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T E L E F O N: No. 23300 SAYISI H ER YE R DE 3 TELGRAF: İSTANBUL, İKDAM 

Moskova Miizakereleri Hararetlendi 
lngiliz-F ransız-Sovyet görüşmelerinin nekadar devam 
edeceğini şimdiden kestirmek m ümkün değildir 

Molotof. Stra~g, Seeds, Naggiar Çekoslovakya-" SOVYET -JAPON HARBİNİN GÜNDEN 
dün akşam üç saat görüştüler da mühim bir •• • • 

GUNE SIDDETI ARTMAKTADIR 
MEBUSLAR 
GELİYORLAR 

Maarif ve kili ve bazı 
mebusla r dün şehri
mize geldiler. Yakın
da, teftiş dairele ri ne 
gidecekle r. 

Büyük Millet Meclisi evvelki 
gün yaptığı içtimada evvela Ti
caret Vekili Cezmi Erçin, mem
leket ticaretine, sonra da Hari -
ciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu 
Türkiynin harici siyasetine ait 
l:iahat vermişler, müteakiben, 
verılcn bır takrir üzerine Mec -
lisin yaz tatili reye konmuş ve 
ittifakla kabul edilmiştir. Dün -
den itibaren, Meclis, yaz tatiline 
girn>" ş bulunmaktad ır. 

Meclisin tatili üzerine, evvel -
ki akşam, Maarif Vekilimiz Ha -
san Ali Yücel ile meb'uslarımız
dan Recep Peker, Hamza Osman 
Erkan ve daha bazı meb'uslar İs
tanbula hareket etmişler ve dün 
ıabah şehrimize gelmişlerdir. 

Bugün de, diğer bazı meb'us
lar istanbula geleceklerdir. 

Meb'uslarımız, bir müddet İs
tanbulda istirahatten sonra, in -
tlhap dairelerine giderek, mün
tehiblerinin dertlerini, şikayet -
ler'ni, temennllerini dlnJiyecek
lerdir. 

---000--

-Hataydaki 
hudut taşlar ı 
Antakya, 9 (A. A.) - Ekbez 

meydanının bir kilometre şimali 
garbisindeki 312 numaralı hudut 
taşı bugün Ekbez meydanına gi
den Türkiye - Surıye hudutları
nı tesbite memur komisyonu -
muz tarafından kaldırılmıştır. 

Hatay - Suriye hudut taşı yerine 
Türkiye - Suriye hudut taşı ko
nacaktıT. Eski hudut taşları he -
yetimiz tarafından Ankaraya gö 

türülecektir. 

m:ııuıııı ı ı mıııııııu :ıııııııuııı. ııııııııımınıııııııııı ınıııu ııo 
BUGÜN 

2 incide: Peygamberlerin hayatı 
:ı ;1nciide: Atatürk ,e İstiklal 

Harbi 
4 üncüde: 
5 incide : 

6 ıncıda : 

7 incide : 

Hikaye - Sinema 
Atatürkün Savarona
da son 56 günü-Spor

Bu kalbe kelepçe vur
malı! - Teknik köşe 
T;ırihte biiyiik Tiirk 
korsanları 

Çakıcı Efe - Sivas haf 
tası - K an Çanap 

emirname 
Bu, şimdiye kadar yapılan 

en uzun görüşmedir Kıymetli maden ve 
tahvilat milli ban
kaya devredilecek 

"--., ·- ' .. 1 •• "!. • ' • •••• J 

Moskova, 9 (A. A) - Seeds 
N aggiar ve Strang, Molotof ile 
görüşmü.şlerdir. Saat 18 den 
20.15 e kadar devam eden bu 
görüşmelerde Potemkin de ha
zır bulunmuştur. 

Moğol 

sın da 
Mancu ve 

harp 
kıtal arı ara-

İngil:z ve Fransız mümessil -
!eri, hükUmetlerinin son Sovyet 
mukabil tekliflerine verdiği ce
vabı tevdi etmişlerdir. 
Görüşmelerden sonra sorulan 

bir suale cevap veren Strang, bu 
görüşmelere hiçbir renk verme
menin daha münasib olacağını 

söy !emi ştir. 

Gelecek mülakatın tarihi he-
nüz tcsbit edilmemiştir. 

* Moskova, 9 (A.A.) - Molotof, 

' l 

Prag, 9 (A.A.) - Bohemya 
muhtar hükumetinin neşret

tiği bir emiman1eye göre, 
Boheınya ve Moravya hima
ye idaresi tebaasına ait ne 
kadar kıymetli maden, ya -
hancı döviz, esham ve tahvi
lat ve yabancı memleketler -
den alacak para var ise 
hepsi mecburi surette milli 
bankaya satılacak ve devro
lunacaktır. Bu tedbir, yaban-

Japonlar mühim 
• • 

zayıat verıyor-

lar. Fakat •• 
cı miiesse-ielerin Bohcnıya ve 
Moravyadnki şubelerinin em- Paris 9 (Husu.si) - Mogol -
valine de pmil bulunmak _ Man u hududunda cereyan e -
tadır. den harp cıddiyetin; muhafaza 

\:. _ ,6 etm
1
ektedir. Bd~raya gelenlk. h~. -

ber ere g<ire un ve evve ı gun 
(Arkası 3 üncü sayfada) Sovyet Başvekili MOLOTOF M • f • ı• • ı • vuku bulan muharebeler pek . . ---:- ısa lf ngı iZ ~~~e:~v~~71~;:~:·J:;:~e1!~~~~~ 

V a z ı y et V a h ı m d ı r askeri heyeti :?.:F.::Z?.~F~::~ 
Fransa Hariciye Nazırı Polonya'yıllzmirdenşehrimizegel- bütün gayretlerine rağmen ağır 

zayiat vermekten kurtulama -

bir tecavüz karşısında yalnız hı- di _ve Londraya döndü mış1ardır. 
Izmir, 29 (A. A.) - General Harp bütün şiddetile devam 

rakmıyacaklarını tekrar etti Lundun ri'.~.etindeki İngiliz as- etmektedir. Siyasi mahfeller har 

' 
devam ediy or 

Sovyet top çulan 

" "'. .... '"' .... ,., .. ... 
Bone, vaziyeti vahim 
görmekle beraber is

tikbalden emin 

Polonya istiklaline ve hakları
na karşı bir tecavüz vukuunda 
darbı mesel haline gelmiş olan 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

kerl heyetı dun Kocatepe diströ- bin birdenbire büyümesi tehli -
yeri ile Çanakkaleden İzmir kesi karşısında vaz'.yetin veha- ı• 1 H • • N 
sahillerJıe gelmiştir. Heyet müs metmetıe.nkiteidşaır· rleetr.etmekte endişe iz- . ta ya arıcıye azırı 
tahkem mevki komutanı, vali ve 1 

.. "' • "' .. "' - ..... 
Londra, 9 (A.A.) - .Sunday 

Times> gazetesine beyanatta bu
lunan Fransız Harıciye Nazırı 

Bonnet demiştir ki: 

"'"""' '. ;· '"'-' """'.' """~"'""''·Bugün Bars el onda 
#öiil-----~ ... 
Milli Küme 

cFransa ile İngilterenin vazi - '------------ • • 

Beşı taş-Demırspor1Kont Cianonun, General Fran
ber ab ere kaldılar ko ile yapacağı görüşmeler 

Parls, 9 (A.A.) - İtalya Ha -
rlclye Nazırı Kont Ciano yarın 

Barse lana varacak ve merasim -
le karşılanacaktır. Kont Ciano 

Kral 13 üncü Alfansun Hususi 
malikanesi olan Pedrolp sara -
yında misafir edilecektir. 

fesi yalnız imparatorluklarının 
tamamiyet ve istiklalini koru -
mak değil, aynı zamanda dünya 
emniyetini muayyen bir hadde 
idame etmektir. Fransa ile İngil
tere arasındaki münasebetlerin 
şimdikinden daha iyi olması 

mümkün değildir. Bir çok sene
lerdenber! iki memleket arasın-
daki münasebetler pek dostane 
idi. Fakat bilhassa bir seneden -
beri aumızdaki dostluk siyasi. 
·askeri, iktısadi ve diğer sahalar
da sıkı bir işbirliğine lstlnıı,t etti
rilmiştir.• 

Nazır Polonya hakkında da 
şunları söylemiştir: 

. sarih ve vazih olan vaziyeti
mizi anlamak için Başvekil Da
ladye'nin 13 Nisanda söylediği 
nutku ve benim 9 Hazirandaki 
beyanatımı hatırlamak kafidir. 
Fransa ile Polonya hayati men -
faatlerine dokunabiJecek olan 
her türlü tehdide karşı, bu teh -
dit gerek doğrudan doğruya ge -
rekse bilvasıta yapılsın, biribir
lerini derhal ve doğrudan doğru
ya garanti etmektedirler. 

(Arko.n 3 üncü sııyfııdıı) 

Dünkü Başiktaş Demirspor maçından bir intiba 
[Spor hareketlelerinin laf•ilalı oe rHiml•ri S inı;i ea~famıztlatlır J 

(Arkası 3 imı-ü sayfada) 

Bir Pazar bileti 
Milli bir müessesemiz şehrin &üuI bir köşeıJııde bir kazino ve 

bir plaj açtı. Bunun iç.in vapurlu, yemekli, plajlı biletler yaptı. Bi
letler in üstünde her gün muteber olduğuna dair kayıtlar vardır. 
Geçen pazar bu bileti alan bir do slumuz vapuru sağ salim anlattık
tan sonra plajın lokantasında şu cevabı alıyor: 

- Bu biletler pazar günü mu teber değildir, 
Dostumuz hayret içinde: 
- Nasıl olur? Ben bu bileti bugün aldım ve vapurla bugün gel

diın. Biletin üstünde de her gün kaydı var ..• 
- Evçt, her gün ... Yalnız pazarları müstesna. Pazar bileti değil!. 
Oraya, gene bu kombine bil etle gelenler yemek için ayrı pa

ra verdikleri halde yalnız dostıı muz hakkını dinletiyor; kabnl 
ettiriyor. 

Yeni bir ticaret teşebbüsüne &irerklen halka vadettiğimizin 
en büyük ziyanları bile göze alarak vermeliyiz ki, itimat telkin 
edebilelim. İş ancak bu itimadla muvaffak olur. • 



SAYFA t 

' ,,, .. ... - • .. ... ... .... '" 

İSANIN HAYATI 
İsa, beni ne için hırsız gibi yaka

lıyorsunuz diye bağırd1 
- 53-

Fakat İsa onların müdahalesi
ne meydan bırakmadan silahlı 
askerlere: 

- Kimi arıyorsunuz? .. 

Diye sordu. Onlar da: 

- N asıralı İsayı .. 

Cevabını verdiler. Isa: 

- Ben, ara<l;.ğınız adamım .. 
Dedi. 

Bu sözü söyler söylemez onu 
yakalamağa gelenler yüzükoyun 
yere düştüler. Ben bunu bir mu 
clze sandım. İçimden ona el 
süremiyecekler, dedim. Şaklrd -
ler de arkasında yer almışlar ve 
gözlerini üzerine dikmişlerdi. !
sanın sesi tekrar yükseldi: 

- Beni niçin bir hırsız gibi ya 
kalıyorsunuz. Her gün mabette 
talim vazifemi yaparken görür
dünüz. Orada neden yakalama • 
dınız. Size mukavemet etmiye -
ceğim. Fakat bu adamları yol • 
larında devamda serbest bıra -
kın. 

nl gösterdi. 

Ve böyle söyllyerek müridlerl
Bunun üzerine herkes İsanın 

kurtulmak için bir mucize gös -
termiyeceğine inandılar. Piyer, 
mantosu altına sakladığı kilici -
nı çekU ve başkahinin uşağı 

(Ma1Küs) bir kulağını kesti. İsa 
ona: cKılıcını kınına koy, dedi. 
Tanrının bana uzattığı tası son 
yudumuna kadar içmeliyim.• 

Sonra elini sanki bir dostu i -
miş gibi Malküs'ün kulağına u -
zattı ve kulağını iyi etti. Bu ha -
diseden o kadar şaşırmışlardı ki 
kılıcını çeken Piyere kimse bir 
fenalık yapmağ:ı düşünmedi. 

Askerler İsayı önlerine kattı -
lar. İtekaka götürdüler. 

Meryem sabırsızlık ve derin 
bir elem içinde sordu: 

- Nereye götürdüler? 
- Bilmiyorum, ben, belki ta -

Arkasına giydiği entarinin ü -
zer•nden kuşağını sıkarak evden 
çıktı. Ötekiler de iltihak ettiler. 
Böylece başkahinin konağına ge
Jıyorlardı ki oradan İsayı üç ke
re inkar ettikten sonra kaçan 
Betrosla karşılaştılar. 

Betros bütün gördüklerını on 
!ara anlattı. 

Meryem. başkahinin konağı -
nın önüne gitmek, orada sabaha 
kadar beklemek ve İsayı h~ de
ğilse çıkarılırken görmek istiyor 
du. Oraya döndükleri zaman ko
nağın bütün ışıklarının söndü -
rülmüş olduğunu gördüler. 
Şu halde İsayı götürmüşler • 

dir. 
Nereye? 

Bunu Betros orada nöbetçiler
den duymuştu. İsa buradaki mu

hakemeden sonra asıl resmi baş

kıihin olan Kaiyakanın nezdin

dekl bü ·ük muhakemeye ve yet 

miş kişinin içtima halinde bek -

!edikleri Sanhedrin meclisine 

götürülecekti. 

Konaktaki ışıkların söndürül

müş olmasına bakılırsa götürül

müştü ... 

Üsküdar 
dıköyün 

(Arkası var) 

ve ka. 
• 

cıvarı 

Yeni limanda kömür 
depolar yeri 

Belediye imar müdürlüğü, şe
hir mütehassısının verdiği di -
rektif dairesinde, Kadıköy ve tl's 
küdar cihetinin imar plıi nını ha
zırlamaktadır. 

On birinci Yerli 
mallar sergisi 
Hazırlıklar ilerliyor, 
bu yıl Lunapark yok 

On birinci yerli mallar sergisi 
hazırlıkları çok ilerelmiş, birçok 
pavyonların inşasına hız veril -
m•ştlr. Dekoratörlerden mürek
kep bir heyetin nezareti altında 
yapılmakta olan pavyonlar bu 
sene serginin en büyük hususi -
yetlerinden birini teşkil edecek
tir. 

Sergiye iştirak için müracaat 
edenlerin savısı pek çoğalmış ve 
pavyon yerleri azalmıştır. 

On birinci yerli mallar sergi -
sinde satış yapmak istiyen.ere 
<ergi planının arkasında bir yer 
tahsis edilmiştir. Satış ancak 
serg•nin bu kısmında ve büçük 
müesseseler arasında yapılacak
tır. 

Sergi gazinosu için şimdiye ka
dar yapılan bütün müracaatlar 
tetkik edilmiş ve henüz matluba 
muvafık bir teklif görülmemiş -
tir. Gazino meselesi bu sene tan
zim edilecek, sergiyi gezenlerin 
istirahatlerine mahsus temiz ve 
sıhhi bir gazino kurulaeaktır. 

Sergide kurulması düşünülen 
Lunapark için yapılan beş mü -
racaatin hepsi de reddedilmiştir. 
Buna sebep Lunapark müessis • 
!erinin sergiyi bayram yerine çe
viren oyuncakları muhtevi bi -
rer liste tanzim edip komiteye 
vermeleridir. Asri icaplara uy -
gun bir Lunapark kurulmazsa 
bu sene sergide Lunapark kurul
mıyacaktır. 

• Feribot seyrı 

seferleri 

Sirkecide bir dalga
kıran yapılacak 

Haydarpaşa ile Sirkeci arasın
da işletilmesi kararlaştırılan fe
ribot için hazırlıklara başlan -
mıştır. İskelelerin inşası bugün
lerde ihale edilecektir. 

Feribot tahmil, tahliye esna -
sında bir kazaya meydan .,.erme
mek için Sirkecide bir dalga kı -
ran yapılacaktır. Bu tesisat için 
4 milyon 300.000 lira tahsisat ay
rılmıştır. Feribot bugünlerde Av 
rupaya ısmarlanacaktır. Ayn -
lan tahsisatın 1,800.000 lirası 

3525 sayılı kanunla tasdik edilen 
anlaşma mucibince açılan kre -
diden, 2.500.000 lirası 3628 sayılı 
kanunun beşinci maddesi muci
bince çıkarılacak bonolar hası

lından temin olunacaktır. 

İKDAM 

··························ı • • 
: Haklı Deöll mi? : • • • • 
5 Bir tabldot 5 • • 
5 nıeselesi 5 • • • • 
: Dün bir arkadaş anlattı: : 
: •- Evvelki akşam, beledi- : 
: ye lokantasına gitt:k. Üç ar- : 
: kadaştık. Parasını vererek : 
: birer karne aldık ve bir ma . : 
: sanın başına geçip oturduk. : 
: «Servis yapan kız, tabldo - : 
• b"'' ki''. • tun ırıncı yeme erını ge - • 
• . d' dik İki . k1 .• l • tır ı .. ye . ncı yeme · erı • 
: istedik. Servöz mutfağa gi - : 
: dip geldikten sorun, : • • • • •- ikinci yemekten kalma- • • • • nııs.. isterseniz size ikiser ııi- • • • • 13\' get:reyim, dedi. •, • • • •Biz, ha:vrette kaldık. Bu • • • • 
• ne hi<:iın i~ti? Eğer yenıek : 

{: kalnıanıı~sa, bize 1,\İçin önce • • • 
/

: söylemediler? Niç'.n karne :ı 
: \'erdiler \ ..... hiç olnıazsa, ni - : 

1: çin servöz bize ma,aya otur - : 
j: duğumuz zaman yemek kal - : 
: madığmı söylemedi. : 

1

: •Tabii, yapaeak bir şey : 
: yoktu. İkişer pilav yiyip çık- : 
: tık. ~c 
: •Bir belediye müesscsesiıı- : 1 
: de şu halin vukuuna bala hay : 
: ret etmekteyim.. : 

1 : Arkadaşımızın bu hayreti, : 
: yerinde ve, : 
• • : Hakh değil mi ? : 
• • 
: İKDAM: : • • 
: Bu sütun, karilerimi:e.in şı - 1 
: kiıyetlerine t.ıhsis edilmiş bu- : J 

: lunmaktadır. Gönderilen : 
: haklı şikayet mektupları, bu : 
: sütunda sırasile dercedil - : 
: mck!edir. : • • •••••••••••••••••••••••••• : ...... - .............. : 
ı KÜÇÜK HABERLER : 
:.. ................ - .. : * Kadıköy Halkevinin te -

mel atma merasimi bugün saat 
on sekiz buçukta va!' ve bele -
diye reisi Lutfi Kırdar tarafın
dan yapılacaktır. 

* Ekalliyet mektepleri önü -
müzdeki ders yılından itibaren 
yazı dersler:ni ayrı bir program 
olarak tatbik edecekler ve bu 
derse saat tahsis edeceklerdir. * Maarif Vekaleti bütün hu
susi mekteplere bir tamim gön
dermiş, sözlü imtihana g:rmesi 
karar altına alınan talebelerin 
adları, mektep numaraları sınıf
ları, hangi derslerden sözlü im
tihana girecekleri ve muallimler 
mecl:sinin kararları gibi husus
ları bir liste halinde vekalete 
bildırmelerini istemiştır. 

* Sarıyer mıntakası ılkmek
teplerinin sergisi Sarıyerdeki 

14 üncü mektepte açılmıştır. 

Unkapanı ile 
Enıinönü arası 

Belediye 500 bina 
istimlak edecek 

Belediye istimlak müdürlüğü, 
Eminönü ile Unkapanı arasında, 
ilk partide istimlak edilecek bi
naların yerlerini gösterir bir ha
rita hazırlamıştır. Balıkhanenin 

arkasından itibaren Çukurhana 
kadar devam eden saha dahilin
de istimlak edilecek binaların 

mikdarı 500 küsurdur. Şimdilik 
yalnız mahalle ıçinden Unkapa
nına kadar uzatılacak ana cad -
denin güzergahı üzerindeki bi -
nalar istimlak edllmekted•r. 

Sahili takiben Unkapanına u
zatıbcak caade üzerindek· bina
lar daha sonra istimlak edilecek
tir. Belediye, b•rinci parti istim
laklere sarfed>lmek üzere 5 mil 
yon liraya mahsuben Belıxliye

ler Bankasından 160 bin lira çek· 
miştir. Bu ayın sonuna kadar da
ha 240 bin lira çekilecektir. Ay
ni maksatla Eylul içinde de 500 
bin lira çekilecektir. Bu sw·etle 
Bankadan çekilecek para, müte· 
tedavil sermaye olarak kulla -
nılacak ve istimlaki biten saha -
lar kısmen yola kalb kısmen de 
arsa halinde satıldıktan sonra te
min edilecek para ile yeni saha -
lar istimlak edilecektir. 

---<lm•---

Sahir meclisi toplantısı 
' Belediyenin belediyeler ban -

kasından aldığı beş milyonluk is 
tikraza karşı gösterilecek garan
ti ile Tünel, Tramvay ve Elek -
trik işletmelerinin Mayıs sonuna 
kadar devam edecek olan büt -
çesinl tetkik etmek üzere. şehir 
meclisi gelecek ay ortalarında 

fevkalade bir toplantıya çağırı

lacaktır. 

Barem kanununnn metni 
resmi gazete ile neşredildi 

Devlet memurları aylıklarının 1 

tevhidi ve teadülüne dair kanun 
resmi gazetede neşredilmiştir. 

Maliye Vekaleti kanunun tat
bikatını kolaylaştıracak izahna
meyi hazırlamaktadır. Bu kanun 
mucibince emsali hasıllarının art 
masından ve derecelerin ilgasın
dan dolayı tediyesi icabeden faz
lalarla ücretler ve verilecek 
muvakkat tazminat ve yapıla -
cak derece intibakı ve bunun ne 
ticesi olarak tenzili lazım gelen 
farkların kesilmesi bir Eylül ta -
rihinden başlıyacaktır. 

şeklinde tanzim edilecektır. 

nımazlar diye meşale taşıyan u • 
şakların ~raslha karışarak onla
rı bir müddet takip ettim. Fakat 
biraz sonra beni farkettller. Ya· 
kalamak istediler ve yakaladı -
lardı.. fakat kendimi kurtardım. 
Yırtılan entarim ellerinde kal -
dı ve ben çıplak bir halde evle -
rin damları üzerinden atlıya at
lıya buraya geldim. Piyer, Jan, 
Jak ve bütün diğer şaklrdler 

korktular. İsayı bırakıp kaçtı -
!ar. Yalnız onlar değil.. ben de .. 
ben de kaçtım. 

Mark tekrar çocuk gibi ağla -
mağa başladı. 

Ağustos sonunda şehrin bu 
semtlerine ait pian da ikmal edi
lecektir Yeni plil.nda liman Hay
darpaşa ile Salacak arasında o
lacaktır. Kömür depolarının da 
limana yakın bir mıntakada bu
lunması zaruri görüldüğünden 

plan iızerinde bunların yerleri 
de tesbit edilmektedir. Mütehas
sıs depoların Harem iskelesinden 
itibaren Selimiyeden Karacaah
mede kadar uzanan iki hattı ma
il üzerinde yapılmasını ileri sür
müşse de bu fikir bazı makam -
!arca kabıli tatbik görülmemiş 

ve bu yüzden geri alınmıştır. 
Yen• l•man civarında kömür 

depolarının kurulacağı mevkii, 

Taksim su hazinesinin yıkı
' tıp yıkılmayacağı belli değil 

* Eminönü meydanının tan -
zimine ait keşifname dün vali 
Lutfi Kırdar tarafından tetkik 
edilmiştir. İlk olarak meydan 
asfaltı yapılacak ve köprünün 
iki tarafındaki Adalar birer park 

* D!lnizyolları umum mti -
dürlüğü buııün Tophanede ta -
miratı biten yeni binasına taşı -
nacaktır. * Doktor muallim _Hıü.ız Ce
mal mesleki tetkikat için Avru
pa ve Amerikaya müteveccihen 
hareket etmiştir. 

- Hiç değilse uşaklardan ol • 
sun nereye götürüldüğünü duy -
madın mı? 

- Galiba ihtiyar kahin Han -
nan'ın konağına götürdüler. O
radan da başkiıhin Kayıfanın 

nezd•ne sevkedeceklermiş. Me -
şale taşıyanlardan duydum. 

Meryem azimkiır adımlarla ka 
pıya doğru yürüdü: 

- Ben gidiyorum .. ded•. Be -
nimle beraber gelecek olan var 

mı? 

l\lağdalalı Meryem yerınden 

fırladı: 

Markın annesi: 
_ Ben de geliyorum .. dedi. 
- Gitmeniz neye yarar, dedi. 

Onu kurtarmak için elimizden 
b•r şey gelmez ki ... 

Meryem: 
- Ben olğumu uzaktan olsun 

görmek istiyorum. Gelmek lste
m\'len burada kalsın. 

l\lark ta ayağa sıçrıyarak kalk 

tı. 

- Evet.. evet .. dedi. Meryemın 
hakkı var. İsa onların, düşman • 
!arın ellerinde yapayalnızdır. 

Bız mümkün olduğu kadar onun 
yakınında bulunmalıyız. Ben 
size yol göstereceğim. 

jantıncıe \""' I" M 

,, 

tesbit etmek henüz mümkün ola-
mamıştır. 

Muhittin Ustun dağ Is tan-
bula geldi 

Haklarında açılan dava neti -
cesinde beraet kararı alan eski 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi 

Muhittin Üstündağ ve arkadaş -
lan bu sabahki ekspresle şehri.-
mize gelmişlerdir 

TAKVİM • 1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel Haziran 

22 27 
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Taksimdeki su haznesinin yı -
kılıp }'lkılmıyacağı hakkında he 
nüz kat'i bir karar verilmiş de -
ğildir. Maarif Vekaletinin tensi
bile teşekkül eden komisyon ha
zinenin eski eserlerden olduğuna 
ait bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor yakında Vekalete gönderi
lecektir. 

Şehircilik mütehassısı Prost 
haznenin kaldırılmasına taraf -
tardır. Maarif Vekaleti henüz ni
hai kararını vermemiştir. 
Mütehassıs heyetinin raporu 

Vekaletçe tetkik edilecek ve son 
ra dahiliye Vekaletile temaslar
da bulunacaktır. 

Türk okutma korumu yıllık 
heyeti umumiye ictimai 
Türk okutma kurumu, yıllık 

heyeti umumiye toplantısını, 

dün, Darüşşafaka lisesinde yap
mıştır. 

Dünkü kongrede. bir yıllık he 
sap hülasası ve murakıpler ra -
poru gözden geçirilerek kabul e
dilmiş, bir yıllık mesai ve tedris 
müzakere olunmuş, mektebin 
939 - 940 ders senesi bütçesi mü
zakere ve kabul edilmiş, yeni i

dare heyeti seçimi yapılmıştır. 

( 
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BiRAZ DA MiZAH 

·B•z•t•l•r· 

.. 
• 

Abla hadi para ver de çukulata almağa 
der beni ... Komşunun oğlu geldi ... 

] 

gön• 

iN... dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

Duvardan ceketi 
çalan sabıkalı 

Suç sabit görülerek 
dört buçuk ay hapse 

mahkum oldu 
Talat ısminde bir boyacı, dUn 

sabah, Unkapanında cadde üze
rinde bir dükkanı boyarken, ce
ket•ni çıkararak duvara asmış -
tır. Talıi.tın tam işe daldığı bir 
sırada, gafil bir zamanını kollı • 
yarak sabıkalılardan Hasan, u -
su! usul yaklaşmış, ceketi ya -
va~ça duvardan alıp koltuğunun 
altına sıkıştırmış ve vürümcğe 
başlamıştır Bu sırada Talatın 

gözü durnra ilismiş, ceketıni gö
remeyince etrafına bakınmış, bi
risinin, kendi ceketi koltuğu al -
tında uzaklaştığını görmüştür. 

Ceketle beraber yakalanan bu a 
damın, sabıkalı hırsızlardan Ha
san olduğu anlaşılmıştır. 

Hasan, dün, hazırlanan zabıt

la Sultanahnıet birinci sulhceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Hakim Reşit, Hasanın suçunu 
sabit görmüş. sabıkalarını da göz 
önüne alarak dört buçuk ay hap 
se mahkum etmiştir. Hasan, 
3005 numaralı meşhut suçlar mu 
hakeme usulü kanununun mad
dei mahsusasına tevfikan der -
hal tevkif edilmiştir. 

Cüzdan çalan yanktseci 
Tevkif edildi 

Ali adında biri Tahtakalede 
dolaşırken, yanına birisi yaklaş -
mış ve cebinden, içinde 640 ku -
ruş bulunan cüzdanını çekmiş -
_tir. Ali bunun farkına varmış, 

yakalamak istemiş, fakat, me~ -
hu! şahıs kaçmağa başlamıştır. 
Ali de peşine düşerek koşmuş, 

oradan geçmekte olan mahalle 
bekçisi de yankesicinin peşine ta
kılmış. biraz ileride yetişmiştir. 

Sonradan, sabıkalı yankesici
lerden Haydar olduğu anlaşılan 
bu şahıs, bekçiye bir bıçak çek

miş, fakat, yaralamasına mey -
dan verilmeden yakalanmış ve 
bıçak elinden alınmıştır. 

Sabıkalı Haydar, bekçiye de 
bıçak çektiği için, dün, asliye ü
çüncü ceza mahkemes'nde veril
miş. muhakemesine başlanmış -

tır. 

Haydar, mahkemede, suçunu 
inkar etmiş, fakat, şahitler, cüz
danı çarptığını ve bekçiye bıçak 
çektiğini söylemişlerdir. 

Mahkeme. bı~ağın memnun si
lahlardan olup olmadığının tet
kik için müddeiumumilnğe mü
zekkere yazılmasına ve Hayda -
rın tevkifile muhakemesinin mev 
kufen devamına karar vermiş, 

muhakeme başka güne bırakıl -
mıştır. 

---<00,0---

On üç yaşında 
bir çocuk 

Bindiği bisikletten 
düştü, ağır su~ette 

yaralandı 
Beşiktaşta Fırın sokağında 22 

numaralı evde oturan 13 ya -
şında Abdülkadir dün bisiklete 
binerek Yıldız caddesinde sü • 
ratle gitmeğe başlamıştır. Za • 
vallı çocuk, bir aralık muvazene 
sini kaybetmiş, feci şekilde yere 
yuvarlanmıştır. Bu düşüş neti • 
cesinde, Abdülkadir başından, 

kolundan 've ayağından yaralan
mıştır. Yaralı çocuk, ifade vere
miyecek bir halde, Beyoğlu has
tanesine kaldırılarak tedavi al • 
tına alınmıştır. 

Metresi kabul etmeyince 
rezalet çıkardı 

Kemal isminde birisi, evvelki 
gece kafayı tütsüledikten sonra, 
Fatihte, Muratpaşa mahallesin • 
de oturan metresi Ayşenin evine 
gitmiştir. Ayşe, vakit geç, Kemal 
de sarhoş olduğu için aldırış e
dip kapıyı açmamış, Ke -

--- • 
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ita/yan 

manevraları 
Şarki Akdenizde bu sıralard 

İtalya filosunun yapacağı ma 
nenalara daiı haberler geliyor 

Bu hadise mihver politikası • 
nın bir tezahürüdür. İtalya si
yaseti, Almanyanın şarka doğ
ru politika'ı ve hareketlerilo, 
müstemleke davaları, istekleri 

istikametine göre bir seyir takip 
ediyor. Garbi Akdenizde gene • 
ral Franko'nun İspanya faşist • 
)erine reislik ve kumandanlık 

ederek, dahili harbi kazanma . 
sında, cüınhuriyetçileri devir -
mesind~ nazi Almanya ve fa • 
şist İtalya mühim bir amil ol • 
nıuşJardı. Bu suretle Akdenizi.n 
garbinde kendilerine İspanyayı 
müttefik olarak hazırlamak, İs -
panyaya ait adaları bahri üsler 
halinde kullanmak, Cebclütta • 
rık boğazını elde ederek, harp 
zamanı kapatarak çıkacak bir 
harpte, demokrat devletleri mağ 
hip etmek istemektedirler. 

••• 
İtalyanların Arnavutluğu iş

gallerinden ve Balkanlarda yer
leşmek, genişlemek arzularını 
hakikat hale getirmek çarelerini 
aramağa başlamalarından son -
ra, şarki Akdenizde dahi faali • 
yete geçmek istedikleri görülü
yoı'. Akdenizin şark havzasın • 
daki İtalyan bahri ınanevrala • 
Tının gayesi budur. 

Totaliterlerin Arnavutlukta 
yaptıkları işgal ve istila hare • 
ketlerile Balkanlara hulfil ve 
nüfuz etmeleri, onlar için yegiı • 
ne bir hedef olarak telakki edil
miyor. 

Berlin ve Bari, Roma 
radyolarının, Filistin, Suriye gi
gi Arap memleketleri halkına 
durmadan propaganda beyana • 
tını, nutuklarını neşretmeleri, 
bu memleketlerdeki muhtelif 
tahrikleri, İngiltere • Fransa . 
nııı aleyhlerine tevcih edilmiş
tir. 

Di&'er taraftan İtalyanların 
Libya veya Trablusgarp ve Bin
gazi müstemlekelerinde, Mısır 
ve Tunus hudutlarında, yaptık
ları askeri hazırlıklar ve tnhşi • 
dat devam ediyor. Alınan er • 
kanı harbiye reisinin, yüksek 
rütbedeki kumandanlarının Af
rikada yaptıkları teftisler de 
manalıdır. • 

••• 
İtalya donanmasının şarki Ak 

denizde yapacağı manevralar 

mihver devletlerinin geçen ay • 

danberi bu sahadaki hareketle • 

rini ve faaliyetlerini sıklaştır • 

dıklarını, kuvvetlendirmek is • 

tediklerini , ispat eyler. İtnl)a 

erkanıharbiye reisi l\lareşal 

Badoglio bir müddet evvel Ar • 

navutluğa gelerek, teftişlerde 
bulunmuştu. 

İtalya gazetelerinin, Fransa -

İngiltere, ittifakından sonra Mı
sır hükı1metinin teşriki mesaisi

ne yaptıkları itirazlar, boş \'e 

beyhude tehditler, Bal.kanlara a 

it neşriyatları sıralarında, şark 

Akdenizdeki manevralar, bir niı 

mayiş, bu denizde ve bilhassa 

Akdenizin şark kısmında hayati 

ve ehemmiyetli müttefikleri bu

lunan İngiltere ve Fransaya 
karşıdır. 

İngiltere ve Fransa hükumet

lerinin, askerleri ve bahri ma • 

kanılarının, alakada! diğer hü • 

kumctlerle birlikte mevzuu ba

his bahri nümayiş münasebeti

le iktıza eden tedbirleri almış, 

mukabeleye hazırlanmış bir hal 

de bulundukları ise, şüphe edi

Ienıiyecek bir hakikattir, diye • 
biliriz. 

mal de, bağırıp çağırarak rezalet 
çıkarmıştır. 

Kemal yakalanarak dün Su! • 
tanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilmiş, hakim Reşit, 
Kemali, sarhoşluktan, bir gün 
hapse mahkum etmiştir. 
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Er z u_r_u_m_k_o_ng resi Bükreş büyük elçimizi Fransa Suriye 
13 gün teehhürle miktarı kafi itimatnamesini verdi 

murahhas temin olunabildi 
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Benim, azlolunduğuma ve her 
türlü avakibe mahkum bulundu
ğuma şüphe yoktur. Benim ile 

alenen teşriki mesai etmek, a~· ni 

avakibi şimdiden kabul etmek -
tir. Bundan başka, mevzuu bah
seltiğimiz vaziyetin talep etti • 
ği adamım, diğer birçok noktai 
nazadardan dahi, mutlaka be • 
nim şahsım olabileceği gibi, bir 

iddia mevcut dej;•ildir. Yalnız, 

her halde, bu memleket evladın· 

dan birinin ortaya atılması za • 

nıri olmuştur. Bundan baska bir 

arkadaşı dahi diişünmek müm

kiindür. Yeter ki o arkadaş, bu

günkü vaziyetin kendisinden ta

lep ettiği tarzda harekete mu -

vafakat etsin! • dedint. 

Bu beyanat ve izahattan son· 

ra, sümmettedarik karar vermek 

muvafık olamıyacağından bir 

müddet diişünmek ve hususi mü 

davelei efkfir ,ede.bilmek ;çin, 

müzakereye hitam verdiğimi, 

beyan ettim. 

Tekrar içtima ettiğimizde; işin 

başında, benim, devam etmemi 

ve kendilerinin bana muin ve 

zahir olacaklarını beyan ettiler. 

Yalnız bir arkadaş, Miinir Bey, 

ciddi mazeretine binaen bir za

man için kendisinin fili vazife • 

den affini rica etti. Ben, şeklen, 

vazife ve askerlllı:ten istifa ettik· 

ten sonra tıpkı şimdiye kada:r ol· 
doğu gibi mafevk kumandan i • 

misim gibi emirlerimin ifası, 

muvaffakiyeti için, şartı esasi ol

duğunu zikrettim. Bu cihet, ta

mamen, tasvip ve tasdik olun • 
duldan sonra i~timaa nihayet 
verildi. 

Efendileı; İstanbulda, Erkanı
harbiyei Umumiye Riyaseti ma

kamında, yekdiğerine halef, se
lef olan Cevat ve Fevzi Paşa • 
!ardan, İstizahatı Sulhiye Ko • 

misyonunda çalışan İsmet Bey
den başlıyarak Erzuruma gelin· 

ciye kadar, her yerde temas ve 

münasebette bulunduğum ku • 

mandan, zabit ve her türlü rical 

ve zevat ile burada, Erzurumda, 

yaptığım gibi miizakereln ve 

anlaşmalar yapmıştım. Bundaki 

fayda takdir buyunılur. 

Erzuruma muvasalatımın ilk 

günlerinde, Erzurum Kongresi -

nin in'ikadını temin için iltiha

n tedabir ile iştigale ehemmiyet 

verildi. 

Efendiler, Vilayah Şarkiye 

Müdafaai Hukuku Milliye Cemi

yetinin, 3 Mart 1919 tarihinde, 

bir heyeti faale viicude getir • 

mek suretile t~ekkül etmiş olan 

Erzurum şubesi, Trabzon ile de 

anlaşarak 1919 senesi Temmu • 

~unun onuncu günii ErzuTum -

da birer vilayatı Şarkiye Kongre

si aktine teşebbiis etti. Benim 

heniiz Amasyada bulunduğum 

tarihlerde. Haziran içinde, şark 

vilayetlerine murahhas gönder

meleri için teklif ve davette de 

bulundu. Vilayetlerden murah

has celbi için o tarihten itiba • 

ren, benim Erzuruma mu~asaJa .. 

lıma kadar ve ondan sonra da, 

bu hususta fevkalade sarfı gay • 

ret etti. 

Fakat, o günlerin ıeraiti için • 

de böyle bir nıak adın teminin

deki mü~;iJatın bii:vüklüğü sü

huletle takdir olunur. Kongre • 
nin ycvıni içtjmaı olan .10 Tem
muz t.ıkarriip ett,;,i halde, ,.;ıa. 

yetlerdcn icap eden murahlıas • 

lar intihap ve izam olunmuyor .. 

•u. 

Halbuki, bu kongrenin aklini 
temin etmek artık pek mühim 
olmuştu. Bu sebeple, tarafımız
dan da ciddi teşebbüsat alınmak 
icap etti. 

Vilayetlerin her birine aleni 

iş'aratta bulunmakla beraber, 

bir taraftan da şifre tnlgraflarla 

valilere, kumandanlara icabı gi

bi tebligatta bulunuldu. Nihayet 
on üç gün teahhurla miktarı kiı

fi murahha1 celp "e cem'ine mu 
nffakiyet hasıl oldu. 

Efendiler, faaliyeti milliyeye 
ordu mensuplarının muzahercti 
ve askeri ve milli faaliyeti hem· 
ahenk kılmak hususu, mühimdi. 

Trabzondaki fırka, vekaletle 

idare olunuyordu. Asıl kunıan -
danı Halit Bey Bayburtta muh -
tefi idi. Halit Beyi iki noktai na
zardan ihtifag8hından çıkarmak 

lciznndı. Diri ve en mühimmi, İs .. 
tanbula davetin ve davete ademi 
icabetin korkulacak, ihtifa edile
cek mahiyette olmadığını mil -

lele ve bilhassa ordu mensupla

rına göstererek kuvvei manevi • 
yeyi yükseltmek icap ediyordu. 

Diğer sebep, sahilde mühim bir 

nokta elan Trabzona haricin bir 
tasall6tu vukuunda oradaki hr
kanın lıaşında ateşin bir kuman 
dan bulundurmak muvafık idi. 

Binaenaleyh, Halit Beyi Erzu· 
ruma celbettirdim, kendisine biz 
zat talimatı mahsusa verdikten 
sonra icabında, derhal hrkasının 
başına geçmek iizere Maçkada 
bulunması için emir verdirdim, 

Biz bu işlerle meşgul olurken, 
bir taraftan da İstanbulda Har
biye Nezareti makamında bulu -
nan Ferit Paşanın ve padişahın, 
İstanbula avdetimi temin için 
temadi eden iğfalkar telgrafla -
rma da birer suretle cevap ver
mekle, izaai viıkte mecbur bu • 

lunuyoıduk. 

. Harbiye Nezareti, İstanbula 
gel! diyor. Padişah, evvela teb
dilihava al, Anadoluda, bir yer
de otur, fakat bir işe kanşma di
ye başladı. Nihayet, ikisi birlik
te behemehal gelmelisin! dedi. 
Gelemem! dedim. Nihayet 8/9 
Temmuz 1919 gecesi, sarayla a
çılan bi\: telgraf başı muhabere
si esnasında, birdenbire; perde 
kapandı ve 8 Hazirandan, 8 tem

muza kadar, bir aydır devam e

den, oyun hitama erdi. İstanbul, 

benim, o dakikada resmi memu

riyetime hitam vermiş oldu. Ben 
de ayni dakikada 8/9 Temmuz 

1919 gecesi saat 10-50 sonrada 

Harbyie Nezaretine, saat 11 son

rada padişaha vazifei memu • 

remle beraber silki askeriden is

tifamı müş'ir tdgrafları "ermiş 

oldum. 

Keyfiyet, tarafımdan, ordula

ra ve millete iblağ edildi. Bu ta

rihten sonra resmi sıfat "e snla
hiyetten mücerret olarak, yalnız 

milletin şefkat, ve civanmertli -

iine güvenerek ve onun bitmez 
feyiz ve kudret nıembaından il

ham ve kuvvet alarak, vicdani 

vazifemize devam ettik ... 

Biz, 8/9 Temmuz gecesi İstan

bul ile telgraf başında konuşur • 

ken, bunu başka dinliyenlerin 

ve alakadar olanların da bulun

duğunu tahmin etmek gün de • 

ğildir. 

O tarihlerde ve ondan sonraki 

zamanlarda, en hafif tabirle saf 

dilliklerini muktezayı kiyaset ve 
tedbir göstermeğe çalışmış o • 
Ianlar hakkında, bir fikir ver • 

nıiş olmak için, miisaade boyu • 

rursanız, şu v~ikayı aynen itti

liinize arzetmr.k istttim. 

* (Arluı ı var) 

Hamdullah Tanrıöver bu mü
nasebetle bir nutuk söyledi 

Bükreş, 9 (A.A.) - . Rador 
Kral Karola yeni itimatnamesini 
takdim eden Türkiyenin ilk Bük 
reş Büyük Elçisi Tanrıöver bu 
münasebetle söylediği nutkunda 
d~mi~tir ki; 

cBu yeni tayinimle buradaki 
işime devamllDJn emredilmesi, 
benim için büyük bir şereftir. 

Mazide olduğu gibi bundan böy
le de iki memleket arasında mev 
cut bağların takviyesi için naçiz 
gayrdlerimi sarfa ckvam edece
ğim. 

Balkan memleketleri arasın -
da sıkı işbirliği siyasetine baş -
}anılması, senelerdenberi Ma • 
jcstel<.>rmin yüksl'k hususi arzu
larından bulunuyordu. Bu fik -
rın kıymetli bir surette kuvve
den file çıkmasını teşkil eden 
Balkan antantı, Majesteleri nez
dinde daimi ve müessir müza -
baret görmüştür. 

Orta elçiliklerin büyük elçi -
)iğe tahvili, Balkan antantı dev
letleri reislerinin memleketler a
rasında esasen mevcut bağların 
takviyesile sıkı alakalarının 

muhtelif bürhatilarından birini 
teşkil etmektedir. Alınan bu ted 
birler, devlet reisleri, bu müna • 
sebetlere ve bu bağlara verdik • 
Ieri ehenuniyeti yüksek bir tarz· 
da tebarüz ettirmek istemişler -
dır Türkiye ile Romanya arasın· 
da mevcut deı·in dostluğun esa -
sını. yüksek bir ideal ve daimi 
değişmez menfaatler teşkil eyle
mektedir. Bu mühim unsurlar 
iledir ki iki millet arasındaki 

dostluk, her gün daha ziyade tak 

viye edilmeğe namzettir. Şimdi
ye kadar vukua gelen bütün ha
diseler ve bütün vaziyetlerde ol-

doğu gibi bundan sonra vukua 
gelecek bütün hadiseler ve vazi
yetler de bu dostluğun kıymet 

ve selabetini tebarüz ettirecek • 
tir. 

Majestelerinin, yeni ve parlak 
mukadderatına isal için bu 
memleketin başına geçtiği mes'ut 
gün<!enberi, dost ve müttefik 
milletler, Romanyanın dahili tak 
viyesini müt<-addit servet kay • 
naklarının inkişafını ve milli 
kuvvetlerinin faal kalkınmasını 
büyük bir bahtiyarlıkla müşa -
hade etmektedir. 

Vazifemin icrasında Majeste -
lerinin şimdiye kadar bana karşı 
göstermek !Utfunda bulunduk
ları yüksek müzahereti, Majes -
teleri bundan böyle de benden 
esirgemiyecek ve hükumetleri de 
bana kıymetli yardımını ver • 
mekte devam eyliyecektir. 

Türkiye Reisicümhurunun, 
Cüınhuriyet hükumetinin ve 
Türk milletinin ve aynı zaman
da şahsımın hislerimize tercü • 
man olarak, Majestelerinin, Al -
tes Veliahdın ve asil Romen mil
letinin saadet ve refahı bak.kın
da en samimi temennilerimi ar
zey lerim .• 

Kral, verdiği cevapta Büyük 
Elçinin izhar ettiği hissiyata ha
raretli surette teşekkür etmiş, 

ve Romanyadaki vazifesine baş
ladığı gündenberi büyük faali -
yetle ve faydalı olarak iki mem 
leket arasındaki münasebetlerin 
gittikçe daha fazla sıkılaşmasına 
çalışmaktan fariğ olmamış bu -
lunan muhterem diplomatın bü 
yük elçi payesini almış olmasın
dan duyduğu memnuniyeti iz • 
har eylemiştir. 

Arnavut Faşist 
partisi statüsü 

Tiran, 9 (A.A.) - Bugün Ar -
navud faşist partisinin oııgam o
lan .Fashismi> gazetesi tarafın
dan neşredilecek Arnavud fa • 
şist partisi statüsünde eczümle 
şöyle denrlmektedir: 

·Arnavud faşist partisi Benito 
MusoJ:ninin emrinde gönüllü bir 
slvil milis teşekkülüdür. Gayesi 
Arnavutları siyasi sahada ye • 

tiştirmektir. Arnavud faşist par 
tisinin sekreteri devlet nazırı 

salfıhiyetini haizdir. Sekreter 
huzmeler ve cemiyetler medisi.
ne dahildir. 

Milli faşist partisi sekre
teri vasıtasile Duçeden direktif 
Ier alır. Milli partiyi Arnavut 
f"§ist ·partisi nezdinde federal 
müfettişler tems:ı eder. • 

Kral Boris Yunakların 9 nncu 
toplanhsını dün resmen açtı 

Sofya. 9 (A.A.) _Kral Boris, 
bugün prens Kiri!, hükiı.met aza 
sı, Yugosalvya maslahatgüzarı 
yüksek devlet memurları, gene
raller ve büyük bir halk kütlesi 
huzurile • Yunak• !arın 9 uncu 
toplantısını resmen açmıştır. 

Kral, büyük kilise meydanın • 
da toplanmış olan genç Yunak • 
!arı ve yabancı memleketlerden 
gelen Sokolları teftiş etmiş ve 
kilisede yapılan bir ayini müte-

1 
akip toplant>yı açan bir nutuk 
söylemiştir. Kral bu nutkunda 
teşekkül mümessillerini ve has
saten kardeş Yugoslavya Sokol
Jarını muhabbetle selamlamış • 
tır. 

Yunaklar ve Sokollar mütea -
kiben saray bahçesinde kıralın 
önünden geçmişler ve bilahare 
şehır sokaklarında da dolaşmış
lardır. Halk bu gençleri şiddet
le alkışlamıştır. 

F ransada iş konfederasyonunda 
parlamentoya teessüf edildi 
Parıs, 9 (A. A.) - Umumi iş 

konfederaı..,,onu .c. G. T .. milli 
komitesi, bugün toplanmıştır. 

:Milli komite iki karar sureti 
kabul etmiştir. 

Bu karar suretlerinin bırinci -
sinde parlamentonun, biri umu
mi af, ikincisi yaşlı amelenin te
kaüdü o \'llak üzere, iki mühim 
talebi b 'r hal suretine raptetme 
den dal!ılmasından dolavı tees· 

süf bey an edilmektedir. 

Karar suretlerınin ikincisi, 

sulhu tehdid eden tehlikeleri ve 

bu bakımdan memleketin taşı -

ma k mecburiyetinde kaldığı yük 

!eri kabul etmekle beraber hü • 

kı'.ımetin siyasetini Ye fedakar
lıkların vatandaşların yalnız bir 
kısmına yükletilmesindeki hak
tızlığı prot~to etmektedir. 

İstifa eden Reisicum• 
burun meclise gön· 

derdiği mektup 
Şam. 8 (A.A.) - Suriye 

Reisicümhuru H"§im Bey A· 
tassı, meb'usan meclisi reisi
ne gönderdiği istifa mektu -
bunda, ezcümle diyor ki: 

- Biribirini takip eden bu
tün Suriye hükfunetleri, Su
riyeye. lıiyik olduğu mevkii 
vermeğe, Fransa ve Suriye 
cümhuriyetleri arasında dost
luk bağlarım takviye etmeğe 
ve ayni zamanda memleketin 
önünde bulundukları güçlük
leri yenmesini ve dikilen göz· 
!ere karşı müdafaasını imkan 
daireslne getirmeğe, ancak b•r 
Fransa - Suriye muahedesinin 
kad ir olduğu kanaatinde bu -
lunmuşlardır. Yapılan gay • 
retlerin bu neticeye varma
mış olması şaynm teessür ve 
teessüftür. Mandater devletin 
yeni slyasctı , ikVdar mevkıini 
kabul edİ{;imde esası teşkil et
miş olan münakit anlaşmalar 
ile tezat halinde bulunmakta • 
dır. Bu vaziyette, benim için 
istifadan baş]Ja yol yoktur. 

• 1 • 

Arjantinin 
123 üncü yıll 

Buenos - Aires, 9 (A.A.) - Ar· 
jantin, bugün 'stiklalinin 123 ün 
cü yıldönümünü kutlamıştır. 

Reisieümbur Ortiz, büyük kili -
Si!de yapılan ayinde hazır bulun
muş, bunu müteakip 15 bin ki -
şinin öştirak ettiği bir askeri ge
çit resmi yapılmıştır. 

Köseivanof E led'de 
Bclgrad, 9 (A.A.) - Köseiva

nof Bıed'e gelmiş ve Markoviç 
tarafından karşılanmıştır. Mar
koviç Bulgar Başvekili şerefine 
bir öğle z.yafeti vermiştir. 

Madritte kağıt buhranı 
Madrid, 9 (A.A.) - Kağıt yok

luğundan dolayı A. C. B. gaze -
tesi bugün çıkmamıştır. 

---00---

Y ug o s 1 av 
radikal partisi 
Belgrad, 9 (A.A.) - Yugıoslav 

radikal birliği merkez idare ko
mitesi ve icra komitesi, bugün 
Belgradda bir Jikle tııplanarak 

parti reisliğine başvekil T"evet
koviçi :,e::_miştir. 

Partınin sabık re :sı sabık baş

vekil Stoyadinoviç ile diğer se
kiz mebus, radikal birliğinden 

ihraç edilmiştir . 
-00--

Kont Ciyano 
İspanyaya gitti 

Roma, 9 (A.A.) - Kont Cia -
no, refakatinde İtalyan diplo -
matlanndan ve eksperlerinden 
bir heyet ile birlikte, İspanyayı 
ziyaret etmek üzere, bugün saat 
13/20 de Romadan hareket et -
miştir. 

Breslau Radyosunda Leh 
lisanile naşriyat 

Varşova, 9 (A.A.) - Breslau • 
dakı Al'inan radyo istasyonu mun 
tazaman saat 10,15 ve 20.15 te Leh 
lisanı ile propaganda neşriyatı 
yapmaktadır. 

Radyo b&ika memleketler ka
rışmazsa Almanya ile Lehista -
nın anlaşabileceklerini söyledik
ten sonra Dantzigin Almanyaya 
dönmesi lüzumuna telmfö et -
mekte ve Polonyaya da yahudi 
düşmanlığı hareketine başlama
sı ı ta,·,siye etmektedir. .. 

' 

IŞARE..!_~_R 

Bir komşumuzla farkımız 
Yanıbaşımızdaki, küçük, k.e•ltsi dar milletlerden birinin pla • 

jında buz gibi biranın koca bU: bardai;..,na bizim paramızla iki 
kuruş alındığını söyledikleri zaman insanın hayretten dona kal
maması mümkiin değildir. Bu y anıbaşımızdaki memleketin para 
farkını, hususi şartlarını, yaşayışını, işçi ücreterini, kirasını, ,·er
gisini, hepsini nazarı dikkate alınız. Fakat gene orada iki kuruşa ve· 
rilen bir bardak biranın bizde 25,... 30 kurıqa verilmesini kolay ko
lay kabul edeme-ısiniz. 

Ankara bira fabrikası belediyeye verildi. Ankara belediyesi de 
bira fiatlerinde büyük bir himmet sarfına karar verdi, öğreniyoruz 
ki, biranın şişesi 20 kuruşa indirilecektir. Bardağı 20-25 kuru5 ola • 
cak demektir, Komşumuzla aramızdaki fark gene çok büyiiktür. 

Anlıyoruz ki, bizim biitçemiz başka, onlarınki başkadır, bizim 
yaşayış şartlarımız ayrı, onlarınki ayndır. Hatta kabul etmek lazım
chr ki, bizim kazancımız iki kuruş yerine 25 kuruş verebilecek de· 
recede olına•a bile • onların kazancından - çok yüksektir. Yalnız ka
bul edemediğimiz bir nokta var: Aradaki bu farklann lehimize de • 
ği.şec:eğine ait hiçbir işaret göremiyoruz. 

Moskova mü
zakereleri 
(Baştarafı 1 inci sayfadaj 

bu akşam saat 18 de Strang, Se
edö ve Naggiar'ı kabul edecek
tir. 

Dün akşamki görüşme 
Moskova. 9 (A.A.) - Molotof, 

Sceds ve N aggiar, bu akşam ıki 
saat 45 dakika görüşmüşlerd r. 
Strang ve Potemkin.in de iştirak 
ettiği bu görüşme, Strang'ın Mos
kovaya geldiğindenberi yapılan 
göni;;melerin en uzunudur. 

Görüşmelerin çabuk surette 
b :ribirini takip etmı;si, müza -
kerelerin hararetle devama baş 
ladığına deliilet eylemektedir. 
Maamaffö görÜ§ffielerin nekadar 
zaman süreceğinin kat'i suret ~ 
te k<?Stirilmesı henüz daha müm 
kün değildfr. ---
Vaziyet va. 

himdir 

İKDAMCI 

Sovyet Japon 
harbi 
(BCI§tarafı 1 bıctde) 

Tokyo, 9 (A.A.) - Domeı a
jansı, Hsiııgklııg mahr~ı ve bu
günkü ta.rihlc a;ıağıdak i resmi 
tebliği neşrediyor: 

Mogol - Mançu hududund.ı, 

Sovyet - Mogol kıtaları, Namon
hal'in 'malinde ınühim bir =\·
kim Japonlar tarafından ışgali 

neticesi olarnk, dıin umumi bıı 
geri çekilmeğe başlamıştır. 

Cuma günü saat 21 de Japon
Mançu kıtalar>, Kala ve Holsten 
ırmaklarının birleştikleri del • 
tadaki muhasımlara taarruz ct
mişt.r Cumartesi ögleden son
ra, Sovyet - Mogol lutaları, Kala 
ırmağına doğru çekilmeğe baş • 
Iamış ve Holsten'in on kilomet
re gartıinde vaziyet almıştır. 

Japon tayyareleri, üç dört köı 
rüyü berhava ettiği için Sov -
yet - MOglll kıtalarının ric'at 
hattı da kes'.lıniş bulunmakta • 
dır. 

kahram~~~:ğ~:af:ı~:~ saıZı:> ltalya hariciye nazırl 
İngiltere ile Fransanın k~yıdsız i bugu"n Barselonda 
şartsız yardımlarına da guvene-
bilec<'ğini biliyor.• 

. sunday Times• gazetesi, Bon 
net ile yaptığı görüşmeyi tama
milc ifşa etmek mümkün olma -
dığını, fakat nazırın vaziyeti va
him addetmekle beraber Fran • 
sanın istıkbaline tam bir süku
netle baktığını ilfi-ve ebnekte • 
dir 

000 

Misafir İngiliz 
askeri heyeti 

(Başta rafı 1 incide) 
beledıye reisinin de hazır bulun
duğu hususi bir öğle yemeğine 
davet edilmiştir Heyet erkanı 

öğleden sonra da b:r otomobil 
gezintisi yapmışlar ve Bornova 
ziraat mektebini gezmişlerdir. 

Misafirler akşama doğru Koca
tepc ile Lmandan aynlm~lardır. 

••• 
General Lund, beraberinde bu 

(Baştarafı 1 incide) 
Konta, meşhur İtalyan mubar· 

riri Virjiniyo Gayda başta oldu • 

ğu halde 12 gaze~i refakat et -
mektedlr. 

İtalyan Har•c•ye Nazırı ve mı:· 

ıyyeti erkanı doğruca Sen Se • 

bastiyene gideceklerdir. Bu şe • 

h•r daha şimdiden bayraklarla 

süslenmiş, caddelerde taklar 
yapılmıştır. 

General Frank o misafir lerınl 
bu şehirde karşılıyacaktır. 

Askerf ittifak mı ? 

' lunan yaveri yüzbaşı Sprunt ve 
diğer zevatla mihmandarı top • 
çu yüzbaşısı Orhan Turkkan 
dün sabah saat 8.45 te Kocatepe 
diströyerile limanımıza gelmiş
lerdir. General motôrle Topha
ne rıhtımına çıkmış, otomobille 
doğruca Perapalasa giderek öğ
leye kadar ıı;tirahat etmiştir Öğ 
le yemeğini Perapalasta yedik • 
ten sonra, general ve berabe • 
rindeki zevat otomobille şehir • 
de bir gezinti yapmışlar, müze
leri ve camileri gezm'.şler, akşam 
üzeri tekrar otele dönmüşlerdir. 

Par•s, 9 (Hususi) - Kont Ci
anonun, General Franko •le ya -
pacağı müteaddid mülakatlar 
hakkında tefsirlerde bulunan 
mahf>Jlerin beyan ettiğine göre 
Kont Ciano İspanyayı askeri bir 
ittifakla m•hvere bağlamak tek· 
lifinde bulunacaktır. Hatta. ayni 

mahfillerın kanaatıne göre as -

Jreri ittifak derhal ımza edile -

cektir 

Fakat buradaki İspanyol me -

hafilinde böyle bir askeri muahe

denın hatta müzakere dahi ed•k

mıyeceji söylenmektedir. --
Elô:zığda iki 
yeni köprü 
Elağız, 9 (A. A) - Elazığla 

Palu arasında yapılmakta olan 

45 metre uıunluğunda Alışman 

ve 186 metre uzunluğunda Ku • 

Juşkur betonarme köprüleri dün 

Dordüneü Umumi Müfett · ş ge -

neral Abdullah Alpdoğan tara • 
fından açılmıştır. 

Heyet. gece saat onda, Semp -
lan ekspresile, Londraya gitmek 
üzere, şehrimizden ayrılmış, ba
zı askeri erkan ve sefaret erkanı 
tarabndan uğurlanmıştır. 

Dikili ve Bergamada 
zelzele 

Dıkıli, 9 (A.A) - Bu sabah 
burada saat 3.35 de, 4 de ve 11.55 
de olmak üzere üç defa zelzele 
his,ed:Jrniştır. Zarar ~·oktur. 

••• 
Bergarr.a, 9 (A.A.) :..... Bu gece 

24.20, dığerleri de saat dörtte, 
4.20 de ve 4.50 olmak üzere bu
rada dört zelzele hıssf'dilmıştir. 

Zarar yoktur. 

Törende Elazığ "e Bingol , -a

lileri, 17 nci tümen komuta ı, 

Elfızığ, Palu ve Bıngölden gelen 
bırçok ze\at ile binlerce kövlü 

ve halk hazır bulunmuştur. 

Halk samimi sevinç tezabı.r • 
!erinde bulunmuştur. Bu ha\·a • 
Ede yapılan diğer beton köprü -
!erin arılma törenleri de yakın
da yapıbcaktır. 
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rl' Her gUn 
11 bir hlkAye BİR BAHİS • • 

IR\ ün sabah İtalyan bulva-
1!::::&' rından geçiyordum. 

Sokağın köşesinde eski 
dostum Compiegne Noteri Du
şuya rasladım: 

- Sen Duşu, nerelerdesin, di
ye, bağırdım. Bugün Parisll ol • 
dun galiba?. 

- Öyle, dedi, bugün Pa.rlsli -
yim. 

Konuşmamız böyle başladı 

Birden Duşunun koltuğunda bü 
yük bir paket gördüm, bunun a
ğır olduğu ve Duşuya zahmet 
verdiği anlaşılıyordu: 

- Bu gümüşi kağıtlı paketin 
içinde ne sakladın yahu? 

-Bu gümüşi kağıdın içinde 
ııemi sakladım .. İki şey, si!iihcı
dan satın aldığun, bir kutu fl -
~ekle bir karabina. 
Dünyanın en sakin bir tavrıy

la: 
- Evet dostum, bir kutu fi -

şekle bir karabina. Çünkü yarm 
sabah Cercle - Kafede beni ka -
baca tahkir eden Jül Kare Jsim

li bir kimseyle düellom var, öğ
leden sonra da ormanda tav
şan avlamak istiyorum. Fakat, 
tabii hava müsaade ederse .. 

Bilmloyrum bizim Duşuyu ta -
nıyor musunuz? 

Eğer tanımıyorsanız, bllfn ki 
yeryüzünde bundan daha bece
riksiz bir insan mevcut değil -

dlr. 
Onun için anlattığım bu laflar 

üzerine gülmekten kendimi ala

madım: 

- Alay mı ediyorsun? Sen, 
sen Duşu düello edeceksin ... Sen 
sen Duşu, sen avcı olacak ve av 
avlıyacaksın .. Ha. ha, ha. Yarın 
ormanda bir tavşanın bile eksll
mlyeceğlne ve J ül Karenin ya -
nn bugünden daha iyi ve sıh

hatte olacağına yüz frank için 
habise girecek çok sahsiyet ta

nırım. 

Duşu bana cBillyor musun 
böyle aptal aptal gülerken ne 
sersem olduğunu, biliyor mu -
sun? c der, gibi bakdı. 
Omuzlarını kaldırdı: 

- Eğer sen bahlse girişmek 

istiyorsan, girişelim.. Fakat beş 
luini feda edeceksin .. 

Ben ona: cSenlnle yüz franga 
bahlse girişecek çok kimse ta -
nırım• derken, onu cBahlse gi
relim, amma beş IuJini feda ede
ceksin diyeceğini hiç ümit et -

memişdim. 

Böylece bana zahmetsizce bir 
mavi kağıt kazanmak nasip ola -

caktı. 

- Pekala dedim, girişelim .. 
En doğrusu şu ki insan ka -

zanacağına kat'iyyetle emin bile 
olsa bahise girmemesi onun için 
daha hayırlıdır. 

İşte bugün arkası arkasına al
dığım iki telgraf beni şaşırttı, bu 
kereste, bu hayvandan tam kah
wltı ederken aldığım telgrafda 
.şunlar yazılıydı: 

.Düello bitti ..• 
Jül Kare yaralandı .• 

Jantınue un r--
&:'.k . Fakat be h çbır 2<>-

ıvc.nomi:st nitı' m, ~ • h 

Çeviren: Oktay Akbal 

- ------- - - - --, 
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Fakat sen de bahsının yarısını 
kaybetmiş bulunuyorsun .. 

Çünkü tam sahayı terkedece -
ğlmiz sırada şahitlerim, biraz 
ileride bir kurşunla vurulmuş 

güzel küçük bir tavşanın cesedi
ni buldular. 

İşte bahsimizin yarısı benim 
lehime neticelendi. Bugün or -
manda bir tavşan eksildi. 

Duşu.• 

İkinci telgraf birkaç dakika ev
vel geldi, tam yemeğe oturmuş -
tum. Bu telgraf hiç beklenilml -
yecek bir şekildeydi. 
Tavşan avı bitti. 
Hiç tavşan vuramadım. 
Fakat bahsinin diğer kısmını 

da kaybettiğini sevinçle söyllye
b!Jirlm. 

Çünkü son olarak ateş ettiğim 
vakit keskin ve canhlraş bir çığ
lık işittim. Biri bağırıyordu: 
•- Aman Allahım .. • 
Koştum. bir adamı yaralamı

şım. Ve bu adam da kim biliyor 
musun Jül Kare. O da avlanı -
yormuş ... İşte azizim bahsi kay
bettin. Jül Kare bugün dünden 
daha iyi bir vaziyette ve sıhhat
te değil.. 

Maşrapa duştu başından 
yaralan dan 

Beyoglunda Aynalıçeşmede 

oturan Yaşarın üç yaşındaki oğ
lu Met'.n, dün evin bahçesinde 
oynar~en ayni evde Mehmedin 
müstecir bulunduğu odanın pen 
ceresinden düşen bir kiloluk bir 
bakır maşrapa başına isabet et
mış, ağır surette yaralamıştır. 

Çocuk tedavi iç"n hastahaneye 
kaldırılmış, tahkikata başlan • 
ınıştır. 

Boruların altında ez:ldi 
Haydarpaşada Devlet Demir -

yollarının büyük ambarı önün -
de çalışan amelelerden Mehmet, 
demir yüklü vagonun kapısını 

açarken, vagonda bulunan bo -
rular y.ıvarlanınış, Mehmet ka• 
çamamış ve boruların altında 

kalarak ayağından ve yüzünden 
ehemmiyetli surette yaralan -
mıştır. Yaralı, Haydarpaşa Nü -
müne hastahanesine kaldırıl -
mıştır. 

Sarhoşlukla yaraladı 
Boğazkesende oturan Kadri 

ile Beyoğlunda Hatay pastaha -
nesinde çalışan Emin oğlu Me
sud Can arasında çıkan bir kav

gada Mes'ud, Kadriyi, sarhoş -
lukla, bıçakla sol böğründen ya
ralamıştır. Yaralı Kadri Beyoğ
lu hastan es '.ne kaldırılarak teda 
vi altına alınmış, Mes'ud yaka -
!anarak tahkikata başlanmıştır. 

Düştü ağır yaralandı 
Galatada Kadem sokağında o

turan Elen! adında bir kadın, 

evinin kapısı önünde ayağı eşi -
ğe takılarak düşmüş, başından 

ağır surette yaralanmıştır. Ya -
ralı kadın, Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştır. 

le? 

-------" BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ı~ 
hediyeli 
anketi -----

1 - Sinema;<ı niçin sever -
• • '> 

sı.nız. 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şunuza gjdlyor?). 

3 - Sinema yıldızlan ara
sında glyınlşlerlnl ve tavır -
)arını, hatta hayahnı taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

j - Herhangi bir meşhur 
sinema yıldırı.n.uı, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı nu, şöhreti m.i, 
güzelliği mi?) 

* 
Bebekte Hittan Ünal söy -

lüyor: 
1 - Sinema: 

san'at, teknik ve 
kültür müesse
sesidir. Sinema
yı bu bakımdan 
severim. 
2- Janet Mak

donald, Marta 
Egret kadınlar
dan, Vegeri Ko
per, Robert Tay 

IDr erkeklerden beğendiğim 

artistlerdendir. 
3 - Bazan güzel seslileri 

taklid ederim. Fakat, tavırla
rını ve giyinişi er :ni değil.. 

4 - 2 inci maddede saydı -
ğun yıldızların san'atlarını 

her zaman alkışlarım. Maa -
mafih isimlerini bilmediğ"m 

yeni şöhretlerde perdede ih
mal edilmiyecek kadar yük -
sek san'at esecleri göstermek 
ted'.rler. 

••• 
Cihangirde Sevim Celal 

söylüyor: 
1 - Bence: En güzel eğlen

ce, sinemadır. Orada bol bol 
gülerim ve eğlenirim. 

2 - Silviya Sidney'i çok 
severim. B'lhassa onun ına -
sum rollerini Baler Filayden 
kocasına nekadar sadık bir 
kadındır! 

İşte bu, bence en büyük hu 
susiyettir. 

3 - Silviya gibi saf görün
mek, onun tavırlarını ve ba -
kışlarını taklit etmek ister:ın. 

4 - Yine onun şöhretini 

san'ati kadar cazip görürüm. 
Silviya eşsiz bir san'atkardır. "-------' 

:" .. - .... --.... : f Harici ı 
ı Küçük Haberler f 
:-........ - ........ : 

* MussoJlni, Venedik sara -

yanda Avsa sultanı Mehmet İa

io'yu kabul etmiştir. 

* Prens Pol, Mısır Hariciye 

Nazırı Yahya Paşayı kabul ede

rek mumaileyh! yemeğe alıkoy

muştur. 

* Yugoslavya Maliye Nazırı 

Curlçiç, Yugoslavyanın Fransa

dan akdettiği istikraz servisinin 

tanzimi meselesini halletmek ü

zere Parfse hareket etmiştir. 

* Yugoslav gazeteleri Köse

ivanof'un bugün Bled'e geleceği

ni haber vermektedirler. 

* Londra, Observer gazetesi

nin diplomatik muharriri Çem -

berlayn tarafından söylenecek 

nutkun cTarihl bir ehemmiyeti, 

haiz olacağını tahmin etmekte -

dir. 

* Dört gündenberl Amerfka

da hüküm süren sıcak dalgala -

rile aşiri rutubet 47 kişinin ölme

sine sebep olmuştur. 
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!it~i~ 
Havacılık Danielle Darrieux ve 

kalp çarpın-tısı 

R AD y __ Q 
. . . 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUC.U 

T.A.Q. 19.71 m. 15195 Kc9. ıo Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9t65 KC9. %0 ıtw. 

1639 m. 138 Kes. IZO Kw. 

Çemberlayn dün 
bir nutuk söyledi 

Birmingham, 9 (A.A.) - Dün 
öğleden sonra De Kent ile hava 
nazırı hazır bulundukları halde 
Birmingham civarında kain E -
london hava meydanının küşat 

resmini yapan Çemberlayn, bir 
nutuk irad ederek demiştir ki: 

cÖyle zannediyorum ki hava 
kuvvetlerimiz bir çok noktalar -
dan dünyanın en mükemmel 
kuvvetleridir. 

Şunu da haber vereyim ki Sir 
Kingsley Wood size bütün sır

larını söylemiyor. Size bir şey 
söylediği zaman, sözlerinin ar -
kasında birçok şeylerin gizli kal
dığından emin olabilirsiniz.• 

1 . Çemberlayn, daha evvel İngl-
1 liz hükumdarı tarafından Ame

rikaya yapılan ziyaretin muvaf
fakiyetinden bahsederek şunları 
söylemiştir: 

cBu ziyaretin vereceği bütün 
neticeler hakında şimdiden tah
minlerde bulunmak belki mev
simsizdir. Hükümdarların impa
ratorluğun birliğine ve Amerika 
ile aramızdaki dostluğa pek kıy
metli bir yardımda bulundukla
rından eminim.• 

Başvekil, şimdiki gerginlik za
il olduktan sonra sivil tayyare -
clllğin misil görülmemiş bir in
kişafa mazhar olacağından emin 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Sir Gingsley Wood, Başvekilin 

hava limanı filolarından birinin 
fahri komodorluğuna tayin edil
diğini bildirmiştir. 

oo,n---

T otaHterler Meksikayı 
istila ediyorlar 

Me ksiko, 9 ( A.A.) - Ecne bl a
janslarının Meksikadakl faali -
yeti hakkında matbuata beya -
natta bulunan hükfunet erkanın
dan biri d.ımlştlr ki: 

cFrankist isyanın arifesinde 
İspanya ne vaziyette ise bizim 
de şimdl o vaziyette olduğumu -
zu peka!A biliyoruz. Nazi ajan -
!arı burada kendilerine müsait 
bir rejim kurulması ı~ın ellerin
den geleni yapıyorlar. Reisicüm
hur intihabatı dolayısile ellerine 
güzel bir fırsat geçmiş oluyor. 

Totaliter memleketlerin ajanı 
olan bir çok Almno, İtalyan ve 
Japon iş adamları Meksikayı is
tila etmektedir. Bu vaziyet M~k
sikayı totaliter devletlerin kol -
!arına atan Am~r•ksı:ın ve di -
ğer demokrasilerin takip ettik -
lerl lktısadi siyasetin mantıki 
bir neticesidir.• 

--00"---

lranda devlet operası 
Çek çalgıcıları ve ekseriyetle 

kemancıları ecnebi radyo ida -
relerinde mühim vazifeler al -
maktadırlar. Bu sırada, İran 
hükürnetin ·n kurmaya karar 
verdiği Tahran devlet operasına 
da Pragdan bir 90k san'atkar tu
tulmuştur. 

Meşhur bir Çek radyo san'at
kiirı olan Kare! Zoubek de o
peranın baş ·kemanisti olarak ça
lışacak ve sonra İran devlet mu 
siki akademis:nde profesörlük 
edecektir. 

Tahran operası sahne vazılı

ğına da Çekoslovakyanın Mo -
ravska Ostrava operasından 

Küjler getirilmiştir. 

oo~--

lzmirde sicaklar arttı 
İzmir (Hususi) - Havaların 

sıcak gitmesi münasebetiyle Ya
manlar kampına çıkan ailelerin 

sayısı bir hayli artmıştır. Çeşme 

plajlarına da akın devam et -

mektedir. 

Yamanlar kampına bu sene 
bazı ilaveler yapılmış, bilhassa 

yemek servisi dört defaya çı -

karılıruştır. 

Yıldızın çevirdiği bu yeni 
filmde neler var? 

10 Temmuz Pazartesi 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müzii - Pl. 
Saat 13: Memleket saat ayarı,. 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzik (Kan

ık program - Pl.) 
Saat Hl: Program. 
Saat 19.05: Müzik (2 inci rap

sodi - Listz - Pi.) 
Saat 19.15: Türk müziği: (Fa

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberlerı. 
Saat 20.15: Konuşma (Dokto -

run saati) . 
Saat 20.30: Türk müziği (Ha.k 

türküleri). 

Danielfe. Claucle Dauphin ue Jearı 1 issier iatirahatte 

Saat 20.50: Türk müzıği. 1 -
Salahattin Pınar - Kürdilihi -
cazkar şarkı - Ne gelen var 
2 - Şemsettin Ziya - Kürdili . 
hicazkar şarkı - Güller açmış 
hüsnüne. 3 - Artaki - Kürdili· 
hicazkar şarkı - Ay dalgalanır· 
ken. 4 - Boğos - Kürdilihicaz· 
kar şarkı - Güller açmış. 5 -
Lemi - Kürdilihicazkar şarkı
Nazlandı bülbül. 

Paristen yazılıyor: 

Saat dokuz Billan Court stüd
yosundayız. Herkesin gözleri he
nüz hafif bir uyku mahmurluğu. 
içinde Danielle Dervieuks ken -
disini locasına çıkarak merdiven
leri ağır ağır tırmanıyor. Arka -
sında sadık oda hizmetçisi J oset
te, artistin birçok işlerine yeti • 
şen bu dikkatli ihtir.ıamkiir ka -
dındır. Makyajcı ise elinde siyah 
makyaj kutusu hizmete hazır. 

Geniş koridorda Daniell seslen -
dl: 

- Ti ti .. -kocası Henry Dewln 'a 
böyle hitap ediyor- ne felaket! 
Evden çıkarken elektri.ı< prizini 
çıkarmayı unutmuşum. 

Henrl Dewin gazete~-nl oku -
makla meşgul. Başını irnldırmı -
yarak gayet sakin ceva;ı verdi: 

- Hiç korkma ,yangı:: olma -
sına imkan yok. şırr. !l bena bir
denbire hatırlattın. Ben de ban
yonun musluğunu aç!k oırak -
ıruştım. 

Film çevirmeden evvei Dani
ell Fransızın tipik genç kızı idi. 
14 yaşında beyaz perdede ilk de
fa cBalo isimli bir filmde görül
dü. 

Kan koca böyle ş·- kJ ır.şırken 
bir makinist gelerek bize f'lmin 
çevrilmesine başhnacağıııı haber 
veriyor. Kalp çarpıntısından ol -
dukça mühim bir sahne çevrile
cektir. 

Biraz sonra ClandP D,nphin'le 
karşı karşıyayız. cKalp çarpın

tısı> nda baş erkek rolünü ya -
pan genç artist Danielle'in önün
de eğildi. Güzel rr.eslekdaşının 

elini öpütü. T:ıvn b•raz sıkıntılı: 
- Silindirimi getirmeyi unut -

muşum, diyor. 
Orada bulunanlardan biri: 
- Herhalde stüdyoıia bir ta-

ne bulursun, dedi. 
- Fakat ya ba~ıma uymazsa? · 
- Elinde tutarsın. 
Asistanlardan bir b1ğırdı: 

' - Susunuz, çevriliyor. 
Filmden bir sahne::ıin cevri! • 

mesl bittikten sonra tekrar Da -
nielle ile karşı karşıyayız. Artist 
gülerek bize oldukça eğlencell 
bir hiidise anlatayım diyor: 

- Geçenlerde küçük mağaza -
!ardan birine sade, düz bir elbise 
satın almıya gitmiştim. Fakat 
ne yazık ki beni orada satıcı kız
lar derhal tanıdılar. Öyle meş -
gul olmıya başladılar, etrafımı 

öyle kuşattılar ki beğendiğim el
biseyi almama imkan kalmadı. 
Her kafadan bir ses çıkıyor, her 
kes bir şey tavsiye ediyordu. Ni 
hayet hiçbir şey alamadan çık -
mayı daha doğrusu ellerinden 
kurtulmıya mecbur oldum. Son 
radarı oda hizmetçimi gönderdim 
de beğendiğ•m elbiseyi alıp gel
di. Meşhur olmak herkes tara -
fından sevilip alaka görmek gü
zel şey amma hazan sıkıntılı ta
tafları da olmıyor değil. 

Danielle'e soruyorum: 
- Kalp çarpıntısını çevirmek

ten memnun musunuz? 
- Oldukça diyor. Yeter ki ne-

Dantelle yeni filminde 

tice çalışmamıza yorulmamıza 

değsin .. 
Artık genç yıldızı daha fazla 

Saat 21.10: Milll musikilere 
dair üçüncü konuşma (Leh mu
sikisi) Halil Bedi Yönetken. 

21.25: Neşeli plaklar - R. 
21.30: Müzik (Piyano solola -

rı - Ulvi Cemal Erkin). 
Saat 22: Müzik (Küçük orkes

tra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Ernest Sorge - Köy evinde ışık· 
lar (vals) 2 - Ludwig siede -
Sigara içen kız 3 - Arnold Me
ister - Bohemya rapsodisi 4 -

Heinz Link - İntermezzo 5 -
Cari Frick - Ren kıyılarında 

ben evimdeyim. 6 - Vi ttiorio 
Giuliani - Yalnız şans (Sere -
nad) 7 - Viktor Hruby - Viya
na operetinden (potpuri) 8 -
Alois pachernegg - Viyana süi
ti. a) Küçük geçit resmi b) Ope
rada balet müziği c) Grabende 
gezinti d) Pareterde atlı karın -
ca. 

Saat 23: Ajans haberleri, zira
at, esham, tahvilat, kambiyo -
nukut bor.ası (fiyat.) 

Saat 23-20: Müzik (Cazband
Pl.) 

meşgul etmek nezaketsizlik ola -
cak. Kendisinden müsaade ıstı -
yerek ayrılıyor ve o filmin çev
r!Jmiye başlanacak yeni bir sah
nesine iştirak etmek için koşu -
yor. 

Aljo'son yine beyaz perdeye döndü 

, 

Aljolson te/.rar beyaz perdeye dön1ü. Caz ıarkıcıaının 
bu meıfur kahramarını herhalde hatırlaclınız. uzun bir 
ll'OJ'bubetten aonra "Brodvay ll'Ü[iı,, filim;ndel ll'Örecefİz 
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Boğazda tezahürat 
Milli küme maçları dün bitti 

Halkın neş 'esi karşısında ebedi 
şef pürsıhhat görünüyorlar 

26 
Besiktas -D. spor berabere kaldllar 

Atatürk'ün köşke gelişini, halk 1 
1 

arasında itiyat edindikleri veç-

nile banyo alacaklarına hamle -

~en kalablık şimdi köşk civa -

·ına birikmiş, tezahürata devam 

~diyor, Ebedi Şef'in önceleri ol

duğu gibi lacivert mayolarile 

köşkün merdiveninde g-Orüne -

ceklerini, sandala binerek kürek 

çekeceklerini, banyo alacaklarını 

umarak sevinçle tezahürata de -

vam ediyorlardı. 
Atatürk bunlardan çok müte

essir olmuştu. O da soyunmak, 

berrak, billur denizde banyo al

mak arzusunu duyuyor, hatta 

menedilmesine rağmen bir ara -

!ık denize girmek arzusunu orta -

ya atmış bulunuyorlardı. Müda

vi hekimin arzettiği tıbbi müda -

hale Ebedi Şefi bu arzudan ala

koydu. Ve bir tedai Büyük Ata

ya deniz banyolarına nihayet ver 
dikelri zamanki bir hadiseyi ha

tırlattı. 

Hadise şuydu: 

Geçen yılın yine böyle güzel 

bir deniz günüydü. Ebedi Şef 

banyolarını almışlar, mayo ile 

sandalda bulundukları halde idi· 
rek çekiyorlardı. Sandalda kü -

çük Ülkü, Salih Bozok ta bulu -

nuyordu. 

Ebedi Şef sandalla deniz köş -
künün merdivenine geldikleri sı 

rada Yalova kaplıcaları direk -

törü profesör doktor Nihat Re -

şat ta orada idi. Ebedi Şef'in el

lerinde, baş parmaklarının ya -
nında ve bileklerine doğru beli

ren bir kaç kırmızı benek dok -

torun nazarı dikkatini ce1betmiş 

memleketin iftihar edeceği baza

katile doktor, bunların karaciğer 

iltihabına delalet ettiğini çarça -

buk kestirmişti. 

Doktorla Ebedi Şef arasında 

o gün orada bir konuşma geçmiş, 

doktor Ebedi Şefe denize girme· 

nin, banyo almanın bu hastalı -

ğın seyrinde büyük rolü olduğu

nu aTzetmiş, o· gün diğer mü -

davi ve saylav hekimleri de bir a 

raya toplıyarak hepsinin fikrine 

müra<:aat eden Atatürk artık de

niz banyolarına veda etmişlerdi, 

İşte, Ebedi Şef, denize ve de -

nizciliğe çok ehemmiyet verdik

leri bu sırada deniz banyosu al -

mak zevkinden mahrum bulu -

nuyorlar, hastalık dolayısile bu 

ızdırari mahrumiyete katlanıyor 

!ardı. 

Floryada, deniz köşkünde E -

bedi Şef bir müddet istirahat et- -İ 
tiler. Halkın tezahüratına pen -

cereden kendilerini göstererek 

mukabelede bulundular. Ve bir 

ara tekrar emir verdiler: 

- Bir dondurma daha verin! 

Ebedi Şef bu dondurmayı da 

adıktan sonra tekrar bir daha e

mir buyurdular. Ve, deniz köş -

kündekilerle birlikte alınan don 

durmaların adedi dördü bulmuş

tu. 

Saat 4,30 d.ı köşkten maiyet -

!erile birlikte ayrılan Atatürk 

rnotörle denize açıldılar. Bu se -

fer, Acarın Boğaziçine sevkini ı.. 

rade ettiler. 

Motör yüksek süratile suları 

yararak yola koyuldu. 

Müsahabe devam ettikçe, ha -

raretleri artan Ebedi Şef don -

durmaya devamlı rağbet göste -
riyorlardı. 

Bu rağbet iBüyükdereye kadar 

devam etti. iBuyükderede piyasa 

caddesinde biriken büyük bir ka 

!abalık Acar motörünü görünce 

sahile birikmiş, büyük Şefi alkış

lamağa, yaşa seslerile etrafı sars· 

mağa başlamışlardı. 

Şampiyon takımı gol averaj ile 

Atatürk burada motörün dur -

masını emrettiler. Acar durdu. 

Şef halka mukabele edeı·ek o

rada bir müddet kaldılar. O gün 

Atanın aylardır geçirmediği fev

kalade günlerden biriydi. Şef, r 
sanki hiç rahatsızlık geçirmemiş 
gibimesrur ve zinde idiler. 

Bu aşın neş'elerile huzurların

da bulunan zevatı da iltifata gar

kederken burada, Büyükderede 

doktorlarile sıhhi vaziyetleri et-

rafında bir konuşma yaptılar. 

Doktor bir ara yine dondurma is

temeleri üzerine tıbbi müdahale 

zarureti le 

* (Arkası var) 

lzmir Su Şirketi t 
Nafıa Vekaleti tarafın
dan yakında alınacak 

İzmir, 9 (A.A.) - Nafıa Ve -
kalelinin İzmir Su şirketini sa
tın almak içôn yakında müzake

kerelere giriŞ<>Ceği bildirilmek -

tedir. Tesisata kıymet takdiri 

iç'.n yapılan tetkikler bu tesisa
tın çok noksanları olduğunu ve 
eski bulunduğunu, şehrin su ih
tiyaçlarını tamamile karşılıya -

madığını meydana çıkar.tnıştır. 

---000.---

Et n~kli için yeni kam
yıınlar yef rtilecek 

Et naklinin Belediyeye devri 

dolayısile hazırlıklara başlan -

mıştır. Belediye bu iş için yeni 

kamyonlar getirtecektir. Nakli -

yat tarifesi de yeni baştan tan
zim edilecektiT. 

Bu işi belediyenin üzerine al -

masının et fiatlarının ucuzlama· 

sına tesiri olabileceği de ümit e

dilmektedir. 

Yeni tarife hazırlandıktan son 

ra yapılacak hesaplar neticesin -

de etin nekadar ucuzliya.bilece -

ğl anlaşılacaktır. 

-- --O--
Japon maslahatgüzarı dün 

sabah geldi 
ii:ki hafta evvel Berlin ve Parl

se giden Japon maslahatgüzarı 

M. Terajima dün sabahki Semp 
lon ekspresile şehTimize gelmiş
tir. 

Terajima Avrupadaki siyasi 

temasları dolayısile son vaziyet 

hakkında malumatına müracaat 

eden gazetecilere demiştir ki: 

- Umumi bir harp çıkacağını 

zannetmiyorum. Çünkü hiçbir 

millet böyle bir şey istemiyor. 

Almanlarla Japonlar aTasmda 

askeri bir ittifak mevcut değil -

dir. Böyle bir anlaşma yapıla -

cağına dair malumatım yoktur.• 

---<OO·O---

Yolda öldü 
Nre!tin isminde bir dün tram

vayla giderken Altınbakkalda 

birdenbire üzerine bir fenalık 

gelmiş, gasyan etmeğe başlamış· 

tır. Nurettin, hastaneye kaldı -

nlmak üzere iken, yolda ölmüş -

tür. 

federasyon • 
tayın 

Dün Şeref stadında bu seneki 
milli küme şampiyonasının fina
listini tayin edecek olan Demir
spor - Beş'ktaş maçını seyret -
mek için stada tc;planan merak
\ılar hemen hemen tribünlerle 

1 

1 

1 

ce ile ikinciliğe çıkabilecekti. 
Saat 17.30 da sahaya çıkarak 

mutad meras'mi yapan iki ta -
kını bugün şu kadrolarını mu -
hafaza ediyordu. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Naci, 

= '" 

Demirspor _ Beşiktaş maçından evvel takımlar balkı selı1ınlıyor 

duhuliyedeki mevkileri doldur -
muş bir halde idi. Bu meraklı 'J~ 
kütlesi içinde Beşiktaşiıiaı ·· ou- 1ır lunduğu gibi Ankaradan gelen 
kalabalık bir kütle ve bilhassa • 
maçın neticesine göre şampiyon- "' 
luğu alacak olan Galatasaraya f 
mensup taraftarlar ekseriyeti 
teşkil ed'yordu. Daha maç vak
tine çok zaman olduğu halde se
yircilerin sabrı tükenmiş bir 
manzara arzediyordu. 

edecek! 
Hakem Feridun Kılıcın ida • 

resinde oyuna Beşiktaşlılar baş
ladılar. İlk hücumu Eşref tara
fından yapan Beşiktaşlılar bun
dan istifade edemediler. Dem:r
spe>run sağdan yaptığı mukabil 
hücumda korneri sağ açık iyi 
=.ıJJ:mamadı. İlk dakikalarda 
Denıirspor daha fazla hücum ya 

1 ptyor. Buna Beş.ktaş ta muka -
beleye başladı. Beşinci dakika
da Hakkının güzel bir şütü avu
ta gitti. 

Demirsporun geçirdiği bu 
tehlike ile beraber hücum hat
tının yaptığı akıllı bir iniş az 
kalsın Beşiktaşa b:r gole malo -
lacaktı. Mehmet Alinin müda -
ha·lesi bunu önledi. 

20 inci dakikaya kadar daha 
fazla Beşiktaşın hücum'le oy -

. nanan maçta Dem'rsporlu Nec
det güzel bir kurtarış yaptı. Ve 
Beşiktaşın yeni bir gol fırsatını 
önledi. 

De111irsporun golü 
21 inci dakikada sağdan inen 

Halk bu haleti ruhiyeyi taşır -
lı:en şüphe yok ki maçı yapacak 
olan iki tarafa mensup oyuncu- ı 

!arda ayni haleti ruhiyeyi taşı -
makta idiler. Hele Demirspor -
!ular bir gün evvelki düşük e> -
yundan sonra bu kuvvetli raki
bini nasıl yeneceğini ve şampi -
yonada nasıl bir derece alabile
ceğini düşünerek asapları ge • 
r'lmiş bir halde idiler. 

Demirspor kalesi önünde ho.yecanlı ve tehlikeli b ir an 

Buna mukabil Beşiktaş ta ya
pacağı bu ı;naçtaki alacağı dere-

İbrahim - Hüseyin, Bedii, Feyzi
Hayati, Hakkı, Sabri, Şeref, Eş
ref -

Beşiktaşın beraberlik golü 

Demirspor kalecisinin güzel bir kurtarışı 

bir Demirspor hücumunda Fey
ziyi atlatan Arif yerden kuvvet
siz bir şü tle topu Beşiktaş kale
sine gönderdi. Mehmet Alinin 
lakayd bir plonjonu Demidspo
ra bir gol kazandırdı. Oyuna tek 
rar başlandığı zaman Deınirspor 
yaptığı golün hızı ile çalışıyor
du. 

Yine Beşiktaş hücumda Hak
kıdan Eşrefe geçtiği bir gol fır
satını bu sefer de Eşref kaçırdL 

Devren'n sonu yaklaştığı za· 
ı:!lan Demirsporlular daha ener
jik daha faııla hücum sırasında 

birinci devre 1 - O Demirsporun 
lehine b!tti. 

ikinci devre 
İk"nci devreye Demirsporlu -

!ar başladılar. Topa vuruşla be
raber müthiş bir süratle hücu -
ma geçen Beşiktaşlılar ikinci da 
kikada bir penaltı kazandılar. 

Beşiktaşın golü 
3 üncü dakikada Hakkının bir 

sürüşünü önlemek '.çin havaya 
çıkan Demirspor müdafileri top 
la elle çevirdiJer. Hakemin ver
diğği penaltıyı Hakkı sıkı bir 
şiltle gole çev:rdi. Bu golle be • 
raber tekrar hücuma devam e -
den Beşiktaş sanki birinci dev
reyi oynamamış ve yorulmamış 
bir enerji gösteriyordu. 

10 uncu dakikada Beş "ktaşın 

yeni bir hücumunda Şerefin ha 
rikulade bir volesi Demirspor 
kalesini bulurken Necdet hava
dan yaylanarak bu har:kulade 
şütü fevkalade bir plojonla kur
tardı. 

Beşiktaşlılar tekrar hücumla
rını sıklaştırdılar. Her tehlikesi 
inişlerinde kaleci Necdet feda
karane kurtarışlar yapıyordu. 

Beşikt•~ın bu tatbiki bir türlü 

SAYFA 5 

TAFARİ. KARA ALİ müsabakasından bir intiba 

Profesyonel güreşler 
Kara Ali Habeşi, 
Dinarlı Bulgarı yendi 

Taksim stadında yapılan pro
fesyonel güreş müsabakaları 

büyük bir alaka uyandırdı. Di -
narlı Bulgara, Kara Ali de Ha -
beş pehlivana galip deldi. 

Birinci güreşi iki küçük peh
livan Bursalı Sellin ile Bursalı 
Hasan yaptılar. Bir devrenin on 
dak.kalık güreşin yedinci daki
kasında Selim hasmının sırtını 

yere getirdi. 
İkinci güreş İdris ile İzmirli 

Ziya arasında e>ldu. Hüseyôn has 
mını tuşla yendi. 

Üçüncü müsabakayı Somalı 
Fethi • Karacabeyli İsmail yap
tılar. Karacabeyli Fethiyi tuşla 
yendi. 

Günün en mühim müsabakası 
dördüncü güreşt!. Bulgar Feriş-

tanof Dinu.Iı karşılaştılar. Mü -
sabakanın tar21 cereyanından 

tatbik edilen oyunlardan danı -
şıklı olduğu anlaşılıyordu. Bi • 
rinci devr<! bereberlikle bitti. 

İkinci devrede oyular birbiri
ni takip etmeğe başladı. Dinarlı 
ayaktan Bulgar da kafadan çalı
şıyar. Çok geçmeden Bu1gar yi
ne altta Dinarlı ayni oyunu tat
bik etmeğe başladı. Ve yine Bul 
gar tekme ile kurtuldu. tl"çüncii 
defa ayni oyunu tatbik eden Di
narlı Bulgara pes ettirdi ve mü
sabakayı kazandı. 

Son güreşi Kara Ali ile Habeş 
yaptılar. Ali güreşe ilk başlRn
gıçta faile oldu. Daha dördüncü 
dakikada b'r ayak kı.skacile Ta· 
fari'; e pes ettirdi 

Dinarlı • FERİŞTANOF karş ılaşma~ından heyecanlı bir an 

Yüzme müsabakaları 
İstanbul su sporları aja.,lığ1 

tarafından tertip edilen m~v • 
simin dördüncü yüzme teşv :k 
müsabakaları dün Şeref stadının 
yüzme bavuzunda yapıldı. 

Müsabakalara 70 yüzücü işti-

semere veremezken Demirspor 
da müdafaaya daha fazla ehem
miyet veriyordu. Oyun 30 uncu 
dakkadan itibaren baştan sona 
kadar asabi ve heyecanlı oynan
mağa başlanmış ve Demirsporun 
müdafaa tabiyesi önünde Beşik
taş mütemadiyen hücum yap -
mış olmasına rağmen bir türlü 

gol yapmağa muvaffak olama -
dan bu çok müh:m olan maç ta 

iki tarafın çok çetin bir müca -
delesinden sonra 1-1 beraberlik
le nihayetlendi. 

rak etmiştir. 
Dünkii müsabakalar klüpler, 

17 yaşına kadar olan küçükler ve 
mektepli ve askerlerin girdik . 
!eri büyükler olmak üzere üç 
sınıf üzerinde yapıldı. Müsaba
kalarda 100 metre serbest yüz. 
mede Galatasaraylı Mahmut ye 
ni bir Türkiye rekoru yapmıştır. 

' Neticelerden bazıları şunlardır: 
100 metre küçükler: ı - Bed

ri 1.18, 2 - Kemal 
100 metre klüpler: 1 - Saf -

fan (Beykoz) 1.8.2 
100 metl'e klüp harici: 1 -

Mahmut 1.2,4 Yeni Türkiye re
koru, 2 - Vedad, 3 - Rıdvan. 

Müsabakalar neticesinde ya· 
pılan puan tasnifine göre 47 pu
vanla Beykoz b'rinci, Galatasa • 

1 
ray ile Beşiktaş 13 müsavi pu • 
vanla ikinci olmuşlardır. 



8 AYPA 1 

Bir lspanyol Casusunun merakll maceralar. J 
• • ~;'Mı.,, 

BU KALBE KELEPÇE VURMALI j 

• • 
Çeviren: lskender F. Sertelli --

Arslanlar arasında 
"Birbirini yiyenler insanlardır, 
arslanlardan korkulurmu hiç?,, 
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1Cılara o ~ece yemekte İflıi İferken, bir saat •onra ,. •. · 
!erle lıarıılaıacalını düıünüyordu .. 

Bu sesleri şoförden önce- Kla
ra duydu, pencereden dışarıya 

baktı ve irı boylu Bobiyi gördü. 
Klara pt'ncereden başını sar

kıttı: 

- Kimi arıyorsunuz? 
Bobi göbeğini hoplatarak gül

dü: 
- Şu bizim çapkın oğlan yine 

bır kaza atlatarak buraya gel -
miş. Onu görmek istiyorum. U
yumıyorsa, meydana çıksın da 
yüzünü göreyim. 

Braz sonra ~oförün sesi du -
yuldu. 

Klara pencereden: 
- İşte geliyor .. 

Diye seslendi ve tekrar geri -
ye çekildi. Bobi bahçede genç 

şoförle karşılaşınca derhal boy -
nuna sarılmıştı. 

Klara bu adamm boyuna bo -
suna bayılmış, ondan istifade e
debileceğini düşünerek ahbap ol
mıya karar vermişti. 

Biraz sonra, Klara da bahçeye 
çıktı. 

Bobi çok neş'eli bir adamdı. 
Klarayı görüne~ şoföre dön -

dü: 
- Küçük şeytan! Bizim tey -

zeye iyi bir pan•iyon getirmiş -
sin! 

Diye mırıldandı. 
Şoför omuzunu silkti· 
- Onu getiren ben değ•lim. 

Kendisi gelm•ş. 
- Kibar bir kadına benz•yor.. 

nereli acaba? 
- Ben de bilmiyorum. 
Bobi, Klaranın yanı:•a soku -

du: 

Çok temiz bir yerd•r burası, 

M•s! Köyümüzün havası da çok 
güzeldir. Baş dindirmek ıçin iyi 
bif yer ıntihap etmişsiniz! 

Klara gükrek başını salladı: 
- Temizliğinden pek memnu

num. Gürültüsü de az olursa, in
san cidden burada dinlenebilir, 

Bahçede oturdular. 
Klara, Bobiye yordu: 
- Bu adınız uydurma olsa ge

rek. değıl mi? 
- Evet. Sirkta çalıştığım za -

man, direktörün Bobi adlı bır kö 
peğı \'ardı. Onu evladından faz
la senrdi. Bobiyi ben terbiye 
etmiş, bel' büyütmüştüm. 

- Son .. a ne o1du? 
- Bir gün arabanın altında 

'kaldı, oldü. S•rk cl•rektörü bu 
lıad•sedcn çocuğu olmi.ış kadar 
muteessır oldu ve o günden son
ra beni (Bob•) d•ye ça!,11rmağa 

başladı Arkadaşlarım arasın -
da da bu isimle tanıldım .. 

- Şimdi ne iş yapıyorsun? 
- Bir sirka teklifte bulundum. 

Altı aydır cevap beokliyorum. 
Teklifimi kabul ederlerse, yine 
sir ka gireceğim. 

- En çok hang• hayvanlarla 
uğraşırsın? 

- Aslanlar la. 
- Korkmaz mısın? 
- Hayır. Onlan birer kedi 

gibı kucağıma alır, sever•m. 
- Isırmazlar mı seni? 
- Hayır. Aslanlar esasen ın-

sanı ısırmazlar. Fakat, onların 

huylarını bilmek lazım. 
Genç şoför Jafa karıştı: 

- İnsanlar, aslanlardan daha 
vahşi. Hiç güvenilmiyor. Biribir
lerini öyle ısırırlar, öyle insaf -
sızca telef ederler ki .. 

Bobi, şoföre döndu' 

- Söyled•klerin doğrudur. As
lanlar, aç kalmadıkça biribirleri
ne saldırmazlar. Bir aslanın dl -
ğerini yaraladığını şimdiye ka -
dar görmedim. 

- Kaç kilo ağırlığındasın, Bo
bi? 

- Yüz yirmi idim .. fakat, bu 
rada tembelleştim .. galiba yüz o
tuza kadar çıktım. 

Klara, Bobi ile konuştukça on
dan hoşlanıyor ve ııendi kendi -
ne~ 

- Bu adam ben•m işime çok 
yarıyacak ... 

D•yordu. 

Bu aralık gazınodan ince b•r 
ses yükseldi: 

- Bob!. Bob• .. seni bekliyo -

ruz .. neredesin? 
Bub• ayağa kalktı: 
- Affedersiniz. Mis'. Arkadaş

larımla iskambıJ oynıyacaktım .. 
Jafa tutuldum. Başka zaman yi -
ne görüşürüz. :vıademki burada 
pansi ·onsunuz .. sizi her zaman 
rahatsız etmek kabalığını gös -
terecegirnden emin olabilirsiniz! 
Şoförün ensesine hafifçe ve şa

kadan bir tokat vurdu. Çekirge 
gibi zıplıyarak bahçeden çıktı. 

Klara hiç kimseye inanmadı -
ğı için, (acaba bu adam beni mı 
kontrol ed•yor?!) diye düşünü -
yor, fakat buna iht•mal vermi -
yordu. 

Polis onun •zinı bu kadar ça -
buk bulamazdı. Klara şoförden 
emindi .. 

- Bu aksam vemfği birlikte - ~ 

yiyelim, olmaz mı? 
Dedi. Sonra bırden de 'ikanlı -

nın yanına sokuldu: 
- Sen de iskamb•l ovnamasını 

sever misini? 
(ATkaııı ı:ıır) 

J,H't..UU r 
Belkı Fakat brn, hıçb. zo.- 1 le? 

- -
BUGCNJt'O BULMACAMIZ 
-~- -=== 

- Soldan sağa -

1 - Tasarnı.flar (cemi) 
2 - Tartı aletı - Eski b'r Tü rık 

devletı. 

3 - Uyandırma - Bir eserin 
sonuna ilave olunan parça. 

4 - Teıs çevirin bir emir o
lur - Kılıç. 

5 - Ters çev:rin bir edat o -
!ur - Şayia. 

S - Bolluk. 
7 - Tavır - Erkek - Venüs'ün 

memleketi. 
8 - SovYet Rusyanın eski meş 

bur şahsiyetlerinden - Or 
1a değil. 

9 - Hurradan evvel söylenir -
Eksik değil - Nota. 

10 - Avrupadaki sıra dağlar -
dan. 

11 - Geı:ren - Sert. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Eski bir Türk devletinin 
vatandaşları (eeıni) - Ma
tematikte kullanılan bir 
harf. 

2 - Bir ot - İç. 

3 - Çiftç'.nin aletlerınden -

tehlikeli vaziyet. 

4 - Eş - Ters çevirin yüksek 

yer olur. 

5 - Ermenilerin çok kullan -

d>kları bir kelimenin ter -

si - Büyiik kazık - Soru 
edatı. 

6 - Bir ölçü - Bir emir - Cild. 

7 - Uzuvlarımızdan - Bir e -
mir. 

8 - Bir Millet - Mideye göçür

memek. 

9 - Bır uzvu mukavemetli ('.

ki kelıme) - Bir mabud. 

]() - Bir spor aleti, lakırdı. 

11 - Müsabaka - Yunanistan -

daki bir yerin vatandaşı. 

Amerikan ın koydu
ğu silah ambargosu 
Vaşington, 9 (A.A.) - Muha

riplere gönderilecek silahlara 

konulacak ambargonun kaldırıl

masını tavsiye eden Raporun a

yan meclisinin haricieye cncü . 
meni tarafından demokratlar -

dan iki muhalif ayan azasının, 

GiJlette ile George'nin reylerine 

bağlıdır. Filhakika encümeni teş 

ki leden 23 azadan on bJri am t 

bargonun kaldırılması, onu da 

kaldmlmaması taraftarıdır. Hü

k\ımet mahfellerinde Salı günü 

yapılacak mücadele kar ·ısında 

asabiyet gösterilmektedir, Çün

kü Gillette ile George geçen in

tihabat mücadelesi esnasında 

demokrat partisi ricalinin husu

metin! celbetmişlerdi. Hükumet 

mahfelerinde bu iki ayan azası

nın son dakikada hükumetin pro 

jesine muhalif olanların tarafına 
ilt•hak etmeler nden korkulmak
tadır. 

iKDAM 

BARBAROS 
Yazan: Rahmi Yağız 

Türk İşgali~den sonra Nis tekrar 
düşmanların taaruzuna uğradı 
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Ali sesini çıkarmadı, Ramela
nın okşadığı hayvanın yanına 
geldi. Genç kız atın yularını 

yemliğin halkasına bağlıyan fa
laka demirini sökmüş, atın ba - ı 
şını boş bırakmıştı. Kocası ya
nına gelince tekrar boynuna sa- 1 
rıldı, anlattı: 

- Ali, beni tut, şu atın sırtı

na oturt! 
- Çıldırıyor musun Ramelii?! 
- Hayır, bak sana bir ahdim-

den bahsedeceğim: Biraz evvel 
sana şehirde atla dolaşmağı çok 
sevdjğimi söylemiştim. Bizim 
İspanyol adetlerine göre düğün
ler, allı alaylar ve süvari şen -
likleri arasında yapılır. Ben, 
bunu daha küçücük bir kızken ı 

düşünmüş, evlendiğim zaman 
kocamın yanına, gelin odasına 

kadar atla girmeğe, attan inin -
ce kocamın kollanna atılmağa 

ahdetmiştim. Şimdi bu fırsatı 
ele geçirmiş bulunuyorum. 

Garip Ali sözü kesti: 
- Ne diyorsun Rabia .. bura

dan evin içine at ile mi girecek
sın. 

- Müsaade edersen evet! 
- Böyle şey olmaz .. çıldırdın-

sa o başka! 
Ramela yalvardı: 
- Madem Ciy le düşünüyor -

sun buııdan vaz geçeyim. Fakat 
hiç olmazsa bu ahdim yerini 
bulsun için beni atın sırtına bin
dir, ahırda bir dolaşayım .. sonra 1 

ineyim, eve gidelim. 1 
Delikanlı bu garip Iıkreo de 

razı oldu. 1 
Bir tüy g•bi kucaklıyarak atın 

sırtına b•ndirdi. Ramela hay -
vanı ahırın içinde bir defa dolaş
tırdı', ikinci defasında açık ka -
pıya doğru sürdü, kapının önü
ne gelince- çıplak baldırlarını 

hayvanın böğürlerine şiddetle 

çarparak atı koşturdu, dörtnala 
kapıdan çıkarttı, karanlıkta. ma
halieyı bir nal şakırtısına boğa -
rak oradan uzaklaştı. 

Garip Ali beklemed•ği bu cür
et ve vaziyet karşısında kapıya 

seğlrtti. Fakat ahırda aç bekli -
yerek yatmaktan bıkan ve şim
şek gibi seğirden atın arkasın -
dan elleri böğründe bakakaldı, 

hafıf hafif inledi· 
- Rameıa .. Ramela .. nereye gi 

diyorsun? 

Genç kız, hayvanı deli gibi koş 
turarak şehrin garp varuşlarını 
geçti, muhafızların toparlanma

sına meydan vermeden doludiz
gin Fransız hududunun yolunu 
tuttu. 

Karanlıkta yıldırım hız•ie ko
şan İspanyol atının sırtında, be-

ı 

• 

yaz ipek elbısesınin buğusu i -
çinde ve uzun saçlarım rü:ııgfıra 
kaptırarak hızla koşusuna de -
vam etti. Ve bir gecelik delice 
yarışmadan sonra Fransız hudut 
karakollarının nöbetçi hattına 

baygın bir halde vardı. Yere at
lar atlamaz: 

- Türkler Nis'i zaptettiler! 
Diyebildi ve düştü bayıldı. 
Ramelanın kararı Nisteo · 

Aliyi ıtapla hırpalıyan Selman 
reisin dilile Barbarosa bildırilir
ken Fransız hududunda birinci 
Fransua askerlerile muhasım 

İspanyol .Jrnvvetlerini harekete 
geçirmiş, Nis üzerine akına sev
ketmişti. 

- N1siN İSTİRDADI -

Türk işgalinin ikinci haftasın
da Nis, Fransız ve İspanyol kuv
vetlerinin müşterek bir taarru -
zuna maruz kalmıştı. 
Ramela'nın kaçışını müteakip 

Nis'in Türk denizcileri tarafın -
dan zaptedildiği Fransada, ve 
Fransa hududundaki Şarlken 

kuvvetleri arasında şayi olunca, 
muhar;p bulunan iki taraf bir 
mütareke akdetmişler, müşterek 
düşman saydıkları Türkler üze
rine yürümek üzere en güzide 
kuvvetlerini seçm•şlerdı. 

Yiğrt Barbaros, zaten beklediğı 
bu vaziyetin bu kadar çabuk ge
lip çatmasına Ramelanın sebep 
olduğunu kestirmekle beraber, 
leventlerini karaya dökmüş, Nis 
kalesi burçlarında Türk cenga -
,·erlerinin heybetli duruşlarla nö 
bet beklemeleri uzun sürmemiş

ti. 
Fransız şövalyeleri ile İspan

yol akıncıları kaleye hücuma 
başladılar. Türk oklarının boşa 

gitmeyişi karşısında bu hücum 
safları sarsılmakla beraber ım -
dat kuvveti alarak hücumlarını 
tazelemekte devam etmişler, 3 
gün süren çetin kara harbinden 
sonra Barbaros kaptan şehri kor

sanlarına bir daha yağma ettir -
miş, esirleri ve yağmadan ele ge
çen emvali, kalenin ejder ve ko -
lombunu toplarını da söktürerek 
gemilere taşıtmış, ve bir sabah 
erkenden donanma demir almış, 
Nisi eski sahiplerine terketmiş -

ti. 

Barbaros Halkalvada döner -
ken, birlikte Nisi zapteden ve a-

ralarında mütareke bulunan 
Frasa Kralı Erinci Fransua kuv 
vetlerilc Şarlkenin askerleri şeh 

rin dış varuşlarında biribirJerile 
kanlı bir cenge tutuşmuşlardır. 

f Arkası ı·ar) 
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Kalifye işçi= Usta işç 
Çırak, san'atı ve onun bütün inceliklerin · 

usta elini taklit ederek öğrenir 

Gazeteler sanayi müessesele -
rinde açılacak kurslar münase -
betile kalifye işçi nedreti mese
lesini de mevzuu bahsetmekte -
dirler. 

Kalifye işçi demek kendi ihtı
sas şubesınin bütün incelikleri -
ni hakkile kavramış, el hareket
lerini kafasındaki b'lgiye uydu
rabilen, miliıtakillen çalışabile -
cek ·kabiliyette olan işçiye der -
ler ve lisanımızda bu g'bi işçile
re usta işçi isminı verirler. 

Büyük bir cesaretle söyliyebi
lir'.m ki memleketimizde usta iş
çi ismine layık işçiler sayılacak 

kadar azdır. Her hangi teknik 
bir müessesede kısa bir tetkikte 
bulununuz. Ayni neticeye vara
cağımza şüpheniz olmasın. Gös
terdiğim veya içinde çalıştığım 

müessesclrrde müessesenin en 
kıymetlisi olarak bana takdim 
edilen öyle ustırlarla temas et -
tim k. henüz okuma ve yazma -

!arı yok idi. Öyle dökmeci usta
ları gördüm ki ocağa attıkları 

mermer taşının veya fosforun ne 
faide temin ettiğinden bihaber 
idiler, yalnız el ve göz alışıklığı, 
müessese idare eden öyle usta 
tesviyeciler gördüm iti muhtelif 
şekil ve eovsaftaki eğelerin han
gi işlerde ve ne zaman kullanı -
Iacağını b'lmiyorlardi bile. Bir 
çatı altında çalışan müteaddid 

---"== .... ==="'-'·= 
işçilerin ayni ölçü aleti: 
tükleri ayni parçayı, parç, ı 

artık ite yaramıyacak derec 
bozulduğuna hükmettirecek l e 
recede yanlış ve birb'rinden z .it 
nakıs aykırı rakamlar elde e"ik 
!erini tesbit ettim. 

Bu acı hakikatin sebeobi neodir? 
Bi:rkaç büyük müessese lıar·ç 

diğer sanayi mü~elerinde bu 
sebebi derine gitmeden sathi bir 
tetkik ıle derhal anlıyab!lirsi 
niz. 

Çırak yetiştirme = Sıfo· 

Çırak yetiştirmek birçok şart 
lara bağlı olmakla oorabcr esas 
öğretici, öğrenme zamanının bü 
yük bcr kısmını geçirdiği iş ye
rindeki ustalarının elidir. Çırak 
san'atı ve onun bütün incelik .. 
]erini bu elin hareket.Jerini tak
lit ederek öğretir. Geru; müpted•
nin b•r arada ustasının tabiat ve 
karakterinin büyük b:.r kısmını 
keııdisine malettiğini de gözden 
kaçırmamak lazımdır. 

Şu halde, usta işçi ~ etişt:rmek 

içın iyi çırak yetiştirebilmek la

zımdır. Çırak yet:ştirmek şimd.

Jik sıfır olduğuna göre ne yap

mak lazımdır? 

Bu mevzuu diğer bir yazımız

da ele alacağız. 

Makinc- Mühendisi 
C. B. 

Almanyanyan ı~. sivi 11 Fotoğraf tah ı i ileri 
seferberhgı 

Beı·Jin, 9 (A.A.) - Milli men
faat işleri büyük programının 

tatbik edilmesi için yapılmakta 
olan sivil seferberliğe, faaliyet
le devam olunmaktadır. Biitıin 

sanat müesseselerinde, resmi da
irelerde ve bıirolarda çalışan er
kekler, sıhhi bir muayeneye ta
bi tutulduktan sonra, umumi in
şaat mahallerine gönderolmekte
di:r. Mecburi hizmete alınanlar, 

bilhassa, ustabaşları ve küçük 
san'at erbabıdır. 
D•ğer taraftan 1939 rekolte -

sinın çabuk stırette kaldırılması 
içın de Alman makamatı biiyük 
gayretler sar1etmekted•r. 

--000---

lzmirde bir ağıl yandı 
İzm:r (Husus) - Buca nahı -

yesine bağlı tahtalı köyü civa -
rında Kangöl mcvkiinde, Rama
zan Kahyanın kışlık agrlının bu 
Iundugu yerden yangın çıkmış 

ve tahminen iki bin kek kadar 
beyaz çalı ile Ramazan kiılıya -
nın ağılı yanmıştır. 

• Köy halkı, yangının sôndürül
mesi ıçin büyük gayret sarfet -
miştir. Yangının sebebi zuhuru 
henüz anlaşılamamıstır. 

Biçakla yaratayup kaçtı 
Beyoğlunda Abanoz S-Okagın -

da 41 numaralı evd<> Hasan kızı 
Nedime polıse mü:racaatla Me -
cidiye koyünde oturan dokuma
cı Yusuf oğlu 22 yaşında Adil 
Acarın kendis:nı b><;akla yara -
ladığını iddia etmiştir. AdH, po- J 
lisçe aranmaktadır. 

Karısını yaralamış 
Çuçırda Gül bahçe sokagında 

16 numaralı evde oturan Sabh 
kızı Meryem polise müracaat e
derek, kocası kasap Rıza ile be
raber Yenikapıda gezerlerktn, 
kocasının, kendisini, baldırmdan 
bıçakla yaraladığını iddia etmiş, 
Rıza yakalanmıştır. 

Oç genç boğulmaktan 
kurtarıldı 

Üç arkadaş, dun, Anadoluka -
vağından Rumeli kavağına geç
mek üzere bri kayığa bônmişler, 
yelken açmışlar, yarı yolda, ka
yık alabora olmuş ve denize dö
külmüşlerse de, üçü de kurta -
rılmışlardır. 

-38-
3'3: Ankara B ... 

~'T"'.,.....---....., Z. (Neş'eli ve 
ax:,,,lcir tipıer· 

d•n) Bazan mü· 
b~ !ağayı sever 
Hasud değıl -
di.". Kıskançlı -
gııl gayri ta -
bii tezahürle -
rinden çekınir. 

Fazla ketum ol
maya lüzum göı 
mez. Temiz yü· 

Ankara: B ... Z. reklidir. Olduğt 
gibi görünür. 

-39-
39: Fatihte Ne-

cati Şenel (azim 
ve ırade sahibi 
tiplerden) Dü -
şüncelerini veo te 
mayüllel'ini ko
layca izhar et • 

mez. Fıkri sabit 
sahı.bid:r. İsabet 

li görüşleri var
dır. Bir mucid 

olabilir. Hafıza

sı kuvvetlidir. 
İsrafa ist:dadı 
vardır. 

Necati Şenel 

-40-

ı 
40: R. Güleı 

(Neş'eli ve a -
Iıngan tıpler 

den ) hayat: 
karş lakaytılr 

Dost' .ill'ına ken· 
dinden fazla ın> 
nır. İsabetli gö· 
rüşleri veo tah -
!illeri vard,r 
Bazan müb~la . 
ğaya k a p ı 1 ı r. 
Zevk:erin · ih . 

R. Güler mal ttmez. Ze-
kidir. Süratle karar veremez. 
Fazla ketum değildir. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNl.U 
Taksim - Talimhane 

P alas No. 4 

Pazardan maada her giin 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 
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: : ANKARA Ayak terlemesi 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Ya Camlıcalı, 
' 

Ya 
Cakırcalı efe 
' 

Çakıcı cocukların yeryüzünde ya 
Çamlıcalı yaşar, ya ben dedi 

- 27 -

-13-
54 - Tirenin Araplı aşiretin -

den Araplı İsmail, 55 - Adagü -
meden Anaç oğlu Mestan, 56 -
Adagümeden Salih Paşa oğlu 

Salih, 57 - Tirenin Akkoyunlu 
köyünden Al~ 58 - Tireli Yusuf. 

-14-
59 - Balyanbolunun Hamit kö 

yünden Tekeli oğlu Mehmet, 60-
Kardeşi Ali, 61 - Çoban kızı Lli
fin oğlu Ali, 62 - Bademlyenin 
Kemenler köyünden Koğgaz 

Mehmet, 63 - Sancaktar oğlu Ali 
-15-

64 - Ödemiş Oğuzlar köyün -
den Kocakafa Mehmet, 65 - Dal
ca Ali Bey oğlu Mehmet, 66 - Ço 
banlar köyünden Bayram, 67 -
Yenişehir muhacirlerinden Sa -
dık( Gölcük Burgaz köyünden 
imam Mustafa. 

-16-

68 - Köşkdereli İbrahim. 69 -
Malgaşlı Mehmet, 70 - Malgaşlı 

Mustafa, 71 - Yörüklerden Ali. 
-17-

72 - Adagideli Yılık Abdi, 73, 
74, 75 numaralara girmesi lazım 
gelen Abidinin maiyeti maalesef 
tesbit edilmemiştir. 

-18-
67 - Birgi nahiyesinden Kü

çük Mehmet, 77 - İzmirli İsma
ll. 78 - Poslu Mestan, 79 - Cihan 
oğlu Mehmet, 80 - Kara Erbek 
Mehmet, 81 - Birgili Kostak Meh 
met, 82 - Kürdün oğlu Mehmet. 
82 - Kürdün oğlu Mehmet. 

-19-
83 - Mendegömenin Güney 

köyünden Kel Ahmet, 84 - Oğlu 
Şakir, 87 - Mendegömeli Veli. 

t 

---..... 

• 

88 - Ayasurat köyünden Çııt 
kes Kara Hasan oğlu Mahmut, 
89 - Kardeşi Hacı Mehmet, 90 -
Çerkes Ömerin oğlu Yusuf. 

İşte o zamanlar dağlarda do -
laşaı:ı!lar bunlardı. Bu adamla
rın nerelerde ve nasıl itlaf edil
diklerini de sırası gelince ileri -
de birer, birer izah edeceğiz. 

• •• 
Tireli Hacı Ali Paşanın oğlu , 

Aydın da mukim Sadık Beyle 
biraderi {Yaveranı hazreti şehri
yariden) kaymakam Refik Bey 
Çamlıcalı Hüseyinle temasa geç 
mlşler ve merkumu lstimana ra
zı etmişlerdi. Bu hususta irade 
de istihsal edlldl. Çamlıcalı Hü -
seyin Aydın hükı'.lmet konağında 
merasimle tstıman edecektir. 
Çakıcı Mehmet bu havadisi 1-

şidince kudurmuş ve kan beyni
ne hücum etmişti. Demek ki Os
manlı (eşkiya hükı'.lmete Osman 
1ı derdi) kendisini aldatıyordu. 

Demek ki nihayet kendisini ye 
re vurmak istiyorlardı. Çamlıca
Iı Hüseyin! istiman ettirmek de
mek -Çakıcı fikrince- kendisin
den emniyeti kesmek demekti. 
Çamlıcalı yüze çıktıktan sonra 
kendisini ve avenesini bir biçi -
mine getirip yeryüzünden kaldı
racaklardı.. 

Fakat Çakıcı Mehmet buna 
müsaade edecek miydi? Kendisi 
yüze çıkar çıkmaz dağa fıdıyan 
Çamlıcalı Hüseyinin bu istima
nı karşısında Çakıcı muattal mı 
kalacaktı? Hayır .. Buna imkan 
yoktu. Zira yekdiğerine zıt çete
lerden biri yüze çıkınca diğeri 
de siliıhı alarak dağa yürümeli 

. Kart Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 50 

- Ah .. hayır .. lüzi.imü yok. 
Miralay, sert ve boğuk bir ses 

le: 
- Hayır, hayır .. size birisi re

fakat ederse daha iyi olur, dedi. 
Mösyö Dowens, bir yaprak gi

bi titriyerek çıktı, gitti. 

Mıralay: 

- Bu sefer cinayet kurbanı -
nın iki olma~ından korkuyorum. 

- Müfettiş Rice, icap eden ter 
tibatı aldı. Evi muhafaza altın -
da bulundurulacak. 

Poırot: 

- A. B. C. in yanlışlık yapmış 
olduğunun farkına vararak cür
münü tekrar edeceği fikrinde mi 
siniz? 

Anderson: 
- Bence pek mümkün. Bizim 

Yazan: AGATHA CHRIST 
A. B. C. pek muntazam ve usulü 
dairesinde hareket eder bir a -
damdır. Proğramını harfiyen ta
kip ve tatbık ettiğinin farkına 

varınca muhakkak sinir hasta -
lığına tutulur. 

Poirot, düşünceli bir eda ile 
başını salladı: 

Miralay, hiddetle ilave elti: 

- Herifin eşkalini iyice bil -
mek ısterim. İlk günde ne bili -

yorsak onu biliyoruz, fazla bir 
şe ybildiğimiz yok .. 

Poirol: 

- Biraz sabırlı olunuz. 

....: Mösyö Poirot, nikbin görü -
nüyorsunuz, acaba sebebi ne? 

- Şimdiye kadar katilin bir 
hatasını meydana çıkaramadık. 

Fakat her halde bir falsosunu 

Bilha.sa sıcak günlerde ima -
nm ayağı terler, batta bazı kim· 
selerde bu pek fazla olur. Ayak 
terlemesi, vücudün tabii bir fa· 
aliyeti olduğundan bu terlemeyi 

durdurmak muzırdır, diz kapak 

Iarında ağrılar husule getirir .. 

Fakat neşrettiği pis koku da ta

lıanınıül edilmez şeydir, herke

sin istikrahını celbeder. Bunun 

için bazı pudralar yapılmıştır. 

Fakat bunları istimalden ziyade 

size dahi!_ iyi bir tavsiyede bulu· 
nacağız. Ayaklarınızı tuzlu su 

ile banyo ediniz. Tuzlu suda tuz 

ve suyun nisbcti dörtle birdir. 

Yani bir kilo su, 250 gram tuz. 

idi. Başka türlü can emniyeti o -
lamazdı. Osmanlı ile Çamlıcalı 

Hüseyin birleşip Çakıcıyı kan -
cıklıyabilirlerdi. 

İşte bu düşünceler altında hu
zuru kaçan Çakıcı Mehmet; ~anı 
lıcalı Hüseyinin Aydında muta
sarrıf Eğribozlu Ragıp paşaya is 
timan ettiğini haber alıyordu. 

Halbuki hayatı ne muntazam ge 
çiyordu? Artık baskın korkusu, 
takip endişesi kalmamıştı. Akçe
ovada müsterih yaşadığı günle
ri hatırlıyordu. 

• •• 
Filhakika istimanını müteakip 

Ödemişten Çinenin Akçeova ka
riyesine gelen Çakıcı Mehmet o
rada müderris Niyazi efendinin 
evini kiralıyarak yerleşmişti. Çi
ne kaymakamı aciz, mendebur, 
Abdülhamit idaresine sadık bir 
herifti. İsmi Mehmet Sadık bey
di. 

NOT - Bu Mehmet Sadık bey 
Çine kaymakamlığında bulun -
duğu beş sene zarfında hiçbir e
ser bırakmamıştır. Kendisi çok 
korkak, müvesvis., hafiye bir a
damdı. Abdülhamide tapınırdı. 

Kendi.si tekaüt edildikten sonra 
Aydında otururdu. 

Milli mücadele esnasında Ay -
dından Çineye hicret eden Türk 
!eri Aydına avdet ettirmek için 
Yunanlılarca hususi memuriyet

le ve casusluk sıfatile Çineye gön 

derilmiş, orada habaseti anlaşıl -

dığından itlaf edilmiştir .. ) 

Çinede jandarma kumandanı 
Deli Hamdi ağa idi. Maiyetinde
ki müliızim de Deli Mehmet ağa 
idi. Zaptiye çavuşu Karapınarlı 

Hakkı çavuş aklı başında bir a

damdı. 

Kaymakamı, inzıbat amirleri 

bu olan Çinenin Akçeova kari -

yesinde, müderris Niyazi efendi

nin evinde Çakıcı Mehmet tam 
bir buçuk ay rahat oturmuştu. 

Her gün kahveye çıkar, çocuk

lara havaya metelik attırır, bu 

meteliği havada .iken kurşun1a 

vururdu. Hükümet buna ağız a
çamazdı. 

(Arkası var) 

bulacağız. 

- Demek bütün ümtileriniz 
bunda .. 

Bu esnada şu ses işitildi: 

- {Beyaz kogu) otelinden 
Mösyö Bali, genç bir kadınla be
raber burada mühim bir şeha -
deti olduğunu söylüyor. 

- Çağırınız, gelsinler .. 

Beyaz kogu otelinin sahibi 
Mösyö Bali, irl cüsseli, kaba dü
şüoceli bir adamdı, ayaklarını 

sürüyerek yürüyordu. Ayni za -

manda keskin bir bira kokusu 
neşrediyordd. Beraberinde ~os

toparlak genç bir kadın vardı.. 

Büyük bir heyecan içinde oldu -
ğu görülüyordu. 

- Mösyöler, sizi rahatsız et
miş olmıyayım, buraya geldim, 
çünkü bu genç kızcağız, Mary, 
size bazı şeyler anlatmak is
tiyor. 

Anderson, 50rdu: 

- Yaklaşınız, yavrum. Ne 

var? İsminiz ne? 

- Mary, Stroud. 
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Yağmurlar Sivas ve ~~:;,;;~~;? 
d d b k

• . • 
h 1 • • •• •• + Sıvas, 6 {ikdam) - Sıva - + ava ısın e e uyu • sın im.arı için büyük faaliyet. + sarfedılnıeye başlamıştır. Ye- + 

1 b ıd 
+ ni valimiz gelir gelmez mem· + zarar ara se ep o u • !ek.et.in ~n ihm~l edilıni~ iş - • 
• lerını bırer bırer tetkık ve + 

Sıvas, 6 {İkdam) - Bu hava
liye son yağan yağmurlar 
facia ve zararlara sebebiyet ver
miştir. Bu hususda •İkdam• iç'n 
elde ettiğim malümatı bildiriyo
rum. * Hafifte bağlı Süleymaniye 
Demirel, Eldives, Kızılviram, köy 
lerine yağmurlar arasında ya -
ğan şidde.11i dolu mezruata bü
yük zarar vermiştir. 
* Yine Kayadin nahiyesinin 

Sükütçük köyünde arazi sel 
altında kalmıştır. * Ayni zamanda Hafiğe bağ
lı Celalli nahiyesinin Tepe kö
yünde yağan yağmurlar esna -
sında dere kenarında oynamak
ta olan sekiz yaşında İsmaa ;le 
10 yaşındaki İbrahim kızı Esma
yı sel götürmüştür. 

Bir nişanlı kız sele gitti 
Sıvas ve havalis:ne son gün -

!erde yağan fazla yağmurlardan 
Kayadili nahiyesinin Kızılova 

köyünde bir nişanlı genç kızın 
sele gitmesi ile neticelenen b:r 
hadise vuku bulmuştur. Bu hu -
susta elde ettiğim malümatı ve
riyorum. Yaz kelebeğinde bü -

tün köylüler kışlık otlarını ha -
zırlamak üzere ot biçmeye gidi -
yorlar. Bunlar arasında Molla 
Alin:n çocukları da vardır. Bir

denbire hava kararıyor ve kö -
yün üzerine siyah bulutlar çö -
küyor ve bu arada hafif yağmur 
da başlıyor. Molla Alinin güzel 
kızı Sultan nişanlıdır. Yakında 

düğünleri olacaktır. Şımdiden i
cap eden hazırlıklar başlamıştır. 
Sultanın jçine kardeşlerinin gel 
mediğini görünce bir acı top
lanıyor ve kardeşlerini aram~ 

üzere evden çıkıyor. 
Yağmur da gittikçe fazlalaş -

maktadır. Tam bu sırada dere 
kenarına giderken korkunç bir 

Mary, nazarlarını patronuna 
çevirdi. 

Mösyö Bali, söze karışarak: 
- Mary, bermutad müşterile

re sıcak sularını götürmek üzere 
yukarı çıkıyordu. Şimdiki halde 
on on iki kadar müşterimiz var, 
bazıları at yarışları için, bazıları 
da işleri için gelmişler .. dedi. 

Anderson, sabırsızlıkla: 
- E .. pekala .. ne olmuş? 
_ Haydi yavrum, bildiğini an 

lat.. artık korkman için hiç bir 
sebep yok. 

Mary. anlatmağa başladı: 
- Kapıyı vurdum, cevap ala

madım, yoksa içeri gırmiyecek -
tim. Daha doğrusu Mösyö, giri
niz demedikçe girmiyecektim. 
Fakat hiç cevap vermediğinden 
kapyı ittim ve kendisini ellerini 
yıkarken gördüm. 

Mary, nefes almak için biraz 

durdu. 

Anderson: 
- Devam ediniz, )"3VTum .. 

Mary, patronuna bir nazar at-

fettı ve onun başı ile yapın~ ol-

sel ile karşılaşıyor. Ve kendini 
büyük ürperme ve korkunç bir 
işkence içerisinde sele kaptın -
yor ve aradan zaman geçtikten 
sonra dere kenarında başına tak 
tığı altınları ile Sultanın ölüsü 
bulunuyor. Nişanlısı ve ev halkı 
şimdi büyük bir sızlanışla saç
larını yolmaktadırlar. 

+ tesbit etmiş, halen hunun Ü· + 
+ zerinde çalışmaya başlanmış- + 
• tır. • 
+ Sıvasın mümkün mertebe + 
+ imar edilıne~inin neye rniite • + 
+ vakkıf olduğu hakkında bir + ı 
+ proje hazırlanmaktadır. Bu + 
+ proje süratle tatbik mevkiine + 
+ konulacaktır. Bu1111n için muk + 
+ tazi paranın temin edilnıesi de + 
+ imkan dahiline girıııi tir. + -----------· lzmitte bir kız kaçırma 

vak'ası 
İzmit, (Hususi) - İzm.tl~ U

zµntarla köyünden Asiye ismin

de 19 yaşında genç bir kızı, ayni 

köyden Cemal, Hüsnü, SiLey -
man isımli üç arkadaş kaçırmış
lar ve sonra da yakalanarak ad
liyeye teslim ed:lmişlerdir. 

Serbest güreş birincilikleri 
İzmir {Hususi) - Beden ter

biyesi umum müdürlüğünden 

gelen malümata göre Türkiye 

serbest güreş birincilikleri fuar 

zamanında tzm:rde yapılacaktır. 

Sivasta kurulan cer ate/yası 
Sivaslıları çok memnun etti 

Siııaı Cer atelyeıı 
Sıvas, 6 {İkdam) - Sivasta ku 

rulan hayır atelyesi vilayetın u
mumi faaliyeti üzerinde çok te
sir etmiştir. Birçok kimselere 
geniş iş sahası temin eden bu a
telye aynı zamanda memleketın 

lzmitte dikiş sergisi 
İzmit, (Hususi )- İzmitte se

nelerdenberi genç kızlarımızı ev 
ve yuva kadını yapmağa çalışan 
Cümhuriyet Biçki Yurdu, her se 
ne olduğu gibi bu sene de Ulu
gazi ilk okulunda dikiş ve nakış 
sergisi açmıştır. 

duğu tasvipkiır işaret üzerine 
tekrar söze başladı: 

- cSıcak suyunuzu getirdim, 
efendim dedim. cBen soğuk su 
ile yıkandım.• Cevabını verdi. 
Bunun üzerine liğene baktım. 

Aman efendim, ne görsem be -
ğenirsiniz. su, kıpkırmızı idi. 

Anderson: 
- Kıpkırmızı mı? diye tekrar 

etti. 
Mösyö Ball: 
- Evet, Mösyö, hatta kızın 

söylediğine bakılırsa ceketini ar
kasından çıkarmıştı. Ve pıhtı -
lanmış kanla mülemma kolluk -

!arından birini elinde tutuyordu. 

Öyle deg•I mi, Mary? 

- Evet, öyle efendim. Yemin 

ederim. Garip bir tavın da var

dı. Doğrusu korktum. 

Anderson sordu: 
- Bu hadise ne vakit oldu? 

- Hatırımda kaldığına göre 

saat beşi çeyrek geçe .. 

Anderson: 
- Üç saatten fazla olmuş .. ne 

umum kalkınma hayatına da 
tesir etmektedir. 

Burada söylenildiğine göre 
Devlet Demiryo!Jarı idaresinin 
bu hayır atelyesini gen~lete -
ccktir. 

Bir çoban derede boğuldu 
Samsun {Hususi) - Kirazlık 

1 köyünde 30 yaşlrında çoban Mu 
rad, Aptal ırmağında bulduğu 

kayığa binip biraz gittikten son
ra müvazenesini kaybederek ba
taklık olan dereye yuvarlanmış 
ve boğulmuştur. 

diye derhal buraya gelmediniz? 
Bali: 
- Ben hir şey bilmiyordum. 

Fakat yeni bir cinayet haberin! 
aldığımız zaman kız bana gele
rek müşterinin liğeninln kanla 
dolu olduğunu söyledi. Bunun ü
zerine kendisinden izahat iste -
dim. O da her şeyi bana nakletti. 
Meseleyi tuhaf ve şüpheli bul -
dum, derhal yukarı odaya çık -
tım. Odada kimse yoktu. Avlu
daki iki şoförü isticvap ettim: 
Bunlardan biri.si avludan bir a -
damın çıktığını görmüş olduğu

nu .söyledi. Eşkaline ait olarak 

vermiş olduğu malümattan bu a

damın bizim müşteri olduğu ka

naatini hasıl ettim. Karıma 

Mary'nin derhal polise müraca -
at etmesinin muvafak olacağını 

söyledim. Böylece müracaatta 

bulunmaktan sıkılıyordu, bun -
dan dolayı kendisine refakat et

tim. 

Müfetti§ Crome, eline bir ka
ğıt aldı .• 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr, 
100 FLORİN 

100 ÇEK. KRON 

100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAH:\Iİ 

llAPANI, 

5.93 
126.6575 

3,3:;;; 
6.66 

28.5475 
67.2325 
4.3325 

50.835 
21.535 
l.os2s 

100 LEVA 1.56 

100 ÇEKOSLOV AK KR. 4.33 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 
100 PE~GO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

Esham ve Tatlvllit 

23.845 

24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 

Tahvilat üzeTine muamelu ol
maınıştır. 

Sl!BZI! FIATLl!Rl 

f.stıo.,bul Belediyesi Merkez halinde 
topı..n satılan yq meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bam ye 

Sakızkıibağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

Yeşil fasulye 

Domates kır 

• sırık 

emsal! 
kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

İyi 
kuruş 

15 

z 
8 

9 

7 
7 

15 

Araka • 10 

Semizotu • 2.50 
Sivri biber • H 

Dolmalık biber • 13 

Taze yaprak • 10 

Pancar 4 

Soğan • 4 
Sarımsak • 5 

Patlıcan bllf adet 6 

• orta 
Hiyar 

Maydanoz 

Dereotu 

• 
• 

demet 

• 

4 

3.60 
-.75 

-.75 

Nane • -.75 
Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 

Osmanpaşa elması • 9 

Akçe armudu • 24 
Mustafabey 

armudu 

Yabani armut 

Mürdüm eriği 

Türbe eriği 

Zerdali 

Kayısı 

Kiraz 

Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Ağaç çileği 

Muz yerli 

• 
• 
• 
• 
> 
> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 

18 

11 

22 

20 

50 
9 

12 
13 

37 
4-0 
70 

Bu adamı biz~ tarif eder mi
.siniz? Çabuk olunuz, kaybedecek 
vaktimiz yok .. 

Mary: 

- Orta boylu. biraz kambur
ca .. gözlüklü .. 

- Elbisesi .. 
- Alea<Mı koyu renk bir elbi-

se .. başında bir fotr şaçka. 
Bundan fazla izahat vereme

di. 

Müfettiş Crome, ısrara !üzüm 

görmedi. Biraz sonra Bali 'ın ver

miş olduğu malmatı telefonla i

cap eden yere bildirildi, fakat ne 

Anderson ne de polis müfett"il 

nikbin görünmüyor !ardı. 

Crome, adamın avludan çıkar

ken elinde ne çanta ne de valiz 

bulunmamasından dolayı tek -

rar ümide düştü_ 

- Eşyasını bırakmış ya .. bu. 

bzimi için bir ümit kapısıdır ... 

iBeyaz kogu oteline ikı adam 

gönderildi. 
(Arkası ı•ar) 



llAYFA 1 

GÜZEL 
Büyük Anneler 

Genç ve taze görün
rünmek için bu basit 
usulü tecrübe ediniz. 

Yirmi senedenberi kullanıl -
makta olan meşhur (Yağsız) be
yaz renkteki Tokalon pudrası -
nın mahrem formülüne takim 

•e tasfiye edilmiş süt kreması 
ve zeytinyağı, sair kıymetli cev-

Joerlerle karıştırımlalıdır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve 
gençleştirir. Ve tenin buruşuk -

luklarını vesair gayri safi mad
delerin! giderir cildi taze ve 
nermin kılar ve nefis bir koku 

bırakır. Fazla kılların faaliyeti
Jle nihayet verir. Bugünkü in -
sanlar birkaç sene evvelkilerine 

nazaran daha güzelleşmiş bir 
haldedfrler. Mütehassıslar bu 
pyanı hayret tebeddüdün sebe

biAi umumiyetle Tokalon kre -
mini istimaline atfediyorlar. 

Aylık sarfiy_atı hemen bir mil -
yon vazoyo bumaktadır. Siz de 
hemen bugünden kullanmağa 

ba;>layınız. Ve her sabah daha 
genç görününüz. Memnuniyet -

bahş semereler garantilidir. Ak 
si halde paranız iade olunur. 

o. Denizyolaln 1. U. MüdürlUQU ilan lan 
10 Temmuzdan 17 Tem muza kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
k•lkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Karadeniz), Perşembe 12 
de (Ankara), Pazar 16 da (Cümbuıi • 
yet). Galata rıhtımından. 

ıertı• hattına - Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Sirkeci rıhtımından. 

1 mit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (U -
ğur). Tophane rıhtımından. 

lludınra hattına - Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de 
(Sus) sistemi vapurlardan biri. Cu -
martesi ayrıca 13.30 da ve Pazar ayn
ca 20 de (Marakaz). Çarşamba postası 
Tohane rıhtımından ve diğer postalar 
Galata rıhtımından. 

ıandırnıa hattına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de 
(Marakez), Ayrıca Çarşamba 20 de 
(Antalya), Cumartesi 20 de (Bursa), 
(Maralıaz) Galata rıhtımından, diğer • 
]eri Tophane rıhtımından. 

l[arablga hattına - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophıt -
ne rıhtımından. 

lmraa hattına - Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtı • 
mmdan. 

Aynlık hattına - Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 
15 de (Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

lıı:nıır sarat hattıııa - Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
ııeraln hattın• - Salı 10 da (Çanakkale), Cuma 10 da 

(Etrüsk). Sirkeci rıhtımından. 

Not: Vapur ll!ferJeri hakkında her türlü malfunat 8fSğlda 
telefon numaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

Kanıköy Acenteliii - Karaköy, Köprübaıı 42362 
Galata acenteliğı - Galata, İstanbul Liman RetsJlğt bi-

nası altında 40133 
Sirkeci A~ntelJil - Slrlı:eci, Yolcu aaJonu. Z2740 

(5031) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1100 adet yün ve 3000 

adet Filıdekos fanila ile 3000 adetFilıdekoo don kapalı zarfla eksilt

meye konulmuştur. 
ı _ Ela;iltme 17'/7 /939 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğ

Junda Stlıhat ve İçtimai Muvaenet Müdürlüğü binasında kurulu ko

miı.-ymırla yapılacaktır. 

2 _ Muhaıınmen fiat yün fanila 175, Fildekos fanila 60 Fildekos 

don 56 kuruştur. 
S - Muvakkat garanti 403 lira 12 kul'illjtur. 

4 - istekliler şaı tnameyi her gün Fuat paşa türbesi karşısında 

Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezin den alabilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesi!kasile 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvalokat garanti mahbuz 

veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 

den bir saat evvel makbuz mukabilı komısyona verınelerı. (4790) 

iKDAM 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden 
1 - Kastamonu vHayet merkezinde projesi mucibince yeniden 

inşa edilmekte olan Adliyp blnasıhın 938 yılı lçlndf' yapılan temel 

kısmından gayri yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakıyye keşif bedelli 

kısmının ikmali için yirmi beş bin lirası 939 bütçesinden ve otJz dört 

bin dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 bütçesinden verilmek 

üzere kapalı zarf usulile ve bir a' müddetle eksiltmeye çıkarıl • 

mıştır. 

2 - İhalesi 17 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamo
nu Nafıa dairesir.de toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 
taliplerin bulul'dukları v>layete resmen müracaa: ederek evvelce 

Nafıa Vekfıletinden alını~ oldukları müteahhitlik vesikasile bu in
şaatı yapabileceklerine daır alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat 

; 

teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabına 

herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 939 T. C. Odasınca tescil 
edilmiş bulunm <Sı şarttır. 

4 - Taliplerin gönde,·eceklerl teklif mektuplari!c birlikte 3 üncü 
maddede ist~nilcn vesaiki ıhale gü nü ihafo saatinden önce komisyo

nuna gelmiş bulünması ve vaktin de gelmiyen teklif mektuplarının 

nazarı dikkate alınmıyarak sahiplerine rcddedilecdr.tir. 

5 - İsteklilein bu i~aata ait proje ve keşif v~ bütün şartname 

lerinl İstanbul, Ankara v~ Kastamonu Nafıa Mürlürlüklerinde gö

rebilecekleri gibi daha fazla tafsilat Jstiyenlerin bır mektupla Kas

tamonu Nafıa Müdürlüğiınden sorabilecekleri ilan olunur. c4612• 

lstanbul P. T. T. MUdUrlüğUnden 
Arnavuiköy P. T. T. Merkezi binasında yaptırılacak bazı tami

rat pazarlığa konulmuştur - Pazarlık 12/7 /939 Çarşa.mba saat 15,30 

da İstanbul B. postahane binası ali katta müfettişlik odasında topla
nacak alım satım kom;syonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 344 lira 9 kuruş muvakkat temlnıat 25 lira 81 

kuruştur. 

Taliplerin keşif ve şertnamesinl görme~ ve muvakkat teminat

larını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari 

kalem levazımı kısmına pazarlık gün ve saatinde de pazarlık gün 

ve saati.nden 8 gün evvel İstanbul viliiyetinm,n alınacak bu işe 

ben.zer iş yaptıkları hakkındaki ehliyet vesikasile birlikte komisyo-
na müracaatları. 4806) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ok -
aamı açılı: eksiltme ile tamir ettirilecektir, 

2 - Keşif bedeli •659• liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartnaın e. 

4 - İsi .killer bu şartnameleri •4• kuruş mukabilinde merke -
' zirniz levazımından alabilirler. 

BUGÔN 
KUM&AQAS\NA 
PAll~ATAN 
KOÇUK El YAl).IN 

CEK DEFTEQ.INE 
IMZA~TAH 

t>OYOl< EL 
OLACAKTIQ 

5 - Ekı;iltme 25/7/939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus
tafapaşn sokağında mezkur merkez eksiltme loomisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve

sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
h göstermeleri şarttır. •2961> 

İstanbul 4 üncü İcra Memur
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen komodin ayna avize vesaire 
buna mümasil eşyanın birinci a
çık arttırması 11/7 /9~9 tarihine 
tesadüf eden Sali günü 8,30 da 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
303/l No. lu Mısır hanı altında
ki antikacı dükkanında yapıla -
cı:.k ve kıymetlerinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı surette ikin 
ci açılı: arttırmasının 15/7 /939 
tarihine tesadüf eden Cumar -
tesi günü ayni mahal ve saatte 
yapılacağı ilfuı olunur. . 

' 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN, HEKiM ) 

DAHiLiYE MUT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 - 2.5 fıkaraya 

....... ,,, ... 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baı 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer: Son TeJııraf B.lsımevi 
.., ............ ••'"' ... .. ... ... ... ... .. 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLl HAR!ct 

Senelik 
•aylık 
1 aylık 
1 • 

1%00 Kz, Z300 Kr. 
IOO Kr. 1650 Kr. 
aoo Kr. aoo Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SOTuN 
SANTİMİ 

Blrlnd Sahife 
İkinci Sahife 
Üçfüıcü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sa~ifeler 
T • 8 inci Sahifeler 

400 kunıı 
%50 kurut 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kurUlj 
10 kunq 

GazetemlıJde ncıırtt.9.-lle
cek bilcümle ticari lliinlar yal
nız Ankara caddesinde Kab -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf ı•rketınden alınır. 

TOR,K(YE 
. 1$ 

P>ANKASI 
• 

• 10 - Temmwı 1939 

Heır M<®v~öm Dçön 
ZARiF 

SAGLAM 
ucuz 

BE Y K O Z kun~ural~rı:°ı · T ercıh edınız. 
Fiatlar: 370 • 410 - 510 kuruştur. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarlan 
MUessesesl tubelerl: 

/stanbul, Beyotlu, Galata, Kadıköy, /zmir 
Ankara, Mersin, Adana 

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

eksiltmeye konmuştur. 
?. - Muhammen bedel .ıo.ooo. J;ra, muvakkat teminat •750. 

lira olup eksiltme, 31/8/93~ tarihine müsadif perşembe günü saat 
•16• da Ankarada P. 1. T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın al
ma ~omisyonun.da yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek -
tubu ile kanuni vesaiki m~htevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 
kadar mezkUr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T Ayniyat şube müdürlüklerinden parasız ve-
rilecPktir. •2322. •4963• 

Konya Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evini!l bir yıllık ekmek iht'yacı 30/6/939 gü

nür.den 25/7 /939 gününe kJclar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmllştur 

2 - İhale 2'J/7 /939 tar:ninde salı günü saat 14 de Konya Cüm
.huriyet Müddeiumum' liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Ta:ipler tek.Lfnamelerini o gün saat (13) de.n evvel koınis· 
yon riyasetine vermiş bul:;r,acaklardır. 

4 - Ekmek ikincı nevi yerli unun.dan has olacak ve talipler be
deli muhammininin % 7.5 yüzde yİ!di buçuğu olan (1655) lira bin 
altı yüz elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerlni tek!if
namelcrile birlikte komisyuna vermiş bulunacaklardır. 

5 - (4) üncü maddede !!evi gösterilen has ekmeğ'n kilosu şim
dilik narh ıle (9.5) dokuz b<ıçuk kurUljtur. 

6 - İlan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir. 
7 - Fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya ce-

za evi direktörlüğüne müra,aatları i~n olunur. (4.950) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kağıthanede Sünnet köprü;ünden Çağlıyan 
köşl<üne k.:.dar uzayan sahadaki çayırın 

28/2/940 tarihine kadar ot ve otlakiyesi 
(İcar bedeli peşin) 
Tothanede Necatibey cadC:esi 413 sayılı dük
kan (senelik icarı dört taksitte) ve her tak
sittP) ve her taksit pe~inen 

125 Şubat/340 ga
yesine kadar 

36 3 sene 

Sul:anahmette Tapu Müdiriyeti altındaki 300 2 sene 
sat· ş g·şesi (senelik icarı ikı taksitte ve tak-
sityeşinen). 

Yukarıda mevki VQ numaralan yazılı gayrimenkuller hizala
rında yazılı muhammen icdr bedelleri üzerinden açık artırma su
retile kiraya verilecektir. İhale 17/7/939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7fı pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak metro gün ve saatte Defterdarlık Milli 
Emlak Müaürlüğünde müt<'~ekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(4695) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - 19/VI/939 tarihinden itiharen kapalı zarfla ihale olunacağı 

ilan edilmiş olan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 

etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur, 

II - Muhammen bedeli •34500. lira muvakkat teminatı •2587-50. 
liradır. 

III - Pazarlık 14/VII/939 cuma günü saat 14 de Kabataşta Le
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi •172• kuruş mukabilinde Levazım şubesi vez· 

nesinden ve İzmir Ankara Baş Müdürlüklerinden alınabilir. Ve nü· 
mune de görülebilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta-

yin olunan gün ve saatte mezkUr komisyona gelmeleri. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maarif Matbaası Direktörlugunden: 
Muhasebe bürosu devlet kitaplan hesap işleri kadrosunda mün

hal iki hesap memuru yardımcılığı için askerliğini yapmış. yaşı o
tuz beşi geçmemiş ve en az orta tahsilini bitirmiş olan isteklilerin 
17/7/939 pazartesi günü saat 15 de yapılacak imtihanda bulunmak 
üzere vesikaları ile şimdiden müdürlüğümüze müracaatları. 

Yicaret mektebi mezunları tercih olunur. t5013> . -
lstanbul Defterdarlığından : 

Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz p.ıralı.kların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve istimal eldildiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sani 1940 tarihine kadar vergi vesaır 

borçlar mukabilinde malsandıkla rınca kabulü mümkün olup ahar 

bir şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 

zarar görmemesi ve tebliğ hil3fı na harekı-tle kanuni takibata dü.-
' sar olmaması için keyfiyet IJl\n olunur. (4818). 


