kabileler kalmamıştır. Bunun 
sebE'bi de şudur: Et yemek in -
sanlar için bir ihtiyaçtır. Hatffi. 
insanlar için (et ve ot yiyen hay 
vanlar) derler. 

'l~=~~~~~~ ı Adres: .................................. : 

; İİİİıııı•••••••~ f Bilmecenin halli: ....... ....... ~~ı 
Bu cenciler de insan oldukla -

nna göre et yiyeceklerdir. Falkat 
bulundukları memlekette kuru 
ottan başka bir şey yoktur. İs -
ter istemez bu ihtiyaçlarını te • 
min için uğraşacaklardır. işte 

bunu düşünen Avrupalılar bu 
memleketleri aldıktan sorna bu 
kabilelE'rin ihtiyaçlarını anla -
mışlar ve oralara domuzlar gö -
türerek çarçabuk çoğaltmışlar -
dır. Şimdi buradaki zenciler do· 
muz eti yemeğe alışmışlardır. 

Artık insan eti yememektedir -
!er. 

sayesinde bilhassa coğrafya ve 
tarih derslerinde sınıfta hep bi
rinci gelirsiniz. Bakınız nasıl? 

Pul, bir memleket tarihini gös 
!erir. Pul memleket hakk'ında 

malumat sahibi eder. Elinize bir 
pul aldınız. İşte bir tan<ısi Tanni 
Tuna diye yazıyor. 

Siz coğrafya dersinde belki 
Tanni Tuna ismini duymamış -
sınızdır. Halbuki pulu görünce 
ve ismini okuyunca merak edip 
coğrafya kitabını veya Atlasta 
arıyacaksınız. Bir de bakacaksı
nız ki ismini duymadığınız Tan
ni Tuna Sovyet Sosyalist 
Cümhuriyet Birliğinin As -
yadaki arazisi ile Çin Türk ili 
arasında Tannı Tuna ismindeki 
dağlar üstünde kurulmuş bir 
cümhuriyettir. Sonra Tannı Tu
na'nın eskiden bir hükumet ol
mayıp yeni kurulduğunu da öğ
reneceksiniz. İşte size en ufak 
bir misal. 

Bu misalin binlercesini tek -
rar edece!;<im için pu: merakının 
sizde de başlamasını isfiyornm. 

... 
KURNAZ HİZMETÇİ 

- Aıyşe gel, nedir bu ellerin ·ı 
- Annemin dün kaybettıği yü -

züğii aradım . 

- N"erede ar.ıdın? 
- Reçel kavan<ızunda! 

Her on beş günde bir okuyucu
larımıza 3 mükafatlı bJlmece ve
receğiz. 

1 - BilmeC€'1Ilizin 'birisi yuka
rıda görmüş olduğunuz muam -
madır. Bu muammayı halleden
ler -aşağıdaki kuponu doldura -
rak bizç yollıyacaktır. 

2 - İkinci bilmecemiz kartvi
zittir. Geçen gün eve gelmiştim. 
Dostlarımdan birisi beni evde 
bulamayınca kartını bırakıp git
miş. H~men kartı aldım. Fakat 
hayl'<'t. Anlamak imkanı yok. 
Uğraştım uğraştım, Bir türlü hal 
!edemedim. Bakalım siz hallede 
bilecek misın;z? 

VMKAI MTFUAA 
MHRRS UAI 

,• 3 - İki arkadaş bir vapurda 
seyahat ediyorlarmış. Birisi ka
maradan erken çıkmış güverte
de dolaşıp günE'şin d.iğduğu ta
rafa bakıyormuş. O esnada di
ğer arkadaŞı da güwrteye çıkmış 
o da arkada~ının baktığı tarafın 
aksine yani garp tarafına bakı
yormuş. Biraz sonra iki arka -
d-aş güvertede ayn ayrı dolaşma
ğa başlamı9lar. Şarka bakan, sağ 
tarafa garba bakan da sol tarafa 
gitmiş. Birkaç defa dolaştıktan 

sonra şarka bakan garbe bakana 
demiş ki: 

- Sen bugün traş almamış -
sın .. Garbe bakan kızmış o da: 

- Se11 de gravatını doğru bağ 
lamamışsın .. Demiş. 

Acaba bunlar ayn ayrı istika
metlere baktkları halde biri-bir
lerinin yani~ hareketlerini na-

Yazısız hikaye : 

®*~ , @ / 

J 

Cingöz'ün marüetleri 

....................... 
sıl görmüşler. 

Bu bılmeceyi doğru lıalleden
ler aşağıdaki kuponu doldura -
rak (İkdam çocuk sayfası mu
harirliğine) göndereceklerdir. 
Doğru halledenlerden 50 oku -
yucuya her on beş günd.ı b.ir he
diye vereceğiz. 
Birınciye bir kol saati, ikinci

ye kıymetli bir kitap, üçiıncü -
den 5 inciye kadar birer mürek
kepli kalem. 9 uncudan 15 inci
ye kadar birer kitap 16 ıncıdan 
20 inciye kadar kuru boya, 21 in 
ciden 40 ıncıya kadar cep def -
teri, 41 inciden 50 inciye kadar 
birer kartpostal. 

Hediyelerinizi nasıl alacağını

zı gelecek haftalarda ilan edece
ğiz. 

--·~ 



Yazan: Zeynel Besim Sun --
Altın torbaları geldi 
İçinden küflü bir lira çıkınca Ça
kıcı bağırdı: Ülen efeler küflü 

para almazlar! 
- 5:2 --

beraberine alarak Madran da"ğ
!&rına tırmanmağa başladı. Göz
den kaybolunca derhal yolunu 
değiştirdi. Eğeı;: tü:ip müfrezt - ı 

!eri varsa onları şaşırtmak la -
ıımdı. Bu sebeple Dumancı oğlu 
Raci Nikolanm civarındaki un 
fabrikasına gittiler. Fabrikanın 

bekçisi Tirnoleon isminde bir 
Rumdu. 

ci Nikoliye fenalık yapmak is -
teseydim Çinedeki Şav lak suyu 
membaının b~ında birçok defa 
kızı Paraşkeviye rastladım, su
ya gidiyordu". Onu kaldırır, fena-
lık yapardım. O cihetten merak 
etmesin. Para meselesine gelin -
ce, şimdilik öyle icap etti, son
ra bu ciheti de düşünürüz. 

Kamil ağa esirleri alarak av -
det etm~ti. Filhakika Çakıcı e
fe Hac: Nikolinin 500 lirasını bir 
sene sonra kendisine iade emiş
tir. 

haşerelerinden: 
Sivrisinek 

Yaz mevsimi, insanı yalnız şid
detli sıcağı ile taciz etmekle kal
maz. Yazın bizim başımıza mu -
sallat ettiği bir takım haşereler 
vardır ki, onların bizi taciz etme

leri sıcakların boğucu sikletin -
den aşağı kalmaz. Tahtakurusu, 
pire, karasinek ve sivrisinek, bu 
haşerelerin başında gelirler .. 
Bunların kaffesinin de imhası 

için şehirlerce tedbirler ittihaz 
olunduğu gibi, evlerde de sivri
sineklere karşı cibinlik kurmak, 
tabtalrurulan için karyola ayak

larına su dolu kaplar koymak gi 

bi bir takım çarelere başvurulur. 
Soma bu haşerelerin hepsine 

karşı müessir olan bir takım ter
tipler, sular, tozlar yapılmıştır. 

Fakat ne de olsa insanın dalgın 
bulunduğu bir sırada bir sivrisi
neğin vızlayarak ısırması hiç te 
olmaz şey değildir. Bu takdirde 

yapılacak şey, maydanoz yaprağı 
ile ısırık yerini uğuşturınaktır. 

Bu sayede kaşıntının derhal önü
ne geçiliT. 
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Gebze (":İlillAM Muhabicin - nıl§tır. den) _ Halkevimiz, bir aydan - KIOINJ AIK
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den) _ 27 Ağuatosda kazamızın Misafirlerimizle kazayı ziya - beri hazırlamakta olduğu kitap 
şirin ve efsanevi güzelli.klerfai rete gelecekleriın hoş vakit geçi.r- sergisini merasimle açmıştır. Be-
taşıya.n çamlarla örtülü (Eskihi- melerini teminen zengin prog - lediye bandosunun çaldığı istik-
sar) mevkiinde yapılacak üzüm raınlar tertip olunmuştur. ifil marşı ile törene başlandı. İs-
bayramı için kazamızın değerli Gebzenin bir buçuk sene evvel tiklal marşından sonra öğret -
kaymakamı riyasetinde teşekkül yanan Halkevi.ııi:n (7000) lira sar- men Hamdi Uğurlu .bir söylev 
eden komisyon faa1iyete geçmiş- file yenıden yapılacağı hı>beri verdi. Bunu müteakip kaymakam 

tir. halkımızın ve bilhassa gençleri - Bayoğlu, Halkevinin faaliyetini 
Bu bayramda iyi üzüm yetişti- mizin yüzünü güldürmüştür. Bu ve serginin ehemmiyetini tebarüz 

ren bağcıların alacakları ikrami- inşası mevsiminin hu!Qlünden ettiren kısa bir konuşma yapa -
ye (200) lirayı tecavüz etmekte- evvel tahsisatın gelmesi beklen- rak kurdelayi kesti. 

dk. diğinde1 dolay~ mezkCır bayram- Sergi salonu cazip bir şekil -
Bu vesile ile kazayı ziyaret e- da çağrılacak olan memleketimi- de tertip edilmişti. Salonun dört 

deceklerin istirahatlerini temin zin büyükleri tarafından temel tarafıruı ikişer üçer sıra dizilen 
iQiın tertibat alınmış ve. gelecek atma merasiminin yapılmasıda kitaplardan başka ortadaki ma-
misafirlerimizin yapacakları ü- kuvvetli bir .ihtimal dahilinde gıö- salar da ayrıca hlr hususiyet ver 
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Çakıcı efe Timoleonu çağırdı: 
- Bana bak gavuroğlu, dedi, 

kimseye ağzını açarsan kelleni 
uçururum. Şimdi kalkıp Çineye 
gideceksin. Manolun ve Vange
lin babalarını göreceksin. Merak 
etmesinler. Çocukları bende mi
safirdir. Biraz erzak yollasınlar. 

Bu Manol il.;, Vangel Kuvva - 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!! 1 
yimilliye zamanında memlekete 
ihanetle•i sebebile öldürülmüş -

züm mübayaaları kolaylaştırır - rülmektedir. tnişti. s~Ionun ortasm . konulan 

Atatürk büstünün önündeki ma· 
sayı Atatürkün tarihi nutukları
nın lüks üç ciltlik tabıları ve 
kendilerine ait yazılmış kitaplar 
işgal etmişti. İnegölde ilk defa 
yapılan bu kitap sergisi ziyaretçi 
!erin pek hoşuna gitmiştir. Sergi 
on gün devam edecekler. 

- SOLDAN SAGA-

Timoleon gitti. İcap edenleri 
gördü ve istenilen erzakı hami
len fabrikaya avdet etti. 

- Bir şey dediler mi? 
- Çocuklarile konuşmak ü -

zere müsaade istediler efe ... 
- Onun da sırası gelir ... 
Efe, tam bir hafta hiçbir tara

fa çıkmadı. Bir hafta sonra Ti -
moleonla esirlerin babalarına ha 
ber yolladı. ikisi de geldiler ve 
efede 24 saat misafir kaldılar. 

Çakıcı efe: 
- Maşallah, diyordu, sizin 

Rumlardan da kabadayı belir -
m~. Dağlara çıkmışlar, Müslü
manları kaldırıp para alıyorlar -
mış. Sen Haci Nikoli, bin sarı 
lira vereceksin. Sen de Barutçu 
1000 lira vereceksin .. 
Hacı Nikoli ağ 1 amağa başladı: 

- Efe, dedi, benim halim, 
vaktim yok. Olsa canım feda. 
Senelerdenberi biriktirdiğim pa 
raları bu sene ticaret ziyanına 

kapadım. Sana zar, zor, faizle ö- 1 

.dünçle ancak beş yüz lira bula -
bilirim. Beş yüzünü bana ba -
ğışla .. 

Hacı Nikolinin ağlayışı sahte 
değildi. Çakıcı bunu farketmedG. 
gecikmedi ve: 

- Ağlama Haci, dedi. Beş yüz 
ver, yetsin .. 

!erdir. 
Aradan çok geçmedi. Bir gün 

yine yeni bir haber He karşıla
şıldı: 

Çakıcı efe Mil&stan Haci Prod
romosun cğhınu irnld .rmış. 

Çakıcı efe Bozduğıına geçmiş .. ? 
Sait pa~a da Nazü:iye gelmiş. 

Çakıcı efe ik karşı l!aı-şıya de -
necek mesafede imişler .. 

Aydın mutasarrıfı Sadrazam 
Fe. it paşanın kordeşi Avlnnyalı 
:v.ıehmet Ali pap Çakıcı efenin 
Arnavutları öldürmesinden pek 
müteessir imi~. kan davası gü
düyormuş. Redif taburu zabit -
!erinden Muhtar efendiyi Ça'kı.
cının üstüne çıkarmış .. 

Bütün bu paı rdılı haberlerin 
hakiki mahiyetleri şu idi: 
Çakıcı efe hazır orala'fa kadar 

gelmişken Milastan Haci Prod
romosun oğlunu neden dağa kal
dırmasındı. Bu işi de pekaLa be
cerebilirdi. Efe bunu böyle dü -
şündü, Miliisa yollandı. 

Haci Prodromosun oğlunu da-
ğa kaldırmak işden bile ol~_adı. 
Çakıcı efe şimdiye kadar diger
lerinde .gördüğümüz basit usu -
!ile onu da dağa kaldırmış ve 
Bozdoğanın Alamut ~iftliğine 
geçmişti. Bu çiftliğin sahibi Se
feryadi Sokrat isimli Rumdu. 

Bir akşam üzeri idi. Seferyadi 
Sokrat, karşıdan müsellı\h adam 
!arın kendisine doğru ilerledilk
lerini haşyet ve dehşetle görmüş. 

Barutcu bundan dir'et almış -
tı' O da yansını affettirmek is -:_ 
tedi. fakat Çakıcı efe lil.fı ağzına 

trkmakta gecikmedi: 
- Sen sus .. Ya bin altını sa -

ya.-sın veya oğlunun cesedini a
lırsın. İşte o kadar. 

1 tü. O zamanlar asayişsizlik o de
rece ileri gitmişti ki kimse ma
lından, canından emin değildi. 

Bu sebeple Kirye Seferyadinin 
Hacı Nikeli ve bamtçu kalkıp 

gittiler. Paraları tedarik ederek 
Çakıcının Çınedeki yatakların 

dan Kamil ağa ile simsar An -
diı ikoya tes'im ettiler. 

Çakıcı paraları aldığı zaman 
Haci Nikotinin 250 şer liralık i
ki torbasını saymadan kabul etti. 
Fakat Barutçunun orbasmı or -
taya diı1<~rek birer birer say -
mağa başladı. Bi ıılirad~n bir ta
nesi küflü idi. Çakıcı pürhiddet 
ayağa kalktı, küflü lirayı Van -
gelin suratına atarak: 

- Efeler küflü para almaz, 
deyyus' 

Dedi, ve o anda kızanlara ha -
ğırarak: 

- Götürün kil.ı ~tanın oğlunu 

derede emizlcyin .. deC:i. 
Vangeli aldılar, d»rcye indir -

c!iler. Tam kesecekleri zaman pa 
rayı getirenler efenin ayaklarına 
kapanarak Vangeli affettirdiler. 
Var:gel de işte bu &urctle canı -
nı kı.ı tarmış oldu. 

Kamil ağa ile Andriko avdei 
etliler. Çakıcı Kamil ağaya hi -
ap etti: 

- Ağa ... Var Haci Nikoliye , 
benden selam söyle Ona düş -

man değilim. Gerçi oğlunu kal
d •rdım amma fenalık etmedim. 
cHaci Niko!inin oğlu yakışıklı ve 
tüysüz bir delikanlı idi. ~en Ha 

korkması pek tabii idi. 

Maamafi Seferyadi ses çıka

racak, kıpırdıyacak halde de -
ğildi. Zavallı adam fevkalade 
korkmuştu. 

Başta Çakıcı, arkasında Hacı 

ı Mustafa, daha arkada Haci ftod 
romosun oğlu, en geride diğer 

kızanlar olduğu halde çete iyice 
yaklaşmıştı. Çaikıcı efe gür biT 
sesle bağırdı: 

- Akşamlar hayrolsun çor -
bacı ... 

Seferyadi perişan bir vaziyet -
te cevap verdi: 

_ Akşamlar hayrolsun efe .. 
_ Korkma çorbacı... Sıma zi

yanımız dokunmaz. Yalnız bir 
kaç gün için çiftliğe misafir gel
dik. 

_ Hoş geldiniz, safa geldiniz 
efe. Fakat siz kimsiniz? 

- Biz mi? Bize Çakıcı derler .. 
Seferyadi Sokratta şafak at -

mıştı. Çakıcı namının her tarafa 
dehşet saldığı bir devirde işte o 
meşhur eşkıya yanında bulunu
yordu. Demek ki kendisini öldü
receklerdi. Bu sebeple yalvara -
rıik yakasını kurtarmak cihetini 
düşündü: 

- Efe, dedi, benim kimseye 
zararım yok. Bq. on k:u!'U§ pa -
ram var. 

(Arkası oa~) 

leoRsA] Kandrada Lozan ve 
Hatay bayramı 

ANKARA 

4 ·8 .939 

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

100 FLORİN 
100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 

100 ÇEK. KRQ.& 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

100 PE!l!GO 1 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 

100 İSVEÇ Fr-
100 RUBLE 

Esham ve T•h•llH 

Sivas - Erzurum m 
Sivas - Erzurum V 

5.93 
126-6475 

3.355 

6.66 
28.555 

67.335 
50.825 
21.515 
1.0825 
1.56 

4.34 
14.035 
23.845 

24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 

30.55 
23.9025 

19.91 
11.91 

Sl!BZI! FIATLır:ıtl 

lstPObul Belediyesi Merkez hiılinde 
toptun satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri • 

Cinsi emsali 

Bam ye kilo 

Sakızkacbağı • 
Çalı fasulyesi • 
Ayşekadın • 
Yeşil fasulye • 
Domates kır • 

• sırık • 
Araka • 
Semizotu • 
Sivri biber • 
Dolmalık biber • 
Taze yaprak • 
Pancar • 
Soğan • 
Sarımsak • 
Patlıcan baş adet 

• orta • 
Hiyar • 
Mayd~noz demet 
Dereotu • 
Nane • 

ty; 
kuruş 

15 
2 

8 

9 
7 
7 

15 

10 
2.50 

14 
13 

10 
4 

4 
5 

6 
4 
3.60 

-.75 
-.75 
-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 
Akçe <.rmudu • 
armudu • 
Mustafabey 

Yabani armut • 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği • 
Kayısı • 
Zerdali • 
Kiraz • 
Fındık • 
Viıjne • 
Şeftali • 
Muz yerli • 
Ağaç çileğl • 

9 

24 
18 

11 

22 

50 
20 
9 

12 
13 
37 
70 
40 

Kandıra (İKDAM Muhabirin- landı. G<:>ce, yer yer, DavulJar 
den) - Güzel Halayın Anayur- çalındı, fener alayları şehri do -
da kavu9ması dolayısile kasaba- !aştı, 

rnızda büyük merasim yapıldı. Ertesi gün Lozan günü ola•rak 
Ciimhuriyet meydanında bu kutluland

0

ı. Halkevinin tertip et-
günün eheınmiıyeti, muhtelif ha- tiği Program çok aliikalı bir şe -
tipler tarafından tebarüz ettiril- kilde 500 ü mütecaviz halk, Hal-
di. 
Akşam da kasabamızın her ta

rafı tenvir edildi. Halkevinde An
kara Hukuk Fakültesi, ı\mme Hu 
kuku Doçenti Dr. Nihat r>ın, Ha
layın anavatana iltihakının ikti
sadi ve Beynelmilel noktai na -
zarından ehemmiyeti, mevzuu 
etrafında bir Konferans verdi. 
Genç hukukçu uzun uzun, alkış-

Bir mandanın 
marifeti 

Bir komiser muavini
mizin ölümü ile neti

celenen hadise 
Samsun (İKDAM Muhabi 

rinden) - 22 Temmuz sabahı az
gın bir manda Samsunda halk a
rasında panik husule getirmiş ve 
mıı.lı;telif kimseleri yaralamış, 

boynuzlarile bir atın karnını del 
mi§ ve öldür111üş, nihayet polis 
ve zabıtai belediye memurları 

tarafından takip etliler-ek şehrin 
dışındaki merd ırmağına girdiği 
bir sırada ateş edilmiştir. Manda 
yediği kurşunların acısı ile, Nehk 
den çıkarak polis komiser mua
vini Ahmedin üzerine hücum 
etmiş ve kendisini altına almış 
ve ağır surette yaralamıştır. Bu 
feci akıbetten sonra manda öl -
dürülmüştür. Muavin Ahmet 
Memleket hastahanesine kaldırıl 
dıktan az sonra vefat etmi.ştir. 

Bahçecik Nahiyesinde 

1 
kereste ihracatı 

Bahçecik (İKDAM Muhabirin
den) - Bahçecik nahiyesinin Nüz 
hetiye köyünün Direk taşı dağın 
dan Zonguldak maden ocakları 
iO§aatı için köylünün yaptığı gü
zel yollardan kamyonla Seyrnen 
iskelesine kereste nakledilmek
tedir. 

Birmingham sergisi 
İzmir, 4 (A.A.) - Birmingham 

da 27 ylülden 7 İl.kteşrine kadar 
açılacak olan gıda maddeleri ser
gisinde Türk mahsulatı nümune

lerinin teşhirine karar verilmesi 
üzerine İzmir ticaret odası bu nü 
muııeleri hazırlamak üzere faa
liyete geçm~tir. 

C. Halk partisi mUfellişi 
İzmit (İKDAM Muhabirin -

den) - Bilecik Mıntakası C. H. 
P. Müfetti§i Samsun Mebusu 

Zühtü Durukan şehrimize gel 
miş ve Partili arkadaşlar ve halkı 
tarafından istikbal ediLmiştir. 

kevine toplandı. Dr. Nihat Erim 

tarafından Lo~an sulhü ve bu 
sulhü büyük bir deha ile imza e· 

den Milll Şef İnönünü tazim, ile 
andı. Alkışlarla salon çınladı. 

Bu merasimde, bulunmasını 

halkın arzu ettiği kimselerin bu

lunmaması, nazarı dikkati üze -
rine toplanmı~tll'. 

Kayseride kız san'al 
enstitüsü 

Kayseri, 4 (İKDAM Muhabi -
rinden) - Şehr.İintizde açılması 

kararlaştırılan kız enstitüsü için 
istasyon caddesi üzerinde yeni 
yapılan mektep binası tahsis edil
miştir. Ankaradan gelen İsmet 

Paşa Kız Enstitüsü müdürünün 
yaptığı tetkikatta mektebin ilk 
ve orta tahsil vermesi, akşam 

dershaneli ve yatılı olması ka
bul edilmiştir. 

Memleket kadınlığını• kültür 
seviyesini yükseltecek olan ens
titü vaiimi•in kıymetli yardım -
larile b:.ı de\"rede tedrisata başla
yacaktır. 

lzmirde yangın 
İzmir, 4 (A.A.) - Dün öğleden 

sonra Bucanın Ulupınar köyü ci 
varındaki fundalıklar tutuşmuş 

ve yangın üç bi,n dönümlük hali 
arazideki fundalıkları yakmış -
tır. Ateş gece yarısına doğru sön
dürülmüştür. 

Amasra da sıcaklar 
Bartın (İKDAM Muhabirin

den) - Sıcaklar artık iyiden oyi
ye bastırdığı için Ama.sranın ta

bii plajı Bartından kafile kafile 
insan çekmektedir. Birçok aile -
ler Amasrada ev tutup yerleştik

leri gibi, ev bularnıyanlar da, 
otobüs servislerinden istifade e

derek günü birliğine gidip gel -
mektedirler. Bilhassa pazar gün -

!eri otobüs ve otomobiller mü -
teaddid seferler yapmaktadır. 

Kandıra ile Şile arasında 
telefon 

Kandıra (İKDAM Muhabirin -
den) - Kandıra kazası iJe Şile 

arasında kurulan telefon tesis.atı 
konuşmaya açılmıştıır.· Yakında 

Gebze ile telefon muhaberesi te
min edilecektir. Buradan Gebze 
hududuna kadar teiefon tesisi işi 
bitirilmiştir. 

lzmir Borsası reisliği 
izmir, 4 - Ticaret ve zah.in 

borsası idare hey.eti ri!isliğlruı 
Kazım Tar, reia vekilliğine Şeriıf 
Remzi seçilmW.erdir • 

Ti YATROLAR 

CEMAL 
SAHİR 

9 Ağustos Çarşamba 

ŞEYH AHMET 

Operetini Beşiktaş aile parkından 
başlayarak her tarafta temsil 
edecektir. .. 
ls~ı1'JJ 1 Halk Tiyatrosu 

HAK.KABEY 

Kenan Güler 
ve arkada~ları 
Ankarada Tan 

Sinema bah
çesinde tem
sillerine baş 
!adı. Büyük 
varyete 

ROMANA 
balesi 

Bakırköy sulh hukuk hakimli
ğinden: Küçükçekmecede Ayaz -
ma sokağıntla 43 No. lu evde mu
kim iken ölen Vasfiyenin tere
kesine mahkememizce vaziyet e
dilmiş olduğundan varislerinin 
üç ay iQiınde ispatı verasetle 
mahkemeye müracaatları aksi 
taktirde terekenin hazineye dev
rolunacağı alfı.kadaranın mallı -
mu olmak üzere kanunu mede -
ninin 534 neli maddesine tevfi -
kan ilan olunur. (19686) 

50 liralık 

1 - Utanma - Nüfuz. 
2 - Bir nehir - Bir para va

hidi kıyasisi. 
3 - Canip - Kakan - Değiş

mez ve kat'l metin. 
4 - Sahip - Baş tafıınan a

let - Zarf edatı. 
5 - Delik ve yırtığı tamir için 

konan parça. 
6 - Eyüp civarında bir semt -

Israr ve taannüt. 
7 - Bir nota - Külhanbeyi. 
8 - Kırmızı - Adamlar - Bir 

nota. 
9 - İyice yanmış ateş- Şehir

Hararetlı. 

10 - Vücude getirmek - Cina
yet işliyen. 

11 - Hoş olmayan - Arık. 

- YUKARIDAN AŞAGI -

1 - İyilik - Sükli.nette olan. 
2 - İka - Tiyatrolarda husu-

si bölmeli odacıklar. 
3 - Ruh - Matem - Yol. 
4 - Asmaktan emir - Harap 

olan, eskiyen bir şeyi ye
nilemek - Bir nota. 

5 - Himaye eden - Fj.i\. 
6 - Vezin - Kuvvetli ve atak. 
7 - Nefiy edatı - Meşhur bir 

kotra. 
8 - Bir uzvumuz - Cetvel -

İsimlerd~n sıfat yapmak 
için kullanılan bir edat. 

9 _ Yaş _ Antalya kazaların
dan biı;i - Olgun olmayan. 

10 - Gelir - Fena bulan. 
11 - Gözlemek - Edebiyatta 

manevi san'atlerden biri. .......................... 
t KISA HABERLER l !. ...................... .. * Şişlide yapılacak bi nyalak 

lı hastanenin projesini hazırlı
yan Fransız mimarı Valten pro
jeleri İstanbul göndermiştir. . * Maarif Vekili Hasan Alı 
Yücel Eskişehirdeki tetkikatını 

ikmal ettiğinden bu sabah şeh -
rimize gelecektir . 

olKKAT: "Sııdorono Pertev,. teri, keımez. , 
udece mecraanı Detiştirlr. Bundan dolayı 
vucuda lılç blı fenalıtı yoktur. .. 
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En son modeller üzerinden: 

B • R 
SATICILARINA: 

Kusursuz Elbise 1 b 1 V 
Giymek isteyenler, İstaııbufda s t a n u a k 1 f 1 a r D i r e k t ö r 1 Ü ğ Ü n d e n 
Sultan Hamamında Camcıbaşı •••••••••••••••••••••••••••••••••;..••••••• .. 
hanında 12 No. da 

Levon Parlak Terzihanesine 
müracaat ed;niz. Bizzat kendi eli
le dikilir, tediyat ta kolaylık gös
terilir. 

Bira 
bazı 

fiatının düşüncesi le 
vermek 

yakında indirileceği 
bayilerin kafi miktar~a sipariş 

istemedikleri anlaşılmıştır. 

Bakırköy Sulh hakimliğinden: 
Yeşilköyde Köyiçi mahallesi -
nin yeni liman sokağında 11 No. 
lu ecde mukim iken Balıklı has
tahansinde vefat eden. Yorg1 kızı 
Etali.nin terekesine mahkeme -
mizce vaziye1 edildiğinden tarih 
ilandan itibaren bir ay zarfı.nda 
kanunu medeninin 561 nci mad
desine iı;tinaden alacaklıların 

tereke defterine kaydedilmeleri 
ve kanunu medeninin 534 lli!Ü 

maddesine ta'tbikan da varisleri
nin üç ay zarfında gelip terekeye 
kaydolunmaları ve aksi takdirde 
terekenin hazineye devrolunaca
ğı ilan clunur. (19686) 

Bira fiatı indirildiği zaman 
Bayiler elinde bulunacak şişeli 
biralar için fark verileceği cihetle 
Her bayiin hiç bir zarar endişesi olmadan de-
vamlı bir surette sipariş vermesi tavsiye olunur. ZAYİ- Darülilmü vettalim i

dadi mektebinden 324 senesinde 
almış olduğum şehadetnamemi 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

inhisarlar idaresi 

L __________ ı _ _..I\ _ Emniyet Sandığı ıanları ı 

o/o 8,5 Faizli ve 8 sene taksitli 
emlak satısı 

Semti Cinsi 
Muhamen 

kıymeti 

B-Otaz!ıçinde Sarıyerde Mesar- Dört katta on iki odalı üç 
burnu caddesinde eski 52 yeni sofalı terkos ve elektrik tesi-

27 No. lı satını havi ahşap maamüşte
'll!ilat bir yalı ve doğ mahal-
linin tamamı 5500 

Büyük 'adada Cam! mahallesin- İki buçuk katta sekiz odalı 
de Güzeller- sokağında eski 4 maabahçe kagir bir evin ta-
yeİıi 8 N o. lı ınamı 1800 

Kadıköyünde İbrahimağa ma • Ü~ katta on altı odalı altı so

hallesinde Koşuyolu sokağında falı ve elektrik tesisatını ha-

' eski 12 yeni 61,61/1 No. lı vi ahşap bir evin tamamı 1500 

Sultanselim~ Mlmarşecaattln İki katta ilç odalı, elektrik 

·.mahallesinde ,(yenli katipmuıı- tesisatını havi maa dükkan 

lahaddin) Camcıçeşmesi soka • kagir bir evin tamamı 600 

ğında eski 6,6 yeni 8,8/1 No. lı 

ı - Arttırma 17 Ağustos 939 arıhine düşen Perşembe günü sa

at 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel ve

renlerin üstünde kalacaktır. 
2 - Artırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbe 

tinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 
3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz se

nede sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 :faize tabidir. 

4 - Taksitler ödenindye kad ar gayrimenkul sandığa birinci de-

Faiz Payzin 

Açık arttırma ile gayrı nenkul satıt ilanı 
.. lstanbul ~- Uncü icra ınemurlugundan 

Süleyman Rafet Oztaşın Tura him Ozpamuğa olan (565) lira bor-
cundan dolayı birinci derece ipotek gösterdiği Eminönünde Ahi

çelebi mahallesinde Taşçılar sokağında ada 436, parsel 14, eski 168 

yeni 18 kapı No. lu kagir hanın 307200 de 9720 hissesi borcun öden
memesinden dolayı bu kere açık arttırma ile satılacaktır. 

Evsafı: İpotek olan gayrimenkul Taşçılar caddesinde eski 168 
yeni 18 N o. lu handır. Hanın methalinde kahve ocağı ve merdi
veni ihtiva eden kısım da dahil olmak üzere mesahası 5 50 met-

' re mıırabbaıdır. 

Üzerindeki odalar hava üzerin emüessesdir. Bu hava kısmının 
zemini hanın teferruatından hariçtir. Ve 15 parsel, 20, 22 No. lu gay

. rimenkule aittir.•Ve mezkUr 18 No. lu han, 15 parsel 20, 22 ıkapı No. 
1 

lu gayrimenkulden dosyamızda mevcut planda gösterilen şekilde 
B. C. hattına kadar 91 metre murabbaı hava kısmına mütasarrif
tir. Bu suretle 18 No. lu han 20, 22 No. lu gayrimenkulün bir kısım 
havasını ihtiva eder. Taktir kıymet 18 No. lu hana hapılmış olup 
bunun 20, 22 No. Ju gayri menkulle bir alakası yoktur. 

Takdir kiymet yapılan gayrimenkulün antresinde bir kahve oca
ğı üzerinde çimento bir koridor üzerinde karşılıklı 2 oda bir hala, 
iki çatıarası vardır. Binanın üstü alaturka kiremitlidir. 

43ô ada 15 parselin taşçılar caddesındeki cephesınden plilnda B. 
C. işaretiyle gösterilen noktaya kadar olan kısmın havası (ki 91 
metre murabbaıdır) 436 ada, 14 parsel ya:rıl 18 No. lu gayri men

kule aittir. 
HUDUDU: !Planda gösterilmiştir. ---
MESAHASI: 5,50 metre murabbaıdır. 

Taktir olunan kıymeti: 

Parsel 14 kapı 18 No. lu binanın heyeti umumiyesine ehli vu
ıkuflarca 3200 lira kıymet takdir edilmiştir. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 14/8/939 tarihinden 
itibaren 937/539 No. ile İstanbul 4 üncü icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olan
lardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 937 /539 

dosya numarasile müracaat etmelidit. 

Semti ve mahallesi 

Fatih, Hoca Hayrettin 
Dayahatun 

Faı'h, Haydar 
Karagümrük, DeTviş Ali 
Tah takale, Rüstempaşa 

Gedikpaşa, Divanali 
Yemiş, Hacı Mustafa ~ 

Karagümrük 

Y.ısufpaşa 

Cadde veya sokağı No. su 
~~----=:.~__:~~~ 

Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Lira Kr. 

Kınalızade 

Tarakçılar 

Alişah çeşme• 

Kızı Ih an 

Kemerli 

Löküncüleı 

Haseki 

10 Küçük ev ve bahçe 
Yanmış cami ;wlusunda o
dalar ve hala 

1-6 Haydarpaşa mescidi 
62 Kızıl Hasan mescidi 
4 Papasoğlu hanı üst katta 

oda 
65 Dükkan 

1-3 > 

40 
20 

> 

• 

2 00 

4 00 

5 00 
2 50 

5 00 
17 00 
8 00 

2 50 

2 00 
Bahçekapıda Dördüncü V""'1f ha 

nının yan tarafından ve ha

ricinde kiigir oda haleı> 

Saraybıırnu 

Langa, Yenikapı 

Koca Mustafa Paşa 

Aksaray, Çakırağa 

Müddeti icar: 

Değirmen 

Soğancı ~fit ağa, 

·rramvay 

Depo • 10 00 

Kagi<r üzeri saçlı ahır yeri 4 00 

21 Dükkan arsası üzerine ahır 1 00 

233 Cami arsası 1 50 

12-14 Arsa 75 

Teslim tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Sirkeci, Hocapaşa 

Müddeti icar: r 

Alibey köyü 

• 
> 

• 
• 
• i 
• 1 

• 
• 
• 
• 
• j 

• 
• 
• 
• 

Müddeti icar: 

Alibey köyü 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sayım ocağı 

Silihtarağa 

• 
Amıey köyü • 

• 
• 
• 
• 

Cami 13-1 Ce>zairli Ab'IJI(!\ pa!ill cami 
arsası 

Teslimi tarihinden 942 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Kanlıçeşme yolq 

> 

> 

• 
• 
• -- • 

Köy meydanı 
> 

Saya ocağı yolu 

• 
• 
• 

İskelebaşı 
Kanlı çeşme yolu 

• sırt kısımda 

Saya ocağı yolu 

23 Ev arsası 

27 

21 

20 

22 
26 

• ve ahır ars3.51 

> arsası 

> • 
• • 
• • 

Kerpiçhane arsası 
5 Ev arsası ve bahçesi 
3 Ev arsası,. 

98 
102 
106 

99 

56 

100 

• 
• 
• 
• 
• 

Ahır 'arsası 
Koyun mandıra arsası 
Ha<rap karakol binası 

Teslimi tarihinden 942 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Kırık kaldınm mevkimde 
' Ağabucak mevkiinde Çavuş 

köyü deresinde 

. Perveliçe mevkiinde 

• 

• 
• 
> mandıra altında 

Kırık kaldırım mevkiinde 

Yıldız tabye cwarında 

Çeliklik sırtında 

Kemikli dere mevkiinde 
Uzunca ova mwkiinde 

• 
• 
• 
• 

300 

700 

200 
60 

250 
30 

Ar tarla 

> 

• 
> 

• 
> 

• 

> ve ev 

• 
• 
> 
> 

• 100 
1,80 iHektat tarla 

40 ~ Ar tarla 

ao 
50 

60 
60 
50 

30 

> 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
> 

> 
> 

> 
' 

15 011 

Seneliği 

3 00 
2 00 
3 00 
2 00 

1 00 
1 00 
1 00 
2 00 
1 00 
2 00 
3 00 
2 00 ' 

2 00 1 

1 00 
3 00 
3 00 
6 00 

20 00 

180 00 
25 00 

60 00 
25 00 

recede ipote!kli kalır. (5337) 2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 
nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edi- Silihtarağa Arap hanı sırtında 100 

50 
> • 

5 00 

10 00 

7 20 

a oo 
3 00 
3 00 
3 O(l 

3 00 
2 50 
1 50 

7 50 
3 50 

• Beşikten Mezara Kadar Sağlam 
ve Beyaz Kalan Dişler ! 
Diş macunu kulla
nanlar bir çok tec-
rübelerden sonra 

neden daima 

RADYOLİN 
de karar kılıyorlar? 

~ün~ü RlOYOliN: 
• Dişlerde (Küfeki - Tartre) 
hu•ulilne imkln bırakmaz. 
Mevcut olanları da eritir. 

• Dişleri mine tabakasını 
çizip hırpalamadan tem.izler 
•e parlatu. 

• Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle öldürür. 

• Diş etlerlni besler, diş eti 
hastalıklarına mani olıır. 

Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra szünde 3 defa 

••-.---.. Kullanınız 

lecektir. (Madde 124). • 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak Sayımocağı 

hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
1 

• 

ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itfüaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadı!kça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 -· Gösterilen günde arttırmııya iştirak edenler arttırma şart

namesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Silihtarağa 

Alibey köyü 

> 

• 
• 

Müddeti icar: 

• > • 
N ezirin mekanı 5 - !Hektar tarla 

Kanlı çeşme, Gümüş suyu 
Yıldız tabye 

Eyüp yolu sırt kısmında 

& 

60 

Taşköprü ve Turşudere yolu 150 

Çırçır suyu 20 

Kanlı çeşme yolu 
Perveliçe mevkiinde 

• • 
Ar tarla 

• • 
• 

Harman yer, 
iMer'a 

Teslim tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

ıo oo 

82 00 

3 00 
25 00 

2 00 
3 00 

70 00 

5 - Gayri menkul 7 /9/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul 4. üncü icra memurluğunda üç defa bağırıl
dıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu 
ga)Timenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 8 Ağus

tos 939 Salı günü saat on beşe !kadar Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar !Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar 
kalemine gelemeleri. (5628) 

çıkmazsa en çok arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma ------------------------------------------
Bakırköy Sulh hukuik hiıkimJ.i,. 

ğinden: Halkalı köyünde mukim 
iken vefat eden Hasan kızı· Zeh-

15 gün daha temdit edilerek 22/9/939 tarihinde Cuma günü saat 
14 ten 16 ya ikadar İstanbul 4. üncü icra memurluğu odasında art
tırma bedeli satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıla
rın bu gayrin=ıenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan faz
laya çıkmak şar1iyle en çok arttırana ihalç edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak ken
disinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 

bedelle almağa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen 
on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edi
lir. İki i)ıale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyetimizce alcııdan !ah.sil olunur. (Madde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver
meye mecburdur. 

ranın terekesine mahkememiz -
ce vaziyet edilmiş olduğundan 

ölüden alacaklı olanların kanu -
nu medeninin 561 nci maddesine 
tevfikan alacak ve borçlarını bir 
ay içinde mahkemeye müracaat 
düyun defterine kaydettirmeleri 
ve ölünün varislerinde üç ay i.çin 
de isbaıt verasele mahkemeye 
müracaatları aksi takdirde tere-
kenin hazineyve derolunacağı a
lakadaranın malümu olmak ü -
zere kanunu medeninin 534 ün
cü maddesine tevfikan ilan olu-
nur. (19686) 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve te!Ialiye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait tııl'lllıılllll_ıııııııı_.-ıı_lıılll~'lllıılllll--ı 

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

yat Direktörü: A. N. 

olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul his
sesi yukarıda gösterilen tarihde İsanbul 4 üncü icra memurluğu o
dasında işbu ilfın ve gösterilenarttırma şartnamesi dairesinde satı 

lacakı ilim olunur. (19687) l_"' __ ıılllll_lııllllııııııııl'-ıl"'""'-- -

Tenezzüh Seferi 
Bay ve Bayanlardan mürekkeb kep 8 kişilik en güzide bir saz 
heye-tini, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 
74 numaralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü Köprüden saat 
14.30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 
Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye ge
lecektir. 
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