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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. 
·--======================================================================================================= 

Misafir filo bugi.in is- 'Miiiişef Maarif Vekili Hasan Ali 
tanbuldan ayrılıyor ln~~!!~:ş-1 yücelin mühim beyanatı 
Halk dün misafir gemileri kı~~::~ı~:~~ua 1 Şurasının verdiği kararlar yeni 
gezdi, gece 

Köy muallim 
mektebleri 

• r l •ıd· · 1 Bolu, 5 (A.A.) - Bugün, d l d b •k d•l k • 
zıyaTet er verı ı ::a;~ı~:~:aR:~ic~::ın~ ers yı ın a tat ı e ı ece tır 

llk tedrisat umum mUclilrii 
İsmail Hakkı Tungucun •Köy e· 
iitlmi• nl okuduktan sonra bi
zim alışmı§ olduğumuz - hiç de 
methetmiye hakkımız olmıyan, 
bir mektep tipi dışında köy mek 
tebi, köylü için tedrisat denilen 
ayrı bir tipin üzerine lliyık ol
duğu ehemmiyetle dikkatimizi 
çevirmek artık zaruret haline 
gelmittir. İsmail Hakkının söy
lcdiii gibi •Maksat köy ve şe

hir diye iki ayrı içtimai tetek· 
külü. tebarüz ettiTnıek değil, fa· 
kat ıehirde de ~iddjltle muhtaç 
oldupmuz müstahsil ve faal in· 
san yetittiren mektebe §imdilik 
köyden haılamaktır. Cemiyetin 
en kti.çUk cüzütamı olmak dola· 
yısile köyden başlıyan bu hare
ket temenni edilir ki" Ttlrkiye
nin her tarafına ve Türk maari
finin her kısmına teşmil edllsla. 

Birkaç senedenberi, Uç ayrı 
yerde ilk tecrübeleri yapılan 

köy muallim mekteplerini faa
liyeti esnasında görmek için bü
yük bir arzu besliyordum. Ge· 
çen sene Eskiıehirde, Mabınudi 
ye köyündeki mektebi ııörmek 
istedifim halde tatile raııtladı -
ğt için muvaffak olamadım. Bu 
sene Halkevi konferanııları ve
silesile İzmlrde KmlçüllU köy 
muallim mektebini ziyaret et • 
tim. Mektebin ııayretli mUdU -
rü Emin bize büyük bir hlimti
kabul ııösterdl. Talebeyi mesai 
esnasında gördük. Muallimlerle 
hasbıhal yaptım. Dört yüz klly· 
lü çocuğunun konferans salo • 
nunda ~·erdikleri samlınt mlisa• 
mereyi ve bir ağızdan söyledik
leri heyecanlı şarkıyı sevinç ve 
memnuniyetle dinliyerek mek • 
tepten istikbale ait büyük ümit 
!er ve arzularla ayrıldık. 

Müessese' satın alınmış eski 
kollej binasına yeni i!Avlerle 
giinden güne genişliyor. Çocuk 
dersleri sınıflarda değli, birer 
laboratuvar ve kollektif çalış -
ma odası olan dershanelerde 
yapıyorlardı. Hocanın sabit, ta 
lebenin müteharrik olduğu bu 
tedris sisteminde hem bütün 
ders vesaitinden lazım feldiği 

istifade ediliyor, hocanın zama 
nı kaybolmuyor, her ders için 
liızım ııelen hazırlıklarını yapı· 

yor. Hem de talebe passif bir 
dinleyici vaziyetinden çıkarılı • 
yor; çalışma odalarında masa • 
]arın etrafında grup grup kol · 
lektif ameli mesaiye giriyorlar, 
ve hu suretle yeni te"l'biyenin 

ana prensipi olan nazariye ile 
ameliye vahdeti taıııamile te
min ediliyor. 

Dersler mektepte öğleye ka-
·lar biliyor. Öğleden sonra tale

Pnin üğrenıneye n1ecbUJ" olduğu 
' .• anat işleri başlıyor. Bir köy 
nrnallimi yalnız ders okutmak· 

; la kalmamalıdır. Ayni zamanda 
köyünün ustası ve sanatkirı ol 
malı, köyünün· başlıca ihtiyaç • 

(Devanu, 3. üncü sayfaıla) 

lm1s!un~ 
mirel Slr Cun
nlnghaın dün 
saat on üçte 
Warııpittı Ami
ral geınHıinde 

donanma ku -
mandam Ami • 
re.! Şükrü O • 
kan şerefine 

bir ziyafet ver- • · 
mişulr. Bu zi. 
yafette Fran -
sız ve İngiliz 

ıefirleri de bu
lunmuşlardır. 

iİ1'giliz sefirl 
ziyafetten son
ra sefarethane
de İngiliz bah
riyelile:rini ka· 
bul etmiştir. 
Donanma ku-

ınandanı Ami-
ral Şükrü O - Milli Şef İnönü ve Amiral Sir 
kan dün akşam ; Cunningham 

saat 20.30 da Tarabyada Sümer 
palasta dost memleket Amirali 
§erefine bir veda ziyafeti ver -
:ın.iştir. Bu ziyafet çok samimi 
olm u, geç vakte kadar devam et· 
miştir. 

lzmirde 
İzmir, 5 (A.A.) - İngili2 mi-

safirlerden bir kısmı dün ve -

rem mücadele cemiyetinin Ya -

manlar~i .kampına çıkm~ar 
ve orada yemek yemişlerdir. Mi 

Ziyafetten sonra vanurla Bo
jaziçinde bir ıezinti y3pılınış,. 
fır. Misafir filo bu sabah lima • safirler, gerek kampın yerini, 

nımızd veda ed~k, donanma - !· ger~k mlikemıneliyetini çok tak 
mız tara!mdan uğurlaııacaktır. dir Ptmişrerdir. 

' . 

Halk İngiliz amiral 

. ~· 

gemisine böyle akın akın 

gitti ... 

İnfuıü, Ayaş, Beypazarı, Mü -
dürnü'den geçerek saat 16.10 
da Aband gölüne gelmişler ve 
burada Bolu valisi tarafından 
istikbal edilmişlerdir. 

Reisicümhurumuz, Aband 
gölü civarında bir gezinti yap 
tıkdan sonra Boluyu şereflen-
dirmişlerdir. 1 
Cüınhurreisimizin gelmek -

te olduğunu haber alan bütün 1 
Bolu halkı yollara dökülmüş
ler ve en içden tezahüratla 

1 Milli Şefe karşı sonsuz sevgi ı 

1 ve saygılarını göstermişler -
dır. Şehrm medhalinde asker, ı 
jandarma kıt'alariyle polis 

1 müfrezeleri ihtiram resmini i- 1 
fa eylemişlerdir. 1 

Bolu baştan başa bayrak - ı 

1 !arla donatılmış ve tenvir e
dilmiş bulunmaktadır. 

1 
!Milli Şefim.iz bu geceyi Bo- I 

1 
!uda geçirecektir. • ...................... _ 
Londrada 
150 kişi 
yaralandı 

Londra, 5 (A.A.) - Londra • 
nın iMerkeıı mahallesinde dün 
vukubulan infilAkta yaralanan
ların adedi 150 dir. Bunlann bir 
çoğu ağır ise de ölenler yok -
tur. 

İtfaiye ve polis kıtaatı yolları 
temizlemeğe gece geç vakkte ka 
dar faaliyetle devam etmişler -
dir. Maamaf.i infilak yerine m6" 
cavir sokaklardan geçmek he -
nüz mümkün değildir. 200 den 
fazla ev ciddi hasara uğramıştır. 
Sant - Paul kilisesi evvelce zan
nedildiği gibi mühim hasara uğ
ramamıştır. Yalruz tarihi cam -
!arından bir kaçı parçalanmış -
tır. 

Londra, 5 (A.A.) - Polis me -
murları, bombalan muhtevi pa-

ketlerin veya zarfların gön -
derildiği dört vilayet merkezin -
den gelen postayı dün birer bi -
rer tetkik etmişlerdir. Bu suret
le tetkike tfıbi tutulan mektupla
rın sayısı -60.000 ve paketlerin 
sayısı da 8.000 den fazla idi. 

Japonyanın vaziyeti n~dir? 
Çenberlayn'ın Uzak Şark hakkında 
verdiği beyanat ve Tientsindeki vaziyet 

Alman - Japon - ltalyan askeri ittifakı 
Londra, 5 (A.A.) - Çember

layn tarafından İngilterenin U -
zak şark politikası hakkında ya

pılan beyanatı müteakip muha
fazakar mebuslardan Sir Roger 

Kayes, söz alarak İngilerenin, Ja 
ponya şimdiki politikasına de
vam ettiği takdirde bu memleke· 
te karşı azimkarane bir harekete 
geçea<!ğini açıkça bildireceği Ü· 

m idini izhar etmiştir. 
Amele partisi mebuslarından 

Mander, Fransa, Amerika ve 

'Hollandanın Japonyayı iktısadi 

bir abluka altına almalarını is
temiştir. 

Muhafazakarlardan Mac Na
mar, büyük Okyanusta İngiliz 

Fransız, Avustralya, Hind, yeni 
Zeland, Hollanda ve Sovyet kuv. 

vetlerinin tek bir kumanda altı
na alınması, başka her tedbirden 
ziyade J aponyaya karşı mües -
sir olacağını söylemiştir. 

Amerikada 
Vaşington, 5 (A.A.) - Gazete

ler, Çembe:rlayn'in nutkun>~ hü -
yük harfli başlıklarla neşretmek 
tedir. 

(Arkası 3 iincii sayfada) 

Disiplin ve programelden 
Maarif Vekili Jlasan Ali Yücel 

dün öğleden sonra yerli mallar_ 
se1'gisinr gezmiştir. Hasan Ali 
Yücel bu arada gazetecileri ka
bul ederek şu mühhıı beyatta 
bulunmuştur~ 

•- Maarif Şı'.ırası İrfan tarihi
mizde hakikaten hayırlı netice
ler verecek bir hadise olmuştur. 
Üniversite mensuplarından kıy
metli bir zat bana çok güzel ko
nuşan ve çok canlı fikirler ileri 
süren bir ilk okul öğretmeni ar
kadaşımızı misal göstererek bu 
türlü yetişmiş meslekdaşlarııı a
raınızda bulunduğunu tahmJn et
mediğini söyledi . Bu küçiik mi
sal de gösteriyor ki, azası bi • 
ribirini nadir vesilelerle tanıyan 
mesleğimiz Maarif Şı'.ırasile bu 
noksanı da izale etmiş oldu . 

Gaye Maarif onese1elerimi:ıli 

sistemli ve ınsicamlı bir hal yo
luna sokmak olduğu için Şfuada 
fikir kadar jş çalışmalara hakim 
oldu ve bu suretle hayalden zi
yade hakikatin gözön.ünde tutuJ.... 
masile fili neticelere varıldı. Bun 
!ardan biri frç sınıflı köy mektep 
!erimizin yine tek muallimle beş 
sınıfa çıkarılınasıdır. Bugün 
Fransada 30.000 mektep var ki, 
ayni suretle 1ıedrisat yapıyor. Al 
manyad11 da il kıneiktep çocuk -
larımn yüzde 31 si bu tarzda o -
kuyorlar. 

Köylerimizdeki 370.000 çocu -
ğu üç sene mektebe alıp sonra 
bırakarak o çocuklann yaşadığı 
köylerde okur yazar adedini art
tırmıyacak bir netice veren bu 
faaliyeti elbette tamamlıyacak -
tık. Geçen sene ve bu senenin üç 
sınıflı okul mezunları olan 160 
bin çocuktan hiç olmazsa yüz el 
li bini mekteplere girecektir. Öğ 
retmenlere beş sını nasıl okuta -
cak.ları hakkında talimatname
ler, izahnameler hazırlattırıyo • 
rum. Onları bu işde tam muvaf -

(Arkası 3 iincii sayfada) 

Bulgaristanda alman 
askeri mi? 

Dünyada garip haberler o ka
dar çoğaldı ki, hangisi.ne inan • 
mak Hizım gelıliğini, insan, bir· 
den kestiremiyor! Şimdi de, 
Bulgaristanda amele kıyaf nıi • 
de Alınan askerlerinin mevcu
ıliyetinden bahsediliyor. 
• Dantzige seyyah kılığı ile gi 
ren Almanlar, Bıl1l'llrisıtana da 
amele, işçi, teknisyen kıyafeti 

ile mi giriyorlar? .. 
Fakat, blıim bildiğimize gö

re, Danlzig beynelmilel ismini 
ta~ıyau sah ı t bir şeh..ıdir. Uul 
garistan ise, müstakil bir devlet 
toprağıdır. 

O halde? .. Biz, kendi hesabı· 
mıza, Bulgaristandaki bu amele 
taburlarını pek garip bulduk ve 
evirdik, çevirdik, bir mana vere 
medik.. 

** 

.Maarıt ve Dahiliye 

iKDAM 
Sabah Postası 
-Başmuharriri: -
Eski T asviriefkar Başmuhar
riri Ebüzziya Zade Velid 

14 Ağustos Pazartesi 
Askeri muharriri : Eski Topçu Müfettişi 
.Emekli General Kemal Koçer 
Siyasi muharrirleri : Eski Tasvirefkar si
yasi muharriri ve Y enigün gazetesi Baş
muharriri Yusuf Osman ve Anadolu 
Ajansı lstanbul Direktörlüğü Başmu
harriri Nizamed~in Danton 
Fıkra muharrirleri : Mahmut Yesari, Sela
mi Sedes, Osman Cemal Kaygılı 
Makale muharrirleri: Dr. Pr. Fahrettin Ke
rim Cökay, Dr. Pr. Hilmi Ziya Ürgen, 
Dr. Pr. Yavuz Abadan. 

TEFRİKALARIMIZ: 
Atatürkün son günleri 
İşgal senelerinde M. M. Grupunun 
İstanbulda gizli faaliyeti 
Yazan : M. M. Grupu Reisi Emekli 
Genl!ral Kemal Koçar 

3 - Sevda Geceleri (Edebi roman) 
Yazan : Mahmut Yesari 
Hazreti Muhammet Yazah : Ziya Şakir 
islim tarihinde Nifak ve Haccacı 
Zalim Yazan: Kemaleddin ŞUkrü 

- Aşk Hançeri (Zabıta Romanı) 
Çakıcı Efe Yazan : Zeynel Bosim 



SAYFA! 

iB.aş···m·uha.rr.irı·mıi·i 
• • : . 
! Eski Tevhidiefkar ! 
: Başmuharriri Ebüzziya Zade E : . 
: Velidin şahsiyeti ! 
•• 1 1 lKOAM - Sabah postası tün ııazetecillk hayatı ve ma • • • 14 AKu•lostan itibaren, zisi tertemiz ı:eçmiş, daima • • • • ·eni şekli ve ) .,nl kadrosu ile memleket menfaatleri için • • • : yeııl ellerde intişara başlar· yazı yazmıştır. : 
• keıı. memleketin en eski ve Onun, Mötarekenin en ka- • • • • salibiyettar ba<>uuharriri o- ra ııünlerinde, İstanbuldaki • . ,. . 
: lan Ebü.ıziyazade Velidin baş faaliyeti herkesçe malumdur. : 
• mak~lelerini de ne••edebil • Eblbziyazaft V clid, yalnız • . .,. . 
: mek muvaffakiyetlııl kazana- yazılaTile mücadele etmeği kiı : 
: caktır. Eski Trvbidiefkar ga· fi bulmamış, Anadoluda çar- : 
1 zeteai baımıthauiri Ebüniya pışan milli kuvvetlere silah, 1 
: zade Velid, Türkiyede tam cephane kaçıran ııizli te~ek • 1 
1 ·ınanasiyle, en geniş halk ta • küllerde bilfiil vazife alınış, 1 5 bakalarına kadar şöhretini ve etmiştir. •ı 
• kıymetini tanıthrnuş bir şah- büyük nıuvafiakiyctler elde • 
1 siygttir. Tevbidiefklr bu Ebüzziyazade Velid, doğru- 1 
: memleketin en çok satılan, ya tapan, dürüstlük ve fazi- : 
1 okunan ve sevilen ı:azetesi let için çalışan vatanperver : 
1 idi bir Türk gazeteciııidir. 1 
1 İKDAM • Sabah Postası- İKDAM - Sabah Postası, : 
1 nın başmuharrirllf:lni deruh· Ebüzziyazade Velidin en kuv 1 
1 dt> eden kıymetli arkadaşı • vetli ve mühim dava ve ıne- • • • • nnz, uzun yıllardanberi sükftt selelere taallilk eden en ate~ • 
: içinde, ilmt ve siyasi tetkik ve li makalelerini neşredecek • i 
1 tetebbülerile meşı:ul bulunu- tir. 1 
1 y11rdu. Onun yeniden yazı Gazetemiz, Türk matbua· 1 
1 yazmak kararlle gazetemiz tının bu en mümtaz rüknünü 1 
: başmuharrirliğini kabul et • de kadrosu içine alarak, cid· 1 
1 mesi, Türk ınatbuah için cid den büyük bir muvaffakiyet 1 
: den mühim hrr hldise olacak- elde etmiştir, derken, asla 1 
: tır. mübalifaya sapmadıtunıza : 
: Ebüzziyazade Velldln bü • kani bulunuyoruz. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(
- HADISEL~~ KARŞISINDA• 

• DUNYA MATBUATI 
.................................................. .-.ı!!I 

İspanyada dahili vazi
yet gene karıştı 

İspanyada Franko muvaffak 
olam.r.yınca kabul edllecek olan 
hükilmet şekli hakkında müte
lea serdine başlanmıştır. 

Bu haleti ruhiye faşistleri en
dişelendirmektedir. Falanjistler 
halk kütlelerini ele almak için, 
kraliyetçilere karşı onları tah
rik etmektedirler. Gizli demok
rasi taraftarı teşekküller kurul
m ktadır. Bunların içinde en 
rrıühimi (Ar,tifa~ist birliği) dir. 
Sözde spor maksadiyl<' hemen 
lıer tarafta genç iş~iler gruplan
roıık~adır. 

Yiyecek maddeleri sıkıntısı 

gıınden güne artmaktadır. 
1927 ve 1935 sınıfları terhis 

edılmişl<'rdir, fakat askerlere ve· 
rilen tezkerede yeniden davet 
ih ımaline karşı askeri techizat
larını iyi vaziyetle muhafaza et· 
melen ihtar edilmektedir 

Pirene mıntakasında Frlınsız 
hududu civarına bazı askeri kı
talar verlestirilmiştir. 

Jaca mıntakasında Huesca vi
liıvt'linın simaline gönderilmek 
a11m• 10.000 askerin gelmesi bek
lenn•t'ktedir. 

tf erlıaldt- demokrasilere karşı 
"' .fspınvol imparatorluğu . nun 
e<kili uğrunda mücadele art- ı 

maktadır. 

Falanjist gençler organizasyo
nuna girecek delikanlılar şöyle 
yemin ederler: .vatanı müda
faa edeceğimi Allahın, İspanya
nın ve Frankonun üzerine yemin 
erlerım.• İmparatorluk irin Ce
behıttarık ve Ronsillon bölgele
rıyle geçmi~ zamanlarda İspan
yollardan çalınmış bütün sömür· 
gekri yeniden fethetmek için 
yorulmadan mücadele edeceği
me ·('min ederim.> 

Diğer taraftan bugün San Se
bestıen'deki harp müze>inde ~u 
ibare okunur: .İspanyol kadınla
n, çocuklarını>ı öldüren İspan
yol kurşunlırı dcllıl, Fran><z 
kurşunlarıdır.• 

Hemen her tarafta yarının 

Akdenizini gösteren haritalar 
asılmıştır. Bu haritalar Alm•n
yada basılmıştır ve oldukça es

kidir, çünkü İskenderun sancağı l 
Türkiyenin diye gösterilmiştir. 

Tanca ile Cebelüttarık İspanya- \ 
nın, Tunus, Korsika, Arnavut-

dık. 

luk İtalyanın, Filistin arapların 
mütalebatı arasındadır ... 

Umumiyetle İspanya.da siyasi 
mücadelenin 20 ağustosa doğru 

şiddetleneceği tahmin olunmak
tadır. Filhakika bu tarihte Fran
ko mihver devletlerine imzasını.. 
verecektir. 

Genevi.eve Tabouis 
Oeuvre 

ispanya ve Almanya 
Almanya, İspany .;yı yeniden 

insa etmek için. kendi vasıl !arı

nın kiifi olmadığını anlamıya 

başladı ama, haliı itiraf etmiyor. 
Gazetta dö Frankport'un Sen

Sebastiyen'deki muhabiri, İs
panyanın elinde işçi bulunsa bi· 
le kullanmak için onların maki

neleri ve malzemeleri bulunma
dığını, makineyi malzemeyi bul
mak için de ecnebi kredisine lü

zum olduğunu, halbuki ne Ro
manın ve ne de Berlinin İspan
yaya böyle kredi açamıyacakla
rını yazıyor. 

Doktor Wohltot birkaç hafta 
evvel hpanyol istihsal maddele

riyle Alman makinesi müb3de
lesi için Burgosa gitti. 

Müzakere suya dü~tü. Müza

kere, klasik davalara göre esa
sen muvaffak da olamazdı. Fran

kfurt gazetesi, doktor Wohltat'ın 
müzakere edeceği birsey olma

dığını bildiriyor ve: •Doktor 
Wohltat.ın vazifesi, İspanyol hü
kumetinin bu maddeler üzerın· 
deki noktai naz3rını öğrenmek· 
ti.. diyor 

A !manya mı.rva#taı:ı ,, ı sızlik 

nedir bilmez· O, ya muvaffak 
olur, yahut da itiröf etmez. 

P ı i..~ -Snir 

Ana vatan ve üvey ana! 
l\I.ruf Gayd<., ı;ene (P ris -

Soır) a çatıyor. Leon Blöm, bu 

g:.l.Z .te'\r bir ya7ı )'az:~ı \ t•ka~ 
rı .Adige'den kovulan Almanla

rın cebre kurban gittiklerini an
latmıştı. 

Giornale d'İtalia gazetesinin 

müdürü cevap veriyor: 
- Ala, diyor, Almanlar, kendi 

arzulariyle ana vatana dönmek 
istediler. 

Paris • Soir 

er kanı bozuıt u"'ı; ' 

İKDAM 

Vergi tahsilatı ,,. Haklı deOil mi? 

kolaylaştırılıyor E fi d k" 
Maliye Vek41eti kadroyu 

genişletiyor 
İstanbul Defterdarlığı, vergi, 

tahsilatını ve mali faaliyeti daha 
süratli ve olgun bir şekilde ba
şarmak ıçin şubeleri takviyeye 
karar vermiştir. 

Yenider. imtihanla alınacalç 

memurlar iki kısım olacaktır. 

Bunlardan lise mezunları muh
telif şubelerdeki asli 2000 ku -
ruş maaşlı veya 60 liraya kadar 
ücretli memuriyetlere tayin edi· 
leceklerdir. Orta mektep mezun
ları ise tahakkuk ve tahsil tebliğ 
memurluğu vazifesini yapacak -
!ardır. İmtihan ayın 24 ünde icra 
edilecek müracaat ayın 12 sine 
kadar kabul olunacaktır. 
Diğer taraftan ayrıca İstanbul 

Defterdarlığı ve şubeler için de 
yeni daktilolar da alınacaktır. 

Bu daktiloluklara talip olanların 
imtihanları da ayın 24 ünde ya· 
pılacaktır. 

Yolcu salonu inşaatı 
Münakaiat Vekaleti İs~anbula 

üç kişilik bir mühendis heyeti" 
göndermiştir. Bu heyet yolcu 
salonu inşaatının süratle ikmali. 
üzerinde tetkikat yapacaktır. 

Devlet liman işletmeieri u • 
mum müdürü Raufinin riyase -
tinde teşkil edilen bir komisyon 
dada yeni salonun mobi!yasile 
meşgul olmaktadır. 

---ıooo---

Avrupaya giden 
talebelerimiz 

Orman, ziraat ve baytar ensti.. 
ülerini bu yıl 1, 2 ve üçüncü -
lükle bitiren 9 talebe Budapeşte
ye tetkik seyahatine gönderil -
miştir. 

Dün akşam şehrimizden hare
ket eden kafileye Müfettiş Faik. 
Tavşanoğlu, Doçent Tevfik Ba· 
şarı ve Tevfik Karadak refakat. 
etmektedirler. Bu tetkik seya · 
bati 20 gün devam edecektir. 
'mla firtRya 

Yangmlara karşı alınacak 
tedahir 

S•k ;ık vukua gelen yangın
lara mıinı o!mak için bacaların 
senede iki defa temizlenmesi la 
zım gelmektedir. Kaymakamlar 
bu hususun teminine memur e
dilmişlır. 

Haziran ve temmuz ayların
da fırınlardan alınan un ve ek

mekler tahlilhanede tahlil etti -
rilmiştir. Ç~ni harici unlara 
yüzde beş, ekmeklere yüzde on 
iki nisbetinde rastlanmıştır. 

Belediye fırınları geceleri de 
teftiş etmeğe karar vermıştir. 

Şişli şehir hastahanesi 
Şişlide yapılacak şehir has

tanesin<n Fransız mimarı Val
ter tarafından haznrlanan pro -
jesi beledıye imar işleri müdür 
lüğü tarafından tetkik edilmiş -
tir. Binanın tafsilat projeleri İs 
tanbulda hazırlanacaktır. 

sna ar a ı 

Laubaliliği 
Beyoflunda Taksimde Mus 

tafa Gönen imzasile aldığı • 
ki: 

Dün akşam Galatasarayda 
ki Yerlimallar sergisini gez
dlın. Pavyonları ayrı ayn do 
!aştım, hoşuma gitti. Fakat 
bir şey de nazarı dikkatimi 
celbctti. Sonra canım sıkıldı. 

Bu da esnafımızın liıübali 

tavrıdır. Birçok büyük tacir, 
fabrikatör, sanatkar, küçük 
tacirin bir araya geldiği bu 
sergideki memurlardan bir 
çoklarının birbirlerine olan 
hitabı karşısında adeta sıkıl· 

dını. Çünkü (Be, ulan,) gibi 
sözleri söylemek böyle bir 
sergi yerinde yakışık almaz. 

Buraya gelen yüzlerce in· 
san, kadın, çoluk çocuk var. 
Bunların arasında kendilerini 

yapyalnız farzederek bu ka -
bil söz söylemek hatta el şa

kası yapmak hariçten bakan
ları ıniitees'iir ediyor. 

Tabii bu belki bir iki kişi
nin dalgınlık neticesinde yap 
hğı şakadır. Anıma .. ne de ol 

sa fena eözüküyor. Belki bu 
zevat da yaptıkları işin fena 
olduğunu sonradan farkelmiş 

terdir amnıa neden olsun .. • 
İKDAM - Okuyucumu -

zun mektubuna bir şey ili -

ve etmiyoruz. Yalnız Türk 
esnafının, Türk tacirinin cid

diyeti herkesçe malumdur. 
Bu Levat da belki böyle bir 

yanlışlık yapmışlardır amma 
çoktıın da kusurlarını anla • 

·znıo.Cıp;ıuuaz .npıaı~w 

Haklı değil mi ? 

" r6 
Bira şişeleri 

İnhisarlar idaresi bira şişele
ri ;çın yeni etiket tesbit etmek· 
tedir. Yeni bir tip bulunacak ve 
bütün şişelere bu etiket yapıştı
rılacaktır. * Sümer Bank umum müdü
rü Nw·ullah Sümer bir ay mezu 
niyetle Ankaradan şehrimize gel 
mis'ır 

--000---

Arabz.c.lar cemiyetin:n 
şikayeti 

Aralıacılar cemiyeti idare he
yeti ,·ilayete müracaat etmiş, ba 
zı arabacılardan şikayet etmiş -
tir. Vilayet şikayetin tahriren 
yapılmru;ını idare heyetine bil -
dirmiştir. 

-()0-

Sahte nufus kağıdı kullanan 
hizmetç; 

Teyzezadesinin eski harfli nü 
fus tezkeresini çalarak Taşköp 
rütleıı <ehrimize kaçan ve bura

da yeni harfli nüfus kağıdı çı -
kartırken üzerine kendifotoğra

fını yapıştıran İfakat isminde 
bir hizmetçi dün adliyeye teslim 
edilmişir. 1Cakal tevkif olun • 
muştur. 

GÜNÜN RESiMLERi 

ahili ye 
• • • 

A. dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

Lastik ökçe 
hırsızları 

nın zıyaretı 
. . . Mahkeme üçünün tev-

OUn yarlı mallar sergısıle kifine karar verdi 
DarUIAcizeyi gezmiş ve 
bazı tetkikatta bulunmuştur 

Dahiliye Vekili Faik Öztırak 
dün yerli mallar sergisini ziya • 
ret etmiştir. Faik Öztrak DarülA
cezede yaptığı tetkiklerden mem 
nundur. Vekilin verdiği izahate 
göre Darülacezede bilhassa ço -
cukların vaziyeti çok iyidir. Has
ta olan, olmıy~n herkes Darüla
cezeden memnun görünmekte • 
dir. 
Dahiliye Vekili Haliç servisini 

de iyi bulmuştur. Haliç zarar ej 
memekte, varidatı mesarüatını 

karşılamaktadır. Vesait le şirket 
zamanından daha iyi vaziyette . 
dir. 

Maarif Vekili köy öğretmen 
okullarını gezecek 

Maarfi Vekili Hasan Ali Yü -
cel köy öğretmen okullarını ge -
zecektir .Kastamonu, Eskişehir, 

İzmir ve Edirnede olmak üzere 
memleketin dört tarafında köy 
öğretmen okulu vardır. Bunların 
kadrosu takviye edilecektir. Ma
arif Vekili pravantoryomu gez
miştir. 

Sanatoryom için ayrılan 120 

bin liralık tahsiııatla tevsiata a
it inşaatın süratle ikmali karar· 
laştırılınıştır. Sanatoryomun 
mevcut 47 yatağı da 120 ye çı • 
karılacaktır. -----Adlıya müsteşarının tetkik 

Adliye müsteşarı Selim Na- ! 
fiz dün de adliyede meşgul ol
muştur. 

Mumaileyh muhakemelerde 
6üratin temini i-çin yeni tedbir
ler tesbit etmekle meşguldür. 

Diğ~r taraftan Adliye Veka
letine devrolunan kadastro dai
relerine merbut bulunan kad;ıst 
ro muhakemelerinin de adliye 
dairesine nakledilmesi muhte -
meldir. -----Evvelki akşam ölen gencin 

hüviyeti 
Evvelki akşam Kireçburnun 

da Fransuva isminde birinin i

daresindeki 972 Paris numaralı 
hususi otomobilin çarpıp öldür
düğü gencin hüviyeti anlaşıl • 
mıştı.r: Kaza kurbanı Sait; Me • ' 
ci.diye köyünde oluran Ali oğlu 
Kemal isminde 12 yaşında bir 
gençtir. 

--000--

Çakı ile yaraladı 
Mustafa ve Ömer isminde iki 

kişi dün Köprü dubalarının Ü

zerlerinde birbirlerile bir sandal 
yüzünden kavgaya tutuşmuşlar 
dır. 

Bunları ayırmıya gelen Üskü
darlı Hasana Ömer çakı ile hü
cum ederek onu yaralamıştır. 

Serseri bir şamandıra 
Karadenizde serseri bir şaman 

dıra görülmüş, Bu~ar sahillerin 
den koptuğu anlaşılmış, ke ;<fi -
yet Bulgaristana bildirilmiştir. 

Ahırkapıdaki bir lastik ökçe 
fabrikasından ökçe çalmaktan 
suçlu iki amele ile bunları satan 
suç ortaklarının ve çalınmş mal 
!arı satın alan 10 dükkfincı dün 
polis tarafından adliyeye veril • 
mişlerdir. 

Sultanahmet birinci sulh ce • 
za mahkemesine çıkarılan suçlÜ 
]ardan Mustafa oğlu Salih yap • 
tıkları işi şu suretle itiraf etmiş
tir: 

c- Ben fabrikaya su taşırım. 
Geçen gün Mehmet oğlu Musta
fa gelerek: 

c- Sana kundura ökçeleri ve
reyim. Bunların su tenekelerinin 
içinde gizlice kapıdan çıkar, sa
tar ve ko)ayca zengin oluruz!. 
dedi. 

Bende kabul ettim. Öylece 
yirmi yirmi beş gün içinde mü
teaddit defalar kaçak ökçe çıkar 
dtk. Ben bu ökçeleri Ahmet oğ
lu Mustafaya götüryordum. O 
da dükkancılara satıyordu. Ak· 
şam üslü de paralarını paylaşı
yorduk! ... • 

Salihten sonra sorguya çeki -
len Mehmet oğlu Mustafa ise 
cürmü kabul etmemiştir. 

Mehmet oğlu Mustafa da şun
ları söylemiştir: 

c- Salih bir gün bana: 
c- Lastik ökçe satar mısın? 

Dedi. Ve bu ök91!leriıı. fabrikada 
bir arkadaşından çok ucuza aldı
ğını söyledi. Ben de bir şeyden 

şüphelendeim. Her gün muhte
lif semtleri dolaşarak bunları 

kunduraeılara sattım!..• 

Bunu müteakip Mehmet Yal -
çın, İlyas, MihaJ, İstavri, Ömer, 
Asım oğlu Raşit, Mehmet İnce, 
Niko, Mehmet Özen, Karabet. 
ismindeki mesruk malı alan dük 
kincılar sorguya çekilmişlerdir. 

Bunlar düzineleri 2 liradan bil 
miyerek ökçeleri aldıklarını 

söylemişlerdir. 

Neticede hakim, Salih ve iki 
Mustafa hakkında tevkif kararı 
vermiştir. 

Suçlulardan Mehmet oğlu Mus 
_tafa bu karar üzerine mahkeme 
salonunda Salihi dövmeğe kalk
mış ve onun çenesine şiddetli bir 
yumruk yapıştırmıştır. Hiddetli 
genç bilahare: 

c- Sen beni mahvettin alçak 
iftiracı!.. diye hüngür hüngür 
ağlamıştır. 

200 lira çalan genç 
Şeytana uymuş 

Babalığının 200 lira parasını 
çalan Bilal isminde bir genç dün 
Sultanahmet birinci ceza mahke j 
mesinde tevkif olunmuştur. 

Karamürsel mensucat fahri • 

kasında amele olan Bilal haki
me: 

•- Ne yapayım şeytana uy -
dwn. Bu hırsızlığı yaptım! Fa
kat paraları sarfetmiyerek ar • 

kadaşıma saklattım!.. 

Demiş ve ağlamıştır. 

Dahiliye ve Maarif Vekillerimiz dün, sergiyi ıiyaret ettiler. Resimler Vekillerin sergiyi ziyaretlerini teshil ediyor. 

kUUö.ıu. ........ uran ı r·· 

Dış . Politik@_: 
. ·. ..::~,;ı.:'·1'4'.·l 

spanya ve Mihver 
devletleri 

İspanya harbi Frankonun za
terile nihayetlendi. Fakat İs • 
panyayı kazanmak için bir ta
raftan mihver devletleri, diğu 
taraftan da demokrat devletler 
arasındaki mücadelee devam e
diyor. İtalya, Frankonun :ııafe
rini temin etmek için yaptığı 

yardımdan sonra, İapall)'~·ı iı
deta benimsemektedir. İneilte • 
renin ve Fransanın Franko İs· 
panyası ile siyasi münasebete 
girişmesini bile iyi görmüyor. 
Fakat İ•panya bueüne kadar İ
talyan dış politikasının aleti va 
ziyetine düşmekten kaçınmıştır. 
Görülüyor ki dış politika me • 
selesinde İspanyollar da kendi 
aralarında anlaşmış değillerdir; 

İtalyadaki faşistlere benziyen 
F'alangistler İspanyada da oturi· 
ter bir devlet sistemi kurulma
sını ve İtalya ile AlnIRnyanın 
ittifakına girilmesini istiyorlar. 
Frankonun eniştesi ve dahiliye 
nazırı Sunner bu zümrenin li· 
deridir. Diğer taraftan bilhas • 
sa eski generaller arasında kuv 
vetli bir züınre, İspanyanın, es· 
ki an'anelerine sadık kalmasını 
ve harici politikada da bitaraflık 
siyasetini takip ederek bir ta
kım maceralara karışmaktan çe 
kinmesini talep etmektedirler. 

Bu iki zümre arasındaki ih· 
tilif, geçen hafta az kaldı yeni 
bir ihtilalin başlamasına sebep o
lacaktı. İspan~·adan sızan haber 
lere göre, Falangistlerin muha
lifleri olan generaller ve bu a
rada Keypo Delllno işten el çek 
tirilınişlerdir. İspanya harbi sı
rasında büyük yararlıklar gös • 
teren bu general şimdi cenubi 
Amerikaya sefir olarak gönde • 
rilmektedir. 

Filhakika ihtilafın bu şekil
de halledilmesi, Falangistler i
çin brr zafer gibi görünüyorsa 
da bu hadiseden sonra gelen ha 
herler, vaziyetin göründüğü ka· 
dar basit olmadığını anlatmak
tadır. Bu haberlerde Frankonun 
da muvafakatile İspanyada kral 
lığın iadesi için bir teşebbüs ya
pıldığı bildirilmektedir. Malfun 
olduğu üzere hükümdarlık ta • 
raftarları Falangin düşmanları
dır. Bunlar, siyasi, iktısadi ve iç· 
timai sahada bir inkılilp yapıl • 

ma'1nın önüne geçebilecek olan 
bir engelin krallık olduğunu hl 
liyorlar. Şu halde Falangi•tlerin 
zaferiyle neticelenen bir müca

deleden sonra ansızın hüküm • 
darlığın ihyası teşebbüsünün oı 

taya atılması ve Frankonun da 

bu teşebbüse işturak etmesi ga
Tiptir. Hükümdarlığın ihyası ha 
rici politika bakımından da ma
nidardır. Çünkü herkes bilir ki 
on üçüncü Alfons olsun veyahut 

da oğlu Huan olsun, İspanyol 
tahtına oturacak olan hükümdar 
bir macera politikasından İs • 
panyayı korumak istiyeceklir. 

İ•panyanın menfaati demokrat 
devletlerle iyi münasebet kur -

maktır. Hartaya bakılacak olur 
sa bunun sebebi anlaşılır. Ger
çi Pirene dağlarının cenubunda 
ve Fransanın imparatorluğu ilr 
muvasaliısı üzerinde bulunan İs 
panyanın, müstakbel bir harp
te mihver devletlerine yardımd~ 

bulunabileceği zannedilir. Fa • 
kat böyle bir harpte İspanyanın 
çok nazik bir vaziyete düşeceği 
de unuıulrnamalıdır. 

İspanya, Cebelüttarıkı geri 
alarak jıa cmfb cmfh cmfh cmfh 

almak için Fransanın miittrfiki 
olarak İngiltere ile harbe girdi

ği zaman hile mağlup olmuştur. 
Bundan başka Fastaki İspanyol 
mıntakası İngilizler ve Fransız
lar tarafından yapılacak olan bir 
taarruza karşı bilhassa hassastır. 

Esasen bu mıntaka İspanyollara 
1904 ilililiyle İngillere tarafın • 

dan terkedilınişlir. Ondan son
ra da orada çıkan kıyamlar ne
ticesinde bi·rkaç defa İspanyolla 

rın ellerinden çıkmak üzere i -
ken, Fransızların yardımiyledir 

ki bu mıntakada İspan~rnl nü

fuıu kurulabilmiştir. 

İngilizleriB ve Fransızların 

(ATkası 3 ıı .. cü sayfada) 
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Ermeni çeteleri -------
Maraş katliamında irtikap edi-

len fecayiin acıklı tarih~si 
-so -

küçük bir müıkül ile lı:arşıl•ftır· J 

mqtır. Bu eibeti de ID'Ul pliaee { 
ıın:edeceğim. 

El-diler, İ.mmbuldaa vulı:u -
bulaa 10 Şubat l9Z8 tuibli it'•· 
ntta, •İngiltere Devleti Hariciye 
Nezaretiadea ı>a ... detteki mii· 
mesaili siy•illğiae sepkedea ve 
mümessili siyııııilllı: tarafıadan 

da ~ea hükiUııete vilı:i olıın 
' tebliiatı tifahiyede, payitahtı 
aaltaaatıa, Devleti Osmaniyede 
bıralı:hjı bildirmit ve fakat, bu
nunla beraber Ermeni kıl81ile, 

YunaaWar da dahil oldııiu hal· 
de, Mütelifin kuvvetlerine kar
ı•, tarafımızdan yapılan hareki· 
tın hemeu tadili ve aksi takdirde, 
ıeraiti sulhiyemizin tebeddül et 
mesinin muhtemel bulundulu da 
ila_..,n <lermpyan edilmirtir.• 
denilmekte ve bazı hususat, bil
hassa •mucibi şikayet en küçük 
hadiselere bile meydan bırakıl -
maması> tavsiye olunmakta idi. 
na ve medl6ltl ne olabilirdi? Yu· 
nanWarm, Fransııılarıa, ve sai
renin tahtı işgalinde bulunan ak· 
ııaııu memalikten maada, İstan
bulun da alınması mukarrtt idi. 
Fakat dermeyan olunan tarla ri
ayet olunursa, İstaabulu almak· 
tan, sarfınazar edeceğiz mi de -
Dilmek isteniyordu? Yoksa, Yu· 
nanb-larm, Fransız1arm, İtalyan 
larm i§Calleri zaten muvakkat• 
ıılr, Düveli İtilAflye, yalnız İs • 
tan bulu alacaktır, fakat teklif et· 
tikleri oart• rhıy_!!t edersek, onu 
da bınkacaldardır, manası mı 

çıkanlıyordu? 

Yoksa, Efendiler, Yunanlılarıa, 
Franıızlann, İtalyanlann i§C&I • 
Jeri enı:rivikidir. latanbulun iş
gali de mutasaverdir. Fakat, Yu 

•aabları, Fi ·-· .... İtalyaala
n iff8l eyledikleri mmtakal .. -
ıla rahat ve anhı luralursanııı, 

onların işgallerini kabul eyledi
iinizi filen giiltttirseniz, İstan· 
bulun işgal tasavvunıııdaa vaz -
geçeriz mi drnilmek iateailiyor • 

du? 
Veyahut Efendiler; itllif Dev· 

!etleri, K.unyi Milllyenin igal 
mıat..........., ifpl kuvvetle -
rine kartı aldılı cepheleri boz -
durmağa ve açtığı muharebeleri, 
teveııııtll eylediii hareketleri dur· 
dormaia, hükimeti merke:ıiye -
nin muktedir olamıyacağını ya
kinen anladıklanndan, Yunanlı· 
!ar da dahil olmak iizere İtilif 
De\'letlerine tecavüzün menedil
memlt ve haddi zatinde mevcut 
olmayan Ermeni kıtaline nihayet 
verilmemiş oltlulu bahanesile İs 
tanbulu da mı İM'll eylemek kas 
tinde idiler?! 

Vakayii atiye, bu son talımi • 
ıain doiru oldulunu göstermiş • 
tir zannederim. Fakat, hükumeti 
merkeziyenin, İngiliz mümessil
liğinin teklifinden böyle bir mi· 
ı.a çıkarmağa yanaşmamış, bila
kis ümide düşmüş olduğu görü • 
lüyordu. 

Efmdiler, ,,ukubulmuş olan tek 
lifin ne dertte nabemahal oldu· 
iuna dair !tir fikir werebilmek 
için bia de, • pnlere ait buı vıı· 
siyetleri hatırlayalım· Şüphe e
dilmemek Jiaunılı ki, Ermeni lu
tali halundalıi beyaut, mavakaa 
mutaltık değildi. Bililı:is cenup 
menaııkında ecnebi kuvwetleri 
ıuafmdan teslih edilen Ermeni· 
ler, mulıar oldukları himayeden 
cür'et alarak bulundukları ma • 
İJ311erdeki islamlara tasallfıt et
mekte idiler. İntikam fikrilc her 
tarafta birabmane bir urette ka 
lil u ımha siyast'linr saik ol · 
makta idiler. Maraş hiiclisei fe· 
riası. bu sebepten ıııhi•t etmiş • 
ti. Ecnebi kuvvetleri!~ birkŞ<'n 

Ermeniler, top '" mitralyöderle 
Maraş gibi kadim bir isliım bel • 

= 

desiai hik ile yeUllD eylemiş -
lt'rdi. Binlerce Aciz ve masum va · 
lide ve çocukları tahrii imha ey· 
)emişlerdi. Tarihte em•ali na -
medak olan bu valıtelin fnlll 
ErmeaiJerdl. Milsliimanlu aacalt 
muhııfaui namus ve lıay•t kay 
dile mukavemet ve müdafaada 
bulunmU§lardı. Yirmi gün de • 
vam eden Maraş kııtliimmda, 
müalilmanlarla birlikte ~e 
kalan Amerikalıların, bu hidlse 
hakkında lstanbuldalıi milmes • 
sillerine çektikleri tı:l,raf, facia 
müsebbiplerini gayrikabili tek -
aip bir surette tayin etınekte idi. 

Adana viliyeti dahilindeki 
müslümanlar, tepeden tJrnağa 

kadar teıılib eclilea Ermeailerin, 
süngüleri tehdidi altında, her da· · 

(Arkan 1lar) 

Maarif Vekilinin 
Beyanatı 

(Baş tarafı 1 i1ıci sayjada) 
fak kılabilmek için Maarif me
murları mınakasına hepsni gruQ 
grup toplayıp yapacakları iş ken 
dilerine öğretilecektir. 
Şfuanın ver<liği kararlardan 

bir mühimmi de orta okul ve li
selerde ders saatlerinn öğleden 
e~le alınması ve öğleden sonra 
talebenin muallimler nezaretin
de derslerini mektepte hazırla -. 
malan işidir, Derslerin eskisine
nisbetle bi:raz erken başlaması 
çocuklarımıza, hatta velilere er
ken kalkma ve günlük hayata er 
ken başlama itiyadını da vere -
cektir. Dava şudur: 24 saatn i· 
çincie talebeyi yonwyacak ve 
kendi kendine çalı§maya imkan 
bırakacak şekilde dersleri tahdit 
etmek, buna mukabil sene için -
deki ders günlerini arttırmak ... 
Böylece bir senede bir buçuk ay 
dan fazla bir zaman kazanmış o • 
luyoruz ki, bu kazanç orta tah· 
silin altı senesinde hemen bir 
ders yılına tekabül etmektedir. 
Yabancı dil" meselesini soru -

yorswıuz. Bütün gaye yüksek 
tahsilde kendi kendine yabancı 
dilden kitap takip edecek suret
i<: liselerimizden mezun vermek
tir. Bir ihtisas mevzuu olmak 
dışında üniversitede ecnebi dili 
tedrisatı zaittir. Bu .sene Fran • 
sızca \'e Almanca kitaplarını bu 
dilde mütehassıs Türk ve ecne -
bikre hazırlattık. İlerisi için be
nim düşün'düğüm yabancı dil 
tedrisatını bilhassa liselerde 

Yüksek tahsile girebilecek 
gençleri iyi bir seçmıye tab · tut
mak zarureti kar ısındayız . Or· 

teksif etmektir. 
ta mektepleri ve liseleri arzu et
tiğimiz şekilde tensık ettikten 
sonra liselere müsabaka ile tale
be almak ta ayrıca bir zaruret o
lacaktır. Bu seçmeyi yapmak i • 
çin başlıca vasıta imtihandır. Ma 
arif Şurası imtihan meselesini 
ehemmiyetle inceledi. İmtihan 
prensipleri, basit olmak, üniver
site ve yüksek mektepleri imti
hanlara geniş ölçüde intibak et
tirmek ve bütün tahsil kade~ • 
!erinde devlet imtihaın şeklini 
kabul etme• suretinde idare e · 
dilebilir. Bu suretle hususi melı: 
teplerde ve hususi tahsil görmüş 
olan talebe de ayni şekilde bil: 
devlet imtihanına tabi tutula • 

caklardır. 

Devlet imtihan şekli kabul e
dildiğine göre çift imtihanlar 
kalkacak demektir. Kuvvetle ü • 
mit ediyorum. Önürr:üzdeki ders 
senesi Şuranın kararım tatbik 

E'deceğız.• 

...... UTt"A -· a 

1 işgal senelerinde 

Berlin -Roma -Tokyo 1 Moskova 
M. M. grupunun İstanbulda 

gizli faaliyeti 
Y azkn : M.M. grupu reisi emekli 

Kemal Koçer arasında f eklifler Müzakereleri 1 
Japonya, Almanya ve İtalya ile 
askeri ittifak yapmaya başlandı 

Tokyo, 5 (A.A.) - 4 ~os
ta vu·kua gelen Aşirna - Şiratori 

kongresinin neticesi olarak res -
mi malüınat alıımımaış olmakla 
beraber, iyi haber alan Japon 
mahfillerinden ö~nildiğine gö
re Japonyanm Alınan - İtalyan 
askeri ittifakına iltihakı mese -
lesi mühim terakkilt'r lıaydey le 
ıniştir. 

Resmen teyit ettiribnesi müm 
kün olmıyan haberlere göre ha-

ziranm ilk haftasında Tokyo, Ro 
ma ile Beriine mukabil tekliıf • 
ler yapmıştır. Bu teklifler o za

man Alman ve İtalyan hük\imet 

!eri tarafından natamam görül

müştür. Bu mpkabil teklifler, 

ezcümle Sovyetler birliğine kar

şı, şartsız ve kayıtsız ve O'toma

tik bir surette icra mevkiine gi

recek bir ittifakı ihtiva etmekte 
id. 

Üniversiteli · kızlarımız 
İngilfereye vardılar 

Londrodoki kanada evinde bir 
resmi kabul tertip edildi 

Londra, 5 (A.A.) - Yirmi 
Türk kız üniversite talebesi, 
mektep tatillerinin üç haftası -
nı İngilterede geçirmek üzere 
buraya gelmişlerdir.' Bu talebe 
Kanadadan gehniş olan otuz Ka 
nadalı genç kız ·talebe ile birlik
te, deniz aşırı 11l"11!1eketler ta " 
lim ve terbiye birliği tarafından 
hazırlanan bir program muci -
bince memleketi gezmektedir. 

Genç Juz talebeler, şimdike ka 
dar, Hampton Courlu, nebatat 

bahçelerini, Avam Kamarasını, 

posta tel"graf ve telefon umumi 
merkezini, Londra belediyesini, 
borsayı, Sain t- Poul büyük ki
lisesini, Times gazetesinin idare 
hanesini, Londra kalesini ve 
Drury Lane tiyatrosunu gezmiş

lerdir. 

Dün akşam Kanadalı ve Türk 
ı üniversiteleri kız talebeleri şe • 

refine Londradaki Kanada e • 
vinde parlak bir kabul !'ffmi ter· 
tip olunmuştur. 

japonyanın vaziyeti nedir ? 
( Bllf tarafı 1 inci sayfadtı) 

Guet.ec:iler toplantızmda, bir 
gueteei hariciye müstepn Wel
lea'den eğer İngiltere Şarki As • 
yaya donanmasını gönderecek 
olursa Amerikıının nasıl bir yol 
tutacağını sormuştur. 

Hariciye müsteşarı verdiği ce
vapta Amerika siyasetinin kendi 
ne has olan cereyanı takip etti • 
ğini ve maamafi menfaatler mü
şabilı olduğu takdirde bu siyase
tin diğer deıvletlerin siyasetine 

muvazi olabileceğini söylemiş, 

İngiliz ve Amerikan iılolarının 
işbirliği hakkında hiçbir muka -
vele mevcut olmadığını ilave ey
lemiştir. 

Alman - Japon, ltalyan as
keri ittifakı 

Roma, 5 (A.A.) - Matbuat, 
Oshima Shiratori'nin beyanatını 

büyük harfli başlıklarla neşret -

mekte, fakat bu beyanat hakkın 

da uzun tefsirlerde bulwıma • 
maktadır. 

Gazeteler, Oshirna Shiraori - I 
nin teşebbüsünü Japon askeri ri· 

calinin Craigie - Anta itiliıfları 

üzerine Londra tarafından itti -
haz dilen tarzı harekete bir ce -

\'ap mahiyetinde telakki eyle • 
mektedirler. 

Bu cümh:den olarak Gazetta 
Del Popolo, Japon askeri şefle -

rinin Tokyo hükumetinden İtal

ya ve Almanya ile bir an evvel 

askeri bir itilaf akdetmesini i&
tediklerin yazmakta ve bu itili

fın Japon askeri ricalinin Lon • 

draya bir cevaplan mahiyetinde 
olacağını iliıve ey !emektedir. 

Lavora Fasci5ta gazetesi Sır 

Percy Loraine'in, Kont Ciano ile 

pek yai<ında imza edilecek olan 

ve İngiltereyi büyük bir endi e

ye düşüren İtalyan • Alman • Ja 

ponya a keri iUiliifı hakkında 

görüştüğünü yazmış ise de İn • 

giltere sefareti Ciano • Loraine 
müıaJı:atı esnasında Uzak Şark 
meııelelerinden evvel Shiratori -
Osiıima'nm faaliyetindln balıse
dildiğini dün tekzip etmiştir. 
Stampa gazetesi de Japonya -

nın bu ittüaka gireceğini muhali, 
kak addeylemektedir. 

Tienstinde had'sa 
Tıyentsin , 5 (A.A.) - İ1'giliz a 

leyhtarları unsurların tahriki Ü· 

zerine, İngiliz c İnternational 
Eksports • kumpanyasının Çinli 
amelesi grev ilan ederek kum -
panya binalarına hücum etmjş
ler<lir. İngiliz memurlar bir A-
merikan kumpanyası binasına sı
ğınmışlardır. 

200 kadar olan nilmayişçiler 

fabrikanın kapılarını zorla 
malarindan büroları tahrip et -
mişler ve kıramadıkları yazı ve 
hesap makinesı gibi eşyayı da 

nehre atmışlardır. Nümayişçiler 
miıteakiben bir İngiliz \•apur 
kumpanyasının bürolarını tahrıp 

eylemişlerdir. 

İngiliz konsoloshanesi keyfi • 

yetten Japon jandarmasını ha
berdar etmişse de jandarma mü
dahalede bulunmamıştır. 

ispanya ve Mihver 
devletleri 

(Bqtarah Z i11ei sayfada) 

İıpuıyadaıı istedikleri, mihver 
ılevletlerillİıl ileti ohınk bir ma 

ceraya ablmaktan çekinmesidir. 

Halbulı:i mihver ılevletleri İs • 
panyayı maceraya sürüklemek 

istiyorlar. Böyle bir müeaılelede 

İ11cilia ve Fransıa diplomasisi • 

nin muvaffak olması beklenir. 

Çünkü otoriter devletlerden 

faTlılı olarak İspanyol hülnime· 

tiDden, hem ılaha kolay, hem de 

İspuyol milletinin menfaatle • 

riM ılaluı uygun Jıir pelitika ta 
kilti istenilmektedir. 

Fransız ve lngiliz 
askeri heyetleri 

Londradan ayrıldı 
Londra, 5(A.Aı)-İncilb-Fran 

aııı-8ovyet görütmelerini idare 
etmek üzere Moskovaya ıit • 
miş olan hariciye orta Avru· 
pa dairesi umum müdürü 

1 Strang, önümüzdeki hafta için 
1 de Londraya dönecektir. 

1 
Londra diplomatik mahfil· 

)erinde tebarüz ettirildiğin~ 

göre, Moskova müzakerelen, 1 
hiılen Strangın vücuduna ihli· ı 
yaç hissetirmiyecek dercede 

1 ilerlemiş bulunmaktadır. Di • 
ğer taraftan Londrada idare 1 
etmekte olruğu daorede de l j 
mumaileyhin vücuduna ihti - 1 
yaç vard1T. 1 

Londro, 5 (A.A.) - İngiliz 1 
ve Fransız askeri heyetleri. I 
bugün öğle üzeri Londradan 

hareket etmişler ve htasyon· ı 
da ezcümle So"yet büyük el
çisi Maisiki, tarafından uğur
lanmışlardır. Heyetler, saat 1 
16 da Tilbury de City of Exe
ter vapuruna binmişlerdir. Va 

1 pur, Leningrada çarşamba \'a 1 
1 racaktır. 1 .................. ~----

Çin 
Japon 
Harbi 

Londra, 5 (A.A.) Şanghaydan 
bildirildiğine göre bir Japon 
tayyaresinin bombası (:hung -
king'dekı İngiliz konsoloshane -

sinin iı stüne düşerek binada ol • 
dukça ciddi tahribat yapmış isf! 
de kimseye bir şey olmamıştır. 

* Hong • Kong, 5 (A.A.) - Che-
k.iai ajansı bildiriyor: 
Şanghay ye Nankin mıntaka· 

larında düşman kuvvetlerine bir 
kere daha meydan okuyan eski 
hükiımet merkezi civarındaki 

1 

Çin kıt'aları suratle bu şehre 
doğru iler !emektedir ler. 

Çin kıt'aları Nankinin garbin

de ve cenubundaki Japon ileri 1 
karakollarına şimdiden taarruz 
etmişlerdır. 

* 
Hong . Kong, 5 (A.A) - Che-

kiai ajansı bildiriyor: 
Şanghaydan alınan haberlere 

giıre Çın Kıt'aları tarafından 

Nankin U.hkametinde yapılan 

taarruz neticesinde · Şanghay -
Nankin hattı uzunluğunda mü -
nı.kalat yeniden sekteye uğra · 
mıştır. 

İtalyan 
manevraları 

Miliın, 5 (A.A.) - Po ordusu· 
nun yürüyüş kolları tayyareler· 
den gizlenmek hususunda mem
nuniyete şayan nebceler almış • 

)ardır. Her mühim cüzüt&m ku· 
mandarunın elinde bulunan l; 
25.000 mikyasındaki topograf • 

ya haritaları geçilecek mınta • 
kadaki ağaçları, çalılıkları, or • 

manları hattli düşman tayyarele 
rinden saklanılabilecek mahalle
ri tafsilahle göstermekte oldu • 

ğundan kıt'alar süratle Lombar
diyadan P iemonte'a kadar ytlrü
yebilmişlE:Toır. 

Torino, 5 (A.A.) - Mane\Ta • 
ların yapıld1ğı mıırtakada Kral · 
dan başka Piemonte Preıısı, Mus 
solin ve Mareşal Badoglio v.e 
Graz ' anı de bulunmaktadır. 

An3doluda kurtuluş harbi yapılırken, Kuvvayı Milliye)'. ai • 
lih, cephane, ..,ühimmat bulmalı: ve bin bir urluia, tehlikeye gö
ttis gererek. bunları kaçırmak büyük bir mesele idi. 

O zaman, İstanbul en kara günlerini YllflYllll', ılüpıan i§lali 
ve tazyild a'.tıııda bulunuyordu. İ§lal kuvvetleri, bir lı6lıU gibi 
güzel istanbulun üstüne çökmüşler, kU§ uçurmuyorlanb. 

Fakat, en büyük bir dava vardı ki mutlüa halleılilme9İ 14 
zımdı: Vatanın kurtuluşu! 

Atatürk bu dava için çalışıyordu, Türk milleti bu ılava peşin_ 
de çırpmıyordu. Ankaradaki milli hükUınet o 18man, istanbulda 
bir gizli teşlı.llit vücude getirmişti. Bu giıli teplddil, bura~a. için 
için çalışıyor, Anadoluya mütemadiyen, silah, eeplıane, miihiın 
mat yolluyordu, bu, UUlll bir das tandır. 

İşte, istanb11lda çıılıtan yüzlerce, binlerce elemanı obn bu 
teşckküliin reisi Kemal Koçerdi. Kemal Keser, kurtuluş brabini 
müteakip uzun yıllar Türk ordusunda bilfiil hiuııet etmİf, gene
rallik ıütbesine, topçu müfettişliği gibi mühim mevkilere yükı;eJ
dikten sonra bir iki yıl evvel tekaüt olmuştur. 

İşgal senelerinde M. M. Gru pnn11n istanbulda ıizli faaliyeti 
isimli bu çok şa}·anı dikkat ve heyttanlı hatıratı, yıllarca bu ınu
him te kiliıtı idare etmiş, reislik yapmış olan emekli general ICe. 

mal Koçer yazcktır. • 
Bu tefrika, TiiTk kurtulu. ve inkılap tırrihinin en canlı ve doğ 

ru bir makesi olMaktır. Şimdiye kadar, bu teşkiütın faaliyetinin 
hikayesi olduğu iddia edilen bir çok yazılar, tefrikalar neşredil • 
miştir. Fakat, bunların hiçbiri, salahiyettar kalem~e~cn çıkma -
nıış n müsbet hadiselere. vesikalara ntinat etmem~.tı~. 

İKDAM - Sabah Postasının neşreıleceii lıu mubım hatıra 
hakiki tarihin a~·nası olacaktır. 

Köy muallim 
(Btı§tarafı 1 incide) 

betmiş budumücenette bir in • 
san, bir ihtiras buhranı. içinde 
hasta bir adam olmaktan kur· 
tulacaktır. O bn •metle yeni tek 
niğe, medeni hayata, iş içerisin· 
den ve işle beraber çıkan bil· 
giye 9ahip olacak; falı.at gayesi 
yalnız bürokrat olmalı., müsteh 
lik olmak, içinde bulundniu şart 

Jarı bilmemek ve ;)'Cnmemekten 
ibaret bütün cemiyetler için mu 
zır bir insan tipi. Yine bu suret· 
le, yavaş yavaş ortadan kalka -
bilecektir. 

Çoculı:lar iki takım çalıpyor • 
lardı. Bir kısmı ••hah dersi ya· 
parken bir kısmı tezgihta çalı· 
larıaı karşılamalı ve oraya mad 
deten \'e manen bağlanmalıdır. 

Bu suretle köy muallimi artık 
bazı aazari bilgileri olan, için • 
den çıktığı içtimai cüzütamla 
rabıtaları kesilmiş ve ber an on 
dan ayrılmak arzusunda bir in· 
san olmayacaktır. Köy öğret

meni içtimai koni yonunıı lı:ay • 
şı~ or. Ve öğleden sonra iş gönn 
Jer der;haneye giriyorlardı. Ço
cuklar ya marangoz ve dülger 
yahut demirci ustası oluyorlar. 
Çiftlik kısmında yeni yapılan 

bir yatakhanenin makatı üzerin 
de çalı~ıyorlarken onları gör • 
dünr. Damı parça parça yaparak 
öteki arkadaflarıaın tamamla • 

mak üzere oldukları bina üaeri· 
ne naklediyorlar. Bir kısmı da 

ılemirhaaede çalı ıyorlar: Bir 
pulluğu ve traktörü mükemmel 
tamir ediyorlar. Civata yapıyor· 
Jar. Hatti bazı basit ziraat alet
lerini ltiuat imal ediyorlar. Bu 
hakiki bilıili çocukların kendi 
iflerini ne kadar yi tanıdıklan, 
mekteplerimizde senelerdenbe • 
ri tatbik edilen çıkartma n o· 
yuncak şeklindeki hayatla ala -
kasız, fanteziden ibaret •elişle

rh der inin mİlD&Sızlığı karşı -
sında, bütün beli(atile kenılini 
gösteriyor. 

Yatakhaneleri çocuklar düzel 
tiyor, yemekhaneyi onlar toplu
yor, mutfıaia yarılım ediy•lar, 
nöbetıqe yapılan bu işler glin· 
delik -ılerini katiyen lıos· 

muyor. Garbi Anadolnnun arta 
dereceden bir köy evi kadar ba· 
ait olan ltu hayat aymi amaııda 
Jıiç de iptidai ve geri dejildir. 
Oraya ) eni hayatın birçok un· 
urları yavaş yavaş sokumluş • 

tur. Her çoeulı: mandolin çalmı· 1 
ya, bisiklete binmeye, yazı ma- . 
kinesile yazmaya meeburdur. 

mektepleri 
Hepsi şöyle bijf~ •e.•.ipı,.,,_~~ 
sını, yüamesini ve lıaaı apodan 
bilirler. 

Kıa n erkek çoculı: denhane 
lerde birlikte çabşayerlar. Kıa

lar hah dokumamı, Ç8Dl&ftt dik 
mesini, ev işlerini öğreniyorlar. 
Sonra lı.öylerinden gelen bir 
kadın bu çocuklna sıra ile bir 
zarif sanalın inceliklerini öğre • 
tiyor, şimdilik nauri olauk hi 
bir mektep ve ıncdresede öğre
nilmesine imkan olmıyan ve su· 
tadan çırağa bir Sil' gibi intikal 
eden bu emperik bilgi, bu suret
le ilk defa olarak münevver bir 
öeretmen zümresinin lıilglli b
falarına tevdi edilmiş bulunu • 
yor. 

Ziraat lıütün çocuklar · 
meeburidir. KızJar elit sağıyor • 
lar, erkeklu tarlahmı balı .,,.. 
Jar. Çiftlik kısmmda bir traktör 
veya tohum mııkin.,.inin lı.ulla· 

nılmasma dair tıtlllkt dersler 
dinliyorlar. Aşaiıılıı, ~marsıa, 
koca bir binanıa ilıinei katına çılr 
mı.şiar: Müke111J11el §ak11H kul • 
!anıyorlar. Tafhırt-?~OI 
ve sağlam bir temel UzPrlnıle ıl1a 
nrları yilheltiyorlar. Bu tarz • 
da. çalışan, böyle eğlenen, böyle 
neşelenen , bilginin en feyizli kaJ 
nağından bol lıol içen bu çocnk· 
Jann içlerinden çıktıklan içti 
mai cüziitamlar üaerinde hakiklı 
ten müessir olmamalanna, on
da yaratıcı bir kanet olmam•· 
Jarına imkan var mıdır! _, 

Köy öğretmen okulları he -
nüz da~ ilk mahsullerini ver -

miş değildir. Biiyük ümitlerle 
keaclisinden bir çok şeyler bek· 
leıliğimiıı: ve Jıa müeueseniıl git 
tikçe daha ziyade inkisafuu bek 
)emek haklnmıatlır. Fakat ilk me 
aunların realite ile brtıl8ftık -

ları zaman ağrıyabilecekleri D· 

fak tefek sarsıntılar lıbi şaşırt· 
mamalıdu. KalNıbatimiıı:i lı:endi
miade bulmalı ve aletlerimizi ıa
Jah etmeliyia. Çünkü ha alpe • 
rets ve lıeılltia müstehlik adam 
yerine realiat ve faal aümı ye
tiıtirmenin yqbe yolu budur. 

Hilmi Zir• Otken 

Filistin ile Mısır ara
sındaki askeri yol 
Kahire, 5 (A.A.) - B~u 

cevkülceyş ehemmiyeti olduğıl 
söylenen Mısır ile Filistin ara 

sındaki askeri yolun pek yalı:ın
da inşaatı biteceği haber v•il • 

mcktedir. 

iYi BEKLEYiNi 
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- Hayır. 

- Zavallıyı öyle sıkı zinoır· 

!erle bağlamışlar ki henüz çöze
medim, onları biraz daha oyala
mak lazımgeliyor. 

İyi ama çabuk ol .. Kendisi 
nasıl? 

İyi, ümit içinde ama zayıf. 
- Haydi çabuk. 
Bır kurşun yanından vızıldı· 

yarak geçti. Mişel buna cevap 
Yerdi. 

Bu sırada Morisin sesini duy
du· 

Hey.. Vernant.. Hazırız. 

Yava~a ve onlara belli etmeden 
gol ·ıiz. Arkadan kaçalım. 

Peki geliyorum. 
Gerilemeye başladı, Ziniofun 

cansız yattığı yere kadar gelince 
arkadaRtnı gi.irdü, bu çok zayıf· 
lal!'1' bir adamdı. 011u adeta ta
~ ıvamadı. Dij1eri de Vernantı ta· 
ınıomıştı, yalnız kesik kesik: 

Size hayatımı borçluyum 
dö,,·o divordu. 

»!oris bağırdı: 
Haydi yola koyulalım. 

1kı saat yürüyüşten sonra, 
1lorıs durdu: 

Şimdi buı ada duralım, on
lar arkamızdan geliyor ama, ne 
Y>[>Alım Muandır hasta, fazla gi
d~. ez. Burada müdafaa hattı 
·uralım. Muandır ateş edemez, 

bP ım de Ziniofa vururken elim 
sakatlandı. Ben de ateş edemem. 
Şimd. onlara geçelim. Şna.g 

\'uruldu, işe yaramaz, Ziniof za
ten cansız yatıyor, geriye Ata
rns ve diğerleri kalıyor. Şimdi 

~ıdıp onlara bir sulh teklif ede
Yım, diyeceğim ki .Geçmişi u
nulalım, madeni beraber payla· 
salım, beraber çalışalım . Yalnız 
fos ·ö Muandır buna razı olma· 

lı 

Tabii razıyım. 
l\Iuandır kendine gelmis ,.e 

arkadaşını tanımıstı. 

- Fakat ... 
Vernant: 
- Fakat seni \'urmasınlar di

vc sordu: 
O· 

Yok canını, dedi, nasıl olsa 
Şnag vuruldu, onlar böyle bir 
teklif karşısında kendileri bize 
vah aracaklardır. Hem ben on
ları" ·anına ellerım cebimde git· 
nuveceğim ya ... 

foris fırladı, agaçlaı· arasında 
kav boldu. 
Muandır fenalasmı1tı, Vernant 

elıtıden geldiği kadar onu teda
vı ~t111ıye calı ·ıyordu. 

Üç 6aat sonra Morıs göründü 
'e sevinçle anlattı: 

Adamlar teklifi kabul etti
ler hepsi de pi5nıao olmuş. Şnag 
olrnus. Athanas da gebermiş. 

Hep>1 size yalvarmak ve af dile
n- k i tiyorlar 

Vernanl ve l\luandır tekrar 
kampa döndüler. Adamlar onla
rı hürmetle karşıldılar \'e hepsi 
d<' pişman olduklarını söyliye
rek Muandırdan af dilediler. Fa
kat za\•allı Muandır fenalaşmıştı. 
Baygın bır halde vatarken 

V ernanta elinden geldij!i kadar 

vakayı anlatnuya çalıştı ve niha
yat şunları söyledi: 

- Biliyorum ben öleceğim, 
yalnız bazı şeyler vasiyet etmem 
lazım. 

Altın madeni buradan bir ki
lometre ilerde büyük bir kaya
nın dibindedir. Hepiniz hisseni
zi alınız. O maden hepinizi mil
yarder edebilir. Fakat ben na
sıl olsa öleceğim, onun için be
nim hissemi Paristeki anneme 
götürü verirsin ... Diyeceklerim bu 
kadar. 
Şafak söküyordu, hasta gözle

rini ebediyen dünyaya kapadı. 
Mişel Vemant iki ay sonra 

Parise dönmek üzere büyük bir 
transatlantikle vatanına hare
ket ediyordu. Moris de yanın· 

daydı. 

İkisi de birer milyarder olmus
lardı. 

Fakat bugüne erişebilmek için 
bir çok kalplerin durmuş olması 
onların vicdanını rahat ettirmi
yordu. 

Moris anlatıyordu: 
- Şimdi pe,;i ,;.0 düserler. 

İşte. dikkat .• Zin u. 

Kulübeye yaklasr 
ris durdu: 

ı•ada .. 
lardı. Mo-

- Siz dur ben yalnız gide-
yim. 

Ve o tarafa doğru yürüdü, Zi
niof haykırdı: 

- Dut. 
- Zimof benim .. Aç. Şef gön-

derdi. Çok aceledir. 
- Moris misin? 
- Evet. 
Kapı acıldı, Ziniof cıktı: 
- Bilivor ınu~un ama, buraya 

gelmek memnudur. 
- E\•et yalnız şimdi kamp mu

hasara edildi de .. 
Uzaktan Şnagın sesi duyulu

yordu· 
- Zi;ıiof kendini koru. Biri 

gelirse ateş et... 
Ziniof bunu duymuştu, sila

hını kaldırdı, fakat Moris ona 
bir yumruk attı, herif yere vıkıl
dı. Mişel: 

- Yaralandı dedi. Çok sert 
vurdlin. 

- Zararı yok siz dikkat edin 
ben arkada'1nızı çözevim. Arka
dan kaçarız .. 

İ(:eri ı;irdi. Muandırı çözmeye 
gitti. 

Misel silah elde kapıda duru
yordu, adamlar eelivorhrdı. 

Dört k~iydıler. Şnag en geride 
geliyordu. 

l\li~el: 

Yakla~sınlar bakalım diye 
mırıldandı 

Şnag: 

Ziııiof. Ziniof diye bağırı
yordu. 

Buna :\Iişel aleş ederek cenp 
verdi. • 

Silah ~esinden sonra korkunç 
bir sessizlık başladı Şang vurul
duğu için onu içerlere götürmüş
lerdi. Digerleri ağac gövdeleıi
nın arkalarına saklanmışlardı. 

Bu sırada Moris göründü: 
- Şaziyet nasıl, fena mı~ 

SON 

Fenerbahçe anketimiz 
F enerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ?· 
Fenerbahçenin eski kuvvetini 

tekrar nasıl elde edebileceğıni 

açtıgımız bir anketle okuyucula-
,ımıza bırakmıştık. Gelen ce -
,apları sırası ile neşredıyoruz. 

Bir okuyucumuz diyor ki: 

1 

Gazetenizin, Fenerbahçe nasıl 
ıslah edilmeli? Serlevhası altın
da açtığınız anketi memnuni -
yetle takip ediyorum. Şımdiye 
kadar Fenerbahçeliler ve diğer 

birçok karileriniz kanaatlerini 
bildirdiler. Ben de bu ankete ce- ı 

vap vermeden geri kalamazdım 
\'e kalmadım da kıymetli anketi-

mandanberi kendimi Sarı - La
civert formanın meftunu adde
diyorum. Fenerbahçelıyim hem 
delice ... 

Bu kadar sevdigim bir spor 
yuvasının durmadan yıikselme

sıni, en son muzafferiyet mer -
!ebelerine varmasını her zaman 
dilerim. 

Türkiyemızin bu nezih ve ki -
bar klübü Fenerbahçenin fut -

bol sahalarında uzun zamanlaı;. 

şampiyonluklar andığını Avru -

panın bile kuvvetli takımlarını 
yendiğini gördük, işittik. 

Maatteessüf şu son zamanlar -

BAYANLARA [ 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever-
• • ? 

sı.nuı. 

2 Hanıri u tistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz utistlerin en 
çok banıri hususiyetleri bo -
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldııdarı ara
sında giyinişleri ve taşır -
luını, batta bayatın ı taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap : 

Cağaloğlu Nuriye Nurcan 
yaz ıyor: 

- Sinemada en çok hoşu
ma giden şey insanı düşün -
dürmeden, yormadan, oku -
ma,ıia mecbur eLmeden dün
ya hakkında, edebiyat, resim, 
musikı hakkında bilgi sahibi 
etmesidir. 

Mesela (Büyük vals) sa -
yesinde Johan Straus'u tanı

dım. Eser !erini anladım. 
- En çok sevdığim artist 

Lilyaıı Harvey, Danyel Dar -
yodur. Erkeklerden Şarl Bo
aye ve bir de Villi Friçtir. 

- Sevdiğim artistler gibi 
olmak is.erim. Fakat onları 
taklit etmek için o derece pa
ra kazanmış olmak lazım. 

- Sinema yıldızlarının ca
zip tarafı kazandıkları para -
dır. 

Siileyınaniye Aysel Göker 
yazıyor: 

Sinemayı sinema olduğu i
çin s~viyorum. Bunun mana
sını anlamadınız değil mi? ... 
Sınema bugün en ileri bir san 
at eseridir. Bu sanat eseri kar 
şısında hayran olmamak im
kan var mıdır? 

- En çok sevdiğim artist
ler erkeklerden Klark Gabel, 
AlbeL" Prejan, kadınlardan, 

Janebi Makdonald, Zara Lan 
der, Sonya Henni. 

- Sevdiğim yıldızların 

hepsini taklit etmek arzusun 
dayım. Fakat bir taraftan da 
bunu kendıme yakıştıramıyo 
rum. Çünkü ben yıldız deği
li rrı .• 

- Sinema yıldızlarına hay 
rar>. o.lduğum kısım sanatları
dır .... ~ ........... , 

da takım ne kadar bozuldu, acı -
yoruz. 

Fenerliler futbol şubesini kuv

vetlendirmeli: Duyduğuma gö -

re Demirspor müdafilerinden Ga 

zi ve Şevket Fenere girmişlerdir. 

Cihadın da Fenere girdiği bence 

muhakkak gibidir. Eğer takıma 

kuvvetli biı· orta haf da bulunur

sa takım km·vetli bir manzara 

arzeder. 

Cihat 

Gazi Şevket 

A. Rıza ? M. Reşat 

Naci, Esat, Melih, Rebil, Fikret. 

Eğer takıma kuvvetli bır orta 

haf bulunursa Esat ilerde oyna
tılır ve takım ondan daha çok 

faydalanmış olur. Esat fırsatçı 

şütör bir oyuncudur. Hücum hat

tının göl atmakuvvetini arttır -
mış olur. 

Önümüzdeki lik maçlarında 

bu kıymetli klübümüzü sahada -_ .... 
kuvvetli bir şekilde görmek, ga-

libiyetler elde etmesini istemek 
bir Fenerbahçeli sıfatiyle sevin
mek istiyorum. 

Fenere candan muvaffakiye~ 

!er. 
Kuzguncuk: Sedat Ürergil 

. IKDA,ı 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUGU -

Corrinne Luchaire hayatı-1 ;:::;;;::~:::=.::;: 
nı venasıl çalıştığını anlattı 
Güzel yıldız ''benim hakiki tuvaletim güneş 

veya banyo magosudur,, diyor 
Corrinne Luchaire anlatıyor: 1 
Ben, hiç birşey ya.pll\adığım 

zaman tabii hiç birşey yapmam ... 
Sonra çalıştığım zaman yapmağa 
vakit bulamadığım birçok şey

ler yaparı:n. 
Bu, biraz karışık gibi görünür 

ama, hakikatte son derece sade
dir. 

Bazı insanlar vardır ki bir ta
kım kimselerin ava gitmeleri 
kabilinden sinema yaparlar ve 
hiç de yorulımızlar .. Bunlar, ta
lihli insanlardır. Öğleden saat 
sekize kadar film çevirirler, rol
lerini öğrenirler, dostlarını gö

rürler .. Sonra akşam olunca cı
karlar .. Ben, bunu yapamam. Si
nema beni csisirir> bir filmi bi
tirdiğim zaman şöyle bir kendi
me glemem için bütün bir hafta 
bol bol uyumam, .biç birşey 

yapm!>rnamı 13.zımdır. 

Bu zehiri akıtma devresinden 
sonra tekrar alem ile temas ede
rim, bos sevlere karsı alaka gös
termeğe, elbiseden, pılı pırtıdan 
bahsetmeğe başlarım. Fakat pek 

o kadar fazla değil.. Biraz. Kol· 
leksiyonuma bir veya iki gece 

elbist'si ilave etmek için lazım 
geldiği kadar .. Bu da benim ih· 
tir.sımdır. Aklıma gelmişken 

sövliyevim, tamamile bevaz bir 
Smoking ısmarladım, muslinden 
pliseli u•un bir eteklikle birlik
te. Bir de önleden sonra. için 

bezden bir t•yyör. Beyaz bir 
krep ve ı;irekli kslın bir caket. 

Bütün bunları yazarken gül
mekten kendimi alamıyorum, 

çünkü kendimi zarif kadın diye 
satmak ister gibi bir tavır takın
mış oluyorum. Tatillerde key

fim yerindedir, çok müsterih ya
şarım. Benim hakiki tuvaletim 

banyo veyahut güneş banyosu 
mayosu veyahut pantalon ve 
Şandanydır. 

İtiraf ederim ki kullanmak, 
hem de bir otomobili kullanmak 
ruhsatını elde ettiğım zaman
danberi eğlencem çok hem pek 
çok artmıştır. Evvelleri çok ten
beldim, günlerce sabahtan akşa
ma kadar kitap yaprakları çevir
mekle veyahut piyano çalnrnk' 

Asri düdük, seyahate davet 

Yüzerim "' yU. zmeyi severim 

'Üzerine Şandail geçirilmiş pau-

tııloııun diğer bir nevi 

vakit geçirirdim. Şimdi butün 

bunlar, değişti. Paskalyede tey

zemi Talloires'e götürdüm, ora

da birçok dostlarımız vardır .. 

Çok güzel hır seyahat yaptık .. 

Galiba otomobili oldukça iyi ida

re ettim, yolda bir takım saçma 
sapan. gülünç fotografiler almak
la eğlendim. 

Maatteessüf bu yaz için buna 

benzer bir projem yok. Bir fılm 

çevirmem ihtimali var. Fakat 

hangi filmi çevireceğim, henüz 

bıhniyorum. Doğrusu Paristen 

uzun müddet uzakla~mak da 

elimden gelmiyor. 

Her ne hal ise Barlizon'a gide· 
ceğim, harikulade bir ver •. Hem 
de her iki veya üç günde bir 
dostlarımla birlikte yemek ye

mek için Parise gelebileceğim, 
film çevirdigim zaman gideme

diğim eğlence yerlerine gıdebi
leceğim. Gecell hafta Lüna Par
k'a gittim, deli gibi eğlendim, 

dans ettim. 
Acaba daha neler yapıyorum? 

Molilor veyahut Racing'deki 
yüzme havuzuna gidiyorum. yü

züyorum, yüzüyorum.. Bilseniz 
yüzmeği ne kadar ;everim 

Evin bazı alışverişini. i~lerini 

yapmak için otomobilime atlar, 

yola koyulurum. Geçenlerde an
nemin satın almış olduğu bir 
koltuğu alıp getirmek için paza· 
ra gittim. Pazar" gidinciye ka
dar on dakika kadar yeraltı yol
lardan geçtim .. Yera ltt vollarını 

Sinema artistlerinin 
hakiki isimleri 

Sinema yıldızları umumiyet

le müstear adlar kullanırlar. Fa 

raza nıhayet evlenebilen Bar -

bara Stanvyck ve Robert Tay 

lor, asıl isimlerini kullanmışlar 

dır: Birinin ismi Ruby Stevens, 

ötekininki de Spaııgler Arli.rıg -

ton Brugh'dır. 

Yeni evliler kimseye görün

meden savuşmak istemişler, bu 

yüzden de izdivaç merasiminden 

sonra gazeteciler ancak 300 ta
ne resim çekebilmişlerdir. 

Nis sinemalarında 
fistık yemek yasak 

Nis belediyesi, sinema salon
larında fıstık yenmesini yasak 
etmiştir. Filmin en heyecanlı ye 
rinde kırılan kabuğun gürilltü
sünü duyarak rahat&ız olan, ya
hut, perde arasında veya film 
bittiği zaman ezilen kabukların 
çatırdısına tahammül edemiyen 
birçok seyirciler, şüphesiz bu 
kararı memnuniyetle karşılıya

caklardır. 

Fakat, Nis belediyesini böyle 
bir Rar3r Yermiye sevkeden se

bep bü~bıitün başkadır: Yangın 
çıktığı zaman, bu kabuklar ate
şin biiyümesine de meydan ver 
mekledir. 

Şimdi her taraita pasif mü
dafaa tedbirleri alını.yor: Sigara 
dan sonra, fıstık da yasak edildi. 

çok seviyorum. Ke~ki Parisin 
her tarafında böyle yeraltı yol-

lar olsaydı! Pazara giderken kız 

kardeşim Florence'i de berabe
rime almıştım. Her ikımiz de ay
nı biçimde sade tuvaldan birer 

Rob giymiştik. Beni görenler, 
hakkımda bu sadeliğe göre hü· 

küm vermediler. Çıinkü altımdı 

bir otomobilim vardı ve onu 
kendim kullanıyordum. Pazarda 

etrafımızı bir takım ufak cocuk
lar aldı, kendılerine ~ekerler, lı

monatalar ikram ettik. 

Son günlerdeki yaptığım fev
kalade bir işi •niatmağı az kal

sın unutacaktım: Apandisitten 

ameliyat oldum. Beni ne~e veri
ci gazla uyuttukları zaman çok 
hoşuma gitti .. Karnımı açtıkları 
zaman kahkahalarla gülüyor
dum. 

İsterseniz tecrübe ediniz, gö
rürsünüz. İyi bir film çevirmek 

için bir senaryö arıyorum. Bir 
kaç zamandanberi şansım yok .. 
Vahşi, serkeş. canlı bir kız rolü 
bulmak istiyorum Barbigon'a 

bir alay kitap götüreceğim. 
Bu da Stüdyo yolunu tutma

ğa bir nevi hazırlanmak olacak ... 

6 Ağustos Pazar 
Saat 12,30 Program. 
Saat 12.35 Türk müzıği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 13.00 Memlekeı saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haberle-
ri. 

Saat 13.15 Müzik (Küçıik 

kestra - Şef: Necip Aşkın) 
Raffaele Valen te - Uzak 

or-
! -
bır 

memleketten serenad, 2 - ~'rıtz 

Recktenwald - Viyana miıziklen 
3 - JOllef Lanner - Balo dons -
!arı 4 - Rio Gebhardt - Noktur
no ninnı. 5 - Hanz Maın,er -
Viyana polkası, 6 - Franz Lt> -
har - Libellentaı operetinden 
potpuri. 

Saat 14.15 - 14 30 Müzik (Dans 
müziğı - Pi.) 

Saat 18.30 Program. 
Saat 16.35 Müzik (Şen oda mü 

ziği - İbrahim Özgür ve ateş bö
cekleri). 

Saat 19.05 Çocuk sııati. 

Saat 19.36 Türk müzıgi 
heyeti). 

(Fısıl 

Saat 20.10 Ne§'eli plaklar - R. 
Saat 20.15 Müzik (Pirano sn· 

!oları • Pi.) 
Saat 20.30 Memleket saat aya

rı, aıaııs ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 20.45 Türk müzıği. l -
...... Hüzzam peşrevi. 2 - Mah
mut Celıilettin paşa (Hüzzam 
şarkı) Değildi böyle evvel. 3 -
Tatyos (Hüzzam şarkı) Suyi 
k~lanede. 4 - Arif bey (Segah 

şarkı) Meftun olalı. 5 - Arif 
Bey (Segah şarkı) Olmaz ilaç, 
6 - . ... .. (Hüzzam saz semaisi. 
7 - Artaki (Eviç şarkı) .AJkın
Ja harap olduğum. 6 - Bimen 
Şen (Ferahnak şarkı) Ruhumda 
bahar açtı. 9 - ...... (Eviç türkü) 
Şahane gözler şahane. 10 - ...... 
(Eviç türkü) Elveda dost deli 
gönül. 

Saat 21.30 Müzik (Cazband -
Pi.) 

Saat 22.45 - 23 Son ajan, spor 
haberleri ve yarınkı program. 

Istanbul hava 
meydanının yeri 
Meydanı şehre yakın bir 

yerde kurulacak 
İstanb, Prost tarafından 

haıırlana .• r planında şeh -
rın müstakbel şeklinde hava 
meydanının vaziyeti hiç nazarı 

itibarc alınmamıştır. Halbuki 
bugünkü Yeşilköy hava meyda
'nı şehrin oldukça uzağındadır ve 
bu itibarla pratik değildir. 

İstanbul mühim ve müstacel 
bir iş için tayyare ile gelen bır 
kimse hava meydanından İstan
bula gelebilmek için otomobille 
yarım saatini feda etmek mec -
buriyetinde kalacaktır. 

Henıiz Prost tarafından tayya
re meydanı hakkında hiçbir fı

kır ileri sürülmemiştir. Fakat 
İstanbul belediyesinin bu husus 
taki salahiyettar rükünleri, müs 

takbel hava meydanının şehre 

çok daha yakın hır yerde, mese

ıa hiç olmazsa Mecidiyeköyü \'e· 
ya Bakırköyünde yapılmasını i· 
lerı sürmektedir !er. 

Prostun şehrin müstakbel tay
yare meydanı hakkındakı fikri-. 

ni şimdiye kadar söylememesi 
belki de henüz İstanbula civar 
ve meydan hazırlamağa müsa:t. 
yerlerin planlarile henüz meş -
gul olmağa ba~lamaması yüzün
dendir. 

Şehircilik mütehassısı l EylUl
de İstanbula gelmi4 olacaktır , .... 
bu seferki geli~nde bu hususlj\· 

ki noktai nazarını söyliyeceği ve 
şehrin müstakbel hava meyda • 
nının inşa olunac&tı yerin tes ' 
bit olunacağı anh~ılmaktadır. d ) 

,ıı Q 
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Tanca 
· Afrikanınbeg-

dönüş ne/milel şehri Yattan Saraya 
nasıl oldu 

Her kes müteessirdi, Yatta 
sessizlik ve hüzün vardı 

- 53-
Akşam, saat 21.. Savaronada 

çok tuhaf bir hava var. Herkes 
magmum ... Her gönülde bir ön
sezı~ırı yalnız ruha ifşa ettiği ü
züntünün ürperişi hakim .. Ge -
zenler t:pkı birer hayalet gibi 
h:ç gürültü etmeden yürüyor
lar . Konuşanlar, birbirlerinin 
kulaklarına fısıldadıkları keli -
melerı yanıbaşlarındaki üçün -
cülerin bile duymasına müsaade 
ctmiyecek kadar içten lakırdı e
di_vorlar. 

Savaronada hissedilen fev -
kalade vaziyetin son saatleri ya 
~anıyor. Herkes bunun farkın -
da. Henüz nakil keyfiyetini bil 
ını;-enl~r de bu akşam yatta hıl
dis olacak yeni bir vakıa karşı
sında kalacaklarını, bunun eşi -
ğıııde bulunduklarını hissediyor 
lar. Fakat. kimse, kimseden bu 
mevzua dair bir şey sormağa bir 
şe» anlamak teşebbüsünde bu
lunmağa cesaret edemiyor. Veri

ler karar, Atatürkün Saraya dön 
mege müsaade ettiği henüz şu- J 

yu bulmamış.. Nedense yatın 1 
her zaman bakanların göz be - 1 

bek'erinde haz ışıkları aksetti -
ren tenviratında bile sarıdan 

kırmm;a dönen bir sönüklüğün 
bir ışık titreyişinin göz yoran 
vazıyeti seçiliyor. 

Atatürkün dairesinde ufak 
tertip bir hazırlıgın telıişı far -
kediliyor. Ebedi Şef ağır hasta
dır Ve bu gece, gece yarısına 

dogru Saraya dönüş faslı ta
ma.mlanmış olacaktır. 

Saat 21 de bu işt kararlaştı

rarak arzedip müsaade alanlar 
~ımdi teferrüatın hazırlanmasi -
le meşgul bulunuyorlar. 

Ak~am üotü yata gelen emni· 
yet dırektörü kendisine mesele
ıım iç yüzü anlatılmadan alına
cak dışarı tertibatının alakadar 
!arca temini etrafında verilen 
izahatı iyice not ediyor. Bunun 
latbikatı şimdiden; nakil işine 

henüz birk&ç saat varken yapı -
lacak ... 

Bu, iç yüzü anla ·ılamıyan fa
alıyet de hadiseden, nakil işin • 
den haberi olmıyanların sezişle 
nni kuvvetlendirmek hususunda 
mühim bir amil oluyor. 

Bir aralık \•ali de yata uğrı-

yarak bazı hususlar hakkında a
lakadar zevatla görüşüyor, o da 
bu işte uhdesine düşen vazüe
Ieri tesbit ettikten sonra .ayrıl
dı. Ve muhakkak ki ona da hiç 
bir şey söylenmedi, o da, nakil 
işinden tamamen habersiz ve 
ancak ertesi günü saraya gidil
dikten sonra malumat almak va 
ziyetıle meşgul oldu. 

Evvelce kararlaştırıldığı veç -
hile iş tamamım gizli tutuluyor, 
yalnız bazı lüzumlara mebni sa 
at 22 den itibaren Saray rıhtımı 
ile yat arasındaki deniz kısmm
da deniz merakibinin bulundu
rulmamasmın temini işile uğra
şılıyordu. 

Maksat istihsal edıldi. Saat 22 
den evvel zaten geceleri tama -
men tenha, bomboş olan deniz 
mıntakasında hiçl>ir kayık, san 
dal ve diğer vasıta görülmüyor
du ... • 

Şirket vapurları, son seferle -
rini yatın dış tarafından dola
şarak yapıyorlar, Savaronaya 
bataryalarile elektrik temin e
den Dumiupınar tahtelbahirin -
den ba~ka denizin kırışık yüzü
nü noktalıyan rie bir tekne ne 
de bir yelken mevcut değildi. 

Denizde bu tertibat almdı. 

Daha sonra yatın içinde alına
cak tertibat kararlaştırılmak ve 
tatbik edilmek üzere süvari ile 
görüşmek mecburiyetini hisse -
den dıi>:-t kışi, yukarı süvari kap 
tan Saıt Özegenin dairesine çık 
çıktılar. Süvari, kumanda köp
rüsünden bir koridorla ayrılmış 
ve yatak odasına bitişik mesai 
kamarasında bulunuyor, iştaha
sız bfr yemek faslını müteakip 
kahvesini içerek gözlerini kara
ran suların yakamozlarla oyala
nan derınliğınde dolaştıra dolaş 
ltra düşünüyordu. 

Birbiri ardına kamaraya gi
ren 4 zat, süvarin:n masasile kar 
şı karşıya bulunan ve etrafında 
4 koltuk duran yu\•adak ortama 
sanın başına geçtiler. Koltukla
ra oturdular. Süvari onlar içeri 
girerken ayağa kalktı. Kar~ıladı. 
Ve bu gelişin gündüzkü kararla 
alakadar olduğunu kestirerek 
sual dolu bakışlarını onların yüz 
!erinde dolaştırdı. 

(Arkası var) 

Büyük bir İngiliz amiralınin 
dediği gibi Cebelüttarık, Akde
nizin anahtarı ise Tanca da kili-

t 
didir. Bizzat Nelson da Tanca -
nın dünyanın anahtarı mesabe -
sinde olan mevzilerinden biri ol· 
duğunu ve İngiltere i<:in Süveyş 
kadar ehemmiyeti haiz bulundu
ğunu söylemişti. Tancanın haiz 
olduğu bu ehemmiyet dolayısile
dir ki İngiltere, bir Avrupa dev
letinin buralarını işgal etmeme
sini iltizam etmiş, bunu temine 
çalışmıştır. Tanca, ağır toplarla 
techiz edilip limanında da bir 
tahtelbahir ve torpito filosu bu
lundurulacak olursa birinci sınıf 
bir deniz üssü olur ve Cebelüt
tarık dereecsinde tesirli olacak 
surette boğnı kapatabilir. Hatta 
Tancanm Cebelüttarıka faik olan 
tarafları da vardır: 

İngilizlerin elinde bulunan 
sarp kayalık, tayyareler için ka
raya inecek sahalar vücude ge
tirilmesine müsaid olmadığı 

halde "'anca arazisinde tayyare
ler için birçok hareket üsleri vü
cude getirilebilir. 

Tanca, ticaret bakıqıından tl. 
mühimdir. Fasın birinci iskele

sidir. Büyük bir ihracat limanı
"dır. Otuz dokuz seyrisefam kum 
panyasının 

uğrar. 

gemileri 

* 
Tancaya 

Franco'nun muzafferıyetınaen 

/ 
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lstanhul atletizm Yazan: Rahmi Yağız 

birinciliklerine dün TURGUT REİS 
devam edildi Gene kızın gözlerinde 

F. Bahçeliler 52, G. Saraylılar şim;ekler dal al dı 
33 puvan kazandılar g an 

İstanbul atletizm birincilik - 1 
!erine dün Fenerbahçe stadın -
da bermutad çok az bir seyirci 
kütlesi önünde devam edilmiş -
tir. Dünkü koşularda alınan ne 
ticeler şunlardır: 

50 metre seçme: Bırinci seri: 
1 - Fikret (Galatasaray) 6.1 

2 - Haluk (Galatasaray) 3 -
Neriman (Galatasaray). 

İkinci seri: 
1 - Melih (Fenerbahçe) 6.1, 

2 - Senıih (Galatasaray), 3 -
Nazmi (Galatasaray). 

Gülle: 
1 - Arad (Beşiktaş) 1:\.86, 2 

- Firuzan (Fener), 3 - Suat 
(Galatasaray). 

200 Metre Mania: 
l - Melih (Fener) 27.2, 2 -

Neriman (Fener). 

400 Metrenin seçmesi yapıl- -
maınış final müsabakası da bu
gün icra edilecektir. 

20() Metre seçme: Birinci seri: 
1 - Muzaffer (Haydarpaşa) 

24, 2 - Cemal (Galatasaray). 
İkinci seri: 

1 - Fikret (Galatasaray) 24.6 
2 - Zari (İstanbulı;por), 3 
Melih (Fener). 

Üç adım: 
1 - Abdurrahman 13.96, 2-

Üçtek (Fener). 3 - Melih (Fe -
ner). 

4'>(100 Bayrak yarışı: 
1 - Galatasaray takımı 46 

saniye, 2 - Fenerbahçe takımı. 
Umumi tasnifte Fenerbahçe 

52 Galatasaray 33, Beşiktaş 15 
puvan almışlardır. Müsabakalar 
bugün de devam edecektir. 

Dün yapılan yüzme seçmelerini 
Beykozlular kazandı 

Rozitanın göğsü inip kalkıyor 
bambaşka bir alem içinde 

bulunuyordu 
-- 49 -

bulutunun hales, farkedilirken 
geldiği gibi ağır ve sessız adım
larla tekrar masanın ötekı tara
fına geçti, yerine oturdu ... 

Turgut de\•am etti ... 
- Sen, şu insanlara üstün ya 

ratılışınla, fevkalade güzelliği • 
ne eklenen yerinde ve iyi ze
kanla bir korsan dişisi, ömrü gü 
nü pala elde çarpışmadan çar
pışmaya, savaştan savaşa koş -
makla geçen alelade bir Je,·en -
din karısı olamazsın. 

Saray kubbeleri senı sinelerin 
de barındırdıkları için şeref duy 
malı, devletlüler senin sihrin, 
füsunun karşısında ir; kavuklu 

başlarını eğerek sakallarmı yer 
]erde sürükliyerek sana hürmet 
göstermeli, bir kel.me ıle sen 

• 

pan bir fırt.na, sözle~en bır tu
fanı Turgudun yüzüne püskürt
tü: 

Nasıl? Beni Malta dönü
şü İstanbula götürmek, Saraya 
peşkeş çekmek tasavvurunda -
sın öyle mi? 

Ve ... Turgudun başını sallı
yarak olsun tasdikine meydan 
vermeden her saniye biraz da
ha coşarak devam etti 

Mahmud 200 metre serbestte 
geni bir Türkiye rekoru gapfı 

bir sultan olmalı, ipeklere bü -
rünerek hükıimranlığın sarhoş 

edici ze,·kını tada tada ömür 
sürmelısın . Bunun ıçin seni ~fal 
ca d·musu lstanbula götürüp 
sevketlü Padi~alıa arzedecegim. 

- Turgut, bunları sen :..OV ... 

lüyorsun öyle mi? Eğilmez ba
şına, çetin yaratılışına. temiz yu 
reğine inandığım lek Akdenız 
çocugunun ağımdan işitiyorum 

bunları ha!. . Bu madrabazca, 
bu sany muhitinin kirli ve bin 
bir entrikalı havasını teneffüs 
ederek büyümü~ gönül bazirgiın 

!arının söyliyecekleri sözlerin; 
yapacakları en 'ğr~n\ teİ<İui, _,-ı 
gitligine vurulduğum tek adam, 
bir memleket delikanlılarının 

teshir edemedikleri bir genç kl 
za, ban~ soylüyor öyle mi? 

Su sporları ajanlığı tarafın- 1 - Safan (Beykoz) 1.26.3, 
dan tertip edilen ve geçen haf
ta başlıyan İstanbul yüzme şam 
p:yonıuğu seçme müsabakaları
na dün Beşiktaş klübü yüzme 
havuzu,nda devam edilmiş ve bu 
suretle seçme müsabakaları ni
hayet bulmuştur. 

Büyük bir alaka ile takip e
dilen dünkü müsabakalara Bey 
koz, Beşiktaş ve Demirspor klü 
büne mensup yüzücü'.er iştirak 
etmişler ve bu sene çok iyi bir 
formda olan Mahmut 200 met
re serbest yüzmede yeniden bir 
Türkiye rekoru kırmıştır. 

Bir mevsim zarfıhda 100 met 
rede iki defa 400 ve 200 metre
de bir defa olmak üzere dört 
yeni Türkiye rekoru yapan Mah 
mudu tebrik etmek bir vazife -
dir. 

Dünkü müsabakaların netice 
!erini )"azıyoruz: 

100 Sırtüs~ ü klüpleL: 

2 - Harityon (Beşiktaş) 

200 Serbest klüp harici: 

1 - Mahmut 2.24.2 (yenı Tür 
kiye rekoru). 2 - Vedat. 

200 Serbest klüpler-

1 - Ali (Beykoz) 3.14 2 -
Ziya (Beşiktaş). 

1500 Serbest klüp haricı: 
1 - Sadullah 22.52, 2 - İb

rahim. 3 - Nezih, o! - N;ko. 
1500 Serbest klüpler: 

1 - İsmail (Bevkoz) 24.28, 
2 - Mekın (Beykoz). 

4 200 Bayrak yarışı· 
1 - Beykoz takımı (Safan. 

Ali. Mekin, İsmail) 11.27.3, 2-
Demırspor takımı (Nurı, Ferhat 
Sabahattin, İsmail). 

Su topu müsabak~larının fi
nalleri gelecek hafta yapılacak
tır. Küçüklerde finale Beykoz 
ile Beşiktaş. büyüklerde Bey -
koz ile Demırspor kalmışlardır, 

At yarışları 

Hangi genç kıza, hangi kadı
na söylense ve Tuıgut gibi sa
liihiy°'tfar bır adamın ağzından 

çıksa: bu sözler, o kızı büyüle -
yecek. aklını, f"krinı havalıni 

bu en göz kam~tırıcı emele bağ 
lamak ıçin kiıfi gelecek bu cüm
lelerle tuhaf yaratıL~lı giızel 

Rozettanın ho~una gidecek yer
de bu Akdeniz incısini hiddetle 
hayretin müşterek tesır le sarstı. 

Genç kızın şahane bakışları 

hiddet ve infial şımşeklerile dal 
galanıiı. Güzel ba~ının içinde ko 

Turgut, bukülmez kolunun 
bütün ,ddetile ndireceğı bır pa
la benim ,nada tapan gönlüme 
bu sözlerden daha fazla acı ve
rezedi.: Veremez de. . Neler 
söylüyorsun Turgut, bana, senı 

se\·en, seni sevdiği içın, gönlünü 
kafasını, diLni hatta dininı de . 
ğıştiren bir bahtsıza boyle hi -
tap edisin acısın hıssetmiyoıı;un 

değil mi? 
~n, eger ;;;!e..eydim, senin ta 

vas..utuna lüzum ve ihtiyaç hia 
( Arkaıı t•ar) 

1 Kraliçe Nazlı ve pren
seslerin se·yahati 

lngilterenin yeni 
yaptığı Tayareler 

beri Tanca arazısınde ahval de
ğişmiştir. Orada İspanyol ve 
İtalyanların faaliyetleri görül
mektedir. Hatta son günlerd,• 
beynelmilel arazi civarında da 
kıtaatın hareketleri görülmüş· 
tür. 

3 Üncü haftası bugün gapılıgor 

• .. 

* Bır mütearrızın en ziyade kor
kacağı şey, Fransız Fasından ge
lebilecek bir hücumdur. Bundan 
dolayı İspanyollarm elinde bu
lunan Rio de ro, son derece tah
kim edilmiştir. Bu noktanın ge

rek Fransız Fasına, gerek İspan
yol Fasına karşı inkarı kabil ol

mıyan bir kıymeti olduğunu tak- ı 
dlr etmek mü5kül bir iş değildit·. 

j .......................... ı 
i İKDAM İ 
i o·· k t : 1 ı unya vu ua ının : 

1 
t en heyecanlı ve f 
l doğru akislerini f 

verecek : 

t Dıt politikayı yakın· ı 
İngllterede tayyare iDŞKatı biitü 11 süratile devam etmektedir. Ge· ı dan emin kaynaklar- ı 

çenlerdc yukarıda resmini gördü süratile devam etmektedir. Ge- · ı dan taklb edebile• ı 
füııiiı. avcı tayyarelerindeıı 500 iane yapılmış \'e tecrübe mahiye i ceksinlz ı 
tinde manevralar yapılmıştır. Bu yeni tayyareler saatte 42 ........................ J 

Bu seneki at yarışlarının üçün 
cü haftası bugün Veliefendide -

ki koşu mahallinde yapılacaktır. 

Her hafta daha fazla bir meraklı 

yı celbeden bu koşularda orga
nizatörlerin aldığı mükemmel 

terlıpler sayesinde günden gü -

ne heyecanla takıp edilmeğe 

başlanmıştır. Halkın çok rağbet 

gösterdigi bu koşuların üçüncü

sü bugün ıcıv. edılecektır. 

Bugünkü koşulara girecek at

ların daha fazla ve daha iyı olu

şu yarışları daha çok enteresan 

bir hale sokacaktır Bilhas>a 
Prens Halimın atlarının bu mü- , 

sabakaya girişi yarışları buyük 
bir heyecana sevkedecektir. Bu

ı;ün ;.·apılacak beş koşuya gıre -
cek atlar şunlardır: 

Satış koşusu: Üç ya~ıııda halis 
kan Arap at ve kısraklara mah

sustur. 1400 merelik bu koşuya 
yalnız Tüzün adındaki at gire -

cektir. 

Centilmen koşusu: Ü~ ve da -

ha yukarı yaşta ve bu koşuya ka 

zançları 1500 lirayı geçmiyen ha

lis kan İngiliz at ve kısraldarına 

1 
mahsus olup mesafesi 2000 met
redir. Bu koşuya, Parista, Ateş, 

Şipka, Kaya, Ece adındaki at • 
!ar gireceklerdir. 

Congbayırı koşusu: Üç ve da

ha yukarı yaşta yarım kan İ;,gi
lız at \"e kısraklara mahsustur. 

1600 metrelik olan bu koşu;.•a 

Olga, :.Waıızika. Nil'\"ana, İbni -

sadya. Pouaz. Önke,;, ismindeki 

atlar gıreceklerdir. 

Handikap kn:;usu. Dört ve da
ha yukarı yaşta.Arap at ve kıs

raklarına mahsus olan bu ko _ 
şunun mesafesi 2200 metredir. 

Bu yanşa Aldervi~, Karakuş, 

Bahtiyar, Ce ·lan, Selma .smin

deki atlar girecektir, 

Günün son ko~usu dört ve da
ha yukarı yaşta halis kan Arap 

at ,.e kısraklarına mahsustur. 

Mesafesi 1800 metre olan bu 

yansa İnci. Bahtiyar, Ünlü. Çe -

tin, Selma ismindeki atlar gire

cekfordir. Bugünkü yarışlarda 

çifte bahisler ikinci ve üçüncü i· 

le dördüncü ve beşinci koşuda 
ikili bahi6 te dördüncü koşuda -
dır. 

Kahire, - Kraliçe Nazlı, Mısır prens~sleri le birlikte 14 agus

losta Avrupaya hareket edecektir. Bu seyahat bir ay de,·am ede -

cektır. Yukarda kralı.oe Nazlının · ı · d · · · ·· ·· ı k , son .reoım erııı en oırı goru me 
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r eu· KALBE KELEPÇE VURMA ti 1 Ağustos bayramı 
• • Çeviren: lskender F. Sertelli 

Den[zde bir deli var .. 
Klara' kotra ile Nevyork lima
nında dolaşırken, acı bir ses 

duydu : Beni kurtarınız .. ! 
53 -

" ' ' 

Klara şapkasını gözlerinin üstü
ne eğmif, yepyeni ve tanınmaz 
bir makyajla sokağa çıkmıştı. 

DENİZDE BİR DELİ 

Klara o gün kiralık kotralar -
dan birini tutarak limanda bir 
gezinti yapmağa karar vermişti. 
Akşam üstü gazetelerde o sabah
ki tren hadisesini okudu: 

cBugüıı Bays treııi1tde genç 

bir cıdcım intihar etm4tir .• 

Gazeteyi elinden bıraktı: 
- Demek ki, bu bir polis hi -

lesr değilmiş. Boş yere şüphe -
J.enmişim. Keşke yoluma devam 
etseydim. 

D dı. Kotraya bindı. 

Klaranın maksadı lımanda sa
katlanıp kalan bir transatlantik 
\akkında malıimat almaktı. Aca

'f>a Bobi bu gemide mi kalmış -
tı? Klaranın kafasını kurcala -
yan bu ihtimal de yabana atıla -
pıazdı. 

Nitekim dıişundüğü gibı çık

tı. Transatlantık'in önünden ge
çerken. güverteden acı bır ses 
duydu: 

•- Mıs, benı almağa 11'ı geli -
yorsun'?• 

Kotracı, Klaraya döndü: 
- Vapurdan size haykırıyor 

tar zannederım. 
Klanı, Bobinin sesinı tanımak

ta gecikmedi. Fakat, kotranın 

kaptanına hakikati söyliyemez
di. 

- O, bir deli ol5a gerek. 

Dedı. Ve kotranın dtimemni 
kırdı. Transatlantikten uzaklaş-

' pıırun hareket edeceği gün -tek
rar rıhtıma çıkmak üzere- saat 
on birden evvel gelerek vapura 

'· gitmşi, kamarasını ayırtmış, fa -
kat bir daha sahile çıkamamıştı. · 

Bobiyi polis mi takip ediyor-
du? 

Böyle olmasaydı, Bobi pekala 
vapurdan rıhtıma çıkabilirdi. 

Klara o gün merak ve hayret
ler içinde, ne yapacağını şaşır -
m~lı. İyi ki Bays köyüne git -
memişti. Bobi sözünde durmuş, 
fakat, muhakkak ki, polisin tu
zağına düşmüştü. 

Kotra limana girer girmez, 
Klara rıh1ıma atladı. Arllk teh
likeler büyüyor ve yaklaşıyordu. 
Eğer Bobi, Klaranın verdiği ev
rakı imha edememişse, şimcli her 
şey polisin eline geçmiş demek -
ti. 

Bu hesapça KJaranın Nevyork 
ta kalmaı;ı çok tehlikeli olacak -
tı . 

Rıhtımda, şapkasının ucunu 
gözlerinin üstüne indirerek dü -
şiınmcğe başladı. 

- Şimdi elde Nelli kald1. 
Cumhurreısi Nevyorka hareket 
edinciye kadar odamda oturur, 
bir yere çıkmam ve Nellinin Va
şingtondan dönmesini beklerim. 
Onun getireceği evrakı alır al -
maz Meksikaya kaçar, oradan da 
bir tayyare ile İspanyaya hare -
ket ederim. 

Bu, Klaranın gon kararıydı. 
Derhal bir otoya atladı. 

77 numaralı odasına döndü. 
• •• 

AŞK VE VAZİFE .. 

Klara ıımandan odasına dön -
düğü zaman çok heyecanlıydı. 

O dakıkada kendisini tevkife 

her kim gelecek olursa: 
- Rovelverlc beynini patlatı

rım. 

D ıyordu. Bobiy. kaybettiğin -
den çok müteessirdi. En son ve 
gizli bir kararı vardı: 

Madr de Nellıyi göndermek, 

kendisi Bobi ile Nevyorkta kal
mak istiyordu. 

Bobıyi kurt•ramadıktan baş -
ka -vaziyeie gör~- onu bır daha 
göremıyecütı de. 

Odasına gırer girmez şapkası
nı çıkardı. Şezlonga uzandı. 

- Bugun merdıvenden yuvar
ladığım çocuğu hatırladım şım

dı. Bu pıç te neden musallat ol
mu~u bugün yakama? Son mak 
yaıımı bıle anladı ve beni 
görlir gormez tanıdı. Bir daha 
sokağa çıı.arken, tanınmaz bir 
hald<' geyııımeliyim ... 

(Arkası car) 

tı 1 ar. 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"'!!"!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 

Klara yolda giderken, kotra 
kaptanına sordu. 

- Bu vapur neden burada du
ruyor? 

- Malunesi bNulmuş .. 
- İçındcki yolcular ne yapı -

yor? 
- . lak•ncııin tamirinı ~lıli -

yor!Jr. 

- Bt! mak.1neın tan1ll"i gunltt
ce surer mı? 

- Bazan aylarca bıle siırer, 

Mis! Bu, kuçük bir gemı değil .. 

- Içınde yolcu var mı? 
- Şuµhesiz. 

- Be , bu vapurun ıçınde bu-
lunsaydım , Jcentadan tazmınat 

isterdiJTı. 

K.lara, krnara çeku ~ tran -
atlant ~-n esrarını Ogren .... e -
mı ti. bu kısa gezınlıde ye

ri r nmışt : B bı, va-

dıl< . 

İzmir elektirik, 
tramvay işçileri 

İzmır, 5 - İzmir tramvay ve 
ele.ktnı. şirketi Şirketın yevmi -
yeli ı~-çılerıyle şirket arasında 

yevmyeler, ış •aatleri, iş şart

lan, has!a ve izinli olanlar çalış 

madıkları gunlerde yevmiye ve 
rılmeml'6i ve aynı şerait içınde 
çalışanlara farklı ücret verilme 

si yüzurıden çıkan ıhlılaf halle

d.lmedığındcn kanun mucibınce 
kPyfıyet hakem kuruluna te-vdi 

edı miştır. Kurı;.l yakında vali-

ın b.ı ,kanlığır.da toplanarak 

mesclevı • tkık edecek! r Mem 

leKHıll' zde k"nunu'l bu huk -

mu ılK aefa İzm rdc tatbık edil } 
m ş ol.ıcaktıı· 

... er kanı bOZUJ\ U'-EJ• 

Bütün yunanistanda 
büyük şenlikler 

yapıldı 

Atina, 5 (İkdam Muhabirin -
den) - Atina ve bütün Yuna -
nistan 4 Ağustos bayramını he
yecan ve rejime bağlılık !eza -
hürlerile kutlamıştır. Bütün gün 
Ati nanın meydanları, caddeleri 
ve yolları Yunanistanın her tara
fından gelen milli kıyafetlerd~ 

halk kitleleriyle dolup taşmış -
tır .. Memleketin her tarafından 
gelen heyetler önlerinde kendi 
müzikaları olduğu halde şehirde 
dolaşmışlardır. 

Öğleden sonra, bütün heyetler 
stadyomda Yunan dansları yap
mışlardır. Stadyomdaki 60.000 

seyirciden başka civar tepeler -
den 200.000 kadar halk bu dans
ları seyretmiştir. En aşağı yarım 
milyon kiş i de Zappion parkını 
ve civar sokakları dolduruyor -
du. 
ıBaşvekil Metaksas'ın sadyo -

ma girişi bir çeyrek süren coş -
kun tezahürat ve alkışlarla kar -
şılanmıştır. 

Şenlikler meıcdanlarda ve so
kaklarda gece geç vakitlere ka -
dar devam etmiştll". 

Saat 21.30 da matbuat müste -
şan Nikulidis radyoda söyledt -
ği bir nutukta 4 Ağustos rejimi
ni medih etmi~ ve bu reıimin 

göz kamaştırıcı başarılarını te -
barüz ettirmişir. 

---<100>----

Amerika_Sovyet 
tıcaret anlaşması 

Vaşing1on, 5 - Sovyet - A
merikan ticaret anlaşması 6 a
ğustos 1939 tarihınden itibaren 
bır sene müddetle temdit olun
muştur. 

Bu anlaşma mucibince Ame
rika, Sovyetler Birliğine en zi
yade müsaade gören millet mu
amelesi yapacaktır. Yalnız lOO -
mıir bundan istisna !dilmiştir. 

Sovyetler Amerikaya senede 400 
bin tondan fazla kömür sevke -
demiyeceklerdir . 

Buna mukabıl Sovyetler A
merikadan her sene 40 milyon 
dolarlık mal almayı taahhüt et
mişlerdır. 

Amerika bütçesi 
Vaşington, 5 - Mebusan mec 

lisi geçen çarşamba günü tasar 
ruf mak~adiyle hükumetin is!.,._ 
diğı munzam tahsisatı 215 mil -
yon 900 bin dolardan 53 milyon 
300 bın dolara indırmiştir. Fa -
kat iıyan meclısi bu bütçeyi ba -
zı zıraat mahsullerınin fiyatını 

tutmak maksadiy:e ll5 mılyon 
dol.arlık tahsisat koymuştur. A
yanır kabul ettiği yek(ın 189 
mılyon dolara baliğ olmaktadır. 
Ayanın bu tadilatı üzerine, mez
kıir Iiıyiha ık meşgul olmak ü
zere bir encümen teşkı l edıle -
cektır . 

Fransa Ticareti Bahriye 
Nezareti 

Paris, 5 - Resmi gazete, 'bah
rıJe nazırı Campinchi'nın tica
reti bahriye nezaretini vekille -
ten idare edeceğini yazmakta -
dır. 

:Ekselsiyor gazetesine göre, ti 
caret bahriye nazırı Chappede 
Laıne bır müddettir rahatsız bu 
J.unmaktadıı:, 

Panama kanalının UçUncü 
bendi 

Vaş:ngton, 5 - Panama ka
nalında üçüncü bir bendin inşa
sı için 277.000.000 milyon dolar
lık tahsısata aıt iıyanca yapılan 
bazı tadılfıtı mebusan meclisi ka 
bul etmiştir. 

Kanadalı sanayiciler 
Londra, 5 - Kanadalı sana

yicılcrden murekkep bır grup 
harp levazımı ı.mali hakkında in 
gilız hıikümetiylc göruşmek iı
zcre Londraya gelmiştir. 

ilk mulakat dun Kanada kn
ır. r e,ın<lf' Ki;lı..ı , Den.z_ Ye Jla 
\.a mun:t .. ıl~etlvlr vanılmıstır. 

iKDAM S - ACUSTU~ , 

Uzak Şark hadisesinde 
Ameri anın bir jesti 

1 SAGLIKI 
KaJp yorulur mu? 

Her işliyen uzuv gibi. her 
işliyen makine gibi kalp de yo
rulur. Kalbin yorulduğunu hız
lı bi.r yürüyüşten veya bi.r mer
diven; ~ıktıktan sonra sık sık 

nefes almak; şiddetle solumak 
karşısında müracaat edilecek ilk 
tedbir, mütehassıs bir doktora 
baş vurmaktll'. Soluğu ke,mck 
için birçok çareler mevcutsa da 
kalp yorğunluğu fevkalade mü
him ve netice itibarile de va
hiın bir hastalık olmasına bina
en hıfzıssıhhanın şeraitine hak
kile riayet etmekle beraber dok 
tora mü:racaate etmekte ihmal ey 
!emek hayatı tehlikeye atmak 
demek olur. 

Amerika, Japonga'gı serbest bırakmıyor 

Çin - Japon harbi dünya sulhu 
üzerinde tesirli olmıya başladı 

R Ingiliz - Japon ihzari an
uzvelt, Berllnin Tokyoyu 

!aşmasından çıkarmıya mecbur 
etmek istecliği neticeler hakkın
da Cordell Hull'la uzun bir mü-. 
liıkatta bulunmuştur. 

Cümhurreisi Ruzvelt, Berlin, 
Roma ve Tokyonun bir cUzak 
Şark Münihi. dedikleri anlaşma 
dan ne büyük faydalar *min e
deceklerini derhal farketmişti. 

Alman matbuatı aç1kça bütün 
imtiyazlı mıntakaların abloka -
sını istemekle kalmıyor, hatta 
. Hong - Kong ve Sin.gapur ü -
zerine ylirüyüş• den bile bah -
sediyorclu . 

Daha vahim olanı , Japonya -
daki Alman ajanlarının bütün 
büyük Japon şehirlerinde hızlı 

bir tempo ile vukua gelen İngi
liz aleyhtarı büyük mıting\erle 
elde edebilecekleri neticelerdi. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

Size kim oldugunu:c.u 
söyliyelim 
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Semih Eren 

lKadıköy) 

Canlı hır tip. 
Çok zekı ,.e 

Birkaç gün evvel Japonyanın 
sabık Londra elçisi Honda diyor
du ki: ·İngiltere Almanya ve İ
talya karşısında Avrupada pek 
acınacak bir manzara arzeder. 
Japonya için Vaşington muahe
desi boyundunığunu atmak za -
manı gelmiştir. Japonya Tiyen -
Çin'deki İngiliz kıt'alarını bir 
lahzada silahlarından tecrit ede
bilir. İngiltere istediği kadar 
Hındistanı tahkim etsin. burası 
ergeç Japonyanın malı olacaktır. 
İngitlere mağlup edilince Çang
Kay-Şck hükıimeti ortadan kal
kacaktıı .> 

Ameri.ka Reisicii mhuru Ruzvcıt 
kavrayışı kuv
vetli. Fazla has 
sas. Fakat çok 

mert her saha· 
da daima tema 
yıiz etmek ye 
herkesin takdi-

Bunun i.izerine Birleşik Dev -
!etler Ciimhurreisi, Cordell 

rini kazanmak ister. Bütün ar -
kadaşlarını seve~ ve kendisini 
de sevdirir. 

Spor merakı fazladır. Kendis'. 
de atılgan olduğu için macera -
lardan ve heyecanlı şeylerden 

ho~anır. Bu kabil roman oku -
mayı, sinema seyretmeyi çok 
ister. 
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Hull'le yaptığı görüşmeden son
ra, harıciye vekaletine 1911 de 
Japonya ile aktedilmiş olan sey
rusefaın ve ticaret muahedesini 
feshettiğini ilan ettirmiştir. 

Çin - Japon har binden bir sahne 

İsmini ver .. 
mıyen karıimiz 

- Çok zrki. A
ğır baslı. Dü -
rendi§. lntiza -
mı çok se,·er, 
Üzerine aldığı 
vazifeleri bü -
yük bir ciddı -
yet ve intizam 
la yanar Bir ı şi 
yapmadan çok 

Önceden haber verme mühleti 
altı ay olduğu için, fesih keyfiye 
ti ancak 26 Sonkfınun 1940 da 
meriyete girecektir. O zamana 
kadar kongre Japonyaya gidecek 
mallar üzerine ambargo konul -
ması işıni görüşebilecektir. 

Amerika J aponyaya giden ham 
maddeler üzerine ambar.go koy
duğu takdirde, Japonya feci bir 
vaziyete düşecektir. 

Bu itibarla, altı ay zarfında Ja 
ponyaya verilen dersten istifade 
edecegi ,.e büyük demokrasilere 
kar<ı daha durüst muamelede 
bulunacağı uMulabilir. 

Herhalde, Ruzvelt'in yapmak 
istediği şey, Japonya ile müza -
kereye giriştiği sırada ingiltere
ye yardım etmek ve mihver_in 
teşriki üzerine gitgide attacak o 
lan Japon taleplerine muka,·e -
met etmesine imkan hazırlamak-
tır. 

Amerikalılar İngilizlerın a2iım
kiır davranmalannı, yani Japon
lara yapacakları taarruzları ma
halline inhisar ettirmelerini is
terler; fakat Çinlilere bilvasıta 

temın ettikleri mali yardımı de
vam ettirmelerinı de isterler. 

İngilizler bu hususta Ameri -
kalıların kendileııne yardım e
debileceğini bildirdiler. Cüm -
hurreısi Ruzvelt hiç beklen -
meden, her zamandan fazla mü-

· akkız olduiiunu Japonyaya 

ihbar etmek üzere, muahedeyi 
feshetti. 

1911 Amerikan - Japon ticaret 
muahedesinin feshi Londrada bü 
yük bir tesir yapmıştır. Bu ha -
dise Amerikanın dış siyasetin -
de ıstikrar olduğunu ve Arneri -
kada Uzak Şark meselelerine 
karşı,, Avrupa meselelerine kar
şı olandan ziyade bir aliıka mev
cut oldugunu İngilizlere isbat 
etmşıtir. Demek kı bir umumi 
harp vukua geldiği takdırde A
merika Uzak Şarkta buna ehem
miyetlı bir surette iştirak edebi
lecektir. 

Üstelik , İngiliz hükümeti, ken 
di alehlerine dönmekte olan mü 
zakereleri lehlerine çevirmek i -
çin fırsattan istifade edilebilece
ği kanaatindedir. Bu müzakere
ler esnasında Japonya çok ileri -
gittiği tekdirde, İngiltere, Ame
rikanın yardımına güveneı·ek 

Japonyayı iktı•adi ambargo ile 
tehdit edebileeektir. 

Geııevieı·e Tabouis 
OEUVRE 

Vaşington, - Siyasi mahfe! -
!erde Çemberlayn'in nutku A -
merikayı Uzak Şarkta teşrikr 

mesaiye hararetli bir davet ma
hiyetinde tefsir edilmektedir. 

Hükumet namına söz söyle -
yen resmi zevata Amerikanın is 
tediği gibi hareket etmekte ta -
mamile serbest olduğunu teyid_ 
etmekte ve Londra ile Vaşington 
arasında bir anlaşma mevcut ol-

Ti«.>ncinin umu mi gOriınllttü 

.K\l"-• oturan ı r· 

madığını tebarüz ettirmektedir
ler. 

Bununla beraber Uzak Şark
ta İngiliz ve Amerikan menfaat
lerinfa ve görüşlerini nbir oldu
ğunu Japonyaya anlatmağa ma
tıif bir harekette bulunulması 

prensipine ne kongre, ne de ef
karı umumiye muarızdır. 

Sureti umumiyede efkarı u -
mumiye, Japonyaya karşı alına
cak tazyik tedbirlerinin gecik -
tirilmesi değil, tesri edilmesi ta
raftarıdır. 

Hariciye nezareti mahfellerin
de şimdiki halde yeni bir hare -
kl"tte bulunulmasına lüzum ol -
madığı söyl~nmekte, ft)kat altı 

ay sonra tatbik eclilmesf ihtiına
li olan ambargo tehdidinin garp 
devletlerinin menfaatlerine kar
şı Japonya tarafından yapılacak 
yeni bir teşebbüs muvacehesin
de Amerikanın harekete geç -
meğe azmettiğini kafi derecede 

· gösterdiğini tebarüz ettirmekte
dirler. 

Birkaç gazete ve bazı siyasi ri
cal, Uzak Şarkta Oir deniz nü -
mayişi yapılmasını tavsiye et • 
mektedirler. 

Reisicümhur, böyle bir tedbi -
re müracaat ettiği takdirde ef -
karı umumiyenin kendisini tas
vip edeceği anlaşılmaktadır. 

Amerikan filosunun yakında 

Hawai'a gideceğine dair kongre
nin koridorlarında bir şayia bi
le dolaşmıştır. Fakat bahriye ne
zareti mahielleri, bu şekilde ve -
rilmiş bir karar olmadığını be -
yan etmişlerdir. 
Japonyanın İtalya ve Alman -

ya ile askeri bir ittifak akdetme-

düşünür. Başkalannın fikirleri
ni alır. Sonra karamı verir. C;d 
diyetine bütün arkadaşları mef 
tündur. 

Büyük dedikodulardan sakı

nır. Kendi halinde yaşamağı ter 
cih eder. Hürriyete aşıktır. 
ltı ay kadar ol mr-yjha.urlü?h 

TiYATROLAR 

CEMAL 
SAHİR 

- -

9 Ağustos Çarşamba 
ŞEYH AHMET 

Operetini Beşiktaş aile parkından 
başlayarak her tarafta temsil 
edecektir. 

• 
lstanbul Halk Tiyatrosu 

Kenan Güler 
ve arkadaşları 
An.karada Tan 

Sinema bah
çesinde tem
sillerine baş 
!adı. Büyük 
varyete 

HAKKABEY ROMANA 
balesı 

si muhtemel olduğuna dair veri. 
· len haberler burada büyük bir l •••••••••••••ı 

Yu.rtt~! 
heyecan tevlid etmiştir. Çünkii. 

Bonkn olmıyan zamanlarda 
böyle bir ittifakın akdi Ruzvel-

atalarımıı: •Ak akçe, kara -
tin vaziyetini sağlaml•şlıracak giin dostudur• demişler. 
ve Japonya ile İtalya ve Alınan- Şimdi biz: Baıık~ludakl 
yanın Amerikaya karşı müştere- arttırma hesapları, karagiir. 
kcn harekete geç-eceklerine dair dostudur: diyoruz. K•ra giiıı-
Reıs cüm'ıur taı·afından ileri sü- !erde dost~uz kalma! 
rulen tP7i takviye edecektir. 
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Canları sıkılınca adam. 
öldütürler 

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

FLORİN 

5.93 
126-6475 

3.355 
6.66 

28.555 

·Çiflik sahibi misafirlerine derhal 
4 kuzu birden kestirdi 
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ram var. İsterseniz onları vere -
yim. Dokunmayın bana .. 
Çakıcı hem çiftlik binasına i -

lerliyor, hem de Seferyadinin bu 
tazallumuna gülüyordu: 

- Korkma çorbacı... Biz se- , 
nin malını, canını almağa gel -
medik. (Had Prodromosun oğlu
na dönerek sordu): Bana bak oğ· 
lum. Söyle Seferyadi çorbacıya 
ki, biz fena adamlar mıyız? 

Esil' çocuk büyük bir ııeş'e i · 
çinde bullllf.uyordu. Haıinde kor· 
kudan ve endişeden eser yoktu. 

- Kirye 'Seferyadi, dedi, efe 
ne söylerse ona bak. Korkma, 
Ben Haci Prodromosun oğlu -
yum. 

Seferyadi hayretler içinde i -
di. 

- Nearıyorsun beraber? 
- Beni dağa !kaldırdılar. Bera 

ber geziyoruz, 
Seferyadi vaziyeti anlamıştı. 
Çiftliğe girdiler, Seferyadi 

bizzat hizmet ediyor, efelere ik· 
ramda kusur etmiyordu. Geııçi 

.-aziyetinden emin oimuştu. Fa
kat ne de olsa bunlar eşkiya idi. 
Canlarını sıkacak bir hal karşı
sında insanı tavuk boğazlar gibi 
öldfu-üverirle .. di. 

meyiz. Bize ikram etmek istiyor 
san yemeği çabuk hazırlat. 

Seferyadi şaşırıp kalmıştı. Eş
kıya olsun da kendisine arzedi -
len rakıyı reddesin. Bu olur 
muydu? Sokrat Seferyadi Çakı
cının bu sözlerini evvela kız -
gınlığına hamlederek fena hal
de korktu: 

- Efe, dedi. Benim için fena 
fikir beslemediğinizi söylediniz. 
Halbuki şimdi ikram ettiğim bir 
kadeh rakıyı bile içmiyorsunuz. 

- Sana karşı fena niyetimiz 
yok dedik a. Orada kal. Ben rakı 
içmem anladın mı herif? 

Seferyadinin ödü koptu. Kır
dığı potu anladı. Bir kaç kelime 
ile itizar ederek rakıya müte -
allik ne varsa hepsini de masa -
dan topladı. Bir müddet sonra 
yemek yediler, Ondan sonra da 
asıl işe dair konuşmağa başla -
dılar: 

- Haci Prodromos senin ahba
bın değil mi? 

- Evet efe. 
- Senin kahyanın adı neydi? 
- Corci İkonomidi. 
- Kendisi burada mı? 
- Burada efe. 
- Çağır bakalım. 

Seferyadi Sokrat, çiftliğin kah Çiftlik sahibi muteber misa • 
firlerine derhal dört kuzu bir -
den kestirdi. Çakıcı Çi0ftlik oda • 
sında kurulmuştu. Tutu, bina 

• yası Corci İkonomidiyi çağırdı. 

mn önündeki güzel ve açık mey 
danlığa fenerler yaktırdı. Ma • 
salar kurdu, rakılar, mezeler ha
zırlattı ve her şeyin tamam ol -
duğunu glirdükten sonra efenin 

yanına girdi: 
- Affedersiniz efe, dedi, mi • 

Jafir umduğunu değil, bulduğu
nu yer diye sizin Türkçede gü -
zel bir !Af vardır. Bu akşam için 
l<usura bakmayınız rica ediyo -
rum. Hazırda bir şey yoktu. Şim 
di kuzu kestirdim. Adamlarımın 
arasında usta olanlar var, bir sa
ate kadar hazırlarlar. İsterseniz 
biz de dışarıya çıkıp bir kaç rakı 

içelim ... 
Seferyadi Çakıcı efenin rakı 

içtğine zahip olmuştu. 
Çakıcı yerinden kalktı, oda ka 

pısından çıktı, müteaddit fener
lerle aydınlatılan avluya geldi. 
Masanın başına oturdu. 

Yaz akşamıydı. Mehtap mavi 
bir nur yığını halinde bu uçsuz, 
bucaksız gibı ı:örünen sahralara 
a;.;ıp gidiyordu. Sularda böcekler 
cırlıyor, kurbağalar Ulaktan ı.. -

zağa sesler veriyordu. Ortalıkta 
yaz akşamlarına mahsus güzel 
bir toprak kokusu vardı. Sefer· 
yadi efendi burada çiçek yetiş -
tirmeği de ihmal etmemişti. Ak 
şaın safalan. ortancalar, karan -
fill"'r ayla fenerlerin biribirle -
rine karışan ziyaları içinde daha 
revnaklı, daha alımlı görünü -
yorlardı. Bu akşam burada rakı 
iç'lmez de ne yapılırdı? Bahçı -
van salatasının kendisine mah
S'IS lisanında bile işrete davet e
der gibi bir hal vardı. Fakat Ça· 
kıcı efe ağzına bir katre bile ra
kı koymazdı. o, tam manfısile 
sofu bir şaki idi. İnsanı öldürür, 

arka;,ından da: 
-- Namaz vakti geldi mi? 
Diye sorarak hemen oracıkta 

secdeye kapanırdı. Bir tarafta si
lahına kurban giden insan ha • 
yatınııı son ihtilaçlarile çırpınır
ken diğer tarafta Çakıcı efenin 
akşam namazına durduğu çok 
defa vaki olmuştu. Bu herif mu

salli bir canavardı. 
- Bana bak orbacı! Ne ben, 

Bol şalvarlı, iki okka püsküllü, 
biraz da fiyakalı olan bu adam e· 
fenin huzuruna geldi. Efe Cor • 
ciyi tepeden tırnağa kadar süı-
dükten sonra: 

- Corci, dedi, buradan Nazil
liye kaç saat? 

- Üç saat tutar efe. 
Filhakika çiftlik Nazilliden on 

dört kilometre mesafede idi, 
- Hayvanını hazLrla. Bu ak· 

şam Nazilli ye geç. Yarın oradan 
şimendifere binip İzmire gider • 
sin. Hacı Prodromos İzmirde For 
bes kumpanyasına haber yolla -
dı. Oradan bin altın verecekler. 
Sana vermezlerse başkası getir
sin. Benim burada olduğumu ve 
paı·ayı beklediğimi bildirirsin, 

- Başüstüne efe. 
Corci İkonomidi çıktı. Hayva

nını hazırladı. Çiftlikten ayrıl -
mak üzere iken efe kendisini 
tekrar yanına çağırdı. Cebinden 
bir mecidiye çıkararak: 

- Şunu al, dedi. İzmire var -
dığında Müslümanlardan birisi- 1 

ne (Misket nedir) diye sor, sa
na gösterirler. Ondan bir tane a
lıp bana getirirsin. 

Corci, tekrar çıktı ve yola dü
züldü .. 

Bu işler cereyan ederken Ka -
mil paşa zade Sait paşa da İz • 
mirden bir müfreze alarak Na • 
ziliye gelmişti. Kaymakam Ali 
Galip bey bu teşriften daha ev -
vel haberdar edildiği için Bah -
riye mir livası Sait paşa hazretle.
rinin şereflerile mütenasip ha -
zırlıklarda kusur etmemişti. Sof
ra tamamdı. Dört tane de yos • 
macık bulunmuştu. Kınalı par -
maklarının ucu leziz birer hur
ma gibiydi. Bu kafirlerin ne de 
ince belleri, kıvrak tavırları var 
dı. 

Üç tanesi buğday renginde i
di. Birisi ise sarışındı. Bahriye 
mirlivası Sait paşa hazretleri,_ 

kaza kaymakamı beyle maiyeti 
erkanını lütfen sofralarına ka -
bul buyurmuşlardı. Bu kayma -
kam da cidden yaman adamdı. 
İzmirden saz takımı getirmeği 

ihmal mi ederdi? 
Kaymakam beyin evinin ge • 

niş bahçesinde kurulan mas ala -

100 67.335 
100 RAYŞMARK 50.825 
100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ 1.0325 
100 LEVA 1,56 
100 ÇEK. KRON 4.34 
tOO PEZE'l'A 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PENGO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Fr. 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

Esham ve Tahvlli.t 

Sivas • Erzurum m 19.91 
Sivas - Erzuru,m V -9.91 

SEBZE FIATL• 

İstnbui Belediyesi Merkez hiıliııde 
toptan satılan ya~ meyva ve 

seb:ı:e fiatleri 

İyi 
Cinsi emsali kuruş 

Bam ye kilo 15 
Sakızka'bağı • 2 
Çalı fasulyesi • 8 

Ayşekadın • 9 
Yeşil fasulye • 1 
Domates kır • 7 

• sırık • 15 

Araka • 10 
Semizotu • 2.50 
Sivri biber • 14 
Dolmalık biber • 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar • 4 
Soğan • 4 
Sarunsak • 5 

Patlıcan baş adet 6 

• orta • 4 
Hiyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 
Nane • -.75 

Taze soğan büyük demet 2.51) 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 9 
Akçe &ınudu • 24 
armudu • 18 
Mustafabey 

Yabani armut • 11 
Mfu-düm eriği • 
Türbe eriği • 22 

Kayısı • 50 

Zerdali • 20 

Kiraz • 9 

Fındık • 12 

Vişne • 13 

Şeftali • 37 

Muz yerli • 70 

A ğac cileği • 40 

aratmazdı. O ne? 
Hizmet eden garsonlar hiç te 

yabancı değildiler. İşte parlak Ni 
ko. İşte Kordon gülü Mavromat
ya Vasilaki. İşte Kakülleri, bay
gın gözleriyle Glonaricli müda -
vimlerini baştan çıkaran güm üş 
kol Kosta. Vay kafir kaymakam 
vay. Bunları nasıl da düşündün? 

Desene bu akşam hurdan, 
gılmandan bir cennet alemi vaı·

dı. 

- Aferin Ali .. Aşlrolsun .. 
Ali Galip beye bu iltifat kafi 

idi. O da zaten bunu bekliyordu. 

- Allah ömrü dev !etlerini 

müzdat buyursun paşam. 
Evet Allah bu paşaların ömrü

nü müzdat buyursundu. Zira on
lar başta bulundukça kayma -
kam beyler, zaptiye ağaları elde 
kırbaç dolaşacaklar ve diledik • 
leri müddetçe tahakküm ederek 
kese dolduracaklardı. 

- Şerefe. 

- Şerefi alinize paşa Hazret-

leri. .. 

Birinci kadehler içildi. 
Saz suzinak fasliyle terennü

me başlamıştı. Peşrev çalınmış', 
hanendeler besteye geçmişler -

di: 

Memleket Haberle • 
rı 

• 
lzmir Enternasyonal 
fuarının hazırlıkları 

Fuarı Başvekil Refik Saydam 
açacak ve mühim bir nutuk 

söyleyecek 
ıı; ... ~ ·~· ~- 'ı . ~~-.,~~--., ,,.._,,,, 

"' ~"--- 1 
fi~~~ ... ~:.... . . 1 
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Fdar sahasında siın'l 

İzmir (İKDAM Muhabirin -
den) - İzmir Enternasyonal fu 
armın açılmasına pek az zaman 
kalmıştır. Bu seneki fuarı, 20 
ağustos pazar günü saat 18 de 
.büyük merasimle Başvekilimiz 

sayın Doktor Refik Saydam aça
caklardır. Bu münasebetle mü • 
him bir nutuk irat edecekleri 
ve İzmirin, Türklük için, iktısa
diyatımız_ için pek büyük olan 
iktısadi ehemmiyetini tebarüz et 
tirecekleri tahmin olunuyor. Fu 
arın açılma merasimine Başve • 
kilimiz riyaset buyuracaktır. Bu 
seneki fuarın açılma merasimi, 
Kültürparkm 9 eylill kapısı ö
nüıı<le yapılacaktır. Bu kapı, fu 
ar komitesi tarafından sarfedi -
len 18.000 lira ile muhteşem bir 
eser halinde inşa edilmiştir. Ü
zerinde bir gazino vücude geti -

rilıni.ştir. 
Bı.ı seneki fuarda milli mas

nuat•.mızla mahsullerimizin bol 
ve güzel şekilde teşhirine bü -
yük ehemmiyet verilmektedir. 
Büyük sergi saı-ayı inşaatı bit· 
miş ve fuar komitesi reisliğine 
teslim edilmiştir. Sergi sarayı 
inşaatını İzmir mimarlarından 

Osman Şahinhaş 
Edirnede 

Edirne (iKDAM Muhabirin
den) - İsparta, Antalya, Bur -
dur Parti müfettişi Edirne meb
usu Osman Şahinbaş şehrimize 

gelmişlerdir. 

Yalnız Edirnelilerin değil bü 
tün Trakyalıların candan sev -
dikleri ve saygı besledikleri Os 
man Şahinbaş birkaç gün kal -
dıktan wnra Burdura gidecek -
tir. 

Osman Şahinbaş şerefine bir 
ziyafet verilmiştir. 

gölde kugu Kuşları 

Necmettin Emer yapmış ve bir 
çok fedakarlıklar ihtyar ederek 
bu büyük binayı, muayyen müd 
detinden on gün evvel ikmal ey 
!emiştir. Sergi sarayı binas~ yüz 
bin liraya inşa edilmiştir. 

Fuar sahasındaki ecnebi dev 
!etler pavyonları inşaatı da ik
mal edilmiş ve gümrüğe gelen 
mallar çıkarılarak dekorasyon 

ve tanzim ameliyesine başlanmış 
tır, Bu sene sergi sarayında 

500 metre karelik bir saha al

mış olan Almanlar, fuara 40 fir
ma ile iştirak etmektedir. Al -
manya pavyonunun çok zengin 
olacağı söyleniyor. 

Sovyet Rusya pavyonunda 
teşhir edilecek emia ve mah -
sulatın hususi bir vapurla bu -
günlerde İzmire getirileceği ha 
her alınmıştır. 

İran devleti için de Sergi Sa· 
rayında geniş bir yer ayrılmış· 
tır. Burada İranın cihanca ma

lüm h~lılan, şalları, muhtelif 
mamulat ve mahsulatı teşhir edi 
lecektir. Fransız devlet pavyonu ' 

ile Romanya pavyonunda da de
korasyon işlerine başlanmıştır. 

lnegöllüler Bursa bölgesi 
şampiyonlugünu kazandılar 

İnegöl, (İkdam Muhabirin • 
den) - Bursa Acar idmanı ile 
İnögel İdman yurdu arasında 

Bursada yapılan lik maçında İ
negöl İdman yurdu 1 - 3 Acar 

İdmanı yenmiştir. Bundan iki 

hafta evvel l - 1 berabere kalmış 
!ardı. Bu seferki maç çok heye -

canlı ve o derece hararetli olmuş 
ve İnegöl İdman yurdu Bursa 
bölgesi-şampiyonluğunu kazan -
mıştır. 

Bursada seyyahlar 
Bursa, (İKDAM .Muahibin • 

den) - 110 kişilnk Amerikalı 
bir seyyah kafilesi Mudanya 
yolu ile şehrimize gelmiştir. 

Seyyahlar öğleye kadar şeh
rimizin görülecek yerlerini tari
hi binalannı gezmişler ve öğle 
istirahatini belediye bahçesin -
de yaparak, vapurdan nakledi • 

1 len yemeklerini yemişlerdir, 
Burada yerli elbiseli iki genç 

tarafından zeybek oynanmış ve 
çok alkışlanmıştır. 

Seyyahlar ikindiye doğru şeh 
rim.izden ayrılını.ş~r ve gerek 
şehrimizden gerekse gördükleri 
yardım ve alakadan çok mme • 
nun olduklarını söylemişlerdir . 

Edirnenin 
imar planı 

Edirne (İKDAM Muhabirin -
den) - Edirnenin imar planını 
hazırlamakta olan şehircilik mü 
tehassısı profesör Eğli yanların
da Nafia Vekaletinden mühen
dis Hilmi, Vakıflar umum mü -
dürlüğliııden mimar Süreyya, 
Maarif Vekaletinden mimar Se
dat Çetintaş bulunduğu halde 
Edirneye geldiler. 

.Mütehassıs heyet bugün u
mumi müfettişlikte general Ka 
zun Dirik'i ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüşlerdir. 

Mütehassıs heyet Edirnemi -
zin imar plamna göre tarihi san 
at ,füideleriınizin meydana çı -
karılması ve güzelleştirilmesi hu 
susunda yapmakta olduğu ince -
lemeleri bugün bitirmişler ve ra 
porlarını hazırlamağa başlamış· 

lardır. 

Y enişehirde 
çalışmalar 

İnegöl, (İkdam Muhabirin 
den) - Bir iki sene içinde sü -
ratle imar edilmiştir. Birkaç ay 
evvel açılmış olan halkevi her 
gün bir parça daha artan bir hız 
la çalışmalarında devam etmek
tedir. Temsil, müzik, spor, kül
türel ve köycülük sahalarmda 
faaliyetini arttırmış Ye halen 
fransızca kursuna (62) talebe 
devam etmektedir. Kazanın faal 
kaymakamı Şakir Canalp par -
ti başkanı Bürhanettin Ersöz ,.e 
belediye reisi Osman Minez ken 
dilerini Yenişehir halkına çok. 
sevdirmişlerdir. 

Konyada Borsa 
intihabı 

Konya (İKDAM Muhabirin -
den) - Müddetleri hitam bu • 
lan Konya ticaret ve zahire bor
sası intihabı yenilenmiştir. Bu 
yenilenmeye mmtaka ticaret 
müdüri.i Zeki Afşın riyaset el -
.mış 1·e bir nutukla Ebedi Şef A
tatürkün hatırasını taziz için ha 
zirunu üç dakika ayakta sukuta 
ve lazı,neyi hürmete davet ettik 
ten sonra intihaba başlanmış ve 
intihap intizam dairesinde ya
pılmıştır. İntihabın hitamında 
bütün cıhanın sevgi ve saygısı-
111 yüksek şahsiyetinde toplıyan 
varlığımız milli şefimiz İnönü
ne tazim telgrafı çekilmiştir. Ye 
ni encümen azalıklarına yedi ki 
şi ekseriyetle intihap olunmuş
tur. Beş sene önce Konyada İk
tısat mıntaka müdürü iken bi -
lahare İktısat Vekaleti teftiş he
yetinde bulunarak esasen muhi
tin yabancısı olmıyan ve bu ke
re yeniden ihdas edilen mıntaka 
ticaret müdüriyetine tayin edi -
!erek az zaman evvel işe başla
mış olan Zeki Afşın şimdiye ka
dar Konyada mevcut olmıyan 

pek büyük varlık eseri olarak 
yirmi dört esnaf cemiyetinin te
şekkülüne ve bunların Cümhu -
riyet hükumetimiz prensip ve 
kanun !arı dairesinde inkişafla -
rına çalışarak yüksek ideallerini 
tahakkuk ettirmekle muhitte e
sasen kendisini sevdirmiştir. 

Küçük çay deresi 
temizleniyor 

İzmir (İKDAM Muhabirin -
den) - Burnuva belediyesi şeh
rin en başta gelen ihtiyaçların -
dan birinin -On üne geçiyor. Kı" 
şın taşmadan ve yazın kokudan 
geçilmez bir hal kesbeden kü -
çükçay temizlenip üstü kapatıl
maktadır. 

O semt halkını çok sevindi -
ren bu hareket Burnuva beledi
yesinin giriştiği faaliyetin birin
cisin teşkil ediyor. Belediye bun 
dan başka birçok yenilikler yap 
makta ve yakın zamanda şehre 
bol ve teml.ı bir su vermek için 
hazırlıklarını tamamlamakta -
dır. 

Başta belediye reisi Etem Pe
kin olduğu halde belediye he -
yetinin faaliyeti her türlü tak
dirin fevkindedir. 

DtlNKO BULMACAMJZIN 
RAJJJ 
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BUGCııiIO BULMA~"' 

- YUKARIDAN AŞAGI -
1 - Nefes - Dünyadaki ilk me 

kanımız. 

2 - Birinci şahıs işareti - Ka
ranlığa yakın - Bir ne\•l 

içki. 
3 - Susuz • Emir sıgası. 
4 - Faydalı böcek - Küçük 

Sorgu işareti. 
5 - Hırsız - Beyaz. 
6 - Hiza - Eserler. 
7 - Edat - En yüksek dağ. 
8 - Güzel sanat Fena - Çok 

güzel gözler için misal o
larak gösterilir. 

9 - Mastar - Tokat. 

10 - İş • Eıntea - Hayat için la
zım bir madde. 

11 - Dil • Halının vazifesini gö 
ren. 

- SOLDAN SAGA -
1 - Bir renk - Yük taşıyan. 
2 - Fizikteki kudret ölçüsü 

Habeş rüesası - İstanbul -
da bir semt. 

3 - Sağlam olmıyan - Emir sı 
gası, 

4 - Biiyük - Bilen - Musikide 
bir ses. 

6 - Muhafaza - Arkadaş. 

6 - Bir mezhebe mensup - Bü 
yüğüm . 

7 - Taharri etmek . 
8 - Arkadaş - Para dolabı • 

Bir isim. 
9 - Zarif giyinen - S-Oz kes

mek. 
10 - Komşu devlet - Yol - No

tada bir ses. 

11 - Yazmağa yarıyan - Derı

den yapılmış kap. 

Maarif Vekaletinin bir 
tavzihi 

Maarif Vekaletinden bildiri! -
miştir: 

.Cemal Sahir, Bayan Leyla Re 

fik baş kadın rollerinde olarak 

Ankara tiyatro mektebi genç e

lemanlarile müstesna temsilleri

ne başlıyor> ibareli bir ilan ga -

zetelerlmizde görülmüştür. 

Vekilliğimize bağlı bir san'at 
müessesesi olan Ankara Devlet 

konservatuvarı Tiyatro şubesi -
nin gerek adı, gerekse manevi 
şahsiyeti bu ilanla fena bir su • 
rette istismar edilmektedir. 

Tiyatro mektebi talebelerinin 
sözü geçen tiyatro tropi ile ala
kaları yoktur. 

Vefat 
Merhum m!'beyinci Halil Sıt

kı mahdumu Mehmet Ziya Tan
rıkulu müptela olduğu hastalık

. tan kurtulamıyarak 3/8/939 Per
şembe günü vefat etmiştir. 

Cenazesi Balattaki hanesinden 
kaldırılacak Eyüp camiinde na -
mazı kılındıktan sonra oradaki 

ailesi makberi ne de!nedileeektir. 
Merhuma mağfiret, kederdide 
ailesine sabır dileriz. 
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iKDAM 
TESiS TARiHi 1919 

ANKARA MERKEZi: 
Abone Şartları 

DAHiLt HAR!ct 

Senelik 1200 Kr· %300 &r. 
1 a7lık 600 Kr. le&ıı Kr. 
1 aylık l90 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

HERNEVI MUAMELELERi ıLA N 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
TEK SUTu!I 
~ANTİMİ 

Bidnei s.Iılfe 
tıdaci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 8 mcı sahifeler 
f • 8 inci Sahifeler 

"'° lm.nıt 
150 kurut 

Telgraf adresi: , 2110 kunJf 
100 kurllf 

Umum Mü~ürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET • 

Bankamızın lstanbul §Ubesinde tesis edilen 

50 ktırUf 
10 kurut 

Gazeteml:ılde neşrttJ;rtle
cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah • 
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden almır. ''GECE K SASI 

çok musait şartlarla sayın moşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gi§elerimize müracaat olunması 

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

yat Direktörü: A. N. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

İs tan bu I Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

Bôrçlu Bayan Müzeyyene iliin yolile tebliğ. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amolğame Çinko kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. 

Gösterilen ikametg8h: Çengelköy Te1graf ma\ıallesi Aralık so
kak No. 8 Bayan Müzeyyen. 

10140 hesap numarasile Ç.engelköyünde Telgraf mahellasinde A· 
ralık sokağında es.ki 8 yeni 8 numaralı bir ahşap evi birinci dere· 
cede ipotek göstererek 20/1/931 tarihinde Sandığımızdan aldığıru_z 
(350) lira borcu 16/5/938 tarihine kadar ödemediğinizden faiz, ko
misyon ve masrafile beraber borcunuz (883) lira (53) kuruşa var
mıştır. Bu sebeple (3202) No, lı kanun mucibince hakınızda San
dıkıça icra takibine ba,şlanarak yukarıda yazılı ikametgahınıza 

ihbamame gönderilmiş me de Jk;ımetgfilıınızı terketmeniz ve nerede 
olduğunuz da öğrenilmemesi hıısebi!e ihbarname tebliğ edileme
diğinden kanun hükmüne tevfikan ilan yolile tebliğat icrası icap 

2 - Muhammen bedel clO.OOO. lira, muvakkat teminat c750. li
l ra olup eksiltme, 31/8/939 tarihiııe müsadif Perşembe günü saat 

cl6. da Ankara P. T. T. Umwn müdürlüğü binasındaki satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

, etmiştlr. İşbu iliin tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandı
~a borcunuzu ödemeniz ve kanu.nen kabulı! §ayan biir itirazınız 

varsa bildirmeniz lazımdır. Hakkınızdaki takibi usul dairesinde dur
durmadığınız takdirde ipotekli ıtayrimenkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler borçlu Bayan Müzeyyence bilin
mek ve ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere illin olunur. 

• 

Tecrübe ediniz .... 
. .. zararı yok ...... 

takat tı0)'8 uıraıa mahauı" olan yirmi 
çeoU ıabundan aldanip bıkhktan ıonra 
KOLD KRIM eeaail• yaptlmı, olan ve 

uıtranın itini callbf dikkat bir aurette 
kolarlıtllran 

GIBBS ı 

kullanınız. 

Plaotlk bir maddeden rıpılmıt ol~n 
O 1 B 8 S tr•ı ••bunu mahfaızatillrını 
mavt, marcanf, bordo, oOmOıa. •lyah 
ve flfdi$1 rınkfırind•n zevkinize göre 
seçiniz. 

-
ilan 

Istanbul Ziraat mektebi mü -
düı·lüğunden: 

Beş parçada 23.5 dekar mektep 
bağlarının 8000 kilo lahmin edi
len çeşitli üzüm açık arttırmaya 
konulmuştur. İhale 11 Ağustos 
939 Cuma günü saat on beşde 

(5954) 

-
' 

Halkalida mektepte yapılacaktır. 
İsteyenler şartnameyi İstanbul 
_Ziraat müdürlüğünde ve nıek • 
leple sabit sermaye muhasipli • 
ğinde görürler. Arttırmaya işti • 
rak edecekler yüzde yedi buçuk 
teminat akçesi olan 36 lira ile i· l 
hale bün ve saatinde mektepte 
bulunmalıdırlar. l 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz \>'eya banka mektubu 
ile kanuni yesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar 
mezk\ır kommyona ve~eceklerdir. 

4 - Şa:rtnameler Ankarada P.T. T. Levazım, İstanbulda Kınacı· 
yan hanında P. T. T. Ayniyat Şube Müdürlüklerinden parasız veri-
lecektir. .2a22. c4963· 

içme·ıerl · 
Trenlerinin vapurları : tı,25- 7,30 · 9 · 11·11,50 

12,30· 13,15-15,45· 19,10 dadır. 

TÜRKiYE 

iZ 1 CEMi 1 
Umumi Merkezinden··: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi !ıir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini .de yapalbilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi aırılaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetlle 

angaje edilecelk ondan sonra asli müteıbassıs olacaktır. Taliple-

. rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu "'Direktörlüğüne müracaatlan. 

U TO O .. 
Yastık, yatak ve yorganıarını mutraka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yor~n baıınızın •erin ve 
yumuıalı kuıtüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, şilte ve yastık fiatlarında 

mUhlm tenziUlt yapıldı. ( 1 ) Hraye alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluğu ispata kAfldlr. 

ADRES: lstanbul Çalcmalccılarda Sandalyacılar sokak 
Kuıtüyü fabrilcası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyotlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve lcabine ile plaj ücreti 40 diter iskelelerden 33 kuruıtur. 

IE§ ~-

; Memleketin en eski gazetesı 1 
=
I oldµğu kadar, en çok sevilen, ı 
_ aranan 'Ve okunan gazetesi = 

1 1 
E3 veren çok kazamr == 
1 ! 
'8nıııuıınınnmııınııınınnıııımmıııı1111uıunılliilllllıtllllHHlllllllllllllllHOllllll!lllllllUllllllllllllllllllUllllllllllUllllllllUOlllllUlllOllHllllHlll!UllllUUllllOllnllllllllll!lıl 

N~~~e ~~~~ lı._i_nh_is_ar_ıa_r _um_u_m_M_ü_du_rı_uö_Un_de_n _ 
de koyu renkli tek taş bir 
zümrüd Sandal Bedestenin -
de teşhir edilmektedir. 10 
ağustos 1939 perşembe günü 

saat 14 te müzayede ile. satı· ı 
laeaktır. Bedeetence takdir 
olunan kıymet 6-000 liradır. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zülırevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıall Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Bergün sabahtan 
akşama kadar. 'l'elefon: 23899 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHILıYE MÜT AHASSJSI 

Divanyolu 104 
Muayenebaııe 11atleri : Pa.za, 
hariç her gilıı 2.5 • 6, Salır 

Cumartesi 12 • 25. lıkaraya 

1 

1 - Keşi!, şartname ve projesi mucibince İr\aremizin Paşa'bah
çe Müskirat fabrikasında mevcut taktir kulesinin tevsii işi kapa
h nrf usulile eksiltmeye 'konmuştur. 

II - Keşif· bedeli. 12120;16 lira muvakkat teminatı 909.01 lira• 
dır. 

Ul - Eksiltnic 14/VIII/939 .Pazartesi günü saat 15 de Kabatıiş
ta Levazım ve M<ı'bayaat Şubesindeki Alım KomisyQnunda ;yapı· 
lacaktır. 

IV - Şartnameler her gün yukarıda sözü geçen Levazım Şu
bes;. Müdürlüğü veznesinden c60> kuruş mukabilinde alınabilir. : 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklii mektuplannı ka
ı nuni vesaikle % 7,5 güvenme para5ı maldbuzu veya banka te.reinat 

mektubunu ve şartnamrnin F fılmısında yazılı vesikayı ihtiv:. 'ede
•i cek kaııalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel mezk\ır L'ımis

yor, başkanlığına makbuz nıukabilinde vermeleri lazımdır .~53. 

Maarif Matbaası MUdUrlUgUnden : 
14/8/1939 Pazartesi günü saat 15 de İstanbuJda Cağaloğlu ci

varında Cümhur.iyet Matbaası kars~daki Yüksek Mektepler ır.u
hasipliği binasında toplanacak olan eksiltme kom.isyonunda :ıea 

lira 14 kuruş muhammen bedelli Maarif Matbaasının istrotipi ı:.

tölyesi ~aa tının ilınrnli işinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık Jşleri genel, hususi ve feıınJ 

şartnameleri, proje, kı:§if hul!sası ile buna ıı. üteferri dı'ğer evrak 
matbaamız muhaseb•~lnde görülebilir. 'T 

Muvakkat teminat 172 liradır. İsteklilerin en az (3.000) liralık 
bu işe ~enzer iş yaptığına dair lstanbul vilayetinden 1.>.ksııtme 
tarlhinden tam sekiz gün evvel almlf oldukları mütaahhttJ!k ve 
1939 yılına ait T.icaret Odası vesi kalarile komisyona gelmm:rL 

(11562) 
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