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rı, AlruanlaTa ve Alman ınilleti
ne değil, nazilerin taarruz \•e is
tila politikaları aleyhine göster 
dikleri tmmumi husumete rağ -
men, milletlerin, Alman giizel 
sanatlarına sempatilerinin de • 
vamına amil olmuşlardır. Mi -
chel Ange gibi İtalyan giizel 
sanatla~ı üstadları, yine İtalya 
faşistlerinin, eski Roma impara 
torluğuııu diriltmek hulyasile 
başka milletlerin düşmanlık his 
!erini tahrik ederlerken, İtalya 
glizel sanatlarına ve mensupla
rına karşı sempati devam edi -
yor. l\funH Sinanın eserler i, 
Türk mimarisinin bir şaheseri 
olmakla beraber, güzel sanatlar 
itibarile de diğer milletlerin sem 
patilerini, Türk güzel sanatları 
hakkında sevgilerini yaşatmala
rına bir amil halinde bulunmak 
tadır. 

Şeyh Sadi, felsefi şiirlerile, 

İran güzel sanatlarını, diğer mil 
!etlerin fikirlerinde ve ruhların 
da yaşatmaktadır. 

1f 
MaariıVekili Hasan Ali Yü -

cc], ntaarif şfirasını, kongresini 
loplaınakla, kültiir i şlerinde hiç 
olmazsa, bir münnkaşayi temin 
eylemiş, y3rın için, daha esaslı 

kararlar verilmesine, münaka .. 
§alarm yapılmasnıa ait hazırhk 
larm bugünden yap1lmasına se
bep olmu~tu. 

l\'.laarif Vekaletinin, giizcl san 
atlar kongresini · toplaınağa ka -
rat· vern1e~i, Tiirk milletini, ay
oi zamanda başka milletlere ta
nıtacak eserlerin, ınensupları • 
nın )-'a rın İ('.İn hazı rhu;n1as ına i h 
tinrnl ki, C'<ts lı ve miisbet bir 
fınıi l olur. 

İşte bu yoldan, koııgrenin mü 
ı~ıkeı·c:'si ne bu esaslardan baş -
• anınas ını tcıncuni e,\· lrnıek nıu 

,afıktır . 

Türk edebiyatınd a, reo;; in1, 
~iki, hcykeltra~lık, ıu inuı ri, ınu

sik i gibi güzel sanatl ar kısmın

da, Tiirk millctini,ba~ka millet· 
]("rin ruhlar ı nda as ır1 arf'a yaşa

tacak biiyük sanatkarların isim-

lkdam 
(Arkası 3 üncii sayfada) 
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Polonyalı kalacaktı.r 
Pahasına Olursa 

Feda Edilmiyeceğini Söyledi 

Türk -Bulgar Hududunda 
Hadise Nasıl Oldu 1 

Bulgaristanda tahrikç ·ıer 
·faaliyetlerini arttırdılar 

Turk - Bulgar hududunda ce 
reyan eden hadise hakkında Bul 
gar gazetesinin neşrettiği haber 

!eri ve;-miştik . 
Bir ı <>fikimizin \'erdiği tafsi 

lata göre hadisenin aslı şudur: 
Hududumuzda cereyan eden 

hadise Bulgarların bildirdiği şe 
kilde değildir. 

Hadise, Bulgar topraklarında 
deği1, hududumuzun iç tarafın -
da ve bizim topraklarımızda vu 
kubulmuş1 ur. Ve Bulgarların i-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Üç kişi 
boğuldu 

İki kişi de ölmek Üzere 
iken kurtarıldı 

Dun, Pendik açıklarında P av

(Devamı 3 üncü sayfada) 

,~ZZL!Z ' 
lSıPO~j 

Dün Kürek, At Yarışları Ve 
Atletizm Birincilikleri Yapıldı 

• 

. 
KUrek - birinciliklerinden intiba 

(Dünkii spor haı·eketlerinin yazıl~ı ve diğer resimleri 5 inci sayfadadıll ) 

---~ 

B rkaç gundenb 

denberi limanımızda bulunmak 
ta olan Akdeniz İngiliz donan
masının Malaya saffıharp zırh

lısı bu sabah tam saat 10 da li-
( Arkası 3 üncü sayfada ) 

T A KA S: 
IŞL ER i j 
Veni kararname 1 

hükümleri 
Ankara, 6 (A.A.) - Memleke

timizin gerek ticar~t anlaşmala -
,-iyle b«ğlı bulunduğu memle -
ketler ve gerek anlaşmalarla 

bağlı olmadığı memleketlerle ti
cari mübadelelerinde mühim bir 
mevki tutan takas muameleleri
nin ahenkli bir tarzda cereyanı- 1 

nı temin maksadına matfı:f bir 
kru:arname 5 Ağustos tarihli res 
ıni gazetede intişar etmiştir. 

Muhtelif memlekelerle yapı • 
lan takas muamtk!erine ait 
primleri iç ve dı~ konponktür 
icaplrtrına yani har~ketlerine gö
re tanzim etmek maksadiyle, bu 
kararnameye tevfikan Ziraat 
Bankası, İş Bankası ve Eti Ban
kın iştirakiyle merkezi istanbul
da olmak üzere 500 bin lira ser-

• maye ile bir .Takas limited şir
-ke1h kurulmuştur . Şirket geçen 

(Arkası 3 üncü sayfada) ı 
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riri Ebüzziya Zade Velid 

14 Ağustos Pazartesi 
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r- HADİSEL~~ KARŞISINDA• 
· DUNYA MATBUATI 
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Alman Talebelerinin 
Çıkardığı Hadise 

Bırlcaç gün evvel Bonn üni
versitesi talebeleri pasif hava 
müdafaası ve hasat hakkında bir. 
konferansa davet edildi. 

Fakat, kral olan ne yapacak? 

Hatibin gösterdiği formüller 1 
talebenin hoşuna gitmedi. Tale
beler itiraz ettiler, o kadar ki 
konferans yarıda kaldı. 

İkinci mesele de burada.. Kral 
idare mi edecek? Yoksa, iktidarı 
Frankoya bırakarak İtalyan kra
lı gibi sadece fahri bir şahsiyet 
ola.rak mı kalacak? 

Paris - Soir 

Amerikanın jesli duş 
tesiri yaptı 

Ceza olarak: talebeler yeni bir 
konferansa davet edildi. Orada 
Gestapo'nun azaları da hazır bu
lundu. 

Talebeler, bu cistemedikleri 
adamlar• a karşı gene itirazda 
bulundular. Konferans yeniden 
kesildi. 

Söylendiğine göre üniversite
nin rektörü Berline gitmiş ve bu 
vaziyeti anlatmıştı. Talebeler ar
tık üçüncü bir konferansa çağ· 

rılmıyacaklardır. 

Bu hadiseleri mübaliiğa etmi
yelim ama, bunların sebep oldu· 
ğu fenalıklar üzerinde de dura
lım. 

Paris • Soir 

ispanya kıralı kim 
olacak 

İspanyol muamması meydana 
çıkalıdanberi kralcılık taraftar
ları, bilhassa İsviçrede sabık İs
panya kralı on üçüncü Alfons
un etrafında faaliyette bulunu
yorlar. 

Daha Serrano Suner Romaya 
giderken, maiyetindeki zabitle
rin birçokları da eski hükümda· 
rı seHimlamak için İsviçreye git
n.işlerdi. 

Fakat ortada iki mesele var: 

ı vvelii, kralın kim olacağı? Ba
z. tarı on üçüncü Alfons olsun 
diyor, bazıları da onun oğlu Yu

.an'ı kral yapmak istiyor. Tahta 
talip olanlar az değil.. İspanya 
kral istiyor, kral olmak istiyen
ler de var. 

Birleşik Amerika Dev Jetleri, 
Japonya ile ticaret muahedesini 
bozmakla hem Tokyoyu, hem de 
Roma ile Ber !ini kızdırdı. 

Tien - Çin hadiseleri sıraların
da Amerika, İngilterenin iste
diklerini dinlememişti. 

Fakat İngiltere Japonya ile bir 
ittifak kararı alınca Amerika 
sallandı. Amerika, maalesef geç 
kaldı. 

Demokrasiler, bozuk düzen 
yürüyüşlerini düzeltiyorlar. Dü
zeltiyorlar ama, düzgün hareke
te, geçmesini bekliyorlar. 

Mamafih bazı.. şeylerde geç 
kalmanın faydası yok değildir. 

Berlin, Roma ve Tokyo, İngi
liz - Japon ittifakını demokrasi
lerin bir rücatı diye tel.'ıkki edil. 
yorlardı. 

Fakat Amerika, beklenmedik 
bi zamanda bir sıçrayış yaparak 
ilerledi. 

Bu, Hitlerin kıymet verdiği 
bir İskoç duşudur. İster istemez 
tesirini gösterir. 

Pari,ç -Soir 

ftalyan manevrası 
Prens Polun seyahati 

Belgrad, 5 (AA.) - Seyahat

te bulunan Naip Prens Paul ile 
Prenses Olga, refakatlerinde 

Prens Nicola ve Lleksandr oldu
öu halde dün akşam Kranj'a gel 
mişlerdir. 

Almanyadaki taıebe-jliman işlet~e u~u~müdUrU . . I' lzmıre gıttı 
mız nen oe ıyor .. ~iman işletmeleri umu_m mü-
Bundan bir müddet evvel Al _ duru Raufı Manya:sı, Izmır lıma 

manyaya, rasat teşkilatında staj 
görmek üzere gönderilen meteo-

roloji müessesesi memurları, Al 
mantarın çıkardıkları güçlükler 

dolayısile geri çağınlmışlardır. 

Türk - İngiliz anlaşmasından 

evvel Almanya hava nezaretinin 
muvafakati ile Alman tayyare 

meydanlarında staj yapan bir 
talebe heyetine karşı bu anlas -

madan sonra muamele değiştiril
miştir. 

Stajyer talebr,miz, muhtelif 
sebep ve bahaneler ileri sürü -

!erek tayyare meydanlariyle ra
sat teşkilatından uzaklaştırıl -

mışlar ve ~taja devam etmeleri
ne im.kan bırakılmamıştır. 

Gerek bu talebelerin, gerek 
daha sonra gönderilip te henüz 

lisan kısmını bitirip staja girme
ğe hazırlanan diğer talebenin bu 
vaziye-t dahilinde Almanyada 

kalmaları faydasız görülerek 

memleketimize dönmeleri bildi -
rilmiştir. 

Bu stajyer memurlarımı:odan 

bir kısmı dün sabahki konvan -
:iyonel trenile gelmişlerdir. 

Diğer stajyerler de ya kında 
it' leceklerdir. 

Bundan başka Almanyada tah

si'de bulunan. talebelerimizden 
b.ı- kısmı da memleketimize dön 
~Hij'jtÜr. 

O:kbl.c d~ğer bir nokta, Al -

mnn gazetelerinin muayyen bir 

d e:-:ı·['e meınll'k~tinı:7. al v -
h nde ne~ıiyat yapmalarına r;,g

men lılıla halktan çoğunun Türk
lPıe karşı senıpatıleritu muhafa· 

zaetınes'dir. 

Gazetelerın yaptığı menfi pro 

paganda ve neşriyatı, Almanya
daki halkın büyük lı'r ek,;~riyeti 

s ğuk bir tarzda karşılamakta

dırlar. 

nında tetkiklerde bulunmak ü-
zere dün İzmire hareket elmiş -
tir. 

-0--

Şehren'ini l'ızı'.ay Kamunu 
sünnet dü~ünü 

Dün gece Şehremini Kızılay 
kamunu tarafından tnşirah bah
çesinde büyük bir sünnet düğü
nü yapılınıştır. Düğünde altmış 
parasız yetim asker ve fıkara 

yavrusu sünnet edilmiştiı·. 

Çocuklara öğle ve akşam et, 
zerde, pi!av, dondurma, pasta ve 
rilmiş her .karyolaya ayrı, ay
rı şekerlemeler ve muhtelif o
yuncaklar tevzi edilmiştir. 

Kızılay Şehremini kamunu -
nun başarısına muhitin bin beş 
yüzden fazla müneV\·er halkı iş 

tirak etmiştir. 
Sabaha karşı çekilen piyan -

goda, zengin ikramiyeler kaza
nılmıştu·. 

-<.>0---

Maarif Vekilimiz tugün 
Edirneye gidiyor 

Şehrimizde bulunan Maa-
rif Vekili Hasan Ali Yücel, bu
gün, Edirnede yapılan köy öğ

retmen okulunu teftiş etmek ü
zere Edirneye gi.decektir. Maa
rif Vekilimize, ilk tedrisat u -
mum müdürü İsmail Hakkı Ton 
guç ı·e Maarif Vekaleti umum 
müfeıti~i Osman Horasanlı re -
fakat edeceklerdir. Vekil. bu se 
yahatıen istifade ederek Edir -
nede maarif işlerine ait bazı let 
kiklerde bu'unacaktır. 

---o---
Bir lngiliz tetkik heyeti 

Ankaraya gitti 
Şehrimizde bulunan İngiliz 

mebuslarından Paıkerin riyase
tindeki tetkik heyeti ve Ameri , 
halı kadın muharrir Mrs. Robin
~on bugün Ankaray .. gitmişler -
dir. 

iKDAM 

Şehir Haberleri ..... 
Üç arkadaş bir 
define arıyor 
Üsküdarda, inhisarlar idaresi 

bekçilerinden Muhittin Aksay, 
Mehmet Taşkın ile inşaat kalfa -
larınd&n Ahmet Yıldız isminde 

. -- - . ·-: -... . 

= Suad Davaz dün,, Hakh değil mi? 

şehrimize geldi Tramvaydan 
"l Satie yolsuzluğu 

tahkikatı üç kişi vilayete miiTacaatla defi
ne aramak üzerç müsaade iste -
ınişler, viliıye'.çe bu müsaade ve
rilmiştir. Yeni Tahran sefirimiz 

bu akşam ankaraya 
gidiyor 

Tahran Büyük elçiliğine ta -
ı yin olunan eski Paris büyük el

çimiz Suat Davaz dün sabahki 
Semplon ekspresile Fransadan 
gelmiştir. 

Suat Davaz, Sirkeci garında Si
vas Meb'usu Rasim, doktor Bah • 
ri İsmet, diğer bazı zevat ve ai
lesi erkanı tarafından karşılan -
mıı w doğruca M&çkadak; evi
ne gitmi:1tir. 

Yeni Tahran büyük elçimiz, İ
ran Şehinşahı Pehlevi Hazret
lerine takdim edeceği itimat mek 
\ubunu almak üzere bu akşam 
An '<araya gidecektir. 

Suat Da\•az gazetecilere hula
saten şunları söylemiştir: 
•- Fransadan ayrılırken şa)ı

ı.ımda memleketime ve Cümhu
riyet hükumetine karşı büyük 
bir sevgi eseri gösterdiler. Çok 
samimi ve hararetli tezahürat 
yaptılar. Bundan fevkalade mü
tehassis oldum. 

Fransa ile ötedenberi dostane 
olan münasebetlerimiz, Cumhu
riyet hükfunetin1iziıı, iki mem -
leket arasındaki Hatay meselesi 
ni halletmesi üzerine sc·n derece 
samimiyet kesbetmiştir. 

İki memleketin b'-1 dostane mü 
nasebetleri sulhün temini için 
biiyük bir zaman teşkil ediyor. 

Tückh·enin sulh cephesine il

tihakı F'ransada ve sulhün de -
\·amını istiyen bütün diğer mem 
leketlerde fevkalade memnuni
yetle karşılanmşıtır. Bu iltihak
la sulh cephesinin çok kuvvetlen 
ctiği muhakkaktır. 

Şikayet 
Tophanede okuyucuları 

mızdan M. Z. imzası ile ge. 
len bir mektupta deniliyor 
ki: 

- Tramvay idaresinin in
tizamı galiba son günlerde 
şaşmağa başladı . Düıı saat 
tam 4 Ü 20 geçiyordu. Topha· 
neye geldim. Bu esnada Be -
bek - Eıninönü arabası gc-ç-
ti. İşime yaramadığı ;çin bek 
!emeğe başladım. Ne gelen 
var ne giden? Dakika la' iler
letti \re saat taııt 4 ü 39 geç~ 
bir adet Beşiktaş - Fatih tram 
vayı geldi. Onun arkasından 

1 
da yine Bebek - E:min;iııü ge
liyordu. Tabii bu kadar ara 
verdiği için tramvay hınça 1 
hınç dolu idi. Buna zorla 
bindim. Çünkü işime yet;~ -
m~k mecburiyetinde idim. 

Ve Karaköye kadar kapı e· 
şiğinde kaldım. Biletçi g"hliJı 
halde elimi cebime sokup bi
letimi bile alamadım. 

Acaba tramvay arabası ne
den bu kadar gecikti? 

Yolda belki bir kaza ol -
muştur. Dedim . Fakat ne o 
ne bu .. imiş. Acaba neden 
tramvay arabaları geciki 
yor? .. 

İKDAM - Okuyucumu 
zun mektubuna bir şey ilave 
etmiyoruz. Tranıvay idaresi -
nin nazarı dikkatini cellıcdu -
ri:.· 

Haldı değil mi? ı '=:;:;;._ ____ I)' 

Gemi ve limanla
rın zehirli gazler

den korunması 
Avrupa vaziy€tinde bir sü -

kf>.>:ıet vardır. Maamafi harp o -
h:p olmıyacağını kat'i surette an 
cak Allah bilir' Fakat şimdilik 
bir harp olacağını zannetmiyo
rum. 
Ağustos veya Eylülde harp çı

kacağı hakkmdaki sözleri doğru 
bulmuyorum. Ortada böyle ya
kın bir tehlike olduğuna dair bir 
olamet görmedim. 

Hazırlanan nizamnaıne 
alakadarlara tebliğ 

edildi 

Hel' tarafla yapılmakta olan 
askeri ınanevralar mutat ma11i -
yettcdir. Her sene bu nıev,;iınde 
manevralar yapılır. Bundan 
harp olacağı manasın 1 çıkarmak 

yerinde sayılamaz. 
Yeni vazifeme bir an evyel 

başlamak için mümkün olduğu 

kadar süratle İrana hareket et -
mek istiyorum. Bu dost ve kar
deş memleketin büyük hüküm -
darı Şehinşah Hazretleri nezdin
de Cümhurreisimiz Milli Şefimi
zi temsil etmek şerefi benim için 
pek büyüktür. Bundan fevkala
de memnunum.• 

----<DOO---

Yüksek İktisat mek
tebinin yıl dönümü 
Yüksek Ticarel ve İ:ktısat mek 

tehi tarafından eski ve yeni me 
zun'arı birbirlerile tanıştırmak 

üzere her sene tertibi mutad o

lan eğlenti evvelki gece Küçük
su plajında yapılmış, bu vesiley 

le de, mektebin 56 ncı yıldönü
mü kutlulanmıştır. 

Mezunlardan Tahsin ve Ham 
di ve bazı laJebeler mektebin ta

rihçesine ve faaliyetine ait nu
tuklar söylemişler, eğlenti, ne
zih ve samimi bir ha va içerisin
de sabaha kadar devam etmiştir. 

cxr--

Parmakları koptu 
Küçiikpazarda Mek'ep soka

ğında 18 numaıada oturan Akif 
oğlu Cezmi, dün, İneboluya git

mek ü'ere Tırhan vapurunau 
binmiş, vapur kalkacağı sırada, 

sol eli, ışliyen vmce sıkışmış ve 
parmakları kopmuştur. 

Cezmi Beyoğlu hastahanesi -
ne kaldırılarak tedav~ altına a
lınmıştır. 

Devlet ş:m;sını n T:caret ge
milerinin zehirli gazlara karşı ko 
runması, hakkında hazırradığı 

nizamname tasdik edilmiş ye 
alaka~arlara .arr.·rret. teb'iğ o
lunmuştur. 

Nızan.L~n-:€ye gilre ı:marıiar

da \'e ticare~ gerr.Herindc, zehir
li gazlara karşı icap eden bütün 
tesisat H • ertibat vücude geti -
ı·ilecek, her liman, mahalli ha
va kurumu komisyonlarınca se
çilecek bir veya birkaç zehirli 
gaz memuru tayin ede.:ektir. 

Büyük limanlarda da birer 
gaz müdürlüğü te;;kil olunacak
tır. Temizlerr.c memurları ile da 
imi temas halinde bulunacak ve 
işbirliği yapacak olan bu te~ki

lat emrine her liman bir motör 
tahsis edecektir. 

Ticaret vapurlarında, !taptan 
!arın mesuliyet ve ııezareti al -
tında, altı kişider. mürekkep bi
rer temizleme takımı vücude 
getirilecektir. Bu işte, icabı ha
linde, vapur yolcuJ.anndan bir 
kısmı da yardımda bulunacak -
tu. Vapurlarda temizleme işi i
çin, daimi surette kireç kayma
ğı, kireç kaymağı karıştırmak, 

halletmek üzere tertibat, uzun 
saplı kürekler, kireç kaymağını 
tatbik için hususi fırçalar, 5 ki
lo miktarında par·afin buluna -
caktır. Bundan başka, lüzumlu 
diğer vesaitle maske ve gaz el
biseleri ve saire de bulunacak, 
bütün bu vesaitin yoliyle kulla
nılması için tecrübeler yapıla -
caktır. 

Harp zamanında hariçten ge
len vapurlar temizlenmiş olduk 
!arına dair şahadetname ibraz 
edecekler ve limanlara girerken 
direklerine clemizdir· levhası 

asılacaktır. 

Limanlarda bulunan romör
kör, kayık, mavuna ve sair de
niz " 5aiti de, sahipleri tarafın
dan ,e'llizlcnmeğe mecbur tu -

1. tulmakta.dır, 

Maznunlar bugün mü
! taleaya itiraz edecek 

Satie yolsuzluğu tahkikatının 
bittiği ve müddeiumumilikçe ha 
zırlanan mütaleanın maznunla -
ra tebliğ edildiği malumdur. Bu 
mütaleada, maznunlardan on i
kisinin lüzumu muhakemeleri, 
bir tane5inin de men'i muhake -
mesi istenmektedir. 

Mütaleanameye maznunların 
itiraz hakkı olan kanuni müddet 
bu akşam bbtmektedir. ?? 

Haklarında son tahkikat açıl
ınası .istenen on iki maznunun 
vekilleri itirazlarını hazırlamış

lardır. Bunlar, bugün itirazna -
melerini müctdeiumwniliğe \'e -
receklerdir. 

Mevkuflardan mülga Deniz -
bank pski umum müdürü Yu -
suf Ziya Öniş, muavinlerinden 
Tahir Kevkep ve yapı ve bina -
lar servisi şefi mühendis Neşet 
Kasımgilin vekilleri evvelce ke 
faletle tahliye talebinde bulun 
muşlar ve bu talepleı·i tetkik e
dildikten sonra reddolunmuştu. 

Bunların v:!killeri, b1.>gün. bu 
talep 'erini tvkradıyacaklardır. 

Dördüncü sorgu hakimliği ka 
rarnamesini bu hafta içinde ha
zırlıyacak ve Satie yolsuzluğu -
nun muhakemesine yok.ında baş 
!anacaktır. 

Şek(r çuvalı altoda 
Dün şamandırada bağlt Al 

man bandıralı Makedonya va 
purunda çaiıııa.ıı amele Halidin 
üstü ne vinçten kurtulan şeker 

çuvallan düşmüş, Halit kasığın • 
dan yaralanmır, tedavisi içi.n Be 
yoğ' u hastahanesine kaldırıl 

mıştır. 

--0-

0lomotil altında kalan 
ada:n öldü 

Eı,ve;k, gece saat 21 de şoför 
Vahabiıı idaresindeki 1715 No. 
lı otomobilin altında kalariık ya 
ralanıp hastahaneye kaldırılan 

Sultnahmet civarında Yerebataıı 
mahallesinde Karanlık Sebzesi 
okakta 6 No. lı evde oturan 60 
yaşındaki Re<:ep oğlu Osman 
dün hastahanede ölmüş•ür. Ya -
kata.can ;oiör hakkında tah'kika 
ta devam ed:lmektedır. 

--o o--

Bir kuyııcu ağır yaralandı 
Dün Bakırköyünde İstanbul 

caddesinde 116 No. lı Şükrü Ali 
ııin bahçesindeki kuyuya duvar 
yapmıya gelen, Bakırköyünde 

Sakıza!:'>ıcında 43 No. lı evde o
turan kuyucu Emin kuyuya iner 
ken tuttuğu ip kopmuş \'e ken
disi kuyuya düşmüştür. Bu ka
zada başından yaralanan Emini 
arkada~ları kuyudan çıkarmış • 
lar ve hastahaneye göndermiş 
locdir. 

-Memleketimizde kültür 
filimleri çevrilecek 

Define arayıcılara mahsus te
a hhüt senedinin ikm•li ile diğer 
formalitelerin tarno.mlanması i
çin mesaiye devam eden bu a -
damlar bugünlerde işe başla • 
mak üzere hazırlanmaktadırlar. 

Definecilerin rivayetlerine gö 
re, bu deflne şöyle keşfedilmiş -
tir: 

ı Kandilli ile Hekimbaşı çift • 

( 

!iği arasında eski veliaht Yusuf 

. 
İzzettine ait çiftliğin müştemiliı
rından rnPtrCık bir ma.111en var -

dır. Bt;t·~da ı ı!larca c\'vel keçi 
besliyen Marika isminde bir ka
dın oturmaktarnu~. mahzeni de 
keçi a~;l~ o!;lr·~k Kuilailıyormuş. 

Mütareke yıllanPda bir gün iki 
o-kek ve bir kJdın b'.:raya gel -
:nişler, ellerindeki hır kroki ile 
tctkik3.t yapm~ilar. Sl)nr::ı. Mari
:{ayı ç.?ğLraTak ona. 

- Sa•1a yüz lira verelim .. de
mişler. Burada antika eserler 
var. Biz gizlice burasını kaza -
cağız. Kimseye bir şey söylemi -
yeceks n. Eğer aradLklarımızı bu 
lursak sana daha bir kaç yüz li-
ra verir1z. 

100 lirayı da vererek ertesi 
günden itibaren mahzen civa -
rında b!r mahalli kazmağa baş -
.cmışlar. 

Hdfriyat on beş gün kadar sür 
mü~ toprağın altında lök adı ve 
rilen eski kale duvarları inşasın 
da müstamel y.ımurL akı, be -
ziryağı "e horasandan mürek - ' 
k·ep bttondan daha mukavim ka 
i:r. bir tabakaya troadüf edil -
mi~, tam onu açacakları gün A
ınerikolılar ortadan kaybolmuş-
lcif. 

Sonra<!an Maı·ika bunların kaç 
tıklarım öğrenmiş, ilk konuş. • 
tukları gün de elleıindeki kro -
ki>ieki işaretleri gören kadın, 

'ı!lrada üç nevi paradan mıirek
kep büyük bir servet gizli oldu -
ğ·.nu, Evliya Çelebi seyahatna
mesinde, İstanbulun banisi ola -
rak gösterilen Roma hükümdar
larından (Totyanos Tekfür) un 
hadnelerinin lıura<la gfünülü ol
duğuT'U anlanıışı .. 

Define arayıcıları burada bir 
mUyoııdan fazla altın s'kk~ bu
lur.dugunu zannetr..oktcdirler. 

Bunda muhakkak mu\·affak o
lacakları, asırlardanberi toprak 
altında k?.lan be. al: ınları çıka

racakları kanaatinde bulunmak

tadır. 

---0on---

Mabet merdivenlerinde 
yahlmayacak 

Son zamanlarda bazı kimsel~rin 
gündüzleri Yenicami gibi mabed 
!erin merdivenlerine uzanıp yat 
tıklan görülmüştür. Belediye bir 
mabed mahallinde bu suretle u

zamp yatmaktaki çirkinliği na -
zarı dikkate alarak bu hali me -
netmeğe karar vermiştir. Keyfi
yet aynı zamanda evkafa da ya
zılmıştır. 

---000~--

MemlekeUimize gelen Tav si· 
nema kumpanyası mümessilleri. 
beraberlerinde Maarif Vekaleti 
tarafından tayin edilen müfettiş 
"e tercümanlar olduğu halde, va 
li muavini Hüdai ve emniyet di
rektörü Sadrettini ziyaret ede • 
rek burada alınacak kültürel 
fillmler etrafında görüşmüşler -
dir. Şirket film çekmek üzere 
muazzam hususi tertibatı havi 
bir kamyon getirmiştir. 

Turistik yollardaki i'aretler 
ve köprüler 

Kuru koza fiyatları 
Kuru koza piyasası açılmıştır. 

Bu sene, Hatay vilayetinden 350 
bin kilo kr.dar koza mahsulüni\n 
de memlEketimiz piy 4Salannda 
satı5a çıkarılması, fiatlerde biraz 
düşüklük vücude getirecektir. 
Bu seneki kuru koza fiatlerinin 
235 ila 240 kuruş arasında olaca
ğı tahmin edilmektedir. Bu sene
ki ipek fiatleri kilo başına 9,5 
ila 10.5 lira arasında tehalüf et -
mektedir. 

Dahiliye Vekileti, memleketin 
muhtelif mıntakalarında tesis 

edilen turistik yollara beyne! • 

milel işaretlerin konulmadığı ve 
vilayetlerdeki bazı köprülerin ta 

mir edilmediğini görerek bütün 

vilayetlere hitaben bir tamim 
göndermiştir. Vekalet bu işaret

lerin derha: konulmasını ve köp

rülerin tamiı edilmesini ehem

miyetle bildir~tir. 
---00 

Yangınlar hakkında teftişler 
Patlıcan ve diğer kızartma ye

meklerden dolayı hazan yangın 

çıkt•.ğını nazarı dikkate alan Be
lediye bu gibi yangınlara mey

dan vermemek üzere sıkı suret -

te teftişler yapılmasını aliıka • 
darlara bildirmiştir. 
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Dış ~~litik~ 
Filistinde 

Yahudi 
Arap= 

düşmanlığı 
Mukaddes kitapları binlerce 

senedenberi muhtelif dinlerin 
s&liklerine hediye etmiş, miras 
bırakmış olan peygamberlerin 
vaktiyle doğdkları, bulunduk -
ları, dinlerini yaydıkları ınem • 
leket ve muhit, umumi t~birile 
Arabistandır. 

Mtt vi!ik, İsevilik, İslamlık, 
yer yü . .indeki milletlerin büyük 
bir kı .mının mensup oldukları, 
mane"i mevcudiyetlerini bağla· 
dıkları dinlerin menşeleri Ara • 
bistan olmakla beraber, Arap -
lar, Lübnandaki bir kısım İsevi
ler, katolikler miistesna olmak 
üzerine umumiyetle İslamlık di
nini kabul eylemişlerdir. Mek
ke ve Medinede, Kudüste, bu -
lunan muhtelif mabedler, mu • 
kaddes mahaller ekseriyetle İs . 
lanı dininde bulunan Araplar 
elinde ve idaresindedir. Yalnıı 

Kudü~teki mabedler, asırla -
danberi, Araplara, Musevilere, 
İsevilere mensup din adamları -
nın idaresinde kalmış, dünyanın 

muhtelif kıtalarında bulunan 
bu dinlerin mensupları bazı kim 
selerin ziyaretlerine merkez ha
linde bulunmuştur. 

Geçen asırlarda mHletlerin 
maddi ihtiyaçlarının, tekniğin 

ilerlememiş, hayat şartlın:ını ba 
sit olması yüzünden, bugünkii 
•·eya 20 inci asırdaki gibi taşkın 
bir halde bulunmaması. Ku • 
düsteki nıabedlerde bulunuan 
muhtelif dinler mensuplarının 

arasıra görülen dini Vt! ferdi de· 
nebilecek mücadelelerinden baş 
ka ihtilaflar zuhur etınıı ordu. 

* 1914 teki büyük harbin do,:ur-
duğu zanıret, ihtiyaç. hükt'.ı • 
metlerin mali, milletlerin iktısa
di zorlukları, dünyadaki muhte
lif memleketlerde bulunan mil
letler arasına serpilmiş bir hal 
de yaşıyan Yahudile1'e karşı 

tedbirler alınma;ına amil oldu. 
Milli hakimiyetleri, müstakil 
hükumetleri bulonmıyao, mad 
di varlıklarile din ve cemaat ha
yatlarını, ferdi ve umumi mev -
cudiyetlerini temin mo:cburiye -
tile karştlaşan Yahudiler, her 
memlekette tacir, banker, ban
kacı, irat sahibi, fabrikatör, iş 

adamı olarak çocuklarını yetiş

tirıui.şler, refah ve saadet için .. 
ıle ltayat geçirmişlerdir. 

Umumi harp sonundaki yıl

lırrda iktısadi zorlukları fazlala
şan, yaşaına seviyeleri düşen, a· 
zalan milletler arasında, Yahudi 
servetini, ticaretini istihlaf et • 
mek istiyen nasyonalistler ınik -
tarı çoğalmıştı. 

Bu vaziyet, bulundukları vc
yaşadıkları memleketlerdeki ra
hati, refahı Yahudilere darlıı§tı
rıyor, üzüntü, s1kmtı, korku. he~ 
yecan gibi ruhi haller, Yahudi· 
lerin rahat içindeki hayatını ze
hirliyordu. 

Müfrit milliyetperverliği tem 
sil eden, şiddet prensiplerini tat 
bik eyliyeıı Alman nazileri, buıı 
lardan misal ve derı. alarak ha· 
reketlerde bulunan İtalya fa -
şistleri, Yahudilere, memleket -
]erinde oturmak ve yaşamal< hak 
kını bile çok gördüler. Yahudi 
ailelerinin asırlarca bi:rilmıiş, bi
riktirilm.iş menkul, gayrimenkul 
servetine el attılar, hudutların -
dan ilqarı çıkardılar, kalanları 

yoksulluk ve ıztırap içlııde ya • 
şamağa mahkt'.ım eylediler. 

* 191'1 - 1918 
bık Osmanlı 

harbinde, SR· 

imparator • 

luğuna isyan suretile müzahe -
rette bulnnmalr.rı şartile Arap 
lara istikliil vadeden İngiltere 
hükfuncti, Yahudilere de bazı 

sözler yermiş, taahhütlerde bu
lunmuştu. 

Musevilerin peygaınbedi Mu· 
sanın ölümünden sonra yeı· yü
ziiniin muhtelif mmleketlerine 

dağılan Yahudiler, Filistinde bir 

yurd, bir vatan kurmak, orada 
toplanmak, kuracakları Yahudi 
devletini, müstakil Yahudi bil· 
kt'.ımetini ya§atmak istiyorlanlı. 

Muhtelif memleketlerde bu
lunan milletler arası mali ve lk 

' (Arkası 3 imcü sayfnda) 
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İstanbul Üniversitesi 
Kadrosu 

Yeni kadro 1 eylôlden itibaren 
tatbik edilecek 

Ankara (İkdam Muhabirin -
den) - İstanbul üniversitesi ted 
:ris heyeti kadrosunda yapılması 
karar la§mış olan ilBve !er 1 Ey
lı'.ıl 1939 tarihinden itibaren tat -
bik edilecektir. 

Kadrodaki !!Aveler §Undan iba 
rettir; 125 lira maaşlı 6 adet pro
fesör; 80 lira maa~ı 7 profesör, 
70 lira maaşlı 10 doçent, 56 lira 
maaşlı 18 doçent, 30 lira maa§
h 50 asistan, 35 lira maaşlı 75 a
.sistan, 40 lira maa§lı 15 başasiır 
tan, 45 lira maaşlı 25 başasistan, 
M lira maaşlı 20 şef. 

\Kadroda yapılan tadillerden 
sonra İstanbul üniversitesinin 
tedris heyeti şu şekli almıştır: 

125 liralık 7 ; 100 liralık 5 ; 90 li
ralık 16 ordinaryüs profesör; 80 
lira maaşlı 25 ; 70 lira maaşlı 3 
profesör ; 70 lira maaşlı 2 liıbo -
ratuvar şefi ; 70 lira maa~lı 40 ; 
60 lira maaşlı 40 ; 50 lira maaşlı 
28 ; 40 lira maaşlı 22 doçent ; 50 
lira maaşlı bir teşrih prosektöı·ü; 
60 lira maa~lı bir arapça lektörü; 
60 lira maaşlı 20 başasistan; 50 
lira m~ı 25 bfrinci sınıf, 40 li
ra mnaşlı 15 ikinci sınıf: 35 lira 
maaşlı 75 üçüncü sınıf; 70 lira 
maaşlı 50 dördüncü .;ınıf asistan. 

Evvela asistanlığa girenler, 
hangi derecede olursa olsun bir 
yıl müddetle namzetlik devresi 
geçireceklerdir. Namzetleri rek
tör tayin edecektir. Namzetlik 
devresini muvafd'akiyetle bitiren 
lerin asaletleri Vekcletçe tasdik 

Üç kişi boğuldu 
(BCl§turafı 1 incide) 

· Jiadası civarında feci bir kaza 
olmuş, içerisinde beş kişi bulu
llan bir sandal devl'ilmiş, sandal 
dakilerden ü~ü boğulmuş, ikisi 
kurtarılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Dün akşam saat 17 raddelerin

de biri kadın dördü erkek ol • 
mak üzere beş kişi Pendikten 
bir sandala binerek yelken aç -
mışlar, Pavli adasına doğrµ a • 

~ılmışlardır. Bir aralık şiddet -
lice bir sağnak gelmiş, skotada 
bulunan yelken kullanmasın• 
bilmediği için skotayı gevşete -
mcmiş, sandal devrilmiştir. 

İçerisinde buluı.anlar den·ze 
dokülmüşler. o aralık o civarda 
bulunan bir motör süratle imda

dada koşmuş, fakat, motör geJ,n
ciye kadar, kadınla iki erkek bo
ğulmuş, iki erkek ölmeden kur
tar lmı~. tedavi edHmtk üzere 

ha,taneye kaldırılmışlardır. 

Ce,etler deııizden çıkarılmış, 
doktor taraf ndan muayene edil
m;şt·r. 

Hndı<e tahkikatına müddeıu

mumi ve Kartal jandarma ku -
m ndanı el koymuşlar ve gece

nın geç vaktine kadar hüviyet -
~erin tesbit1 ve kazanın vuku se
'Lebılc rre•gul olmuşlardır. 

Sandala binenlerin hüviyet -
len, kaza gl'ç vakit vuku bul -
dugu için oğrenılememiştir. 

---o---

fientsinde açlık 
tehlikesi 

Tıentsin, 6 (AA) - İngiliz 
mıntakasının laşesindeki müş -
kiılat gıin geçtikçe artmaktadır. 
B;rçok otel, lokanta ve mağaza 

yi -ece< satmadıklarından veya 
y<ml•k pışir.,mtdıklerinden do
l~y. kapatacaklarıııı ilan etmiş
lerdır. Burouııla beraber un ve pı 
rır.ç stoku birkaç ay daha kifa
yet edecek miktardadu-. 

Fransız ınıntaka~ında, müva -
rcdat muterıevvi değilse de va -
lıyH çek daha ıyidir. Fiyatlar 
fevka-l;ıde yüksektir. 

olunacaktrr. Memurluktan asis -
!anlığa geçenlerin namzetlik 
müddeti müddetlerinin hesabın
da sayılacaktır. 

Asıstanlarla baş asistanların 

intihap, kabul, tayin, terli ve infi 
sal ~killeriyle istihdam müd -
dı!tleri ,.e vazif ve memuriyet
leri hakk,ndıı.kı diğer hususlar 
Maarf Vekilll~hıce t~•bit oluna
caktrr. Bu esaslar da iresinde her 
hangi bir derecede muvaffakiyet 
sizliği sabit olanların tayinlerin
deki usule tevfikan asistanlıkla -
rına ıühayet verilecektir. Bu gi
biler.; açık maaşı verl!miyecek -
tir. 
Tıp fakültesinde klinik asistan 

!arma ihtisas vesikası alıncıya 
kadar ücret verilecektir, Bunlar
dan asıl hizmete alınanlar üçün
cü sınıf asistanlığa tayin oluna -
caklardır. 

Yeni şekli ile üniversitenin 
doçent ve asistan kadrosu arttı -
rılmakta ve asistanlık dereceleri 
kademelendirilerek, bunlara pro 
fesörler yanında yetaşebilmek 

imkanı verilmektedir. Bu suret
le ileride üniversitenin muhtaç 
ol,lııfru ilim elemanları, yani d,o
çtntler ve profe>ö:ler muayyen 
yetişme merhal~lcı inilen geçmiş 
olanlar arasından seçileceklerdir. 

Yeni kadro i!e iktısat fakülte
sine bir dcbrı 1ıatibi, bir kalem 
amiri, bir kitaphane memuru, bir 
hesap memuru, iki katip ilave e
dilmektedir. 

Filistinde Arap Yahudi 
düşmaulığı 

(Baştarafı 2 inci sayfada) 

hsaıli işlerde hakim mevkie sa
hip olan Yahudiler, umumi harp 
te İngiltereni11 zaferini temin için 
para1annı biiyiik Britanya im • 
parator lujtu hazinesi veya ma -
Jiye nezareti eınrine açık ltono 
vermek suretile tahsis eylemiş
ler, buna mukabil de, Kndiiste, 
müstakil Yahudi yurdunun ku -
rulmabına, Yahudi hükfımetinin 
yaşamasına yardımını temin et

mi~lerdi. 
İngiltere hükfımeti, meşhur 

Balfor l>eyannamesile Yahudile
re yaptığı taahhüdü, dünya mil
letlerine dahi bildirdi. Kudüsle 
Yahudi yurdunu kurmak taah
hüdünii yerine gctirıneğc baş -
ladı. 

Kudüsteki Araplar, me,·ut a
razilerini !':atın alan, kendilerine 
oracht yaşamağı zorlaştıran Ya
hudiltt aleyhine ayakla11mağa 

başlad ılar. Asırlardanberi yurt -
Jarında, Arap diyarında başka 
b ir milletin ekseriyet ve hiikô · 
met teşkil ed<rek ya. amamış ol
duğıınu bilen diğer Araplar, Ku 
düsteki dindaşları, ırktaşlarile 

birleştiler. 

İki tarafı da n1enınun etmek 
isliyen İngiltere hükumeti, aldı
ğı tedbirler, verd iği kararlaTla, 
Arap, Yahud i mücadelesine, \'e 

Arapla) 111 İngiltere aleyhtarlığı 

hareketlerine nihayet " ermek i! 
tt•mektedir. 

Netice şimdiden kestirile~ -
nıekle beraber, devam eden mü
cadele, merakla ve dikkatle ta
lı.ip. tetkik olunacak bir mesele 
halinde huluDnıaktad1T. _,,,__ 

lngiliz - Sovyet -
Fransız müzakeresi 

Londı a, 6 (A.A.) - Mosko • 
vadan bildirildigine göre İngi
liz harıciyc nezaretinin eksperi 
Strang, gelecek pazartesi günü 
tayyare ile Moskovadaıı hareket 
ederek Stokholm yolilc Londra
ya dönecektir. 

Londrada ha>ıl olan kanaate 
göıe, ashri görüşmeler muhte
mel bir ~i)asi itili.ıf akdiri kolay 
laştırac:ı.ktır, 
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Taarruz Edecek 
I vila)etinin her sınıf halkını lıyacağ'ı yH>i ve ungin münde- İki .. ıUıiyettar kalem size 

Roma. 6 (A.A.) - Büyük ma-
nevralarda, Genel Kurmaya ta-

arruz hazırlıklarını tamamlamak 

imkanını veren bir günlük isti -
rahattan sonra manevraların i • 

kinci safhası öğle üzeri başla -

mıştrr. Harekatın mevzuu şu -

dur: 

Düşman, Alp geçitlerinden ine 

rek Perde hattını taramış ve Do

ire. Ripaire ve Chisone vadile -

rine kadar !!er !edikten sonra 

A~ ,casale - Montferrat hattı ü-

talyan ordusu ile ansızın tema
taıyan ordusu ile nasızın tema
sa gelmiştir. Tamamiyle motör
Jü olan bu İtalyan ordw;u tayya
relerin ciddi müzaheretiyle Alp 
.istikametinde düşmana karşı 

mukabil taarruzda bulunacak -

tır . 

'Manevraların bu ikinci safha -
sının 7 Ağustosta nihayet bul -

ması muhtemeldir. 
HabeY vedldiğine göre Kral 

manevralardan sonra kıtaatı To
rinoda teftiş edecektir. 

temsil etmekle olan bu he- ricati arasında bü~·ük bir yer en zengin spor mıinderiea tını 
yetler büyük şeflerine dilek- verdiği SPOR kı mı Türk mat- temine hazu-laamış bulunmakta 
!erini açıkça ifade eylemiş - buatınm yr:·ine bitaTaf ve taze dırlar. 
!erdir. baber veren sütunları olacaktır. İKDAM - Sabah Postasının 

ReisiOimhurumuzun bü -
yük bir alaka ile dinlediği , .e 
m uh telif mevıulaT üzerinde 
muhatapların a sualler tevcih 1 
ettiği bu göri.i meler arasın .. 
da dilek sahipleri, maden ve 1 
odun, .lı:ömilı işleri, Bolu ve 1 

İK.DA.'1 - Sabah Postası 

Spor muharrirleri Hakem AD -
NAN AKJN ve hiıkem AHMET 

Adem biitü n spor haberlerini bü 
tün spot' hareketlerinin en can· 
Jı noktalarını karilerine verecek 

!erdir. Yapacakları bitaraf \'e 

Taka sişleri 

hilı.iyeleri aslôp, kalite ve mev 
zu itibarile tam minasile bir kıy 
met olacak ve her zaman bu hi
kayeleri zevkle okuyacalı.smız. 

~lagazin yazıları en i~·i IDC\'Z\1 -

lan te~lı.il edecektir. 

14 Ağustosu bekleyiniz 'I ch·arı 1·olları ile Bolu yu An
karaya ve Adapaıarına bağ- ı 
lıyan anayollar, orman saha

ı ı lannda dev Jet orman amanaj 1 
man işleri ,.e de,·let orman -

1 cılığmın bir an evvel faali-
!!'!!l!!!l!!!!!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!!!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!!!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!l!!!I!!!!!!! ye tc geçi r i 1 m e~ i. tii tli n alım 1 

l Danzigw 1 satımı üzerinde durmuşlar - ı 

(Bil{ tarafı 1 ·•Ki sayfada) 
Cumartesinden ıtibaren İstan -
bulda Ziraat Bankasında ayrı!an 
muvakkat dairecie işe ba,Jan.ış -
tır. 

Güzel san'atlar 
ve Mensupları 

Türk - Bulgar 
(Baş tarafı 1 ıııci sayfa.da) 

13n ettıigi gibı, iki askerimizden 
biri yaral·anmış, diğeri kaçmış 

değilıdir. 
1 

dır Yine bu arada G<rede , 
( BtU} tarafı 1 inci rnyfada) heyeti, tiftik \'e orman i~leri- 1 

1 
nutkun başlıca kısımları şun - le küçük sanatlar ve yiin ip- 1 
!ardır; liği meselelerine, Diizcc hey- ı 

İki aı;kemnııden biri öldü -
rühııüş, diğeri yaralanmıştır. 

bir cevap vardrr: Xuvvet ve şöh tışı, harman makineleri ilıti-

ret. Sulhu diğer bütün devl~tler yac~, ay çiçeği, pancar eki-
gibi biz de takdir ediyoruz. Fa mi mevzularına .,. Akçako - 1 Bu kanlı hadiseden sonra as

ken makamlarımız kabahatli o
lan Bulgarlardan tarziye ve taz 
rninat talebinde bulunmuştur. 

Zorba:lıga karşı verilecek tek 1 eli de ziraat mahsullerinin sa 

, kat hakkın bazıları için •Ver - ı calılar da fındık istihsali! ı 
mek• diğerleri için de •Almak• ve ihracatı ile yol işlerine 

olduguna hiçbir ku11vvet bizi 1 tema• eylediler. 1 
Hooisenin suretı vırkuuna ge

lince: 
Bulgar ve Türk hududunda 

gece dewiye gezen iki askeri -
miz gece karanlığında Bulgar 
askerleri tarafından pusuya dü
şürühııüştür. Askederımiz uzak 
tan ve gizli bir yerden Bu~.gar 
aske~Jerinin attığı kurşunlarla 

bu suretle öldürülüp yaralanmış 
tır. Bu cihet, askeri makamlarca 
tesbit edilerek Bulgar hudut bek 
çileri kabahatli görüldükleri :
çindir ki, Bul.garlardan tazmi • 

nat istenmiştir. 

Bulgaristanda vaziyet 
Sofyadan bildirilryor; 
Bulgarların manevra bahane 

Bile bir takım kazırlıkJar yap -
tıklarına şüphe edilmemektedir. 
Evvelce i.liin edilen Bulıgar ma
nevralarına iştirak edecek kıt

aları hamil, kamyonlar, toplar, 
otomobiUer ve diğer bütün as -
keri wsait mütemadiyen Sofya 
sokaklarından geçmekte ve ce
nuba se11kedilmektedir. Bilhas -
sa Filıbe sokaklarında faaliyet 

daha canlıdır. 
Bu hazırlıkları gören Filıbe

Jilerden ve diğe-r yerlerd·en bir 
çok aileier buraya gelmekt_edir
ler. Manevraların yaprlacagı ce 
mıhı Buigarsitan tamam;Je aske 

ri bir manzara arzetmektedir. 
Türk hududundan 15 kilomet 

re genlere kadar bütttn k.öyleri 
tahliye etmişlerdir· Koylu har
manını dahi kaldırmağa muvaf 
fak olaın dan sıiratle ıç tarafla
ra se'l:kedılmiştir. Şimdı bu ha
valide Bulgar askerinden başka 
kill'16e görül.rııememektedi.ı'-

Bulgarisfanda italyan 
Propagandası . 

Sofya, 6 (Hususi) - B~zı I
taly an makamları Bu-lgarıstan
da müessir olacak suretle yap .. 
makta oldukları tahrikatı, son 
günlerde arttırmış bulunmakta 

dırlar. 

Bu teşvik ve tahriklerin ba -
zan gazete sütunlarına aksetlı -
ğı de göze çarpmaktadır. Bu 
propagandalarda billrassa Bulga 
ristanın Dobrica ve Ege mah 
reci talepleri körükleıı.mekte ,·e , 
taleplerin şiddetlendirilmesi za 
manı geldiği tebarüz ettrilmek· 
tedıi. 

ltalyanlar Arnavutluğa 
sila.h yığıyorlar 

Pari<;te çıkan Par -Scıar gaze:e l 
sine göı P ll1'!ı;l\dan ,Arn. avcıtluga 

1 
Temmuzun son varısında 13 bom 
bardınıan, il av~ı tan aresi, !OQ 

ikna veya icbar etmiyecektir . i 1 Akçakocalılar dilekleri •· 
Şiddete karşı mutaarrıza •C :le- ı rasmda ad l i~·e teşkilatına, zi 

deniyetiniz sayesinde kazanmış rallt banka~ına ve kazaları 

olduğU!nuz bir takım meziyet - l içinde yapılacak resmi bina
ler;miz vardır demekle veya~ iare Cümhurıııeisimirln ylik

hut diğer miHetkre müracaat et 1
1 

sek alakalarını bilhassa rica 
mekle müdafaa edilmez. ettiler. ı 

Şiddete verilecek bir cevap ı Milli şer ile görii~nıek şe · 
vardı<: Kuv\·et ve şiddet. Bu refine nail olan vil ıhet mer- 1 
kuvvet ise askerdir. Bunun için kezinin muhtelif sınıfların ı I 
vatan uğrunda dövüşmesini ve temsil edenler i>e, hemen bü 
ölmesini bilen askere malik ol- tiin •·ili) etin başlıca bir ça- ı 
mak lazımdır. lışm3 mevzuu olan orman 

Müteakiben halk ellerıni kal- amenajman i i ile möblecilik 

dırarak şu yemini etmiştir: ve memucat meseleleri ıize- I 
•Polonyanın ebedi kudreti 

1 
r indelri dileklerini bildirdi -

uğrund~. harpte zafere kada.r sar ler '• Boluda bir mensucat 
s1lmaks1ıın çarpışacağımıza \'e fabrikası kurulması i~ tirha -
su)h zamanında da feyizli mesa- m1 nda b ulunu rken 'iliyetin 
ide ve herkesin işbirliğinde bü- başlıu iht iyaçları ara'1nda 
tün gayretlerimizi sarfedeeeği - bul<uıan iplik işine temas e-
mıze yemin ederiz.• derek iplik iabrikalarımız -

Forster ne diyor? 
Londra, 6 (AA.) - ·Daily 

Ekspresse• Dantzig'e gonderdigi 
hususi muhabiri Delmer Dant -
zig narzi reisi Föniterle bir müla 
kat yapmıştır. 

Förster şunları söylemiştir: 

Burada, Dantzig'de bulunan 
kıtaatı gördünüz. Adetçe o kadar 
çok değildir. Fakat herhangi bir 
hareketi durdurmağa kafidir. 
Bundan başka Hitler Dantzig'e 
karşı vapılacak bir taarruzu doğ

rudan ck.'(l'uya Almanyaya kar~ı 
yapılmış hır taarruz addedece -
ğ~ıı de kafi olarak beyan et -
mı~t.r 

Egfl' Polonyalılar bıze Polon
ya topraklarında piyasa bulmak 
hususunda mu<ıhede:erin verdiği 
hakkı tanımazıarsa ,. lktısadi 

nıe\·cud iyet.miz tehlikeve düşer
se, bızim içın Almanya ıle bir -
leşınekten başka çare kalmaz. 

Herhalde, Polonyalıların Kor

ridor'daki askeri vGziyet!eri bır 

harp takdirinde ümitsizdir. Bir 
kaç gıinden fazla muka,·emet e
demezler ve bir kaç hafta için

d<o de bütün Polonyayı ele geçi
ririz .. 

pilot, ve ikisi mirala · olmak ü
:z:ere 84 zab:t ile hava ordusuna 

me!1sup 4200 nefer gitmiştir . 7.5 
santımetrelik bataryalar. otokar 
!ar. tanklar, bırçok siliıh ,-e mü 

himmat Draç limanına çıkarıl -
nı;ştır. Halihazırda Arnavutluk 

ta kiılliyetli mıktarda benzin 6tok 
larmı ve tayyan malzemesini 
muhtevi 20 hava ti 'ü m(\•cut .. 
tur. 

da 6, 7, 8 ye 10 numaraya 
kada< iplik çıkarmalarını is· 
tediler. 

Cümhurrei imiz Bolu ,·i
Hlyeti halkının bu dileklerini 
geç vakte kadar dinlemi ler 
,.e hiikıimet konağından ay -
rılırken de Boluda Bolu vi-

1 
liiyetinin muhtelif yerler in -
de ~·apılacak olan binaların 

maketlerini yakın bir alaka 1 
1 ile tetkik buyurmu lardır • ..J ...................... 

Misafir filo 
( Bııştarafı 1 inci sayjadu) 

manımızdaı1 ayrılın,§ ve E~ 
denizine açılmıştır. 
İzmır halkından bmlerces· san 

dal, motor ve yelkenlılerle Ma
laya\. evgı tezahüratı ıle ugur
lamı,.ardır. 

Malaya kumandanının 
ihtisasları 

İzmır, 6 (A.A. )- J\Jalayada 
dön geceki suare e6nasında •Ye
niasır• başmuharriri Hakkı O -
cakoğlu kumandan Tower'den 
İzmir ziyareti hakkındaki ihti -
saslarını öğrenmek ricasında bu 
!unmuş, kumandan şu cevabı ,·er 

rni~tir: 

- ihtisası soruyorsunuz. Bu
nu ıfade edebilmek çok güç bir 
;ı~e.elcdir. Karaya ilk ayak bas
t,ğımız gün karşılaştığım man -
zara ve şiddetli alkışlar beni çok 
müteheyyiç etti. Bilhassa vali
nin ziyaretinden çıkarak kuman 
dana giderken selam vazifesini i
fa eden askerlerin kar ısındaki 
halkın candan sevgi tezahürleri 
ıfa·•f edeyim ki beni adım at 
mak!J muşküllıl ugratıı. Mu -

Üç buyuk nıılli banka tarafın
dan leşkil edıl"n takQs lımıted 

şirketi heyeti umumiyesi Anka
ra Z•raat Bankasında toplanarak 
şirket mı.idürlüğüne Maliye Ve
~<aletı Istar.bul kambiyo mı.idil -
fÜ Salıh Banguoglunu seçmi~-tır. 
Ş•rketın idare heyetine de Tiır -
kiye Cumhurıyetı Zıraat Ban -
kası isuınbul şubesı mıiduru mu
avini Reşat Aksan, E•i Bank 
İstanbul şubesi mudürü vekıli 

liıknıet Rauf Sarpcr ve Tiırk tıi
tün J.ımitcd şirketi müdürü Saf
fet B;.ştımar ıntihap olunmu~ -
!ardır. 

Milli bankalar tarafından bir 
takas limited ~irketı teşkiline 

ve dii;er hususata dair resmi ga
zetede intişar eden kararname
nin ba~lıca hı.ikümleri şunlardır: 

ı. - Meri 2/8099 sayılı .<arar
name,· e müstenıt talimatname 
hükumlerıne tevfikan yaprlan 
takas muamelelerinde ihracattan 
evvel ıthal Ni1'ıhiyeti 2/11541 sa
yılı bu kararnamenin ne~rinden 
itibaren münhasıran Takas limi
t<'d şırketine aıttir. 

2 - Sermayelerinde devletin 
doğrudan doğruya ~·eya dola -
yısiy le asgari ytlzde 50 niı;be -
tinde iştiraki bulunan müessese
lerle Tarım satış koopuatifleri 
birhkleri tarafından takasla ya
pılacak ıhr~cattan mütevellit it
hal hakları primi olarak bu ka
ı arnarr,eıın neşri tarihinden iti
baren takas •,mited şırketine 

devrolunacaktır. 

Kezalik 3018 sayılı kanunun 
7 incı maddesi mucibbce miıte
~ekkıl . Tüccar brrliklern ara -
fında.'J takasla yapılacak ihra -
caıtan müte,·ellit !hal hakları 

de\ redileccktır. 
3 - T~kas lirr .• ted şirket!Hınc 

umumi konjoktüre göre icap e -
d"r. umumi <•ırekti!leri ·ermek 
uzc,e T'caret Veka'cti dış tica -
ret daıresi reisınin tahtı ri;a • 
set .ndc Ticaret V ckakti d bır 
heYct teşkıl olursnuştur. 

4 - Umumi, mülhak, hususi 
bı.itçel, idarelerle belediyf.'ler, 

imt y~z ,-eya ınhi<;ar ı !eten ·e- ı 
ya sermayesinde yüzde ~O c1en 
çogu c\e~·Jete ait olan mıies,es( -
!er , . ., şu·ketlcrın y;ıbancı mem

leketlerden yaptıJ<ları ve yapa -
cakları mübayaalar ıçin mukad
dema aktedilmış olup vabancı 

memleketlerle t.edi ·e hükmiınü 

muhtevi bulunan muk:;,·elena
m(krin buna dair ola.1 maddr • 
!eri bu kararnamenın neşri ta
rihınden itibaren 20 gün zar -
fıııcia Ticaret Veklılctınde müte
şekkil ve 3 üncü maddede adı 
geçen heyete bıldirılecektir. 

7e;kip zıya.ret ı·e gc.zıntılerimiz 
de gordüğüm çok dostane ve 
candan hüsnükabul bııe kendi c
vimi?den farksız bır muhıtlc bu
lunduğumuz lnssini verdi • 

(Ba§ tarafı 1 ınci sayfada) 
leri ve eserleri, fazla~a -.ayıla -
mazsa. kabahati, daha ziyade es 
ki devirlere atfetmek , oralarda 
aramak İfap e~·Jer, dii§İiDCe'\İn

deyiz. 
Türkiye CümhurİJefi kurul .. 

duktan !-i:OnTa, ehemmiyet ver .. 

diği mühim işlerden birisinin de 
biizcl sanatlar olduğunu .öyli -
yebili r iz. l•tanbulda bulunan 
&iizel sanatlar akademisinin. her 
.şubesi idn birer, buan da iki .. 
şer ecnebi müteha. sısı vetiren 
Türkiye cümhuriyeti hükumeti, 
bu işe verdiği ehemmi) eti, di -
ğer pek çok himmetlerile gös -
termiş ve isbat eylemiş t ir. 

Bununla beraber, giizel san
atlar şube~inde1 eserlerin i diğer 
milletlere tanıtabilttek şöhretli 

nıütehassı lar heniiz meydana 
gelmemişse, :yarın, bu hu tıfi;ta 

ümitlerle belki de, gebedir. Ba~ 
ka milletlerin güzel anatlarını, 

dünyadaki diğer milletlere tanı 
tan, milletlerine ı,,('mpati, se\:gi 
husuliinü temin eden büyük san 
atkarlardır. Her güzel sanat men 
subunun, akad emiden diploma 
alarak çıkan her talebenin, ya
rının bii ök •anatkarı olmasını 
bekliyemeyiz. 

Bu noktada, MaRTif Vekaleti
nin, güzel sanatların her kısmın 
da, biiyiik zekaları, Myiik isti -
dalları inkişaf etti'I' ek, fe~·iz 

vumesini temin e~·liye ek hima 
ye kararlarını vermesini, tatbik 
eylemesini beklediğimizi sciyle
mek isteriz. 

Tiyatro mektebi, mu,iki mek 
tehi açılır, açılabilir. Na ıl ki, 
gü~el sanatlRT akademisinden 
başka, Ankarada hu gibi mek · 
tepler de vardır. Evvela böyle 
mekteplerin idaresini, miitehas· 
sıs hocaların etrafında toplana · 
<ak, bilgi ile tam ah~nk içinde 
~alı~cak ~hsiyetlere teslim ey
lemek mm·afıktır. 

Sonra da, giizcl saDat mek -
ıteplerinde, akademİ.li\inde1 lall'~ 

beyi hazırlarken. halkın da bun 
]ara ragbetini, alaka'1nı, te,·cc· 
cühünii, müzaherl'tini temin ey
lemelidir. Güzel sanatlar kon • 
gre!>inin n1iinaka~a ile k arar ve· 
receği meselder arasında hu gi
bi hususların da bulun arai':ı an 
laşılıyu.-. Fakat, şunu da bu \'e
sile il~ söyliyelim k i, Maarif Şii· 

rasındaki müzakerelttde ve ka
rarlar da, tam müt«!'hac;.s ı lar ara· 
sında. yarım v~ya aınatör müte
hassısların da bnhınduğu görül
müş. miinaka alarda, karar lar • 
da. mü•bet neticeltr elde eılile

medi ğ'i tarzında iddialarda bu • 
lunulmu• tu. Buuları ve net ice
ler ini, etrafile tetkik ederek, ~·a

rmki Maarif Şurasında olacaiıı 

kadar toplanacak güzel sanatlar 
kongresinde dahi, İli neticeler 
elde edilecek )olJarı tayin, tes -
bit, i i sevk ve idar~, dejıcrll 
J\laı.rif Vekilinıize tuettiip ~·le
cek i lerdendir. 

ikdam 

Başmuharrir • • Ebüzziya Zade Velid 
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- Saraylı ,yi kadındır, hoı 

kadındır Fakat ma!Um ya Çer -
kesler :Oi;az katı k~lplı r.lur A
~:ma .1 •h Şerm· ı kı~.:ı kulağını 

e' ne geçirdi mi mazallah bir ka
.,~ uzatırdı. Morartıncıya kadar 
l'imdikler, katılıncaya kadar dö 
•t-rcı:. Vavn1cak daha .,n yaşın -
da , ı.eıı tekne başında r·a'l!aşır 

yıkardı. Evlerini bilirı.iniz. aşa

ğı kattan tavanarasıı.a kadaı· sil
mek, tüpürmek, sobalarını yak
mak, tahtaları silmek Şerrıince
gıziı; işi idi 'Ju· gün hi~ unut -
mam. aman ann" . dyecek oldu 
arkosındnn maşayı savurdu idi 
de klZ'n kaburga kemiklerine 
ödplandıydı. Vallah bübalağa de 
ğ'l. ben krndi ilimle çıkardım -
Jı , Gömlckceğizi kan revan için
dı·ydi ... Ne ana... Diyeceksiniz 
ı lP~i! mi? Eh anadan anaya fark 
• bu d;; öylesi ... Ş~rmin diye 
bai{ırdı mı, yavrucağı11n eli kan 
•' • ~ısa yetışmiye mecbur .. He
. e Se> vermesin de bak. !<imden 
<ınıc şikayet, inmeli bir baba ... 
O da karısından Allahdan kor -
k ır 14ibi korkar. Saraylı, üvey 
kı l.na, bir gün Allah razı olsun 
:lemcmıştır. Zatım karıdır eli a
;ırdı•. Şermiııın hastalanmak bi
le hakkı değildı. Biz onu kaç de 
fa otuz dokuz nöbetle Allahın 

ayazında çamaşır sererken gör
dük ... Ev ışinde pişsin diye ço
•uğu mektebe bile \'ermediler. 
Yetimi okşamışlar vay sırtım 
ılemiş. bebek oynamak her kızın 
'ıoşlandığı şeyler değil mi? Ne 
haddine, yoksa koca mı istiyor -
;un diye üzerine yürümek. Al
.ah yarattı demeden hak dinine 
yandırmak işten bile değildi. 

Canım hanımnine bu kadar in -
sa(sız olma. diyecek ol da bak, 
herkesten e\'vel onu koruyan 
kimdir bilir misiniz? Şerminin 

kendısı ... Çocukcağız Ö.\·lesine 
5f' kendine bendetmiş ... 

Şermiı' yatalak babacığına 

senelerle baktı. Dıle kolay, İh
tiyarın altını temizlemek, yiye
<"eğ1ni p' · irmek, çama~ırını yıka 
nıak hep onun ,·azıfesi. Üstelik 
ak;;am ü:.tü de karşısına geçip 
eğlendirmek JB;zım . Saraylının 

hasta:ığında ıse kız bütün bütün 
k•ıl oldu. Mlıbareğin hastalığı 

da eli gibi ağırdı. Kız gel!, Kız 
gıt!. Allah seni kahir ismile kah
retsin. . İş!<' teşekkürü... Bir 
gün bile gık demedi. Adam bu 
Şerminiıı hayatı romandır ro -
man ... Kızın akrabaları, kimi 
'<imsesi yok değil. birimizden bi 
rine t .. gün de dert yan, illlillh ... 
deyi,·eı canım . Mevlıi şahittir, 

biz ondan bir kelıme şikayet duy 
madık. Haline bakar da ağlamak 
lı olurduk. Amma diyeceksiniz 
ki kırlangıcı bir de Yemenden 
sor ... Hayır. Uzağa gitmeğe ne 
hacet. Saraylıdan sorunuz. ba -
kınız ne diyecek. yok Allahı var, 
bugün bu kızdan kmlmadım. Bu 
nu Saraylı dedikten sonra artık 
acabası olamaz. Terbiye onda, 
nezaket onda, rikkat onda. vefa, 
merhamet:- hamaratlık onda. O
nu ala naldanmaz. Bir yandaıı 
da bakıyorum da nazlı, ukala bir 
asil ananın ihtimamilc büyü -
yeydi böyle bu kadar iyi ()\ur 
muydu acaba diyorum. Yok yok, 
;akma akıl olmaz, iyilik terbiye 
ile husul bulmaz. Şerminin ken
disi öyle yaratılmış. Fakat gel 
gör ki biçarede talih yok. Ba -
basının ölümünden sonra Raray 
lının namertliği bütün bütün 
arttı. Halbuki herkes zanneder 
ki üvey ananın bundan sonra yel 
ken !eri suya inecek. Ne gezer, 
Saraylı kırkından sonra koca -

Nakleden: O. A. 
disi değilmiş le zavallı Şermin -
miş gibi tavırlar aldı. Aradan 
çok geçmedi, Saraylı bir koca da 
ha buldu. Körolmıyası sarraf 
mısın be ... Hem de kendinden 
on yaş küçük, kelli felli bir a -
dam. Bu sefer sözüm ona damat 
eve iç güveysi girdi. Herifin is -
mi üstelik beybaba oldu. Kızda 
da ne tahammül... Bu kadarına 
da alıklık derler. Besleme olsa 
buna dayanmız. Alın bir talisiz
lik daha: Üvey ananın kocası, 
üvey baba da hastalanmaz mı? 
He mde ne hastalık ... Herif ve -
rem imiş, tas tas kan kusar. Sa
raylı domuzu hiç canını üzer 
mi? Vere! Şermine ... Şermin ba 
banın yemeği, Şermin babanın 
çaamşırı ... Behey mel'un, hangi 
baba. hangi ana? ... Biz hepimiz 
birleştik le akıl öğrettik, yav -
rum, çocuğum, üvey ananın ko
casına ne diye bakarsın? Baba
nın yerine, babandan kalan evde 
bakmıya ne mecburiyetin var, 
dedik. Canım bu kızı ağzı var d -
lı yoktur. Hep g •zlcr yerde. Ne 
olur bir gün de u , •! gözlerin
de bir damla yaş rünsün! ... 
Öyledimd.k ... Sar.k i o küçücük 
başın ıçinde n iı....:~. ne bitmez 
tükenmez sabırların, Hazreti E -
yüp sabırlarının hazinesi var ... 

Sizin anlıyacağınız verem he -
rıf yürüdü de bu yürekler acısı 
kız oh dedi. Saraylının dertlere 
derman yas ortağı yine bu kız ol
du. Hısımı, akrabayı , hepimizi 
bir telaştır aldı: Saraylı bir da
ha koca bulmadan kızı bir helal 
süt emmiş ile baş göz etmek. A
manın çabuk olalım derneğe kal 
madı. Çerkes bu sefer de Mısır
çarşısı esnafından bir yo~ancı
ya vardı. Herif ayyaş çıktı. Öyle 
deli gibi bir şey ... Derken heri
fin bir de delikanlı oğlu peyda 
oldu. ipsiz sapsız bir şey ... Bir 
gün kıza sataşacak olmuş, tokadı 
yiyince soluğu merdivenden a
şağı almış. Tokat kimden diye -
ceksiniz? Saraylıdan mı zannet-
\ .. ? Şe . d 
ınız. rrrıın en ... 

Yorgancının oglu meğer bu to 
katı iltifat zannetmiş , tutulmuş 

mu Şerm!ne.. Yastıktan düşer 

bin parça olurum ille de Şermın 
diye yorgan döşek yatmış ... Sa
raylı kızla bir mi dersiniz? Ne 
münasebet dolu dizgın Şermin
ceğize hücum. öyle ya, sen kuy
ruk sallamasan oğlan sana bunu 
yapar mıydı diye ... 

Eh artık çileden çıktık. Ba
yan Bedriye .le beraber koçan 
Çerkese ilanı harbettik. Evve
la evden çık hanım yenge .. de . 
dik. Senin bu e\•de ne hakkın 
var. ev kızın öz anasındandır. 

Sen buraya nasıl olur da koca -
!arını getirirsin? dedik. Beni bu 
radan kimse çıkaramaz, diye ce
vap verdi. Nasıl çakaramaz, 
Allah da. kanunlar da sana hak 
vermez. dıyecek olduk. şöyle kö 
tü kötü kıza bir baktı: 

Şermin ben buradan gideyim 
mi! dedi. Kız buna karşı ne dese 
beğenirsiniz, hayır hanım anne 

ben şimdiye kadar sana ev la -
kırdısı ettim mi? Kocanız ba~ım 
la beraber ,fakat oğlunuza ta -
hammül edemem. diyebildi. Ba
yan Bedriye ile ikimiz hüngür 
hüngür ağlıyorduk. 

Bunun üzerine Saraylı bizden 
bı ray mühlet istedi. Hasta oğ -
lanın bu bir ay zarfında çaresi -
ne bakacaktı. Kızı bir ay bize 
getirdik. Eh Yarabbi nasıl olur 
da, elin piç kurusu ile genç kızı 
bır arada bulundurabilirdik? .. 
Karı bri y ösazBYüy 
Karı bir ay söz \•ermişti, bir a) 
iki ay oldu, iki ay üç.. Bunlat 

J

. yan geldiler evde bütün bftlln 
yerleştiler. Şer:aılni ikamei <ia· 
vay~ ikn". edemedik. Hasla tak-

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever
siniz? 

Z Hanl'İ artistleri sever 
•• ? 

SIDIZ. • 

Bu sevdiiiniz artiatlerin ea 
çok banri hususiyetleri ho -
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında &'İyinişleri ve tavır -
laruıı, batta hayatını taltlit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herbaııri bir meşhur 
sinenıa y ıldızının, ~ize cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şölıreti mi, 
güzeUiği mi ) 

* Ankete cev•p: 

Maçkada Bayan Meliha Nus 
.ret yazıyor: 

- Sinemayı sevdığimin se
bebi onun hoş, tatlı dakikalar 
yaşatmış olmasıdır. Sinemada 
insan hayatın hakiki sahne:e -
rinderı uzak fantezi bir iılem 
içınde yaşıyor. 

- En çok sevdiğim artist 
Zara Lender, Lilyan Harvey, 
Pvıanegri. erkeklerden Ro -
bert Taylordur. 

- Sinema artistlerini tak
l:t edemem. 

- Onların en çok hoşugıa 
giden tarafları canatlaıındaki 
muvaliakiyettir. 

Beşiktaşta Canan Saner 
yazıyor: 

- Sinemada en çok hoşu
ma gıdcn ~ey bılmediğimi öğ
retm~sidir. Beni bütün dün -
yada gezdırmesidir. Hele mü 
zik ile türlü parçalara bayı
l ırım. 

- En çok sevdiğim arlist
yoktur. Hangisi iyi ise, han
gisi güzelse w hangisi güzel 
rol yapıyorsa onu severim. 

- Taklit ettiğim artist ola 
maz. Çünkü onların hayatı e
sasen takl•ttir. Ben de takli
dıı c taklıdini mi yapacağım. 

- Sinema yıldızlarında ka 
clınlarda cazi;> gördüğüm şey 
en nefis elbis·~ giyimleridir. 
Erkeklerde ise çok para kaza
narak istedik1el'i gibi hayat 
yaşamalarıdır. .................. 

nın imzasile bir senet çıkardılar. 
Güya Fehim beyin Saraylıya üç 
bin lira borcu varmış. Kız öde -
sin borcu evden çıkarız, dediler. 
Buyurun mahkemeye, dedik 
Korkudan gelemediler. Öyle ya 
senet sahte ... Bu sırada körola -
sılar evde ne var. ne yoksa bi -
rer ikişer satıp durmazlar mı? 

1 

1 

iKDAM 

KALP ÇARPMASI 
Eski üç düşmanı bir araya getiriyor. 

Michel Duran'la mülakat 
Bana şöyle anlattı: 1 
- Liyon'luyum. Babam, kitap- ı 

çı idi. Daha doğrusu büyük ti
yatronun galerileri altındaki ki
tapçılardan birinin yanında müs
tahdemdi. İşte evveıa okumak 
ve sonra yazmak ve nihayet ti· 
yatroya intisap etmek zevkini 
bana bu vaziyet verdi. Konser
vatuar, tabii Monteharmon ve ni 
hayet turneler. Marcel Achard 
da ayni vaziyette idi. İlk evvela 
Parise gelen ben oldum. O za· 
manlarda on yedi yaşında idim. 
Marcel, benden bir sene sonra 
Parise geldi. 

Michel Duran, merhametsiz 
bir münekkit, fantezi ile dolu ,.o 
tam Parisli bir temaşa muharr 

l\fichel Duran 

dir. Bu itibarla Nilleme ve Cop· 
pet'nin senaryosu için diyalog· 
lar yazarken tecrübe devresinde 
değildir. Daha geçenlerde Belle 
Etoile filmi ona senaryocu ve di· 
yalogcu olmak sıfatile büyük bir 
muvaffakiyet bah§etmiştir. Bu 
yakınlarda Edouard Bourdet'nin, 
metnine mütevazıane sadık kal
mak suretile Fric-Frac'ı •dapte 
etmiştir. Jonson gibi, Achard gi
bi iki meslekte de eli olan Mi
chel, adaptasyon yapmak isteyen 
mübtedilere acaba ne gibi vesa
yada bulunabilırdi? Sordum. 

- Hiç.. dedi .. tenkit edilmiş 
olan filmlerin adedi ne olursa ol
sun her hangi bir sanatkiınn 

kendisi bir film hazırlarken bu 
kusurları yapıııamıya çalı~acağı

na ihtimal vermiyorum. 
- .Sevgili Sl'rseri • filminin 

diyalogları hakkında bazı itiraf
ı.rınız var ... Bu diyaloglar, vak· 
tile hakkınızda sert hükümleri 
davet etmişti. 

- Bunları inkar etmiyorum. 
Bu diya\oqlar, orijinal diyalog· 
lar olmaktan ziyade İngilizce· 
den tercüme edilmiş diyaloglar
dı. Es.sen bu ')ekilde iyi bir~ey 
yapılmasına ihtimal yoktur. E
sasen bana te~riki mesai tekli· 
finde bulunulduğu zaman bu Cİ· 
heti söylemistim. Men faatimin 
hili'ıfına olarak ileri sürmüs ol
duğum bu ınütaleaya rağmen 

bana bu teklifi yaptılar. Her hal
de ne olursa olsun kraldan ziya
de kral taraftarı olmamak icabe
der. 

- Siz va ktile sinemayı tiyat
ronun adeta fakir bir akr&b~sı 
gibi addediyor gibi idiniz ... 

Bu fikrinizi değiştirdiniz mi? 
- Hayır. Ben bir müı:llif için 

tiyatroyu sinemadan daha ziya
de enteresan addederim. Hiç ta
accüp etmeyiniz. Bir senaryo ve-

kah,·esi içelim dedik, sabah kah 
vesine, çoluk çocuk onlara git -
tik ... Mütekait Nuri derler bir 
zat vardı. Beş vakil namazında, 
Musalli, zeki bir adamdır. O da 
geldı. Lakırdı arasında ne dese 
beğenirsiniz? Şüphesiz bizim bu 
işte oynadığımız oyunlardan ha
beri yok olacak ki: 

- Eh epeyce sıkın!: çektinı 

amma, kızı kurtardım, Saraylı;·ı 
dcfettım. evi tahliye ettırdım, 

yahut diyaloglar yazdınız mı, 

muayyen bir meblağ alırsınız, 

ama bu da lilm imal edenlerin 

flenrı Decoın 

namuslu insanlar olmalarına 

bağlıdır. •Kalp ç;.rpmasu filmin· 
de olduğu gibi .. , Fakat 4 bu ka
darla kalır; eser, elinizden kaçaı, J 
gider ... Hem de kazanmıs oldu-• 1 
ğu muvaffakiyet ne olursa ol· ı 
sun .. Halbuki bir piyes yazıldı
ğı zaman ı~ böylP de~ildir. Bul· 
varlarda O}T• Jnır ... Eğer eser, i
yi ise nıücll.f h~ın manevi hu 
duymak, hem de para k~zanmak 
suretile mii.<tefit olur. Sonra e
ser, turneye çıkar, on sene miid· 
det size her halde bir~eyler geti
rir ... Pıye5, yaşıyan bir eserdir. 

- Film diyalogları yazmaktı 
olduğunuz tarihtenberı kendı 

kendime hep şu sualı sorardım: 
Kendilerine mükemmel surette 

çatmı~ olduğunuz diyaloglarını

zın enterpretlerile aranızdaki 

münasebat ne şekildedir? 
Michcl Duran, gülmiye ba~la

dı: 

- Mükemmel.. ümidin fevkin
de mükemmel. .. Bu gibi şeyler. 
daima yoluna koyulll,r. Günün 
birıııde Mösyö Georges ~!~ 
bana telefon ederek kafamı kıra. 
cagını söyledı, beıı d<' kendisine 

emrine i'ımade olduğumu ve ken· 
disinden evvel davranacağım 

söyledim. Bulustuk, beraberce 
i~tik. paraları o verdı. i~ te bıtti. 
Başka bir sefer de yumrukları· 

nın suratımla mülakat arzusun
da bulunduğunu bildirdi. Yaşça 
benden büyük olduğu için rahat-
#.Z olmasına meydan vermemek 
üzere kendisinin evine gideceği
mi bildirdim. GöriiyoN!unuz ya, 
çehremde yumruk tesirinden 
mütevellit hiç bir değU,iklik yok. 
O zamandmberi çok iyi dostuz. 

- Kalp çarpması. filmi İıa"'l 
bir film olacak? 

- İyi bir film olacagıııa sami
mi surette kaniim. Çünkü Dani
elle'in etrafında kuvvetli kome
dlyenler vardır. Zarif evza ve et
varile bir sefaret ataşesi rolünü 
temsil edecek olan Claudc Dau-
phin; sefir rolünü yapacak olan 
Andr.\ Luguet, Saturnin F.ı.bre, 

Daniellc Darrieux 

C•rette, Jean, Tissier, Junıe As· 
tor, bütün bu komediyenlere iş
gal ~tmekte oldukları içtimai 
mevkilere yakışan lisanla konuş
malarını öğrettim. Parlak diya

loglarla dolu olduğu halde bazı 
filmlerde büyük bir kusur görü
lür, o da tonun yeknasak olma· 
sıdır. Halbuki mesela kasa hı!.'

sızları ince diplomatlnl'l!l kul
landıkları lisanı kullanamazlar 
ve onlar gibi konu.•mazlar ... 

J(. :ıt- !( 

Muhaveremızın bu ııoktasınci~ 

iken: 

- Mesyö-dam, llıtten susunuz! 
film ~evriliyor .. sesi işitildi. 

Zaruri, konusmamıza nıha)·et 
\'erdık .. 

~-------------------~, ı.ı.LLWVırı.lL\Ll...VJL..WWWWWW 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUCrU ~ 

l:Q. 19,74 •· 15195 ıı:oa. ıt ıı:w. 
.P. 11,79 m. 9465 ıı:co. H ıı:w. 

l&:it •· 111 ltot. J H ıı: "'· 

Ağustos Pazartesi 
Saat 12.ao Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pl. 
Saat 13. Memlek.et •&at eyan 

ajan> ve meteoroloji habe.:Jeri. 
Saat IS.15 - 14: Müzu.: (Beet

hoven'io Do minö' piyano kon
>ertosu op. 37 - Pi.). 

Saat ııı: Program. . 
Saat 111.05 Müzik (Dans mu

z:ği - Pi.). 
Saat 1g.Jo: Türk ınüzigi (İn

ce saz faslı) 

Saat 20. 15 Konuşma 'Milli 
mu~ikilel'e daır - Skandina,· mc 
sikisı - Halil Bedı Yiınetken) . 

Saat 20.30 Memleket sa•t ava . . 
n, ajaıN ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 20.50 Tiivk ıııüzigi (Saz 
eserleri ve ~arkılar). 1 - Numan 
ağanın - Şevkefza peşre,·i. 2 -
Sa'•! dede - Şevkefza saz semaisi 
3 - Kem;mi ruza - Tahir p't~elik 
peşrevi, 4 - Sebuhuıı - Hicazkiır 

sırtosu, J - Arif beyın - MııJıar 

yel' jarkı - Humarı yok, 6 - Arfi 
beyin - Muhayyer şarkı - İlti -

mas etnıegı;, 7 - Arif beyin - '''" 
hayyer kürd ı şarkı - Efem şim
di eller &özüne. 8 - iU'd oo~·in -
Muhayver kürdi ~arkı - Evleci -
min önıi handu" 9 - Aıi.! b.;yın -
Ha Ik ıürküsü - Esmer bugü.n ag
laıııı~, 10 - Arif be~ in - Halk tür 
küsü - Karanfil oylum ovlum. 

Saat 21.30: Koııu~ma (Doklo· 
ı-un saati). 

Saat 2!.4j: Ne§elı p!Aklar - R. 
S~at 21.5(): Mü~'k (Opera ar 

yBları - Pi.). 
Saat 22 Miizik (küçük orkesl 

ra - Şef· Necip Aşkın) . 1 - Em! 

le Valdteufol - İki ı-. ~· 
(vals), ! - Fran~ LHıar - ı-.. G• 

poN!ı!"dcn potıpurl, 8 - DrltJo • 
Arl.tceııJn ııı11yol\ları No. 4, 4 -
Har.5 Llhr - Mtınleketten merr. 
le kete muhu!eli{ momlekt tkr n 
ıntıiQd!ilcri üzerine rapsidi. ;; -
l\ticne'i - İtalya ~arkıları - Pot· 
purı. 

Saat 23: Son ajans habcr1er., 
.:rraat, esham, tah,.ilat, kamb: -
yo - nukut borsHsı (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Ca>band 
- Pi.). 

Saat 23 ;;o - 24: Yarırki J il " 

ram. 

ya vardı. Kız biraz nefes alacak, 
başını dinliyecek dedik dedik 
demedik , üvey ana üç ay sonra 
yeni kocasından dayağı yedi, so
l ığu yine Şermin in başında al -

eh. Kadının yaptıklarına artık 

tahammül etmez. yüzüne vurur 
diyecek olduk. Allah sizi in&n -
dırnn, bir gim bile basını kal<1 -

ı 
!idi oi(ulları e\ d yangın çık~ -
racak oldu, rr,ahallelı gü1; sön -

ı
' dü.dü . Üçüncü ayın nihayctindL• 

Saraylıya eh 1rtık ayıp oluyoı 

Vallahı kızın yatağına. yor -
ganına kadar Yahudilere okut -
tular. Meğer yorgancı da müf -

!isin biri imiş, oğlu da sabıkalı .. 
Hırsızlıktan, adam vurmaktan ... 
Bu sırada üvey anayı görmeyin, 

kaşta rastık. gözde sürme, surat 
badana... Allahtan korkmaz, 
Peygamberden utanmaz ... Allah 
razı olsun avuka Kilmiden ... 
Hasbetenilillah işe müdahale et
ti de rezaletle, yuha ile üvey ana 
ile kocasını, oğlunu icra ile çı

kardı. Şermincik eşyadan vaz
geçti. Amma niye yarar kızın a
nasından kalan elmasları ortada 
kaynadı, giti. Cihangirde bir ar
sası var, onu iyi bir fiatle sal -
tık, evi hale yola koyduk. Bir 
taraftan da harıl harıl hi.ı· helal 

slit emmiş koca ararız. Derken 
Allah razı olsun bizim eski e -
hibbadan merhum Refetin ken
di halinde, ehlirız bir oğlu var

dı. Nizam ... Usulü dairesinde kı
za talıp oldu. Bir nikith. bir dü -
ğün . Senin anlıyacağın kızın 

çilesi tamam oldu. Onlar erdi 
muradına biz çıkalım kere\'eti -
n<' . 

! düğünd~ şu kadar masraf yap -

rıp eh artık yetn... demedi. 
Hırzır /erkos karı · sarki daya

ğı yıyıp kap• dışarı edilen ken-

:iiyecek ~ldum. Baba oğulla bi!
Ieşt il3tüme hücum etliler. He-
\c\i ilıliyari~c komiser işe ka -
rı, ı .r. Yet ın ö. 1nüş babası -

Bir gün Ea.\·an Bedliyc ile 
k'tr51 kar~ıyn birer yor:;ı...n~~k 

ntlantıl; n esrarın; def lzm rdc 'atb K eou l ·--
JY':' ıı1<. '\ a ..... mt Jlcrıv 1 r vr.o"l.J.l:"l ı' 

· tını. Ehe helalı hos olsun .• De -
mez nıi? 

Yıı bu fodul, yalancı. tı!Jnıııaz 
hcıl'itc ncı d!·rs!niz'! Şerıninci~ın 
:sor çi!csi. .. 

Berııaı· Marley 

""/ :·.:... ··· ' _· •• <' . ... 
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SAYFA-S 

r .• • ••••• Hastalık artmıştı 
------------~ 

Şimdi saraya dönüş işi ile meş-
Kürek YaroşDaro · Istanhul atletizm 1 

gul olmanın sırasıdır 
• 

Bütün Kulüblerimizin Iştirakile birincilikleri bitti 
- 54 -

Berikiler koltuklara yet'le~ti lağına kadar varacak, hadise, 
yanlış tahmin bir anda 18 mil -
yon kişilik koca bir millet küt
lesine ulaşacak ve .. hiç isteme -
diğimiz halde türlü hadiselere 
yol açacaktır. 

Yapılan Müsabakalarda 
Beykozlular Kupayı Alelılar 

Fakat puan işi çıkmaza girdi 
ler. Sordu: 

- Birer kahve emreder mi
siniz? 

Müştereken verilen mehii ce
vap her ağızda tekrarlandı: 

- Teşekkür ederiz. Şimdi iç
tik! 

Halbuki onlar ne kahve iç -
rnişler. hatta ne de yemek ye -
mişlerdi. Her birisi kendisine dü 
şen bu işe ait müteferri vazife
yi başarmak kaygıisile gündüz -
denberi sağa sola koşmuş, ağ -
zına sabahtanberi lokma koy -
mamıştır .. Kaptan kahve teklifin 
de ısrar etmedi. 

Yalnız kahve soru;Jı.;ğa sı 

rada umumi cevaba iştirak eden 
1 

dör kiş:den birisi ilave etti: 
- Şimdi kahve sırası değil 

kaptan bey ... Saraya dönüş işi 

ile meşgul olmanın sırası. .. Sa
at 22 yi geçiyor, nerede ise yat
tan ayrılacağız .. Henüz alınan 

tertibatı tamamlayıp büyük nas 
taya, Atatürke arz bile edeme
dik. Denizdeki kısmın, yatla Sa
ray rıhtımı arasındaki parçanın 
deniz yasıtalarından tenha bu -
Jundurulması işini başardık. Şim 

di sıra yata geldi. 

Yine hepimiz biliyoruz ki 
Atatürk rahatsrnlıklarını bHe 
halkın duymamasını istiyorlar. 
Bunu daha çok evvel muhbelif 
zamanlarda verdikleri emirler -
le temin etmiş bulunuyorlar. E
ğer böyle bir hadiseye yer ve 
imkan verirsek Atatürk çok ü
zülür. Halbuki onu üzmek bizi 
ne kadar müteessir eder b>Hyor 
sunuz. Üstelik Sirozun zerre ka 
dar üzüntüye, teessüre de ta -
hammülü olmadığını böyle bir 
tesirin sıhhi tedbirler, tedavi 
•nçticesine nasıl bir darbe vura
~ağını da kolayca kestirebilirsi• 
niz. İşt~. bu sebeple emir ver -
mek, mürettebatı veya kora da 
hil zevatı bu şekilde güzergah
tan uzalolaştırmaktaki büyük 
mahzur meydanda bulunuyor 
demektir. 

Diğerleri de bu sözleri tasdik 
ettiler. 

(Devamı var) 

- Evet! G • f d 
Bu tek kelimeli tasdike yeni ayrı e ere 

izahla karşılık verildi: k } } 
- Yatta, riyaseticümhur da U Üp er 

iresi ile merdiven arasındaki kı
Teşekkül ve tescillerinde for -

sımda bulunanları oradan uzak 
malitesi ikmal edilmiş bulunan 

]aştırmak, hiç şek ve şüpheye 

Dünkü kürek birinciliklerinde Ajan i;iazi Tezoan birincilere bayrak verirken 

j Bu müsabakaya Galalasaray, 

)

• Beykoz, Güneş. Altın-0rdu, Fe -
nerbahçe ve İzmit olmak üzere 

2 ~Beykoz 11.14. 
Tek çifte kik: 

. ' 

·' 

Dün Fenerbahçe stadında İs-

1 
tanbul atletizm birinciliklerine 
devam edilerek müsabaklar so
na ermiştir. Yine çok az biı se -
yirci önünde yapılan bu müsa
bakalann sonunda maalesef at
letizm ajanlığının bunddn evvel-
ki müsabaklara gllıjigüzel 

lisaruılı ve lisanssız talebe ve 
başka klüplerden müseccel spor
cuların koşulara alınması netice
si umumi tasnifte puanların he
saplanmasına imkan bırakmadı
ğından ve klüplerin birıbirine iti 
razlarının içinden çıkılamadığı 

cihetle umuıni puanların hesap 
lanması ve şa1npıyonun tayini i

şi yine masa ba.~ın~ ıeknik he -
yete havale etlilmiştir. 

İşte neticesi henüz belli 0lmı -
yan ve teknik heyetin ,-crecegi 
karardaı1 sonra J]Un1piyonun la
yıni mümkür olacak olan İstan
bul atletizm bıı·inoiliklerinin 

dünkü teknik dereceleri şunlar -
dır: 

50 metre· 
1 - Fikret (Gaıatasaray) 6. 
2 - Melih (Fener). 
200 Metre: 
1 - Fikret (Galatasaray) 22.9 
2 - Melih (Fener). 
400 metre: 
1 - Melih (Fener) 52.6 
2 - Zari (Galatasaray). 
800 metre: 
1 - }Uza Maksut (Fener) 2.02. 

2 - Recep (Müsabaka harit·i ). 
110 man'llı.: 
1 - Yavru (Galata.aray) 17. 
2 - Yavrn (Galatasuray), 
Uzun atlı.ma: 
1 - Mel:ih (F'ener) 6.32. 
2 - Yawu (Galat.sav). 
Yüksek atlama: 
1 - Melih (Fener) 6.32. 
2 - Yavru (Gı>.latasaray). 
Yüksek atlama: 
1 - Polat (Ga!ataı;aray) 1.81 

1/2 
2 - Süreyya (Boğaziçı) 1.72. 
Disk: 

1 - Aı ad (Beşiktaş) 39.77. 
2 - Yavru Galatasara,) 33. 

45. 
Yunan dbki: 

1 - Arad (Beşi.kta~) 35.22. 
2 - Ya\'ru (Galata.;ara»). 

Sabri (Kuleli). 
5000 metr~: 
1 - Rıza maksut 

16.10.4. 
(Fener). 

z - Hüseyin (Demirspoı-\. 

4 400 bayrak: 

ı - Fikret, CeınıJ. Galip, Za
ri (Galata;;aray) 3.33.2. 

2 - Fenerbahç~ 

Müsabakalardan "ınra dererr 

alanlara madalyalar verı!c.H. Ü
çüncü kategori birinciliğ ni ka -

zanan Kuleli ile dördüncü kate
gori birincisi Haydarpa~aya ku-

' palar yeı·ildi. 
hatta, hastalığın fazla arttığı hak ve şimdiye kadaı: gayri federe 
kında bir tahmine dahi meydan klüp füı.vanile teşkilat harici tu-

Dün Yenikapı ile Ahırkapı a -
rasındaki iki bin metrelik me -
safede İstanb~l su sporları ajan
lığı tarafından tertip olunan kü
rek teşvik müsabakalarının ikin 
cisi vapılmıştır. 1 

altı tekne işirak etti. 
1 - Beykoz 10.22. 

Bu müsabakaya Galatasaray, 
Beykoz. Güneş, İzmit ve Beyler
beyi olmak üzere beş tekne gir
di. 

.-. 
tulan ve kuvvetleri federe klüp

vermeden bu neticeyi istihsal et 
!erimizi yakın bulunan İstanbul

mek için ne yapmak, nasıl bir 
emir vermek lazım? daki birçok gayrifedere klüp ile 

bunlara mensup sporcuların be
- Bu iş emirle olmaz! 
_ Neden? den terbiyesi kB:nununun mer'i-

- Emir, calibi şüphedir. yete girmesinden sonra ne gibi 
bir muameleye tabi tutulacakla

- Anlamadım? rı hakkında vçki olan müracaat-
Diğer üç kişi de kaptanın !arı tetkik eden Genel Direktör-

müta!easına iştirak ettiler; ]ük bu hususta kanunda federe 
- Öyledir, evet! Emir ver - ve gayi·i federe diye iki zümre 

mek, calibi şüphedir. mevcut olmadığına nazaran bun 
Kaptan izah etti: !arın diğer klüpler gibi muame-
- Emrin calibi şüphe oldu- leye tiıol olmalarını ve kendile-

ğunu bir misalle izah edeyim: rini bedeıı terbiysine tescil etti-
Şimdi u kısımda vaziie gören rerek azalarını da sicil talima -
yat müretıebatından 5 • 6 kişi tındaki kayıt ve şartlara uygun 

İntizam içinde geçen bu mü -
~abakalarda bilhassa nazarı dik
J..atimizi celbeden şayanı mem -
nuniyet bir hadise de şimdiye 

kadar müsaı:iaklara girmemek 
kararınt vermiş bulunan bütün 
deı'Lizci klüplerimizin bu yarışla
ra girmiş bulunmalarıdır. 

Dünkü kürek yarışlarında 7 

denizci klübün flamalarının dal
galanması bu sporumuz için iyi 

, bir hayır alametidir. Alınan tek 
nık neticeler şunlardır: 

Mübdediler 
var değil mi? Bir de yine bu gü- olan lisansa ettirmelerini ve bun Tek çife kik: 

, 2 - İzmit 11.07 (Müsabaka ha-
rici). 

Dör'. tek kik: 
Bu müsabakaya Galatasaray, 

Beykoz, ve İzmit olmak üzere üç 
tekne iştirak etti. 

1 - Beykoz 9.26. 
2 - İzmit (Müsabaka harici). 
Dört tek Bayanlar: 
Bu müsabakaya yalnız Galata

saray girdi ,-e mesafeyi 4.44 te

katederek birinci oldu. 

Kıdemliler 

1 - Galatasaray 9.40 

2 - Beylerbeyi. 
D;11·t tek kik: 
Günün son müsabakası dört 

tek kikler arasında idi. Bu yarı
şa İzmit, Güneş. Beykoz olmak 
üzere üç tekne girdi. 

1 - Güneş 8.48. 
2 - İzmit (Müsabaka harici). 
Müsabakların sonunda yapılan 

puan tasnifinde 26 puan kazanan 
Beykoz günün şampiyonu olarak 
.ıjanlık tarafından verilen kupa
yı aldı. 

zergaha bakan salonların ser - dan sonra da federe klüpler gibi Günün ilk yarışı müptedi tek · 
visınde bulunanlar mevcut. Bu müsabakalara girebileceklerine çifte kikler arasında oldu. Mem-

Günün en mühim müsabaka -
!arı klüplerin usta kürekçıleri a
rasında yapılan kıdemliler ya -
rışları idi. Programda gösterilen 
saatte tek çifte kik ile müsaba
kalara başlandı. 

Güneş 24 puanla ikinci, Gala
tasaray 19 puanla üçüncü, Bey
lerbeyi 4 puanla dördüncü, Fe -
nerbahçe ve Altınordu birer pu 
anla beşinci oldular. 

~ener stadında alletisın 'lılrı ııeili k leri lıte bu ,ek ilde yapıldı 

adamlsra: karar vererek bunu İstanbul böl Jeketimizde son senelerde ilk de-
- Haydi buradan çekilin, gesine bildirmiştir- Şu hale göre fa olarak Galatasaray. Güneş, 

bas altındaki mürettabat gazi • şehrimizde bilhassa futbolde şöh Beykoz, Fenerbahçe, Altınordu, 
• E . · ı· ret kazanmış Pera - Şişli gibi e- , B ı b 1· im k .. nosunda oturun. mır verı ın - ey er eyi ve zmit o a uzere 

ceye kadar orada kalacaksınız! kipleri te~cilden sonra federe tanı yedi tekne iştirak etti. 
Desek' bu adamlar emre ita- klüplerimiz karşısmda yer almış 1 - Galatasaray 10.47. 

at edecekler, gidip gazinoda o - olarak göreceğiz. 2 - Beykoz. 
Yaln'.Z tescillerine emir veri - · turacaklardır. Fakat, iki saat Iki çifte kik: 

sonra tekı ar vazifelerine davet len bu teşekküllerdeki ecnebi ta- 1 - Güneş 10.20. 
edildikleri zaman. yahut yarın biiyetindeki sporcuların ne suret 2 - Beykoz 10.26. 

le tescil olunacakları ve sicil ta-sabah Atatürkün gece yarısı yat Tek çifte Bayanlar: 
" · !imalında da buna dair bir sara-tan ayrıJd,ğını, Saraya gittıginı Bu müsabakaya Glatasaray, 

hatin mevcut olmayışı işi biraz · · 
duyarlarsa bu gidişle kendileri- Jzmit ve Güneş olmak üzere üç 
nin buradan uzaklaştırılmaları güçleştirecek ve geciktirecektir. tekne girdi. 

İki çifte kile 
Bu müsabakaya Beykoz, Gala

tasaray, Fenerbahçe, Güneş. Bey 
lerbeyi olmak üzere beş klüp iş
tirak etti. 

1 - Güneş 10.31. 

Müsabaka harici yarışlara gi

ren İzmit kürekçilerinin aldık • 
!arı derecelere nazaran puan va
ziyaretleri 19 la Galatasarayla 
mü n1üsavidir. 

At VaırnşDaro 

Dünkü Koşular Çok Heyecanll Oldu 
Bu sene bu tesciller ikmal edil-arasınd<l bir münasebet arıya- 1 - Güneş. At van,larının üçüncüsü dün 1 ka üçüncülüg· ü aldı. 

1 1 dikten ı.olll'adır ki, liğ maçları - ' ' 1 
caklar, ve türlü tahmin ere bu- 2 - İzmit (Müsabaka harici). Velefendi c_ayırında çok kalaba- l ÜÇÜNCÜ KOŞU 

- • k mn kü'lle ve başlama tarihinni 
na mana vermeg~ ugraşaca - Dört tek kik: Jık seviı·ci önünde Y, apılmıstır. Bu kosuya gelinciye kadar ka-

. b tesbiti mümkün olabilecektir. , _ _ 
lar .. Atatürkün çok hasta u - Bu müsabakaya Galatasaray, Geçen haftalarn nazaran bu haf- zançlaı-ı yekunu 3000 lirayı dol-

. lunduğunu münakaşa etmelerini Güneş , Beykoz, Altınordu ,.~ İz, ta yarış sahası daha kalabalık durmıyan üç ve dah& yukarı. yaş 
bir tarafa bırakın, hatta arala - Edirnede Balkan harbi mit olmak üzeı·e beş tekne gir - meraklılarla dolduğundan bahsi- taki yerli yarım kan İngiliz at 

Diinkü at yarı şlarııı.daıı b ir in tiba 

rında Üeri gidenler olacak bun- h'tl · bid ' d' !::8 1 arı a ası ı. :·nüşterek kişelerinin önü de do- 1 e kısraklarına. mahsus olan bu 
!ar, büyük hastanın ebediyete "!' 1 - Güneş 9.44. '.up geçilmez bir hale geliyordu. koşunun mesafesi 1600 metre idi. 
intikal ettiğine hüküm verecek- Edirne, (İKDAM Muhabi_rin- 2 - İzmit (Müsabaka harici) BİRiNCİ KOŞU Buna Prens Halimin atları da Dört ve daha yukarı ya,taki 
!er, esbabi mucibe olarak artık den) _ Trakya umumi müfett,i- 49 h ı· k A 9. - Biı-inci koşu ü~ yaşındaki halis dahil olduğu halde beş at girdi. a ıs an ·ap al ve km·aklara 
ebediyete intikal ettikten son- si general Kazım Dirik ve vali 3 G 1 h 1 800 k - - a atasaray. kan Arap ve erkek ve dişi tayla- Ve Poyraz birinciliğı, Mavrika ma sus o tıp mesafesi 1 met-
ra yatta bırakılamıyaca olan Ferit Nomerin Jı;11_ı;a.çile Rıı.vsa • İki çifte Bayanlar: "d' B 1 d"' · d' naşın taşındığını, gece karanlı _ ra mapsus olan ,-e 1400 metre me ikinciliği, Nirva:na da üçüncülü- re ı ı. u rn~uya ort at gır ı. 

1080 kuruş kazandılar. 

BIDŞİNCİ KOŞU 
ı--. -
ı · ispanyadaki 

gönüllüler 
Londı a, ;; (A.A ) - A' ,, 

marasında harici~ c 

K .-

ğında bunu görmemeleri için ela inşasına başlanıldığını evvel- Bu yarışa Güneş ve Galatasa- safesi bulunan bu koşunun ikra- ğü aldılar. İnci gayet güzel bir ıw~u ile b' -
kendilerinin de bir emirle işle- ce bildirdiğim Balkan Harbi Şe- ray klüpleri iştirak etti, miyesi 190 lira idi. Bu koşuya DÖRDÜNCÜ KOŞU rinciliği, Ünlü ikinc;1;gi !<dzandı. Butler ital,va.ı, Alman ,.e p,,r _ 

, hitleri il.bidesi sona ermiştir· 1 - Güneş 5.15. Dika ismiı1deki at girerek ikra - D .. dah k V f k · tekiz kıt'alarının İsp:ıı , "rl.rn 
rinin başından ayrılmaga mec- ort ve a yu arı yaştaki 8 anın ongresı 
bur· edildiklerinı' ı·leri sürecek- Anıt jandarma karakolu eiva- 2 - Galatasaray 6.07, miyesini kazandı. . halis kan Arap at ve kısrakla - ç~kilıııelerine d.ir sorulan .ıi.· 

K d ' 1 · Vefalılar klüp lokalinde 
!erdir- Bu keyfivet, bizim .. has- . rında be<·az mermerden inşa e• 1 emsız er ;iKiNCI KOŞU rına mahsus olan bu kos.·unun 1 suale CC\'aben cleıni~tir kı. 

J ' senelik kongrelel'ini yapmış ar 
talığı faila göster

01
emek kay-_ dilmiş \,e etrafı güzel bir park Tek çifte kik: Üç ve daha yukan yaşta ve bu mesafesi 2200 metre idi. ve yeni idare heyetini seçmi<ler - Sarih rakaınlaı· zikıdnıiye-

gusile Alatürkün Saraya dönü- ile Çevrilmiştir. Kıdemsiz kürekçiler arasında koşuya gelinceye kadar kazanç - Bu koşuya dört al girdi. Ve a- dir. Vefanın yeııi idare heyeti cegım aınına sunu söyliyebilı _ 
şünde kendilerini kimsen.in gör-. Havsanın hamiyetli halkı ta- yapılan tek çifte kiklere Beykoz !arı yekunu 1500 lirayı geçıni - lakalıların tahmini hiliıiına ola- su ze\•attan nıütcsekkildir: rim ki. Lord Halifaks İtal~·~ıı ,.e 
memesini tumine uğrnştığımızın r d . d 

1 
Galatasaray, Güneş, Altınordu, yen halis kan İngifü at \•e kıs - rak (Karakuş) ga,vet güzel bir , Reis Salih Şal~'n, azalıklara: 1 ra ın an temın e ilen para i e A man kıl'alarının büyük. bi~ 

bunca gayretlerimizin boşa gitme Beylerbeyi. Fenerbahçe, İzmit ol raklara mahsus olup ik.-aıniyesi koşu ~-aparak birinci. Jlaht i;;>ar Ramiz Şahin. Hamdi Dağlı. Arif 
yapılan bu amt Balkan Harbin- kısmının bir müddet cyvel geri 

sini intaç edeoek. daha fenası. mak Üzffe yedi klüp iştirak etti. 210. 75 \'C 25 lira idı. Mesafesi ikinci oldu. Beşer. Edip Kunt seçilmiş ve Ve 
bu tahmın ve düşünceler yat mu de bir Pi.vade bölüğümüz başta 1 - Galatasaray 11.43. 2000 n'ctıc olan bu ko>u.rn dört Bu ko1uda ganyan 980. pla • falılar hami reisleri olan R'\'a - \<'kilmis olmasından ,-e İspanya-
hitine münhasır kalmıyacak. bu bölük kumandanları olduğu hal 2 - Beykoz 11.53. at girdi. Ve Kaya ismin<lekı at scler de 240, 120 kuru;; verdiler, se\icümhur umumi katibi Ke • da artık 1ı;çbır portekiz kıi'ası 
radan dışarı çıkanların ağzın - de çok seref!i bir müdafaa mLt- 3 - İzmit (~lusabaka iısrici). gayet güzel h•r yaı·ış yarapok bi Bu kosunıın ;kili bahsinde Ka • mali tekrar \'C ittifakla seçmiş- bulunıncmas;ndan <lol • .)'ı pek 
dan vavılan ;;ayialar halkın.ku· harcbesındc şehit dü5ınüşlerdi. ih çite !,:.;~: ı rincili~,, P:rrisca '.k ıciliğı, Şıp· rJka$ ve Bahtiyara oy;ııyanlaı' lcrdir. ııı-~cnuıırlur.• 

~~-------~~---:c__~__:_~_:_:___ı__:_~~~~_:__:___;;,,;,_~~..:.....:...:..._~~~..:.__:_..:.__:_~~~~~~~-
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;jl BU KALBE KELEPÇE VURMALI • • 

Çeviren: lskender F. Sertelli 

Klara sorguya çekildi. 
O, odasında yatarken, zabıtanın 
yakaladığı bu kadın da kimdi? 

- 5 " 
Klara, Neıli dönünceye ka -

dar sokağa çıkmıyacaktı. Apar -
tımanın hademeleı·inden birilc 
uyuşmuştu. Ona her gün yiye -
~ek gefüecekti. 
Klaranın 77 numaralı odada 

oturduğunu Nelli ile Bobi<len 
başka bilen yoktu. 

Klara o geceyi odasında -yal
nız olarak- güçlükle geçireceği
ni anlamıştı. Kafasının içinde 
garip planlar çiziyordu. Aşk ve 
vazife h.slerinden hangisinı ter
c.h edecegııri bilmiyordu. :\1aa • 
mafih Bobi i!e bu küçük, sessiz 
odada bir gece dara başbaşa ka
labilmek için, her şeyı fedaya 
«ızıydı. Artık casusluktan ve ta
.dp edilmekten usanmıştı. 

Büyük bir kuvvet ve imanla 
rnrıldığı vazifesinden ve vatao 
aşkından bu kadar ç• buk mu bık 
mıştı? 

Klara o gece odasın-O:; bir hay 
Jı düşündil. O gü.'le kotlar bera • 
bPr ya ad:ğı erkekleri gözünün 

' önürıe getırdı. Hepsinin isim!e • 
rini saydı. 

- Bcbi ile on iki oluyor, dedi, 
galiba bu sonuncusudur. Çünkü 
bir erkek daha sev~cek olursam, 
Frans1zların on üç rakamındaki 
şeamet başıma gelerek. 

Likör şişesini açtı .. 
Kadehim doldurdu. 
Bu, sert ve başa çabuk çarpan 

bir i\·kiyW. 
- Evet.. evet.. ben artık hiç 

bir erkek se,·eroem ve sevme -
melıyim. 

Diye mınldandı. Gazete:cri 
gözden geçirdı. 

- Hala Cak brni arıyor. Bu 
n e irıatçı adam. Dun}'ada butün 
zabıta mt'mur!arı orıun kadar 
zekı ve onun kadar vazif€sine 
düşkıin olsalardı, hıç kı=c ca
sueluk yapamazdı. 

O güı:kü gazc•ede İ~anyaya 
ait bır h.ber gördü. Madrklde 
kabirıe değişmiş, ve Klaraya bu 

mü.h.m vaz:feyi verEn harıciye 

nazın ı.evk.f ~dilmişti. 

Bu gc, \;ı bı.:- parti me>elesiy -

di. Klara. uhdesine aldığı vazi -
feyi btr mem:eket işi ofarak yap 
mağa yemın etmişti. Fakat, ka
binenın sukutu onu bır ha_yli dü 

rundürrr.üştu. Ke~k Bcbıyı İs -
panyaya göndermekte b.r iki. 
gün döha gecikwydı. 

Klara şımd. ne ;apa aktı? 

Cumhurreis:nın çantas.nı \·al
manın da artı~ bır mana ı k:ıl

madıgını anlıyordu. 

O günlerae Nellı onu görm< ğe 

gelse ne ıyı olacaktı. 
Klaranın ) anında epeyce pa

rası vardı: 

- İyi ki bu paralann heı :ni 

dağıtmadım. Ş'mdı yabancı mem 
Jekette parasız k•lacaktım. 

Diyordu. 
Klaıa o gec!' buhran ve asa

biyet iı;.nde u ·um ga çalı;ı. 

• •• 
NEVYORK ZABITASI .KLA

RA '"I l:'< IZI ÜZERİl\"DE .. 

Sıvı' ••bıta amiri _ fistcr Cak, 

o güıı Klarayı yakalattığını sa

nıyorıiu. Muavınıne· 

- (, ~.r şıı kadını bakalım, cic

di1 onu hük mdcn önce ben ~or . 
guya çekeyım. 

B'raz .()Jtra ikı memurla bır

liktc ı;rnç bır kadı. i\eriye gir
di. 

1is• r- C k avr.x ayaK us1ür.e 

aımı , p pc •ı ağzında .. Klaraya 
sordu: 

- Son ııcs< ··~tııgın r·telde ka
çarken, heıı ı'""' 0t":t.ooılimı de 

bır ıkt< ~ •urdıig .nu halı lı) or 
t n, c · .. r ? 

Nelli §ılphe ı;e tereddtlt içinde 
bocalıyordu. Gauteleri kart§tır

dı ı;e istikbalini dii.§utımege 
başladı. 

- Hayır, böyle bir şeyden ha
berım yok 

- Her şeyi inkar, bütün ca -
~ı.slar için en kuvvetli bir mü -
clafaa sHfilııdır, Fakat, benim şa
hıtlerim o kadar kuvvetli ki... 
bütün bu inkarlar, seni maznun 
rnndalyesıne götürmekten mene 
demiyccek. 

- Amerıka hak<ınlennin a -
daleti, siz:n mantığınızdan çok 
yükı,ek ve çok kıymetlidir. Ben 
o adalete sığınıyorum. 

- Sığındığın ada! t senı ıdam 
sehpasına kadar götürecektir. 

- Ben ona adalet degil, zu • 
lüm derim. Amerika kanunları, 
bır Amerikalı kadını İ panyol ca 
rnsu olarak mahkum edemez. 

- Şimdi Amerikalı oldugunu 
mu ıddia edıyorsun? 

- Evet. Şımdi de .. yann da .• ı 
Her zaman Amerikalıyım. 

Cak, masasınm gözunden bir 
( A rka!ı t:ar) 

Slovakya • Macaristan 
hududu 

Budapeş!e, 6 - Öğren Jd;ğ\ne 
giire evvelce hasıl oıan b:r itı'af 
muc'bınce MacaT ve 3lovak ko
misyonlan ikı rre!!'lf'ket arasın 
daki hududu tesbit etmek üzere 
bır agustostan itibaren çalışma
ğa başlamışlard.r 

lngiltereden çıkarılanlar 
Londra, 6 - Dah "iye nezare

ti • İra, ısmındeki lrlanda teı,,ek
kü Iü men. uplarından dört kişi 

yi daha memleket haric:ne çı 

karmıştır. Şimdiye kadar tarde
dilenlerin miktan 57 kış.yi bul· 
ınuştur. 

Şimali lrla'lda başvekıli Jord 
Cragavon ·u öldürmek üzere fa -
al•vette bulunan bir komplo -
nun meydana çıkarıldığına dair 
dolaşan hab€rlu Scotland Yard 
tarafından neşredılen bır teblig 

ile tekzıp edilmE-kted;r. 

- -000--
Macar Buğdayları 

Budapeşte, 6 - -Pe: ti Naplo• 
gazetesinııı bıldirdig1.ıe gore, hü 

kümct, tugday mahsulü fazlası
nı ecrıebi mrrn:eketlreıne ~at -
maga muvaffak olmuştur. 

Dahıli .&tıhlaki tcc.ıviJz eden 

mıktar 10 milJon kentald>r Bu
nı.n 6-9 milyonu ıki IY'ıhver dev 
!etme, t;;kriben bir mılyonu da 
lsv çreye rhraç e<ii.ecektir. 

Buğday mahsulu, yapılan ~on 
resr.i tnhmı .. c, ( 30 m1lyon ken 
tal k. d rdır. 

.. ' . . . . .. .. 
Bunları e 

e Biliyormusunuz? 

Her ne olursa olsun 1 

fi""İ>AM 

JIBir Millet Nasıl Olur 
da Harbetmeden 

7 - ACUSTOS ltJ9 

~~~~ .. -... ·f A-R i-HT E - -. ---- lf~. 

~, :,:,, _ TURK KORSANLARI ı · 
--- - --- -

Yazan: Rahmi Yağız --- ...... --- -- ..... 
Çekoslovakyanın Paris Sefiri 

Bay Ousky'nin her ne olursa ol
sun saJahiyetlerini Alman Sefi
rine terk ve tevdi etmekten im
tina etmekte olduğu malumdur. 
Bay Ousky, kendisini Çekoslo
vakyanın hakiki ve yegane mü· 
messili addetmektedir. 

• • 
istiklalinden vazgeçer TUR G U T RE 1 S 

Bir gün dostlarından biri ken· 
disine sormuş: 

- Ne ümit ediyorsunuz? 
- Hiç birşey ümit etmiyorum. 

Fakat hiç birşey ümit etmemek
le ümitsizliğe kapılmamak ara
sında dünya kadar fark vardır. 
Unutmayınız ki, bir şair, Mic Ki
emiez ve bir müzisiyen, Chopin 
istilaya korban gitmiş ve inkısa
ma uğramış bir memleketten bu
günkü büyük Lehistanı yeniden 
vücude getirmek için kafi gel
ııllşlerdir. .... 
Hakimler mi? yoksa Jüri 

Azası mı? 
Fransız B•hriye Nazırı Bay 

Campinchi'nin rıezdinde Versay 
mahkemesirıin Weiddmann ıle 

suç ortakları hakkınıh vermiş 

oldugu mahkumıyet kararların
dan bahseden bır gazetenin ad
liye işleri muharriri nazıra şu 

suali sorar: 
- Eger .maznun• mevkiinde 

bulunmuş olsaydınız ve hakkı
nızda karar verecek kaza mercii
ni tayin etmekte serbest bulun
saydınız hakımlari mi intihap e
dersiniz, jüri az.asını mı? 

Bay Campirıchi, ~u cevabı ve
rir: 

- Masum item hakimleri, 
mücrim isem jüri azasını ıntihap 
ederdim. 

Felsefe 
Ge-çenlerde ôt'ksen yasını mü

tecaviz olduğu halde vefat eden 
Frwsız muharriri Leopold, sa
yanı hayret derecede ve~iz mü
taltal:ırile meşhurdu. 

Bır gün kendisine ıdeoloji ne
dir?, diye sormuşlar. Şu cevabı 

vermiş: 

- Bence ideolog olmak, onda 
dokuz, insaniyeti insandan daha 
iyi bir hale getirmeyi istemek 
demektir. 

ihtiyarlık 
Coquelin, bir gün Prens Can

tacuzene'in yanında yaşının iler
lemesinden şikayet ediyor ve : 

- Hayat, ne kadar da kısa-! di
yordu. 
Burıun üzerine Ch;;rles A

dolphe Cantacuzene, ~ıiyle dedi: 
- Hayat, kı><a değil, seridir. 

Durendislik 
' Nevyorktaki , Yarının dünya-

sı sergisini tertip etmiş olanlar, 
hl'r sevi düsünmü<lerdir. AltrnL~ 
ml'mleketi ihtıva eden muhtelif 
şubelerinin t•nzimi 35 milyon 
dolara mal olmu. tur. Paviyonlar, 
eğlence yerleri .. ılh konforun ve 
emni~·etin son nümuneleridir. 
Sergide yalnız bircok imdat mer
kczkri değil. ayni zamanda bir 
de .n gume\·i~ \'ardır, rünkü 
• ;.-.nnın dünyası. nda yirmi ka
dar çoculc do!'·cağı tahmın edil
m~kt~diı• 

Madritte 53 kişi kurşuna 
dizildi 

Madnt, 6 - İki gün <'\"Ve! Ta 
lavera yo1U'1lda katledılm Mad -
rit askeri inzibat mrıfrezesinin 

kumand~nı binbaşı Gabaldonun 
katillerinin muhakemesi netice 
sinde verilen karar mucibince 
diion g!'ce 53 kişi kurşuna dizil -
miştir. Sa baha karşı saat 3 de ye 
d, kişi daha kurşuna dizılecek • 
tir. 

llladrıt matbuatı bir nota neş 
rcderek ·Adaletin yerini buldu. 
ğunu ve bu • bu gibi hadislelerin 
bir daha tekerrür etmiyeccğio ni 
kaydeylemektedlr. 

--()0---

Macar -Yugos la Y ticaret 
anlaşması 

Belgrad, 6 l\f acar - Yugos; av 
ticaret ıtilafı Yugoslavy.ı ve 
Macarıstan maliye ıı;;z,rları ara
sıııda teati edilen bir r.nta ile 31 
ı k kanun 1939 k da :em<l.t c
d. ni tir 

Saldırmak '' Biz Hazırız ; Bize 
İstiyenin Göreceği Var!,, 

OSSOCİATED PRESİ MUHA· 
BİRİ ELMER W. PETERSON 
İSTANBUL'DAN AMERİ • 
KAN GAZETELERİNE YA • 
ZIYOR: 

Herhangi bir Türkün, kendi 
istiklalirıe karşı bir saldırganlık 
iht.imalinden bahsederken cTür
k iye hazırdır. dediğini duyuyor
sunuz. 

Bu basit ifadede memleketin 
dikkat.€ şayan ruhunu sarılmış 
\'e gizlenmiş bulursunuz. 

Çünkü Türkiye i.stikiılini. mü
dafaaya hem hazırdır, hem de 
buna c ddiyetle azmetmıştir. 
Kaldı ki Türkler, ·harbetnıesini 
de gayet iyi bilirler. İngilizler, 
büyük harpte bunu Gelibolu.da 
anlamışlardır. Bugün Türkiye
ye taanuıa kalkışacak olan her
hangi bir kuvvet, ayni ilacı ta • 
dacaktır. 

Bu hakikati anlamak için 
Türk ordusunu görmek zaruri 
değildir. Herhangi bir adamla 
karşıla~ınca bu kanaati edinebi
L.rsiniz. 

3\fe"'la sabah kahvaltınızı si
ze getıren garson Aliden de bu
nu öf!ıt·nebilirsiniz. Ali'nin İn -
gilizce>ı mahduttur; fakat tesir
lidir. 

Kendisine istiklal meselesin -
den, Avrupalılarla münasebetle
rinden ev buna benzer bahisler -
den konuştuğunuz zaman onun 
şu sözleri söylediğıni işitirsiniz: 

•· ., .. fakat Çekoslovakya• On
lar harb€tmediler. Hiçbir ~ey. -
cikler yaptıkları yok .• 

Ali'nin omuzları diışilyor ve 
sözüne devam edıyor: 

•Ne diye dövüşmüyorlar? Ben 
burasını anlayamıyorum.• 

Ben ~oruyorum: 
- Siz Türkler istiklaliniz uğ

runda, hürriyetıinızi korumak i
çin çarpışır mıs. ı ız? 

Ali"nin omuzları genliyor ve 
yumrı;gunu sahnedeki bir aktör 
gibi havaya kaldırıyor. Diyor ki: 

Türkiye hazırdır. Türitiye'de 
herkes hazırdır. B!'n de hazırım. 
İstiyen denes;n. O zaman göre -
ceği var.• 

İşte size modern, modert Tür
kiye. B:r millet ki istiklal telak
kısi ve anlayışı görülecek şey -
d~. l 

:'-<eden herhangi bır milld, dö
vüşıip çarpışmaksızın ıstıkliılin -
den vazgeçebilır. Türkler krt 
olarak ta, zümre o!arak ta bunu 
a • .layamazlar. 

Şulasını unutmayınız ki bu 
ruh, iyi talim ve teçhiz edilmi~, 
mütE:ha:;sıs!arca hem tecavüzde, 
hem mudafaada gayet kuvvetli 
olduğu tebarüz e:tirilen bır or -
du tarafından b€sıenmektedir. 

Böylece Türkiyenin neden bu -
gün çetın bır memleket olarak 
telakkı edıldiğıni anlamış olur • 
sunuz. 

Lüzum görüldüğü zaman Tür
kiye, savaş boyuna bir milyon 
asker dökebilir. Buna, arazinin 
müdafa için çok elverişli oldu -
ğunu ve Anadoluda, eğer icap e· 
derse, ağır ağır geri çekilmek Vll , 
bu sırada lazım golen bütün ted
birleri almak mümkün bulundu
ğunu da ilave ediniz. 

......... Bır çok mütehassıslar, 
Türk piyadesirıi yarıp geçmenin 
ço kzor olduğunu teslım ediyor -
!ar. Bundan başka büyük bir 
harp:!' Türkiye, tek başına da 
kal:nıyacaktır. İstiklalini müda
faa azim ve kara•ında bulunan 
Türniye, her türlü hulyalardan 
uzak düşünüyor. 

B,r İngiliz • Frarısız .~birlıği -
ne girer Türk.yenin So\•yet Rus
ya .ue ve yak!n doı-;t!ariyle olan 
münd'1.t:bet eri dvsLanr<l&.~ B l -
kal 1ıaktını ımza•, sur!'t•) k es-

kiden harbettiği Yunanistan ile 
olan bütün ihtilafları halledil -
miş, kuvvetli bir dostluk teessüs 
etmiştir. 

Müslüman devletlerle dini ba
kımdan değil de siyasi bakım -
dan alakadar olan Türki,ye, ya • 
!un Şark memleketlerinin takdir 
ve hayranlığını toplamıştır. Bil
hassa İran ile çok iyi dosttur. 

1933 de Balkan paktına girdik 
ten sonra İran, Irak ve Afga, • 
nistan'la bir Orta Asya paktı da 
imzalamıştır. 

Türkiye, bugün Çanakkale bo
ğazının demir muhafızıdır. Mon 
trö anlaşması mucibince burada 
yalnız harp zamanında değil. har 
bin kendini tehdit ettiği kanaati 
ni hasıl edince de dilediği ted -
birleri alablirler. 

Türitye, yeni yaptığı istihkam 
!arla Çanakkale ve Karadeniz 
boğazlarını tahkim etmiştır. 

Türkiye, kendini dahildE-ki in
kışafıarilla vakfetmiş bir mem -
leket olmakla beraber, Türkiye, 
Avrupa \"e Şarki Akdeniz siya -
si inkişaflarının en ehemmiyetli 
bır merkezi olmuştur. 

Türkiyeyi hemen ve umumi 
surette harekete ge<;L·en başlıca 

nokta, istiklal \"e memleketin 
toprak bütünlüğü mselesitlir. Bu 
meseledı·ki reaksiyonları gören
ler Tü.rkıyenin kolaylıkla baş e
ğ~cek bir mmlekt olmadığını an 
!arlar. 
İstanbulda bir klupte İngilız 

ordusuna mensup bir zabit, Türk 
ordusu hakındaki tecrübelerini, 
başını sallayarak şöyle anlatı -
yordu: 

- İyi savaşçılar mı? Size şu • 
nu söyiiyeyim ki Türkler, dün -
yanın en iyi harp yapan asker -
!eridir. Filistinde onların karşı

sında bulundum. Bu bır tek tec
rübe de kiıfi geldi. Yıye<:ekleri 

yokken demiyorum, içecek su -
!arı bile mevcut değilken yine 
muharebeye devam ediyorlar -
dı. Türkler, harikulade metin ve 
çetın askerlerdir.• 

Bu Turk ordusunun araksında 
da, bir milletin muharebe etmek 
sizin, dövıişmeksizin nasıl olup 
ta istiklalinden '·azgeçebilecegi
ni bir :ıirllı kafasına sığdıramı -
yan Ali vardır ki şöyle dtr: 

- Türkiye hazırdn-! 

lskoçyada kızıllar 
M.ıdrit, 6 - Emnıyeti umu -

miye, ecnebı memleket.erin!' il
tica eden Kızıl elemanlarla bir
likte bazı siyasi cinayetleı ika 
etmek üzere teşekkül eden ve 
Barselonda meydana ç;karılan 

·Pimpinela Escarlata• isminde 
bir cem yet hakkında tahkikatta 
bulu'lmaktadl'!·. , 

---u'oo--

Suikast yapılan miralay 
Meksıko, 6 - Öğleden en·el 

bır sui'<aste maruz kalan mıra

lay Bolivarın sıhhi vaziyeti va -
hame:ini muhafaza etmektedir. 
Kızılhaçın bildirdiğine göre ya
ralıya birkaç kere kan ,nriam!ş 
tir. 

Bolivard yaşarsa ancak 48 
saat sonra kari hükümlerini ve
rebileceklerdir. 

--000-

Belgradda hava hücumla
rına karşı korunma 
Be1grad, 6 - Belgradda hal

kın iştirakile hava hücumlarına 
kaqı pasif müdafaa tal,mleri ya 
pılmı~tır. 

Dün akşam saat 2Jdc ayni ta 
!imler tekrar e<l,lmiştir. 

----00--

Yugoslavya kraliçesi 
Belgrud, 6 - Yug ıa\· " k,-a 

1içesı ::\1arı Bled, ten~ tuı tıU\ ii· 
sını h ma\e e almagı kabul ~t 
mıs•ır. 

Rahiplerle Şövalyeler 
sarhoş olmuşlardı 

Bütün Rahipler göğüslerinde ha
y ali bir haç resmi yapan parmak. 

larını harekete getirdiler 
- 50-

setmeksizin bunu temine mukte
dirdim. 

Turgut; iyi bil ki babam be
n!, senin padişahından çok da
ha kudretli krallara, Avrupa sa 
raylarına vermek vaziyetinde 
bulunuyordu. Avrupanın beş 

devletini tacı altın.da birleşti

ren Şa:lkenin sarayında benim 
için bir kraliçe sarıdalyesi ha
zırlamak işten bile sayılmazdı .. 
Ben, gönlümün hür düşüncesi -
ne, kafamın kendi görüşüne gö
re seçC'Ceği insana bağlanmak i
çin yaratılmış bir adamım. Ba
bayım <'iyorsun: Şefkatten ha • 
berın yok' Kocayım diyorsun: 
Sevginin ne o'.duğunu tatmamış 
sın ... Ne yazık! 19 yılın geliştir
diği kafamla düşünerek sevdi -
ğim adamdan, senden ne bu tek 
lifi umar; ne de bu his<;izliği, 

tahta yürekliliği beklerdim! .. 
Rozetta durdu. Gözlerinde fış 

kıran ümitsizlikten doğma bir 
yeisle içil bir hiddetlenişin müş
terek ,-e sert bakışı ile Turguda 
baktı. .. Genç kızın göğsü inip 
ka.kıyeı.•, nkisarı hayalden doğ
ma bir yeisle içli bır hüznün 
tesiri altında olduğu farkedili -
yordu. 

Bir dakika sükutle geçti. .. Tur 
gut ta için için bir azap duyu -
yordu. 

Yemek yarıda kalmıştı. Artık 
ne TürK derıizcisinin rıe de ona 
gönüld~n tutkun Sicilya incisı

nin tabaklara el uzat~cak işta

haları kalmamıştı. 

Armada ıslıklar çalan rüzga
rın kulal<tan çizdirdiği korku
ya Rozettanın aldırdığı bile yok 
tu. Ayni sert bakışlarla Turgu
du süzen gmç kız birdenbire dir 
seklerini masaya dayadı, güzel 
başını da bu bir çift nur sütunu
nu andıran kolların üzerine ka
panarak hıçkırmağa, kendisini 
yırtarcasına bir ağlayışla hır -
palatmağa b3§1adı. 

Turgut bu can sıkan, ıç üzen 
sahneye artık l'ıhayet vermek 
lüzumunu duydu. Yerinden kalk 
tı, Rozettanın yanına gıtti' Genç 
kızın ıpek sa\·larını okşıyarak 

onu teşkil etmcğe uğraştı: 
- Rozetta ... Kalk 1 Sana bu 

hal hiç de yakışmıyor, koskoca 
bir kız, çocuk gibi ağlar mı, hay 
d!, gözlerini kurula \'t'... geç 
oldu, yerine çekil yat! 

Rozetıa bunlara aldırış bile 
etmedi... Ömuzlarını ilkerek 
hıçkırıklarına devam etti: 

Donanma gece demıyor, gün
düz demiyor; bütün hıziyle Mal 
taya, Osmanlı imparatorunun 
teshirin, ehemmiyet verdiği ve 
kanlı biı" cengin başladığı Ma -
reke meydanına koşuyordu. 

Turgut, Malta yolunda iler • 
!erken Kanuninin diğer bir fer
manı d~ Cezayirin son bekledi
ği olan Barbaraosun oğlu ve 
T urgudun damadı Hasan Paşa
ya gönduilmiş, o da 8 parça çek 
tirme ve 400 leventle Malta is
tikametıne dümen tutmuştu. 

Muhasarada Salih reis, Aydın 
r~is, l\fu~Lhittin,. Barbarosla bi~-, 
bır cengın bin bır heyecanlı sal 
halarını yaşamış en usta kap -
tanlar da rol a l mışlardı. 

Salih reis her zamanki iht.sa
sile yine adanın dışar.y le olan 
ittisal ~ ollarını kesmiş, başka 

tar;;flardan yapılacak yardım -
!arı mened~lk bi cevelanla 
Türk hJkım'yetinirı iıu de!'İZ 

kısmında tamamen tebariiz"ne 
muvdfak olre~ştu. 

Aydın ile Muslihıttin ve İs
kenderiyeden sekiz parça do -
nanma ile Maltaya koşan Uluc 
Aii (Kılıç Ali) reis de karaya çı 
karılan beşinci vezir ve Serdar 
Mustafa Paşa kuvvetleri -
nin arasında har be koyul -
muşlar, metrisler kazılmış, E -
lem kalesine cehennem saatleri 
yaşatan bombardımanla.rla La -
valete kan kosturmağa devam 
ediyorlardı. 

Turgudun gelmesinden ev
vel başlanan muharebe, Osman
lı ordularının muvaffakiyetsi.z -
liklerile inkişa!taydı. Şövalye -
!erin başı Lavalet, tiirlü vasıta
lara, harp kuurnazlıklarına baş 
vurarak kendi saflarında çarpı
şan Malta ve Rados muharip • 
!erile ücretli İtalyan askerlerini 
teşyie uğraşıyor, teşebbüslerin -
de de muvaffak oluyordu. 

Elm kalesini ateşle uzaktan 
müdafaaya yardım eden Sen 
Mişel kalesinden iki defada hu 
ruç ,.e baslun yaparak Mustafa 
Paşa sekbanlarını adamakıllı 

hırpalıyarak Lavaleti, gün geç
tikçe beklediği ımdat kuvveUe
rınin geimemesinden artan bir 
endişe ile düşünürken şöyle bir 
çare buldu: Askerleri arasın -
da bir şayia çıkarmak! 

Bunun için muhasaranın 7 
:nci günü akşamı Sen jan tarı

kine mensup papaslarla şöval -
yelcri Sen Mişel kalesinde ken
di odasına toplad• Evvela bol 
şarapla kafalarını tütsüledi. Zı 

yafetteıı sorıra harp vaziyetini 
münaka~a etmek üzere meclis 
kuruldu. 

Esasen zı)lafetı tertıbınc ve 
muharip reis'.erle papasları da
vete sebep olarak bır gece ev- • 
ve! rüya gordügünü, ertesi giı'l 

de - zıyafet günü - sabahleyın 

muharebeye başladığl sırada 

Elm kalesinin bedenleri ı.ze -
rınde bır hayal belirdiğuıi, bu 
hayalın :..-kasında bulut hal :e
de bir süı·ü kılıçlı insan bulun
duğu halde cin salta muharebe 
eden asker!eri..l ar.ı.)ına karı~

tığını, bı. kılı~ların kaleyi su -
kuttan kurtard ğını anlatmış. 

bunun !l(:vınci ııu.ı cmflı cmih\·ıj 
bunun şuyuunu bciyle temin et
tikten sonra verccegi ziyafete 
davet etmiş, tefern;attıe hlka- · 
yeyi anıaıaca.qmı haber vermı~
ti. .. 

. Rahiplerle şovalyeler kafa -
lan tütsüledikten sonra Lava -
Jet hikayeyi anlattı .. Buou, ken 
disile birlik.le gi.ızlerile gördük-· 
lerini hikaye etmekten çekinmi
yer. adamlarile d.e .t.e.yi~ eHL 

Rah.pleriıı başı sordu: 
- Kadının başında l)ir nur, 

halesı var mıydı? 
Lavalet td1alukle tasdik et-: 

ti: ' 
- E>et.. Yanakla-rına doğru: 

inen yaşmak gibı bır nur ha.Jesi! 
- Elbiseleri ne renkti? 
- Llciverl.. Bol ve baştan . 

·geçme lıarmaniyemsı bir elbi
se giym;şti... 

Rahiplerin hepsi kulak keo;il
mişler bu tefcrnıatı dinliyorlar
dı: 

Başrahip tekrar sordu: 
- Bir elinde kılıç görmüşsü

nüz! Öteki elinde ne \•ardı ? 
Lavalet bir lahze tN"eddüt et

t •. Sonra zekasının yardımı ile 
yerinde ,.e güzel bir cevap ver· 
di: 

- Öteki ı>lınde de k-O) u si· 
:;ah kaplı bır k:tap tutuyordu. 

(De,·aım var) 

atlan!", n esrarını iıgreı ~n.c -
ez n•1dr ye-

mu ılk aeta J:ı.rr~ rdE:. tatbıı< eu•.ı 1 \icl nı\~ ts .. ,' ıerıvlC> vaoıımi.'> T 
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Dallar Kr•ltnın 

• 
h•klkl h•y•t ve m•cer•l•rı 

ÇAKICI EFE 
leoRsAI Nevyork sergisinde 

Türkiye günü 
B-ulmooıv'f-1 SAGLIKI 

D"ÜNIV llULMACAJOZIN 

•!========================== 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Çakıcı çetesi gaiplere 
karışmışgibikayboldu 

Bahçeden eve girdikleri zaman 
zeybek misafir odasında idi 

- 54-

cMüştuki cema1in gece gün • 
düz ... 

!Hanendeler: 
- Yale lel... 
Deyip defler sine döverlerken 

dinliyenlerin elleri de deflerle 
beraber tempoda idi. Ooh. Bu ne 
alemdi? Dört kıvrak kız boşalan 
kadehleri dolduruyorlar, genç 
Rum kopilleri masaların etrafın
da pervaneler gibi dönüyorlardı. 
Rakı içilmez de ne halt edilirdi? 

- Şerefe ... 
- Şerefi alinize paşam ... 
- Bayılırım bu besteye paşa 

hazretleri ... 
Benim hiç hoşuma gitmez. 

O zamanın dalkavuklarında, 

her zamanın dalkavukları gibi 
bozulmaca var mıydı y.a, ... 

- Bendeniz beste için arzettim 
amma bestenin güftesi için de
miştim paşa hazretleri. 

- O da hezeyandır. 
İki ba~ sallama.. bir hayret 

tavrı ve derhal yapıştırış: 
- Vallahi paşa hazretleri bu· 

namışım. Kururumun affını bil· 
hassa istirham ederim. Efendim 
hay Allah müstehakkıru versin. 
Suzinak besteyi mahurdan Ga· 
!ip Dedenin •Yine zevrakı deru· 
nüm kırılıp kenara düştü> bes· 
tesi zannile paşa efendimizi ra
hatsız etmez miyim?. Ne gaflet, 
ne gaflet? Affımı tekrar, tekrar 
istirham ederim paşa hazretleri. 
Yoksa bu münasebetsiz suzinak 
bestesinin neresi sevilir efen· 
dim?. (Çalgıcılara hitaben) ke· 
3in şu pis ha\ray1.. paşa efendi .. 
mizi rahatsız ediyorsunuz. 
Çalgı süküt. .. Hanende kur· 

naz .. Derhal: 
(Suzinak faslı aşkı) 
Şarkısına geçiyor. 
İşte tam bu sırada evin uşağı 

rnymakam beye yaklaşmı~, ku· 
lağına bir şeyler fısıldamıştı. 
Kaymakam bey kemali edeple 
3ait Paşaya yaklaştı, kimsenin 
tşitmiyeceği bir hafiflikle: 

- Paşa hazretleri kapının Ö· 

nüne bir zeybek gelmiş, behe· 
mehal efendimizi görmekte is· 
rar ediyormuŞ. Ne ferman buyu
rulur, defedelim mi? 

benden selam söyle. Merak ede· 
cek hiç bir şey yok. Ben takip 
için çıktım. Fakat mademki ken. 
disi çiftlikte imiş, takip istika- ı 
metini değiştiririm. Rahat otur
sun. 

Zeybek; o zaman silahlığının 
arasından bir torba çıkardı. Sait 
Paşaya uzattı: 

- Efe sana hediye yolladı. 
Dedi. Sait Paşa ı·ezili bunu da 

kabul etmişti. Torbanın içinde 
500 altın vardı. 

Zeybek gitti. Sait Paşa tekrar 
işret ve ııehvet sofrasına avdet 
etti. 

Zavallı halk; Çakıcının takibi
ne bizzat Sait Paşa çıktı diye Ü· 

ınitlenip duruyordll. 
Çakıcı efe ise, Seferiyadi çift

liğinde İzmirden gelecek olan bin 
altın fidyeinecatı rahat, rahat 
bekliyor, kuzu kızaı-tmaların1 
midesine göçürerek •Yaveri hu· 
susii hazreti şehriyari• nin sa
yesinde ense şişiriyordu. 

Gerçi İkonomidi İzmire var· 
mış, ( Forbes kumpanyası müdü· 
rile konuşarak vaziyeti anlatmış· 
tı. Direktör zaten Hacı Prodro· 
mostan mektup almıştı. Fakat 
Corcinin hali kendisine emniyet 
vermemişti. Bu sebeple kum· 
panya memurlarından Mustafa 
Efendi merhumu çağırdı. Bin al· 
tını kendisine teslim etli ve Cor
ci ile birlikte bu paranın Çakıcı· 
ya teslim edilmesini bildirdi. 

Mustafa Efendi Alamut çiftli
ğine vardı. Efenin yanına çıktı. 
Paraları bir torba içinde kendisi· 
ne teslim etti. Fakat Çakıcı Efe 
artık müvesvis olmuştu. Söyle
nen sözlere inanmıyordu. Bu se
beple torbayı yere döktü. Altın· 
ları birer, birer saydı ve her say· 
dığı altını bir defa taşa vurarak 
halis olup olmadığını muayene 
yi de unutmadı. 

Paralar tamam ve altınlar ha· 
!isti. Bu sebeple Mustara Efen· 
diye: 

- Peki, dedi, sen artık gidebi· 
lirsin. Esir çocuk yirmi dört saat 
sonra serbest bırakılacaktır ... 

ANKARA 

6 ·8 .939 

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

100 FLORİN 
100 RAYŞMARg 
106 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 

100 ÇEK. KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 

100 PE."I GO 
100 LEY 
106 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

Esham ve Tahvilli 

Sivas· Erzurum m 
Sivas· Erzurum V 

KAPAN it 

5.93 
126.6475 

3.355 
6.66 

28.555 

67.335 
50.825 
21.515 
1-0825 
1.56 

4.34 
14.035 
23.845 

24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 

30.55 
23.9025 

19.91 
-9.91 

a•azı P'I ~ T ı. I 1 

Lıt.ubul Belediyesi Merkez halinde 
toptan aatılaa Yllf meyva ve 

Hbse fiatleri 

Cinsi 

Bamye 
Sak.ızkabağı. 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

emsali 

• sırık 

Araka 
Semizotu 
Sivri biber 
Dolmalık biber 

Taze yaprak 
Pancar 

Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan baş 

• orta 
Hiyar 

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

adet 

• 
• 

Maydıınoz 
Dereotu 
Nane 

demet 

• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
:.ı 

8 

9 
7 
7 

15 

10 
2.50 

14 
13 

10 
4 

4 
5 

6 
4 
3.60 

-.75 
-.75 
-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 
Akçe ı.rmudu • 
armudu • 
Mustafa bey 

Yabani armut 
Mürdüm eriği 

Türbe eriği 

Kayısı 

Zerdali 
Kiraz 

Fındık 

VŞ.e 

Şeftali 

Muz yerli 
Ağaç çileği 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9 

24 
18 

11 

22 
50 
20 

9 

12 
13 
37 
70 
40 

Sait Paşanın birdenbire rengi 
3ozulmuştu. Bu zeybek muhak
lta k ki Çakıcı tarafından gönde· 
riliyordu. Acaba Çakıcı ne isti· 
yordu? 

Kamil Paşazade ayağa kalk· 
tı. Vaziyeti meclise anlatmamak 
için ev sahibinden aptesaneyi 
sordu ve bu suretle tabii bir şe· 
kilde sofradan ayrıldı. 

Mustafa Efendi çekilip gittik
ten sonra çete çiftlikten hareket 
etti. Esir çocuk Bozdoğ;m yo 1 u 
üzerine serbest bırskıldı ve Ka
kıcı çetesi gaiplere karışmış gibi 
ortadan kayboluverdi. Artık çe
teden ses işitilmiyordu ... 

""" 
Aydın mutasarrıfı Avlonyalı 

Mehmet Ali Pa~anın redif tabu
ru zabitlerinden Mülazim Muh
tar Efendiyi takibe çıkardığı ri· 
vayetini yazmıştık. Filhakika 
Çakıcı Efenin muttasıl Arnavut 
öldürmesinden muğber olan bv 
zat bir gün Muhtar Efendiyi Ç' 

ğırdı: 

1 Foteuraı tahlilleri 
Bahç!'den eve girdikleri za

man zeybek te misafir odasına 
alınmış bulunuyordu. Paşa iler
ledi. Odaya girdi ve zeybekle 
ya lıuz kalmak arzusunu izhar et· 
ti. 

Dışarıda zevk devam ediyor
du, sazın güzel nağmeleri evi de 
dolduruyordu. 

- Ne istiyorsun arkadaş? 
Zeybek sükunet içinde cev>p 

verdi: 
- Vali pasanın oğlu Sait Pa· 

ey<.\ sen misin? 
- E\•el. .. 
- Benı Çakıcı efe yolladı, ken-

disi Seferiyadisin Alamut çift· 
lığinde oturuyor. Var, git, paşa· 

ya benden selam söyle, ne diye 
buralara geldi, diyor. 

Ssit Pa~a düşündci. Bir şaki; 
kendı hoıtı hareketi hakkında 
kendisinden istizahta bulunuyor· 
du. 

Bu ne ıilletti? Rezaletin bu 
derecesine tahammül edilir miy

di? Fakat Sait Paşa tahammül 
etti. Odada bir, iki defa gezin
dikten sonra söze basladı: 

_ Oğlum, seni çok severim, 
dedi, senin köylerde nüfuzun 
çoktur. Çakıcıyı gizli t.'.ıkip ettir 
ve et. Kellesini getirirsen seni 
yüzbaşılığa terfi ettiririm. 
Paşa bu sözleri söyledikten 

sonra Muhtar Efendiye 100 altın 
verdi. Muhtar Efendi filhakika 

köylüler tarafından çok sevilir 
bir zattı. Bu sebeple paralat'l al
dı \'e tavuk, yumurta toplamak 
bahanesile köylere çıktı. Muhtar 
Efendi hareketinden evvel istifa 
ettiği haberini yaymıştı. 

Redif taburu mülaziminin ta· 
harrisi hiç te boşa çıkmadı. Bu 
zat hakikaten değerli ve hassas 
bir adamdı. On beş gün zarfında 
Çakıcı çetesinin istirahat için 

tahassun ettiği yeri öğrendi. Ça· 
kıcı çetesi Güvendik köyü civa
rında bir çiftlikte eğleniyordu. 

Muhtar Efendi derhal Aydına 
döndü. Vaziyetten Mehmet Ali 

(Arkası v.ır) 
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"" 

Artin Man • 
tarci.van (Tak-
siın.I - Tam 
bir iş adamı ti 
pi. Hayatı çok 
iyi anlamış ze
ki, kav,ayışlı, 

bir i§ adamı • 
dır. Ticari ka • 
biliyeti çok faz 
ladır. Alnının 

terile ka;1an • 
mak en büyük idealidir. 

İşinde çok ciddi ve çok mun
tazamdır. Çok hoş sohbettir. Ar
kadaşlığına güvenilir. İyi -bir 
aile erkeğidir. 

Havanada büyük 
bir yangın 

Havana, 6 - Büyük bir ya•n 
gın, Çinlilerin mahalle • 
sinde bırçok binaİarı tahrip et • 
miştir. Hasaral miktarı, takriben 
2 milyon peuıdur. 

MAJIJ 

ı t a ' ı ı 1 ı ı ıo ıı Terleme 

Milli günlerin en manalısı en gü-1 8Tf)YIAl!il•IHIAIMiA1L 
' OıMJ.RIAiS/.RIAIMI J 

Yaz n1evsiıni, ayni zaınanda 
terleme mevsimidir. Bünyeleri 
itibarila bazı kimseler, fazla, ba 
zıları da az terlerler. Tıbbi mli
dahalelerle teri kesmek doğru 

değildir, hatta vahim neticeler 
tevlit etmesi ihtimali de vardır. 
Çliukü döklilen terle insanın vü 
eudundaki zehirler dışarı a
tılmış olur. Fakat bu, böyledir 
diye buranı buram terleıneğe 

çalışmak da muvafık değildir. 

Bilakis fazla miktarda ter dök· 

meği bais olacak olan şeylerden 
kaçınmak icap eder: Me.'OCla faz 
la su içmek, tuzlu şeyler yemek, 
glineşte dolaşmak, sıcak havada 
fazla beden harekatı yapmak.,. 

Şu halde bunların aksini tavsiye 
etmeliyiz .. Mümkün mertebe faz 
la su içmemeli; harareti kes • 
meğe çay daha ziyade yarar ... 

Fazla miktarda tuz yememeli, 
gölgelik yerlerde oturmalı 

ve insanı yoracak ve binnetice 

ter döktürecek olan bedeni ha

rekit icra etnıeınelidir. 

zeli ve en beğenileni oldu Li9!K111RiIIKJe'KIEls 
uıtıu,e1AıR1 t JF!e1L1A 

Nevyork (!Hususi muhabiri • 
mizden) - Sergi idaresinin, ser
giye iştirak eden yabancı millet· 
lere kendilerinden istedikleri gi 
bi ıbahsetmek fırsatını vermek i· 
çin birer gün ayırdı. 

Sergi açılalıberi her gün ser • 
gideki sulh meydanına bir veya 
iki millet geldi, kendisini kon • 
serle, dansla, kıyafetle, nutuk . 

, la sergiye iştirak eden 62 diğer 
millete, bilhassa sulh meydanın· 
da, sayısı ekseriya on binden a
şağı düşmiyen Amerikalı kala
balığa tanıttı. 

Bazı milletler ve teşekküller 

ortaya üç, dört yüz kişilik Choe
ur'leriyle, memleketlerinden bu 
gün için getirdikleri veya Ame
rikadaki kalabalık kolonileri a -
rasından seçtikleri baleleri ile, 
tanınmış artistleriyle çıkıyorlar
dı. Gardropları umumiyetle çok 

, zengindi, kadın erkek bir kaç 
yüz kişiyi birden giydirebiliyor
lardı. 

* Sergi idaresi milli günler için 
şöyle bir program hazırlamıştı: 
Sabahleyin sergi idaresinin oto -
mobillerinde nbirk.a.çı, sivil ve 
askeri teşrifat memurları, tıpkı 

yabancı memleketlerde devlet 
reislerine itiınatnamesini vere
ck sefirlere yapıldığı gibi, güne 
riyaset edecek zatın Ne\•yokta 
oturdl!ğu otele veya büroya gi
diyor, onu ve maiyetindeki ze • 
vatı alıyor, sergiye getiriyor, ser 
ginin kapısında heyet 21 pare 
top ile selamlanıyor, bir atlı 

kıt'a tarafından karşılanıyor, 

sonra heyet atlı lçıt'a önde, sergi 
idare binasına gidiyor, resmi def 
teri imzalıyor, sulh meydanına 
geliyor, orada müttehid devlet -
ler kara, ~eniz kuvvetlerinden 
mürekkep bir kıt'anın, şerefine 

yaptığı" geçidi seyrediyor, müt -
tehid devletler pavyonunda, 
müttehid devletler resmi mü • 
messilini ziyaret ediyor, sergi i

daresi heyeti reisinin öğle ye -
meğinde bulunuyor ve öğleden 
sonra sulh meydanındR, memle
ketinin maddi, manevi her türlü 
kıymetlerini dünya milletleri · 
nin takdirine arzediyor. 

* 22 Temmuz Cumartesi gunu, 
1939 Nevyork dünya sergisinde, 
Türk günü, işte böyle bir prog -
ram ile tes'it edildi. 

Amerikada büyük bir Türk ko 
lonisinin mevcut ve bütün mem 

lekette büyük kalabalıklar tara -
fından söylenebilecek milli şar· 
kılar, oynanabilecek milli dans
lar olmadığını hepimiz biliriz. 

Biz sahneye çok mütevazi bir ta
lebe grupundan ve Karadenizli 

beş kişilik Türk kolonisinden 
başka bir şey çıkarmadık, mü • 

zik, notalardan ve gramofon 
pliiklaruıdan istifade edilerek 
bir iki hafta içinde burada ha -

zırlandı. Buna rağmen Türk gü -
nü - yazıyı sonuna kadar oku
mazsanız mübalağa zannedersi -

ııiı - sergideki milli günlerin 
en manalilarından, en. güzellerin 
den ve en beğenllenlerınden bi • 

ri oldu Evvela nutuklar çok gü· 
zeldi. Sulh meydanında sefirin 

7e Nevyork üniversitesi terbiye 
profesörü Trasher'in söyledikleri 

nutuklar, Vedat Tör'ün hazırla· 
dığ,, profesyonel Amerikalı biı< 

f upun söylediği cTürk,ye şiiri. 
~akın harp tehlikesinin, hepsini 

ı:ı:ı ıztırap yığını haline getirdi· 
ği Amerikalıların fevkalade tes

hır etti Birkaç saat, on binlercı: 
1 blk, Türkiye larafındar vadedi

len, Türkiye tarafından temsil e· 
dilen sulhe inandı, bur.unla ne • 

şelendi. Sonra bir Türk kızı ta • 
rafından verilen keman konseri, 

:nilli danslar ve asli dostlarımı?! 
Yu•ıanlılann, bayrakla"'yle üni
foı malarlyle yaptıkarı dostluk 
teLahür!e,ı. 

* Böyle bir hadise, sergi tarihin 
de tekdir. 

Türk gününden iki gün önce, 
sergide Yunan günü tes'it edil . 
mişti. O gün merasime iştirak e· 
den Yunanlılar, Yunaıı pavyo • 
nunun açılış gününde yaptıkları 
gibi, merasimden sonra bayrak
lariyle, silahlariyle muntazam 

, bir kıt'a halinde, Türk pavyonu 
na gelmişler, holde Milli Şefi, i
kinci katta Ebedi Şefi selamla . 
mı.şiar, akşam yemeğini sitede 
bizimle beraber yemişlerdi. 

Türk günü, dostlarımız önle . 
rinde mızrakları, bayraklan, sırt 
lannda üniformaları olduğu hal
de ve iki grup halinde sulh mey 
dı..rı.ına geldiler, birinci grupta, 
Ucıumi harbe Amerika ordusun
da iştirak etmiş, Amerika vatan 
daşı Yunanlılar, ikinci grupta, 
Yunan ordusuna mensup Yu· 
nanlılar vardı. Gruplar meydan
da, platformun önünde (sefiri . 
mzile heyetimizin önünde) ön · 
ce, bir geçit yaptılar, sonra plat
forma çıktılar. Orada, oldukça u
zun süren bir gnsteriş yaptılar. 
Hepimiz, herkes ayakta Yunan 
bandosunun çaldığı selam hava
sını dinledik. Merasim . bundan 
sonra başladı. 

Amerikaıllar hayret içinde i

diler. Devletler arasındaki dost
luk tarihin hiç bir devrinde ve 

dünya coğrafyasının hiçbir ye -
rinde, bu kadar halk tabakala -
rma müşterek bir id<al olmamış
tı . 

Amerikadaki, Amerikalı veya 

Yunanlı rumları, arzularına rağ

men kimse, resmi otoriteler bi -
le, sürükleyıp bu meydana ge -

tiremezdi. Bunu bilhassa Ame· 
rikalılar biliyorlardı. Bu çok par 

lak, çok manalı bir tezahür oldu. 
Türk tarihinin milletler dostlu . 

ğuna ve milletler suhüne doğru 
inkişaf eden. bu yeni ve inan -

dırıcı safhalasını, 1939 Nevyork 
dünya sergisinde dünya millet · 

!erinin gözünün önüne, hiç bir 
tezahür bundan daha ifadeli bir 
şekilde koyamazdı. 

Merasim bittikten sonra. b~
ta büyük elçimiz Münir Erte -
gün olduğu halde Türk heyeti, 

bu iki grupun arasında, önce 
Türk sonra Yunan pavyonuna 
gittiler, mızıka çaldı, devlet re

isleri selamlandı ve gece; sitede, 
Tüı:k heyeti tarafından v erilen 

büyük ziyafette, dünya federas -
yonu teşkilı hakkındaki eseriyle 

Amerikanın belli başlı şahsiyet
lerinden biri haline gelen Stre -

it büyük idealini Türkiye 

misali ile anlattı: 
- Buna rüya diyorlar, Lo · 

zanda yeni Türk.iyenin de beş 

seneden fazla yaşayamıyacağmı 
iddia ediyorlardı. O zaman ben 

aksini iddia ettim, bahse girdim 
ve kazandım, şimdi de dünya 

federasyonu teşkili idealinin bir 
rüya olmadığını, gene Türkiye 

ile, Türkiyenin iki fiimullü pak· 
tı ile, Sadaabad ve Baikan pı>kt • 
!arı ile izah ederek bahse giri • 
şebilirim .. ilh .. ilh ... 

Ziyafette, Amerikanın eski 

erkanıharbiye reisi ve mütareke 

yıllarında Türkiyeye gelen A -
merikalı heyetin reisi, gener<ıl 

Harbord da konuştu. Atatürkle 
mülakatını, Atatürkün Umumi 

harpteki ve İstiklal harbindeki 
askeri şahsiyetini, yeni Tifrkiye
yi kuruşunu anlattı. 

* Güne hazırlanırken, bizi mad· 

di malzemeııin ve elemanın az1ı· 

ğı korkutuyordu, manevi kıy • 

metlerimiz her şeyi kurtardı, or

taya, başkalarınınkine hiç ben • 

zcmiyen muazzam bir eser çık· 
tl. 
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- SOLDAN SAl.:A -
1 - Sevdi{liniz gazete . Varol. 
2 - Bir isim • İnanan. 

TiYATROLAR 

3 - (İki kelime birden) Meş
hur sesi güzel bir sinema 
yıldızı. 

CEMAL 
SAHİR 4 - Zaman - Nefiy edatı • Bir 

şehir. 

5 - Sokucu bir hayvan. 
6 - Güzel bir kuş. 

9 Ağustos Çarşamba 

7 - Bır ça>gı - Atılgan • Ate- ŞEYH AHMET 

şin karası. 

8 - Bir göl - Kuvvet. 
9 - Bir çalgı - Taharri etmek. 

10 - Tren yolu - Herkese la -

Operetini Beşiktaş aile parkından 
"başlayarak her tarafta temsil 
edecektir. 

zıı;n. 

11 - T~ • Beyaz bir maden. 
-YUKARIDAN AŞAGIYA -
1 - Meşhur bir şehir halkın

dan . 

5 - Tetkik - Evet. 
6 - Bir nevi elbise. 
7 - Asyada bir yarımada • 

Bir uzuv. 2 - Orada olan - Çamaşırdan 
sonra liızım. 8 - Memnu - İnanmış. 

3 - İnanış meselesi . Kırmı -
zı - Sultan imzası. 

9 - Ensari - Çalışma neticesi. 
10 - Leke • Vermek . 

4 - Atom - İki defa tek.far -
tanırsa büyüğümüz • Atın 
küçüğü. 

11 - '!1emiz ol.ınıyan, saçsız3 

11 - Zaman • Temiz olmıyan, 
Saçsız. 

o. Danizyollan U. Müdürlüğü llanıan 
7 Ağustostan 14 ağustosa kadar 

Muhtelif hatlara kalkan vapurların l•lmlerl, 
k•lklt gUn ve NaUerl ve kelk•c•kları rıhtıml•r 

İ1'1'111 h&tt•H 

l .... IPlll& lıattlM ' 

tın,... ııattıu 

AyYalık 1ıat1111a 

iaınır llrat 1ıattı11a 

- Salı 12 de (Clim.huriyet), 
Perşembe 1% de (Aksu), Pa
zar 16 da (Tarı), Galata rıh· 
turundan. 

- Salı 18 de (Burs!\). Cumarte
si 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 
da (Uğur). Tophane nhtı • 
mındnn. 

- Pazartesi 13 de ve diğer giin
ler 8.45 de (Marakaı,) siste
mi vaımrlardan biri. Cumar • 
te•i ayrıca 13.30 da ve Pazar 
%9 de (Trak), Çarşamba pos
tHı Tophane rıhtımından ve 
diğer postalar Galata nhtı • 
ınmdan. 

- Paıartesl, Çarşamba ve Cu
ma 8-15 de (Trak). Aynca 
Çarşamba ze de (Antaly•), 
Cnmmesi ZO d.e (Bursa), 
(Trak) Galata nhtunmdan, 
diğerleri Tophane rıhtımın

dan. 
- Salı ve Cuma 19 da (Barlın 1, 

Tophane rıhtınıından. 
- Pıu:ar 9 da (Tayyar). Topha

ne rıhtımından. 
- Çarşamba 15 de (Kemal), Cu 

nıartesi 15 de (Saadetı). Sir . 
keci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 10 da (Konya), Cuma 10 
da (Anafart<1). Sirkeci nbtı
mından. 

Nat: Vapur seferleri hakkında her türlü maltbnat qağıda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öfreııillr. 

Galata Acenteliği - Galata rıhtunı Limanları 
Umum Mtidiirlüi!ii binll6ı altında 

Galatı acenteliit - Galata İstanbul mıntaka Liman 
Reisli~ binası altında 

Slrbei Auntellii - Slrked, Yalcu aaloaa. 
(5963) 

42362 

(0133 

Z27ff 

r 
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Yem Radyo mevsiminin yak
,a.şmaoı hasebıle Beyoğiunda 

BAK ER 
mağazaları muduriyeti, büttin 

1939 senesı 

Zenlth Radyoları 

== 
5 
== :;:;: 
= 

== •toku üzerinde tenzilat icra- == 

Kan, Kuvvet, 
§ 

sına karar vermiştir. Stokun = 

iştah Şurubudur ı_~~k_:~:-~:.ind-en e-vvel - istif ... a- i 
F O S F A R S O L : Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah temin J- 1 

Sıhhat Vekiletinin 26 - 11 - 932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir. 

eder, vücuda gençlik ve dinçlik verir. Her eczanede bulunur. Çocuk Hekimi § 
1 Dr. AHMET :: 

TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
TESiS TARiHi 

1 AKKOYUNLU ;;:;: 
Taksim - TalimhaDe Siii 

a;; 
Palaı No. 4 ;!il 

Telefon: 40127 !i .................... !! 
En son modeller üzerinden; ;; 

Kusursuz Elbise 1 
Giymek isteyenler, İstanbulda 

Sultan Hamamında Camcıbaşı 1 
hanında 12 No. da 

Lıvon Pırlak Terzihanesine 1 
müracaat ediniz. Bizzat kendi eU- !!§ 
le dikilir, tediyatta kolaylık gos- = 

·= 

Memleketin 
olduğu 

eski 
en çok 

gazetesi 
sevilen4 

arantın 'Ve okunan gazetesi 
haline de geliyor · 

el 

kadar, 

ilanını iKDAMA 

veren çok kazanır 

MERKEZİ: 

1919 

ANKARA 
terilir. 'E!i!! 

\.•mıııııuuu11uniıoııınıııııuw11U1~ıımıın~mııınııunıııııııııımmııımıuıuınıu111111111ıuuıuı1UBmıwııw•ıınnımmmaımnımnıuıu11u• Minimini yavrunuzun sıh

hatini di;.şünüpüz .. Onlara ç,o
cuk arabalarının krallçesi b
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazı. çeşjd vaniır. Her yer -
den ucuz fiat ve musait şart
larla yalnız, 

HERNEVI MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
bulabilirsiniz. 

BAKER l\IAGAZALARINDA 

, ( ( \ , .. , l fT e1Jr~f adresi: 
:1 1 <. , , 1 t 1 1 

Uınum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET BilOmum ha,aratı 

öldUren 
Bankamızın lstanbul şubesinde tesis ediler 

KATOL 

' E 
'' çok müsait J&rtlarla 'sayın muş1erilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

,.e sıvrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

kullanınız. En mtikemmel ve 
en müessirıdırler. Büyük bak 
kalıye ve eczanelerde bulu -
nur. 

' 
1 lzahaf alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 40250 

Yastık, yatak ve yoFgamarını mutlaka kullanınız. 
Ya.zın •ıca/ı havalarda yorwıırı lıaıını:ııın Hrin tı• 

yıımuıalı kuıtüyü ya•tık ile rahatını temin cd•r-
KuftUyU yorgan, ,ııte ve yastık flatlarında 
mUhlm tenzlllt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir ku,tUyU yastık bu ucuzluğu ispata klfldlr. 

ADRES : lıtanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar ıokak 
KuJtüyü fabrikası 

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

Maarif Matbaası MUdUrlUğUnden : 
14/8/1939 Pazar•esi günü saat ıs de İstanblılda Cağaloğlu ci

varında Cümhurıyet Matbaası karsışındaki Yüksek M~tepler mu
hasıpliği binasında toplanacak olan eksiltme komisyonunda 3614 
Jıra J4 kuruş muhammen bedelli Maarif Matbaasının istrotipi a-

Jyesi inşaatının ikmali işinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Mukavele, eksıltme, Bayındırlık işleri gend, hususi ve fenni 

§artnameleri, proje, ke_~if hulasası ile buna müteferri diğer evrak 
matbaamız muhasebesinde görülebilir. • 

Muvakkat teminat 172 liradır. İstekl.lerin en az (3.000) liralık 
bu i~e b"~zer iş aptığına dair İstanbul vilayetinden eksiltme 
tarihinden t~m sekiz gün evvel almış oldukları mütaahhitlik ve 
ıg;ı9 l ılına ait T.caret Odası vesikalarile komısyona gelmeleri. 

-
Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM )
DAHILıYE MÜTAHASSISI 

Divanyolu 104 

1
1\luaycnehane . aatleri: Paza, 
harıç her gün 2.5 • 6, Salır 
Cuınarte i 12 • 25. lıkaraya 

• Yatak, yenıek ve çalış

ma lldalarile salon takım

ları ve.hasıl her nevi mo -
bı.yaıar. BAKER (ESKİ 

HA YDEN) mağaza:arında 

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

(5652) 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zühre,1 hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 

caddesi Jllo. 43 

l\fuayene: Hergün sabahtan 

ak~ama kadar. Telefon: 23899 

Basıldığı ~·er: Son 'fclgraf Basıın 

e\.'i, Kanuni miimessili \'e Neşri

yat Direktörü: A. N. 

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

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

cağından taliplerin liste ve şartnamesini görmek üzere İstanbul 

Sıhhat Müdürlüğüne ve ihale gününden evvel de teminat mekJ;up

lari!e birlikte Afyon daimi encümen riyasltine müracaatları ilan 
olunur. (5871) 

Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diter iskelelerden 33 kuruştur. 

DAVETiYE---· 
az mevaiai münasebeti le salonlarımızda t~hir ettij,l;im iz SON 

MODA ve ZENGiN cesitlerim;,; vı».,.ek icin C:ılatada 

E OR 
BOylik eİbiıe '\icarethaneıini ziyaret ctme"iİ[z mcnlaatiniz icabıdır. 

KADINLARA 'on moda Mantolar, Pardosüler ve ipekli 
Muşambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Kostüm vd_ Pardesüler 
Huıuıi dairemizde her cinsten eıı iy! yerli ve lngiliz kumaşlarından 

·ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettijtimiz mallar rekabet kabul etmez. T AKSITLE 

mua•elemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada E K S E L s Y O R buyuk elbise 
Ticarethanesi Direktörlüğü 

iKDAM 
Abone Şartları 

Senelilı: 

1 aylık 
3 aylık 
1 • 

DAHİLİ HAl\1C1 

uoo Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 
800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 

1%11 Kr. 
800 K.r. 

TEK SÜTl~i 
SANTİMİ 

Birlnci Sahife 
İkinci Sabile 
Üçüncü Sahile 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 kW'Uf 
Z50 kuruı 
200 kuruş 
100 kurUJ 

50 kurut 
30 kufUJ 

Gazelemi:Qde neşrtfuile

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

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Levazım 

1 :_ isteklisi çıkmadığından 3000 çift erat kundurası yenıden ve 
15 gün müddetle pazarlığa konmuştur. 

2 - Tahmin olunan bedeli 14100 ve ınuvakk;ıt teminatı 1058 ili
radir. 

3 - İseklilerin kanuni_. vesika ve teminat makbuzlarile 18/8/939 
Cuma günü saat 14 de Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han 
ikinci kattakı komisyona gelmeleri. (5949) 

ıı--- TÜRKİYE·-ı 

IZIL Y 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız lçi.u. dikiş mak;nclerinm tamirınde 

vukuf sahibi bir makinıste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler ~ayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak uzere ıiç ay tecrübe mü.cldetile 

anguje edileceık ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple

("in hizn!et ve kifayet vesikalariyle Yeni Postaıhane civarında 

Kızılav hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatım. 

BUGÔN 
KUMBAOASlNA 
PAll4 ATAN 
KOÇUK EL · YA~N 

1 

1 
1 

CEK DEFTERiNE 
IMZAATAH 

t>OYOK EL 
OLACAKTIJl 

·tORK(Y 
rs 

~ANKASI 


