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Çemberlayn, Danzig Meselesi Ve Moskova 
Müzakereleri Hakkında Beyanatta Bulundu 

1 .. 1 . 

ov yet Le his tana yardım 
Japon 
harbi 

Japonlar güç-
1 ü k le ilerliyor 

v adeylemiştik 
- - : . t- . . . ' } 

Bu taahhüdü yerine getirmeye 
azmetmiş bulunuyoruz 

Lorn.u·a, 10 (A.A.) - B<.şveltil diyet ve istiklalini müteessir e-
Tokio, ıo (A.A.) _ DomPi Çemberlayn bugün öğleden son- den daha vahım me-.ıeleler orta-

ajansı, aşağıdak, tebliği ncş- ra Avam Kamarasında beyanat- ya çıkaracaktır. İstiklali sarih b r 
redlyor: ta bulunarak demiştir ki: surette tehdit altında kaldığı ve 

Japon - Mançu kuvvetleri, .Son Dantzig hadise! ri, bu yahut böyle bir tehdide milli 

Başvekilimiz ve kongre azası Dahiliye Vekilinin nutkunu d inliyorlar ve Dahiliye Vekili nutkunu söylüyor 
Ho,ten ırnıoğının karşısında şehrin müstakbel statıi ınese- kuvvetlerile mukabeleyi hayati 
Noro ve Bulşagal tepeleri ü- . lesinin el altından bir tarcflı bir ehemmi)ette addeylediği tak -

Basın Birliği kongresi 
dün Ankarada toplandı 
Dahiliye Vekili dedi ki : Hür fakat ciddi ve 
vekarlı matbuat medeni bir 
müstağni olamıgacağı bir 

idarenin asla 
yardımcıdır 

Ankara, 10 (A.A.} - Basın 

Birliği kongresi bugün saat 10 
da Dahiliye Vekaletindeki kon
ferans salonunda taplanmıştır. 

Bu toplantıda Başvekil dok-

Satie 
Meselesi 

Ankaradan gele
cek istinabe va
rakası bekleniyor 

Müddeiumumi ık ve dördüncü 
sorgu hakimliği tarafından e -
hemmiyetle yapı an Satie binası 
tahkıka'.ı bu hafta ıç:nde sureti 
kat'iyyede bitirilerek mahkeme
ye intikal edecektir. 

Evvelce şahit olarak dinleni -
len elektrik şirketi müdürlerin -
den Lazyan dün sabah yeniden 

l tor Refik Saydam ile Cümhuri-

yet Halk Partisi idare heyeti 

azalan, Parti müsatkil grupu re 

is vekili Ali Rana Tarhan ile 

l memleket:mizde her dilde çı
ka11. gazetelerin murahhasları ha 

zır bulunmakta idiler. 

(Arkası 6 ıncı sayfada} 

Fethi Okyar, adliyede tetkiklerde bulunurken 

Adliye Vekilinin 
Buı~~:~:::::v dünkü tetkikleri 

görüşmeleri 

Serlin matbuatı buna 
ehemmiyet veriyor 
Berlin 10 (Hususi) - Berlin

de dünya meseleleri ve bilhassa 
Balkanlıları yakından alfıkadar 

eden işler üzerind mühim te -
maslar yapan B 1 ~2r başvekili 

Köseivanof bugÜ'l de Yugoslav 
hükumet naibi Prens Pal ve Yu
goslav başvekili ve hariciye na
zırile muhim temaslarda bulun
muştur. Bütün B~rlın batbuatı 

bu temaslara çok b,iyük ehem
miyet veriyor. 

Vekil adliye 
muharririmize 

işleri hakkında 
izahat verdi 

Geçen cuma günü Londradan 
şehrimizE' dönen Adliye Vekili 
Fethi Okyar dün sabah adliyeye 
gelerek binayı gezmış, müddei
umumi Hikmet Onat ile görüşe
rek muhtefü işler etrafında iza
hat almıştır. 

Vekil, mahkemeleri de birer 
birer dola§arak samiin arasında 
muhakeme dinlemiş, sonra müd
deiumumi Hikmet Onatın oda -
sında gazetecikri kabul ederek 

sorulan muhtelif suallere şu ce
vapları vermiştir. , 

- İstanbul adliye binasını gez 
dim; yakından gördüm. Esasen 
adliyeye ait olınıyan bu bina ih
tiyacımıza da kafi değildir. Ya
kında Sultanahmet meydanında 
inşasına başlanacak olan adliye 
sarayının yapılmasını dört göz
le beklemekteyiz. Evvelce So -
ğu~çeşrnedeki arsaya göre yapı-

(Ark .... ı 3 üncü sayfada) 

Milli küme 
1 

şampiyonluğu 

zerine yerleşmekte ve bu ır- hareketle halli arzusunun mev- d·rde, Polonyaya yardım edece-
' mağm kenarlarmdaki sazlık ,1 cut bulunduğu endişesini zaru- ğimizi ~adeyledik. Ve bu teah -

ve bataklık arnziyi buraJa gir ri olarak tevlit eylemiştir Ha - hüdümüzü yerme ge ırme.;e az 
miş olan son Sovyet - !Uogol d·seıcr bu faraziyeyi teyit eyle- metm.ş bulunuyoruz. Evvelce de 
müfrezelerinden temizlemek- I dıği takdirde mesele Dantzigli _ söyledigim gibı Dantz gin bu -
tedir. Japon kıl'•ları, araznln 1 !erin hlk ve hürriyetlerine teal- günkü statüsü ne haksız ne de 
kumlu ve bataklık olması se- 1 h'.ık ed,m tam~men mevzii bir iş mantıksız olmamakla beraber 

[Arka.ı 3 üncüde] 1 olarak telakki .edit.m yedek, bazı ıslahat ve tadilat yapı'ma -
Beden terbiyesi Umum ~_......, ........ ....,-.. --.,-... -,.--.. -....,,1 derhal Polonyanm milli mevcu- (Arkası 5 ınci sayfada) 

Müdürlüğünün tebliği\-----------------------------
Ankara, 10 (A.A.} - Beden 

Terbiyesi Genel Dırek\örliiğu fe 
derasyonlar dairesi başkanlığın
dan: 

Bu hafta İstanbulda yapılan 
maçlarla milli küme müsabaka
ları sona ermiş ve Galatasaray 
ile Demirspor 35 er puvanla uaş 
ta kalmışlardır. Bu iki takımdan 
hangisinin küme şampiyonluğu
na hak kazandığı vesaik ve mev 
zuat üzerinden federasyonca tet 
kik edilmekte olup bu hususta 

(Arkası 3 iincii sayfada) 

' C. H. P. Genel 
I ,Se_kreteri geldi 
1 

H a ı i ç t e ı Müzenin açılış resminde bulunanlar 

iki vapur l İNKILAP MÜZESİ 
çarpıştı 
Dün sabah Haliçteki Ciball is 

kelesi önünde iki Hal ç vapuru 
biribirlerile çarpışmışlardır. Va 
purlardan biri ehemmiyetli su -
rette hasara uğramıştır. Çarpış
ma çok şiddetli olduğundan yol
cular telaşa düşmüşler ve et
raftan imdat istemişlerdir. Ka -
zadan sonra rapor veren 9 nu -
maralı vapur kaptanı Mustafa 
Kılıcın söylediğine göre hiıdi.se 

şöyle olmuştur: 

Kağıthane - Eyüp - Köprü se
!erıni vapmakta olan 9 numaralı 
vapur saat sabah 'i,48 de Cibali 
iskeles"ne yanaşmış ve yolcula
rını çıkarmağa başlamıştır. Bu 
sırada Aziz kaptan idaresindeki· 

• 7 numaralı vapur da Köprü ta
rafından gelmiş ve bütün süra
tile 9 numaranın iskele baş o -
muzluğuna çarpmıştır. Müsade
mede 9 numaranın bu tarafın -

( A,.kası 3 üncü sayfada.) 

---o·oo----
Meclis Reisi 

geliyor 
Türkiye Büyük Millet Mecli

si reisi Abdülhalik Rendanın bu
gün ŞPhrimize gelmesi beklen -
mektedir. 

, 
• ... 

On gıldanberi hazırlanan bu Fikri Tüzer Haydarpa ada ken• 
d:ni karşılayanlar arasında •• muessese merasimle açıldı 
Parti Genel S kreteri dokto; 

Fikri Tüzer dün sabah Ankara
( Arkası 5 inci sayfada) 

Beyazıttaki İnkılap Müzesi ! 
dün saat 17 de vali tarafından 

merasimle açılmıştır. Merasimde 
eski vali Muhittın Jstündağ, be-
lediye ve vilayet erkanı, müze
ciler hazır bulunmuştur. Lı'.ıtfi 

Kırdar açılma merasiminde bir 
nutuk vermiş ve ezcümle şun
ları söy ]emiştir: 

- On senedenberi belediye 
bütçesinin adi ve fevkalade kı
sımlarına konulan tahsisatla in
kıl.ap ve Belediye mevzularını 
yakından alakadar eden bir hay 
li eşya, kitap, gazete, mecmua 
ve resim alınmış. fakat bunlar 
tasnif edilememiş, fişleri yapıla-

mamış, etiketleri konulamamış 

olduğu için şimdiye kadar bal
kın istifadesine arzedilememişti. 

Şöyle bir gezildiği zaman gö 
rüleceği üzere gerek kütüphane, 
gerek müzeye alınan malzeme 
hep bir maksat, bir gaye gözeti
lerek alınmış, yine o maksat ve 
gayelere göre sıraya konmuş; 

bu suretle muayyen bir çok mev 

zuu tetkik etmek istiyenler için 
hazırlıklar yapılmış, bol malze-

meler, zengin kaynaklar temin 
edilmiştir. [Arka11 3 üncüde) 

Kahramanlık ve fedakôrlık 
Bir yabancı memleketten aylıkla, ücretle, fen müşaviri, teknisi· 

yen, hatta işçi bile getirtilebilir. BOlllar için gaye biraz fazla pan. 
kazanıp memleketlerine dönmektir. Fakat ytryüzüne dönmemeği 
göze alaraJ.. tanımadığı, ruban, fikren hiç bir yakınlık duymadığ> .. 
ölümü bile kendi.sine biç bir şeref ayırmıyan bir memlekette dö· 
vüşmüye ne dersiniz? Almanyada n, İtalyadan, Rn yadan İspanya
ya sevkedilen askerler, diyelim ki kendilerine vaz;fe olarak gös· 
terilen hizmeti yapıyorlardı; ya Çinde döv~şen, ö~en Amerikalı 
tayyarccilere, Japonyanın İtalyadan kira ile tutmak istediği asker
lere, ne demeli? Ecnebi mütclıas sıs ve işçi omrünün bir kmnını 
feda ederek mütebaklsini sigorta etmek isterken bunlar tamamını 
sürmekten çekinmiyorlar. İspanyadaki müşahitlerin iddiasına göre 
yabancı memlekette neden barb ettiğini hilmi<"l'nlerle İspanyollar 
arasında kahramanlık ve fedakarlık hususunda hiç bir fark görül-

• memiştir. 
Müstakbel harpte kahramanlık ve fedakarlık gibi insanın değil. 

silahın vasfı olacak-



SAYFA! 

lt:::!,,.,!:Jl:!t~•T•I 
Musa • lsa • Muhammet 

• • • . .. ... ... ............. 

İSANIN HAYATI 
Üç Meryem konağın pencerele

rini ışık içinde buldular 
- 54-

İsa, ikinci mahkemesinin de 
sabahın daha ilk ışıklan etrafı 
aydınlatırken yetmiş kişilik San 
bedrin meclis! önünde yapıldı -
ğını görüyor. 

Esasen ver Jmiş karar ma!Cım. 
Bu kararı resmiyete koymak ve 
sonra da infaz içın Romalı umu
mi valinin tasvibıne arzetmek 
.cap ediyor. 
Hannanın konağında hazırla • 

nan komedya burada tamamla • 
nıyor. Hariçten şahide lüzum 
yok. Kahinler onun itiraflarını 

söy'üyorlar, anlaşıyorlar. Büyük 
Meclis te geceki mahdut mecli -
sin verdiği karan tasdik ve tas
vip ed:yor. 
İsa çok sakin ve neticeyi ev • 

velden kabul etmiş hır tevekkül 
içinde .. 

SON :MÜCADELE 

Üç meryem, Piyer ve küçük 
Mark Kaiyakanın konağı önüne 
geldikleri zaman bütün pence -
relen ışık iç.nde buldular. 

Şafak çoktan sökmüş olduğu 
halde bu ışıklar söndürülmemiş· 
tı. Konağın önü gittikçe artan 
halk ve meraklılarla doluyordu. 
Avluda ise muhafızlar yine a 
teşin etrafını halkalamışlardı. 

Meryem büyük bir cesaretle ar 
kadaşlarından ayrıldı ve kapıda 
ki nöbetçiye yaklaştı 

- Biz Nasıralı İsayı arıyoruz. 
O burada mı? 

Nöbetçi sanki mermer bir 
heykeldi. Hiç cevap vermedi Fa 
kat kapının yanına çömelen ka
ba bir ses cevap verdi: 

- Burada.. onu biraz evvel ge 
tirdiler. ellerini arkasından bağ
lamışlardı. 

Meryemle beraber kapıya ka· 
dar sokulmuş olan bir kaç me • 
raklı sordu: 

- Bu İsa kim? Onu buraya 
neden getird1er. Adam mı öl
dürmüş yoksa?. 

Çömelen adam, vaziyetini boz 
madan cevap verdi; 

- Hayır.. adam öldürmemiş. 
O b sihirbazdır. Bizimkiler o
nu yakalamak için ne kadar za
mandır uğraşıyorlar, peş:nde 

ko~yoırlaro.ı. Fakat o her defa
sında ehUn ile, büyü ile, sihir -
bazlığı sayesinde ellerinden kur 
tuluyordu. 

Avluda., ateşin etrafına halka 
olmuş muhafızlara Kaiyakanın 

güzel cariyelerinin şarap dağıt • 
tıklan görülüyordu. 

Bu sırada konaktan ikı rahip 
çıktı. Onları birkaç kahin takip 
etti. Dahd arkadan oradan kaf
tanları sarkan püskülleri içinde 
ferisi diktorlar geliyorlardı. 

Bu nüfuzlu zatların çıktıkla • 
rını gören meraklılar kendi ara
larında mırıldandılar: 

- Mahkeme bitmiş gal.ba .. iş 

te senatorlara gidiyorlar .. 
- Muhakkak ölüm karan ve

rildi. 
- Evet, böyle büyük mahke-· 

meler ancak idam cezası vermek 
için yapılır. 

- Acaba nerede asacaklar? 
Başka biri söze karıştı: 
- Öğleyin paskalya bayramı 

haıılıyacak. Bayramda insan as • 
mak adet değ:Idir. idam kararı 
muhkkak paskalyadan sonraya 
kalacak. 

B•r üçüncüsü cevap verdı: 
- Öğleye dunya kadar vakit 

var Bır değil, on adanı bile ası
lır 

Bu sözleri duyan genç Markın 
annesı, oğlunu kilları arasında 

ıkarak ağlıyordu. 

Klofas'ın kansı Meryem, Ma
adalalı Meryemi kolundan tu

tarak İsanın annesi -t.Ieryeme 
·aklaştı. 

- Gel kardeşim .. dedi. Burs
an gidel:m. Görüyorsun ya .. e
·mizden bir şey ııelmiyecek.. 

Meryem kımıldanmadı. Cevap 
vermedi. Sadece gözlerim biraz 
sonra oğlunun çıkacağı kapıya 

dikmi§, bekliyordu. 
Bu sırada kapıdan koşarak bır 

adam çıktı. Bu adam perişan b:r 
halde idi. Sanki gördüğü man -
zara hala gözü önünde canlanı • 
yormuş gibi elleri ile yüzünü ka 
pamıştı. 

- Çok .. çok feci şey .. dıye hay 
kırdı. Görmeğe tahammül ede
medim. Onu esirler avlusunda 
bir mermer sütuna ba{:ladılar .. 
hepsi de yüzüne tükürüyorlar .. 

Merak4 halk bu adamın etra
fını sardı. Br şeyler .. daha faz
la şeyler öğrenmek için hepsi 
de sualler soruyorlardı. Fakat o 
mütemadiyen çırpınıyor ve· 

- Bırakın beni. bırakın beni .. 
buradan uzaklaşayım .. 

Diyordu. 
İçlerinden biri sordu: 

- Sihirbaza ne yaptılar? 

Bunun üzerine adam gözleri -
ni bu suali sorana çevirdi: 

- O, dedi, sihirbaz dej;•il. Br 
evliya .• Tatlı l;ıakışlı sakin bir 
din adamı .. Fakat onu kimse an 
lamak istemiyor. Alay ediyorlar. 
Zavallının gözlerini bağladılar. 

Etrafını çevirdiler. kaba elleri i· 
le yüzüne mütemadiyen tokat 
vuruyorlar ve: 

- Madem ki Peygamberim di
yorsun .. bil bakalım sana tokat 
vuranlar kimler.. diyorlar. 

Bunu söyliyen ve Ka:yaka -
nın konağından kaçmış olan bu 
adam kendini meraklılardan güç 
lukle kurtardı ve koşarak kay -
boldu. 

Artık adamakıllı gündüz ol -
muştu. Şehrin .. mukaddes şeh -
rin üzerine kalın bir sis çökmüş
tü. Bu kalın sis tabak.ası içinde 
sokakları gittikçe kalabalıklaştı
ran insanların yüzleri ölü yüzle
rine benziyordu. 

En ufak bir rüzgar bile esmi
yordu. Bu sıkıntılı havayı gö -
renler: 

- Allah vere de bir fırtına, bir 
kasırga çıkıp paskalya bayramı 
nı bize zehir etmese ... 

Diye mırıldanıyorlardı. 

Ameleler acele acele işbaşla

rına gidiyorlardı. Bugün öğleye 
kadar çalışacaklardı. Bayram 
tam öğleyin başlıyacaktı. On • 
dan sonra tam bir hafta işlemi
yecekler .. eğleneceklerdi. 
Konağın karşısında bekliyen 

meraklılar azalmışlardı. 

Yalnız Meryem ve arkadaşları 1 

oldukları yerden ayrılmıyorlar· 
dı. 

Küçük Markın annesi bir da -
ha: 

- Gidelim, dedi. Burada kal
maktan bir şey çıkmaz. Hem 
karnımız acıktı. Ne kadar za
mandır yemedik. Bir kaç lok
ma bir şey yedikten sonra tek -
rar gelir:z. 

(Arkası var) 

• TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel 
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Yeni yapılacak 
limanlarımız 

İngiliz heyeti bu iş için 
yann buraya geliyor 

Türkiye sahillerinde inşa etli· 
lecek limanları yapmak işini ü
zerine alan İngilterenın Gips in
şaat müessesesinin iki müdürü 
ile bir teknik müşaviri yarın 

şehrim ize gelecekler ve doğru 

Ankaraya gideceklerdir. Müna -
kale Vekaletile temaslar yapa
cak olan mütehas•ıslar oradan 
İskenderun linmanına giderek 
tetkiklerde bulunacaklardır. Ya 
kında mühendislerden mürek • 
kep bir heyet de gelerek liman
ların inşaat projelerini hazırla· 
mağa başlıyacaktır. Trabzon, E
reğli ve İskenderun linmanları
na bu yıl içinde başlanması mu
karrerdir. İstanbul limanının rıh 
tırnlarının uzatılması ile antre
polar ve kömür depolan inşası 
işi de mühendisler tarafından 

kat'i bir şekilde tesbit edilecek
tir. 

---i\00---

Yeni yolcu salonu insaatı 
' Galatada inşa edilmekte olan 

yolcu salonunun 400 bin liradan 
fazlaya mal olacağı anlaşılmak
tadır. Salonun üzerinde yapılan 
kule gümrük muhafaza teşkila
tına tahsis edilmiştir. Teşki!lıt 

buraya büyük bir ışıldak koy -
mak hazırlıklarına başlamıştır. 

Bu ışıldaklar geceleri limandan 
geçecek transit gemiler kontrol 
edilecek ve bunların kara ile te
masta bulunmamalarına çalışıla
caktır, salonun önüne bir de ci
nip kalkar• büyük iskele yapı -
lacak, rıhtıma yanaşan vapur -
!arın yolcuları bu iskele ile doğ
rudan doğruya salona geçecek -
!erdir. 

Verem pavyonları 
Haydarpaşadaki nümune has 

tahanesine yüz yataklı ve Hey -
belideki Verem sanatoryomuna 
iki yüz yataklı verem pavyonu 
ilave edilecektir. Sıhhiye Veka
leti inşa edilecek pavyonların 

projelerini tetkik etmiştir. Her 
iki pavyonun temeli otuz ağus· 
tosta merasimle atılacaktır. 

Maarif Vekili gitti 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü· 

cel dün akşamki ekspresle An· 
karaya dönmüştür. 

000---

İKDAM 

ı:························: s· Al k : Hakla Değil mi? : ır man ap-• . i Ç u bukl uda i tanının marifeti 
i sandal parası i Kozaları Haydarpa• 

bırakh ! .. • şaya 
• Sarıyerde oturan karile- • 
: rırnızden Naci Sav yazdığı : 
I: bir mektupta şunları anla • : 

'

: tıyor: 1 • • • -çubuklu, yazın, Boğaz, • 

1
5 hatta Istanbul halkının te- : 
: ferrüç ve eğlence yerlerin - 1 
• den biridir. Çubukluda san- : 

ı i dal iskelesi yoktur. Tabii, i 
• böyle olunca, sandal da bu • • 

1

5 lunmuyor 5 
: •Beykoz, P•şabahçe \'e : 
: Anadoluhısarı sandalcıları : 
: bu iskeleye gelerek, yolcu : 
: taşıyorlar. Yalnız, burada : 
• • • iskele olmadığı için, sandal- • • • • cılar. tarife olmadığını ileri • • • • sürerek yo'cuiardan luttura • • • : bildiklerine para istiyor ve : 
: alıyorlar. ... • • • Mesela. Çubuklu • Yeni- • • • • köy, Çubuklu - İs!inye için • • • • 100 kuruş alıyorlar. • • • : •- Bu para fazla değil : 
• mi? Diye soracak olursanız • • • 
: da şu cevabı veriyorlar: : 
: •- İki çifteyle gidecek- 1 
: siniz, bayım ... Zaten, bura- : 
: daki akıntıyı bir çifte kayık : 
: la sökmek de mümkün de- : 
: ğildir. : • • • cBelediyenin bu işle- ya- • • • • kından meşgul olarak ya • • • • burası için de bir tarife tes • • • : bit etmesi veya başka bır : 
: şekilde bu ihtikarın önüne : , 
: geçmesi lazım değil mi?• : 1 
: Kariim izi biz haklı bu - : 

l
: luyoruz. Ne dersiniz, : 
• • 
: Hakh değil mi ? S 
• M 

: İKDAM: : • • 
: Bu sütun, karilerimi:,.ın şi • : 
: !<ayetlerine tahsis edilmiş bu- : ı 
: lunmaktadır. Gönderilen : 
1 haklı şikayet mektupları, bu : 
: sütunda sırasile dercedil - : 
• k' d" • • me .. e ır. • • • •••••••••••••••••••••••••• 
Tarhan vapuru yarın geliyor 

Tırhan vapuru yarın limanı
mıza gelecektir. Tırhan Mersin 
hattına tahsis edilecektir. 

--oo---

Gümrükler Vekili geliyor 
Gümrük ve İnhisarlar Veki

li Ra•f Karadenızin bugün şeh
rimize gelmesi muhtemeldir. 
Veı.<l bir müddet kalacak ve es 
ki idare üzerinde tetkikler yapa 
caktır. 

Doyçe Levanı Limited kum· 
panyasının bir Alman vapuru ga 
rip bir hadiseye sebep olmuş • 
tur. 

Vapur Mudanyadan Bursa 
mahsul:i. 169 balya k.oza yükle -
ınişt'r. Bu kozalar harice ihraç 
edilen mallardır. Fakat Mudan
yadaki yükleme sırasında balya 
!ardan biri denize düşmüş, çıka· 
rılar1k bozulma zararı sahibine 
ait olmak üzere yine vapura a
lınmıştır. Bu suretle Mudanya
dan ayrılan vapur Haydarpaşa
ya gelmis ve burada kaptanın 

bir tane bozuk balyayı göstere
rek butih Koza mallarını kara
ya çıkarmak istediği görülmüş

tür. Kaptan istediğini yapmış ve 
169 balya kozayı çıka:·dıklan 

sonra yerine başka mal alarak 
gitmiştir. Fakat sonradan kap -
tanın Haydarpaşadan daha karlı 
navlun bulduğu için çok yer tu-

tan koza balyalarını dışarı çı • 
kardığı anlaşılmıştır. Kaplanın 

bu usulsüz hareketi hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. Vapu • 
run şehrimizdeki acentesinden 
de zarar ziyan istenmektedir 

---<000>----

(},n"zbanktan açıkla 

kalanlar 
Denizyolları umum müdür -

lüğiyle Limanlar umum müdür
lüğünde bWçok memurların açı 
ğa çıkarılmasile vücude gelen 
münhallere hiıla tayinler yapıl
mamıştır. Açıkta kalan memur
lardan hiçbiri buralara yerleş-

tirilmek istenmemektedir. Bu 
memurlardan yeni vazifelere ta
yin edilen birkaç kişi varsa da, 
bunlara da eski maaşlarından 

çok az maaş verilmektedir. Di
ğer taraftan açığa çıkarılan me 

murlara da hala tazminatları ve 
rilmemiştir. Bunlar her gün fe
na vaziyette kaldıklarını söylü
yorlar ve alakadarlara müracaat 
etmekte ve her defasında da ene 
ınüz hasaplarınızı• yapmadık ce· 
'vabile karşılanmaktadırlar. 

Emirgan meydanı 
Nafia Vekaleti Köprüler mü

dürü Kemal İstanbula gelerek 
müstakbel Emirgan meydanını 

tetkik etmiştir. Meydanın tevsii 
için denizin doldurulmasına za

ruret vardır. 
Floryada kız 
kaçırma vakası 

Pazar günü öğle üzeri Flor- ( ) 
ya istasyonu civarındaki Havuz- B n R A ~ D A M 1 z A H 
lu bahçede herkesın gözü önün- .. -= ... ••••••••••••••••••••••••• 
de bir kız kaçırma vak'ası olmuş 
tur. Yapılan tahkıkata göre vaka ' 
şöyle olmuştur: 

Havuzlu bahçede rakı içen i 
dört genç, ailesi ile beraber ge
len bir genç kızın bir aralık ağaç 
!ıklar arasında dolaşmasından 

istifadeye kalkarak peşine ta • 
kılmışlar, sarkıntılığa başlamış -
!ardır. Yüksek bir aıleye men -
sup olan kız, mütecavizlere yüz 
vermemiş, fakat gözleri kararan 
sarhoşlardan Ahmet üzerine atıl 
mış kollarını tutmuş ve arkadaş 
!arının yardımı ile genç kızı bah 
çenin kesif bir ağaçlık kısmına 
sürüklemiştir. 

Kızın feryadını işiten babası 

ve polisler koşmuş. bunu gören 
mütecavizler de kaçmağa dav· 
ranmışlardır. 

Bunlardan Ahmet diğerlerin
den fazla sarhoş olduğu için ya
kalanmış, dığer 3 genç ise kaç
mıştır. 

Müddeiumumilik yak'aya el 
koyarak tahkikata başlamıştır. 

Mütecaviz Ahmet Yeşilköy mer· 
kezinde sorgu altına alınmış,. 

gen çkız ve babası ile yüzleştiril 
miştir. 

Diğer suçlular da yakalandık
tan sonra iş adliyeye intkal ede
cektir. 

/ \ 

Ne qüzel kadın değil mi şekerim ? 

Adliye koridorlarında 

1 
24 SAAT 

Paylaşılamıyan 
çocuk 

Dün hakiki anasına 
teslim edileck iken 

kaçırıldı 
3 senedenberi Nermin adın -

da bir çocuk, mahallebici Meh -
met Ali ile kansı Fatma Neza
het ve Fatma İlhan adında bir 
kadın arasında paylaşılamıyor -
du. 

İş nihayet altıncı hukuk mah· 
kemesi tarafından halledilmiş ve 
Nermin çocuğun anası olan Fat
ma İlhana iadesine karar veril -
mişti, bu kararı temyiz tasdik 
etmiş, diğer tarafın tashihi ka -
rar isteği de reddedilince beşin
ci icra, mahallebici Mehmet A
liye çocuğu anasına beş gün için 
de teslim etmesinı söylemişti. 

Müddet dun sabah bitmiş ve 
Mehmet Ali, elinde çocuk ad
liyeye gelmişti. İcra dairesinin 
önünde duran Fatma İlhan ço • 
cuğunu görünce kucaklamak is
temiş, fakat çocuk: 

- Ben seni istemiyorum, de· 
yince ağlamağa başlamıştır. Meh 
mel Ah de Nermini kışkırtınca 
bir gürültüdür kopmuş, halk ic
ra dairesine dolmuştur. 

Nihayet Fatma İlhan çocuğu
nu götürmek üzere bir otomo -
bil tutmağa gitmiş, fakat bu sı
rada da mahallebici Mehmet A
li Nermin ile beraber ortadan 
kaybolmuştur. 

Şimdi çocuk polis tarafından 
Mehmet Aliden alınarak ana•ına 
iade edilecektir. 

Kaçak Niyaz lzmirde tutuldu 
Birkaç ay evvel Eyübe bağlı 

Pirinççi köyünde çingene Kaya 
ve beş arkadaşı tarafından bir 
gece baskını yapılmış, Ahmet 
adında birisi öldürülm'i.iş, oğlu 

yaralanmış ve kızı ile atı çalın
mak ist.enıı:ıişti. 

Fakat muvaffak olamıyan bas 
kıncılardan dört tanesi yakalan· 
mış, ağırceza mahkemesine ve -
rım ;şti. Diğer ikisi ise kaçmış
lar ve bütün aramalara rağmen 
de bulunamamışlardı. 

Kaçak olanlardan Niyazi ev· 
velki gün İzmirde ele geçirile
rek dün sabah İstanbula getiril
miştır. Niyazi dördüncü saogu ha 
kimi tarafından tevkif edilmiş -
tir. 

Kocasını döven ve sonra 
mezarlığa atan kadın 
Evvelki gün Kasımpaşada ga· 

rip bir vak'a olmuştur 
Kasımpaşada Çeşme mahal • 

lesinde Araplar sokağında otu
ran Neşet rakıya pek düşkün • 
dür. İçki içmediği zaman ailesi 
ile mütemadiyen kavga çıkar -
mağı da itiyat edinmiştir. 

Nihayet bu vaziyetten usanan 
karısı dün sabah Neşet huysuz • 
!anınca komşu kadınları yanına 

çağırmış ve el birliğile adam • 
cağızı ayak altına alarak bayıl· 
tıncaya kadar dövrnüşlerdir. Ne 
şetin karısı bundan . sonra yine 
0

komşularının yardımı ile baygın 
yatan kocasını sırtlamış mezu, 
lığa götürüp almıştır. 

Neşet biraz sonra zabıta me
murları tarafından görülerek im 
dadı Sıhhi ile hastahaneye kal -
dırılmıştır. 

İşe el koyan zabıta kadınlar 
hakkında takibata girişmiştir. 

Karısına zorla taarruz 
ederken yakalamış 

Bir müddet evvel Kasırnpa -
şada bir yaralama vak'ası ol • 
muş, seyyar satıcı Kazım mal al 
mak üzere gittiği Yalovadan bir 
akşam önce dönünce, evde ar -
kadaşlarından yorgancı Kazımı 
karısına zorla taarruz ederken 
görmüş, bıçakla sol ciğerinden 

yaralamıştı. 

Yarası tehlikeli olan yorgan
cı Kazım, dün sabah tedavi gör
düğü Beyoğlu hastahanesinde öl 

müştür. 
Mevkuf bulunan suçlu da bu 

suretle katil olmuş, hakkındaki 
takibata bu oldan ir" ilmiştir. 

11 - Temmuz 1939 

Faşistler ve 
• 

lspangollar 
İspanyada dahili harp esnasın 

da İngiltere ve Fransadaki de
mokrat hükiimetler, ilim ettik -
feri bitaraflık ve ademi müda • 
hale politikasında sonuna ka • 
dar devam eylediler. Buna mu • 
kabil faşist İtalya ile nazi Al • 
manya hükumetleri açıkça, 

Frankoya yardımlarda bulun -
dular, tayyare, top, tank, mit • 
ralyöz, cephane, asker gönder -
diler. 

Demokrat devletlerdeki sol 
partilere mensup olan halkın te 
şekkülleri vasıtasile cümhuri -
yetçilere yaptıkları yardımlar, 

hükumetlerinin bitaraflık ve a· 
demi müdahale siyasetinde se -
bat etmeleri yüzünden ehem -
ıniyetsiz ve mahdut kaldı. 

••• 
Senelerce devam eden dahili 

harpte insanlarının telef olduğu, 

sakat kaldığı, şehirlerinin, kasa

balarının pek çoğunun harap ol

duğu, kaynaklarının yakıldığı, 

yıkıldığı İspanyada yoksulluk, 

elem ve ıztıraptan başka ne ka· 

labilirdi? 
İstihsalat kaynakları dahili 

harpte harap olan İspanyada va
ziyeti diizeltebilmek çareler:Ie 

uğraşmak içln General Franko 

etrafında birlik ve para lazım • 
dı. İspanyada vaziyete bakim 
olduktan sonra faşist italyaya, 
nazi Al.manyaya, zaferini temin 
etn1clCTi hascbile minen ve 
maddeten borçlu mevkiinde bu 
lunan Franko ve arkadaşları, to
taliter de\'letler grupunda mev· 
ki aldı· Anti Komintern pakta 
imzasını koydu, harp zamanında 
İngiltere ve Fransa gibi demok
rat devletler donanmalarına 
Cebelüttarık boğazını kapatabil 
mek için bu mıntakada Alman 
ve İtalyanların yardımlarile tah· 
kimata l-aşladı. İspanyanın Fran 
sa hududunda istihkamlar ya -
pılması emrini verılL 

• •• 
İtalya Hariciye Nazırı Kont 

Ciano İspanyaya, Franko ile gö
rüşmek, belki de yeni bir mua • 
hede imzalamak, totaliter dev • 
!etlerin harp şantajlarına yeni • 
likler ilave etmek üzere Mad • 
rid'e gidiyor. 

Kont Ciano bu •eyahati yapar 
ken, içinde bulunduğumuz Tem· 
muz ayının 15 - 16 ıncı günleri 
Pariste İspanya mültecilerine 
yardım için beynelmilel bir kon· 
grenln toplanacağı anlaşılıyor. 

Gazetelerde çıkan hablerlerde, 

İspanyada hapishanelerde 80 bin 

cümhuriyetçi ile mıkdar!B1'.ı bel 

li olmıyan sabık muhariplerin 

tecrit kamplarında bulundurul

dukları anlatılıyordu. Fransada 

bulunan yüz binlerce cümhuri • 

yetçi mülteci İspanyolların ise, 

barınabilecekleri, yerleşecekleri 

memleketi aradıkları anlaşılıyor. 

Cenubi Amerika hükumetlerin

den Meksika ve Şili, ahalt.i İs • 
panyolca konuştuklarından Fran 
sadakl mültecileri kabul etmek 
\istemişler, fakat yüz binlerce li
ii:a tutacak nakil masrafını, ken· 
dileriniıı yapamıyacaklarını söy· 
!emişler. İngiltere, Fransa, İs • 
veç hükumetleri nakil masrafla· 
rını yaparak bu mültecilerin 
Meksika ve Şiliye nakline baı;la

ınışlar. 
İtalya Hariciye Nazırı Kont 

Ciaııonun gideceği, totaliter 
devletler hakkında mevki alma 
sı hususunda yeni bir tezahürü 
lemin cyliyeceği Frankonun fa
şist İspanyasında göriiliiyor ki, 
sefalet devamdadır, milli ahenk 
''e birlik temin edilememiştir. 

Halk arasındaki sefalet yerine, 
refah husule getirilmesini ber • 
taraf, dahili harbin bırkatığı 

bo~lukların bile doldurulmasına, 
para buhranı hasebile başlana

mamıştır. 

Böyle bir vaziyet· içinde yeni 
bir harp çı.karınağa çalışan tola 
!iter devletlerin, uğrıyacaklan 
akibet, fikirlerimizde canlanabi· 
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Ceza kanununun müsamahası 
aa f ISTIKLALı 

ATATURIKfHARBI 

Ayrılan kumandanlar 
General Refet, Mersinli Cemal 
ve Salahaddin beylerin vaziyetleri 

Rize -H?p~ ş?sesi~i I" Tun us ve " 
sular ıstıla ettı K "k 

lllühendi in, dişçinin, doktorun da taklidi, sahtekarı \ardır. Fn 
kat kırk yılda bir türer, çabuk yakayı ele verir; mazanafının öml 
alınır. Halbuki bizim muharrirlik, gazetecilik mesleği hakiki in· 
den çok taklidini yetiştiregclınlştir ve bu mukallit ve sahtekarlar 

hakikisinden çok para kazanır, arada bir polis tarafından takip oıu'. 
nur; fakat daima yakayı kurtararak biiim namun.ıza işlerine de
vam eder,durorlar. 

1 

Öçüntü Ordu Müfettişliği 
Seryaverliğine 

Telgra1 ve Posta Müdürü u-
, mumisi Refik Halit Bey ile Kon 

ya valisi Cemal Bey, 6/7 Tem -
muz gecesi, telgrafla makine ba
şında muhabere ettiler. Muhabe
reıtin şu suretle cereyan ettiğini 
haber aldım: 

Mustafa Kemal Paşa Haz -
rellerinin icabına bakıldı. İstan
bula getirilecek, Cemal Paşa 

Hazretlerinin de hakkında; ya
pılacak muamele deı·des\tir. 

Konya valisi de; 
- Teşekkür ederim. Ded'ler. 
Münasip surette Paşa Haz -

detlerine arzctmesini rica ede -
rim. 

İkinci Ordu Müfettişliği 
Şifre Müdürü 

Hasan 
ı Filhakika, Konyada bulunan 
İkinci ordu müiettişl Cemal Pa
tanın on gün müddetle mezıı -
nen İstanbula gittiğinden dört 
gün evvel haberdar olmuş ve 
mütehayyir kalmıştım. 

Cemal Paşa· ile Samsuna çık
tığımdan itibaren, makasıdı mil
liyeyi temin için teşriki mesai 
ıadedinde ve askeri, milli terti
bat ve teşkilat hususlarında nıu
haberatımız vardı. Kendisinden, 
ümitbalış, müsbet cevaplar al
Dll§tım. 

Benim ile, bu tarzda nıüna -
ıebete girmiş olan bir kumanda
nın, kendi kendine, mezuniyet 
alıp fstanbnla gltmeı.i kirı akıl 
elamamak IBzımgelirdi. Bu se -
'beple: 5 Temmuz 1919 tarihli şif 
re ile Konyada On İkinci Kolor
du kumandan' Miralay Sa1Mıat-
1in Beye fU illi maddeyi yaz -
dım: 

1 - Cemal Paşanın on gün 
müddetle Dersaadete hareketi-
nin sebebi halrikislni vazıhan 

ve serian lş'aıı buyurmanızı, 
2 - Zatı lllinizin hiçbir se -

'bep ve suretle oradaki kuvanın 
başından infikfıkiniz caiz değil -
dir. Bu bapla Fuat Paşa ile de 
muhabere ederek en menfi ihti
male karşı tedbir ahnanı,z elzem
dir. Her gün vaziyetiniz hakkın
da kısa malfırnat vermenizi, ri
ca ederim. 

Ayni §lfrenin suretini ayni ta 
rihte Ankarada Fuat Paşaya da 
verdim. 

Sal5hattin Beyin Konyadao, 
6/7 Temmuz tarihinde, yani Re
fik Halit Beyin Konya valisi Ce
mal Beyle telgraf başında konuş 
tuğu sırada, verdiği cevabi tel
grafta •Cemal Paııa, İstanbıılda 
bazı zevat ile temas etmek ve 
ailesile giirüşm Jı üzere on giin 
müddetle ve kendi arzusile me
zunen Dersaad ·te gitmiştir• de
nilmekte idi. 

Cemal Pap giıti, fakat gele
medi. Kendisini çok zaman son
ra Ali Rıza Paşa kabinesinde 
Harbiye N azm göreceğiz. 

Maatteesstif, bn vaziyetin şa
hidi olan ve kendisine kuvvetle
rin yanından ayrılmam""' tavsi
ye olunan Saliha itin Bey in de 
bir müddet SOlll'll İstanbula git
tiğini haber aldık. Bunun Üzeri
ne 7 Temmuz 1919 tarihinde, 
§11 umumf tebligatta bulundum: 

1 - İstiklalimizi muhafaza ııA 
runda teşekkül ve taazzuv etmiş 
olan milli kuvvetler, her türlü 
müdahale ve tecavıizden masu ıı 
dur. Devlet ve milletin nıukad
deratında, iradej milliye amil ve 
hakimdir. Ordu işbu iradeyi mil 
liyenin tabi ve hadimidir. 

27 -

deceklerdi. Aksi takdirde ya
ni b:r ikinci İzmir vak'asına 
meydan verebilecek kimselerin · 
tayini halin.de, kumanda asla 
terkolunamıyacak ve bilfunum 
müiettiş ve kumandanlar tara
fından, emniyet ve itimadın sel 
bolunduğu serdile, muamelei va
kı:•a reddolunacak ve kabul edil
miyecektir. 

3 - Memleketimizi kolaylık
la işgal maksadına matuf olmak 
üzere İtil.iif Devletleri tarafın _ 
dan vaki tazyikat net'cesinde 
hükumet herhangi bir kıt'a ,~ 
teşkilatı askeriye ve milliyemi
zi ilgaya emir verirse, kab:.ıJ ve 
tatb.k edilmiyecektir. 

* (Arkası var) 

Çemberlaynın 
beyanatı 

(Başıarafı 1 inci sayfada) 
ğa müsaittir ve vazıh bir hava ;. 
çinde bu ıslahatın müzakeresi 
mümkündür. Fakat İngJiz hü
kumeti son hadiselerin halen 
makul tavsiyelerin faydalı ola -
cağı b:r hava bulunmasını zor -
laştırdığı kanaatindedir. Bu va
ziyet karşısında Polonya hüku
meti sükiınetini muhafaza et -
miştir ve İngiliz hükumeti Dant 
zfogin muhtelü milliyetlerin ha
kiki menfaatleri birleştiği za -
man teşrki mE:sai edebilecekleri 
ni bir kere daha isbat edeceğini 
ümit ey !emektedir. Bu arada, 
bütün alakadarların Dantzig'e 
müteallik her hangi b:r had;s.,. -
nin bütün Avrupa bar* ı~in bir 
tehlike teşkil edecek bir teşeb
büs almasına m5ni ol~:ık. arzu 
ve azmim bildireceklerini ve 
göstereceklerini zannetmek iste
rim., 

Moskova müzakereleri lı akın
daki bir suale cevap ve~c.a 
Çemberlayn demiştir ki: 

Şose Üzerinde mulıteli/ uzun- o r s 1 a 
luklarda on beş lıegelan var Bu meseleler yi-

1 tir. Nüfusça zayiat yoktur. Yedi ne tazeleniyor Rize, 10 (A.A.) - Son günler
deki şiddetli yağmurlardan son
ra Pazar kazası ve Ardesen na
hiyesi içinden geçen Rize - Ho
pa şosesinin 53 ve 30 metre uzun 
luğundaki iki parçasını seller 
götürmüş ve dokuz muhtelif 
köprü ile başkaca üç değirmeni, 
bir ambar ve bir ev yıkılmış ve 

şose üzerinde muhtelif uzunluk
ta on beş heyelan vukua gelmiş-

köyün sebze ve meyvalarından Roma, 10 (AA.) - •Sesto 
20 bin liralık hasar vardır. Köp- Del Corbino• gazetesi, şöyle 
rü ve yol zaran da elli bin lira- demektedir: 
ya yakındır. Yıkılan yerlerin •Dantzig meselesinin AI • 
mükellef amele ile temizlenme- manyanın arzusuna göre hal -
sine ve muvakkat geçit teminine !edilmesi halihazırda Avru • 
çalışılmakta olup yol ve köprü- payı tehdit eden harbi uzak -
lerin tam olarak ancak iki ayda laşbrmağa lı:iifi değildir.> 
yapılabileceği tahmin edilmekte Faş'st organı, bundan sonra 
dir. mihverin şartlarını sayarak 

şöyle devam etmektedir: 

MOSKOVA MÜZAKERELERi 
•Hakiki bir sulh, sila!ılarııa 

tahdidi, iktısadi işbirliği ve 
yapıcı uzun bir sulh devresi
ne girilmesi imkinmı veren 

Tezler arasında gak/aşma 
varsa da müzakere uzayacak 

Paris, 10 (A.A.) - Havas a
jansının bu sabah Fransız diplo
matik mahfillerinden aldığı ma
lumata göre, Moskovada Molotof 
ile Fransa ve İngiltere mümes
silleri arasında cumartesi ve pa
zar günleri vukua gelen görüş
meler sonunda iki tez arasında 

bir yaklaşma kaydedilmiştir. Fa 
kat, bir taraftan yalnız Fransa 

ve İngiltereyi değil fakat ayni 

zamanda diğer bazı devletleri de 

alakadar eden müzakerelerin 

mudilliği ve diğer taraftan da 

yapılacak anlaşmanın çok sarih 

hükümleri havi olması icabetti-

ği için, görüşmelerin biı·kaç za

man daha devam edeceği pek 

muhtemel addolunmaktadır. 

Kadıköy 
merasimle 

Halkevinin dün 
temeli atıldı 

Kadıköy Halkevinin temel at- ı 
ma merasimi dün saat 18 de ya-

pılrmştır. Mera.simde vali ve be- J 

lediye reisi LO.tfi Kırdar, saylav 

lardan R«ep Peker, general 

Hakkı Şinasi, Atıf, belediye i

mar işleri müdürü, kaymakam

lar ve mimarlar hazır bulunmuş 
tur. 

Vali ve belediye reisi Lutfi 

Kırdar temel atma merasimin -
den evvel uzun bir nutuk söy
lemiş. memleketin kalkınma ve 
İmar faaliyetinden ve bu ara
da şehrimizde yapılan işlerden 
bahsetmiştir. 

Nutuk •bittikten sonra içinde 
günün tarihi yazıli kağıt olan 
kapalı şişe temele konmuş, te
mel balçıklanmıştır. 

hakiki hir sulh isteniyor mu-
0 hakiki sulhü tahakkuk et -
tirmek için vaziyeti yeni bir 
görüşle mülalea etmelidir. Bi 
naenaleyh Tunus, Cibutl ve 
Süveyş İtalyaya verilmeJ:dir. 
Malta gibi İtalyan toprakları 

İtalyaya, Cebelüttarıl< gibi is-ı 
panyol topraklan ispanyaya 
iade edilnblidir. İngilizlerin 
ancak o zaman denizlerden 
serbestçe geçmelerini garanti 
edebiliriz. Dantzig ile Polon
ya koridoru, Alrnanyaya ve
rilmeli ve bu memlekete e•ki 
mü;leııılekderi iade edilme-
lidir. t 

Dahiliye 
Vekili 

Kongre murah-
hasları şerefine 
ziyafet verdi 

•İngiliz ve Fransız hükumet
leri Moskovadakj mümessileri • 
ne umum} talimat vermişlerdir. 
Bu mümess]ler Molotofla yeni
den iki mliliikat yapmışlardır. 

6' " 

Müteakiben hazirun büfede 
izaz ve ikram olunmuşlardır. 

Malıim olduğu üzere Parti üç 
yıl evvel Kadıköy Halkevinin 
gösterdiği faaliyeti nazarı dik • 
kate alarak Bahariyede bir ar
sa satın almış, binanın projesi 
için bir müsabaka açmış ve mi
mar Rüknettinin projesi birinci
liği kazanmıştı, dün temeli atı
lan bina işte budur. 

Ankara ( Gect>yarısı telefon
la) - Dahiliye Vekili Faik Öz
lrak bu akşam Şehir lokantasın
da Basın Birliği kongresi n;ıu

Tahhasları şerefine bir ziyafet 
vermiştir. Ziyafette bazı Vekil
lerle riyaseticümhur genel sek
reteri, Parti genel sekreter ve
ldli ve müstakil grup reis vekili 
de hazır bulunmuştur. 

Sovyet hükumeti halen tetkik 
edilmekte olan bir kaç yeni tet
lifte bulunmuştur. 

Çemberlayn, Baltık devletle
rinin toprak bütünlüğüne ve is
tiklalleriıe riayet meselesinde _ 
ki İngiliz noktai nazan hakkın _ 
daki suale şu cevabı vermiştir: 

<Finli'ındiya ile Baltık devlet
leri istiklal ve bitaraflıklannı 
muhafaza arzusunda oldukların
dan İngiliz hükumetini haberdar 
etmişlerdir. İng:Jiz hükumetinin 
de arzusu bu olduğundan, şimdi
ki müzakerelerde bu mülahaza
ları ehemmiyetle nazan itibare 
alacağız.> 

Baş,\eldl, Halifaks'in :Moskıo
vaya gönderilip gönderilm'.yece
ği hakkında muhafazakar me'us 
Adams tarafından sorulan süa
le: •Hayır• cevabını vermiştir. 

Harp ihtimali yok! 
Paris, 10 (A.A.) - Havas a -

jansına beyanatta bulunan Lord 
Rothermeri, ezcümle demiştir 

kj: 

- Dantzig meseles'.nden bir 

harp çıkacağını zannetmiyorum. 

Fakat bu sözlerimden Fransa ile 

İngiltercnin silahlanma yolunda 

ki faaliyetlerini ağırlaştırmaları 

lazımgcldiği manası çıkarılma -
malıdır. 

Polonya sefiri 

Sovyet Japon 
harbi 

(Bn§tarafı l inci sayfada) 

bebinden ileri hareketlerinde 
giiçlüklere maruz kalmakta -
dır. 

Dün, şafakla beraber, Sov
yet topçusu, fasılalı ateşe baş
lamıştır. 

Öğleye doğru, Japon kıt'a
ları, savaş sahasına varmış ve 
Japon bataryaları Kala ırma
ğının garp kıyısındaki Mogol 
mo\IZilerini bombardımana 

baş_!amıştır.. Japon avcı tay
yareleri de on iki kadar Sov

yet bombardıman tayyaresi 
düşürmi.lşlerdir. Bombardı • 

man, saat 21 de nihayetlen • 
mlştir. 

\ııı-....:;=====~ .. 

--<oo---

Fevzi Çakmağın 
Teşekkürü 

Ankara, 10 (A.A.) - Genel 
Kurmay başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Halayın anayurda ka
vuşması müna.sebetiy le her ta -
raftan almakt:ı olduğu telgraf -
!ara teftişte bulunduğundan ay
rı ayrı cevap vermeğe imkan 
bulamadığından ordu ve kendi
si hakkında gösterilen sevgile
re teşekkürlerinin iblağına Ana
dolu Ajansını memur etmişler -
dir. 

inkılap 
.. . 

muzesı 
(Bll§tarafı l incıde) 

İç indeki kültür malzemesi g:
bı yerı de Üniversite mahallesı
ne pek yakın ve pek uygun olan 
bu beledi müesseseden en ziya
de Türk gençliği ve onun ilim 
kaynağı, nur ocağı olan Üniver
sitenin istifade edeceği şüphesiz 
dir. 

VaUnin nutku bittikten sonra 
müze gezilmiş, davetliler büfe
de ağırlanmıştır. 

Bu müze cumartesi ve pazar
dan maada her gün açıktır. 

İçlerinde bir hayir cemiyeti ile bir neşir vasıtasmı fılet ederek 
büyük, küçük bütün müesseselere başvurup para toplıyan, zengin 
olan çoktur. Bunlardan birinin senede yüz bin liraya yakın para 
kazandı~ı ve bu paradan hayır cemiyetine ancak 500 lira verdiği
ni işitiyoruz. Diğer biri kendi ismi ile maruf bir mizah muharriri
nin ismi arasındaki benzeyişten istifade edettk ticarethane, ·fabri
ka, dükkan ve bilhassa ecnebi müesseselere oğrıyor: 

- Ben muharrir falilnım. Eserimi takdime geldim •.• 
Diyor. Eseri ya bir takvim, ya bir muhtıra defteridir. Bu on kuru~

luk eser ilıı islediği para on liradan bir liraya kadar tehalüf eder. 
Hulasa, dolandırıcılıkla dHenciliğin arasında bir ticaret yolu ... 

Ceplerinde gazetelerimizin sahte mühürlerile mühürlü vesikalar da 
taşıyan bu düzembazlara ceza kanununun müsamahakarlığı cesa
ret veriyor. Polis, bir kısmına hiç ilişemiyor, bir kısmmı yakala
dıktan bir kaç giin sonra yine karşısında buluyor. 

Sayısının gittikçe arttığını sezdiğimiz bu d:leııc.i - dolandırmla
ra karşı şiddetli teclbirler almak imkinmm bulıınmaamı temenni 
ederiz. 

Haliçte iki va. 
pur çarpıştı 

(Bll§tarafı 1 incide) 
daki çıkmalar parçalanmış, ve 
çarpışmanın şiddetinden yolcu
lar: •Batıyoruz!• diye feryada 
başlamışlardır B' raz sonra ha -
dise yerine gelen alakadar -
memurlar tahkikata başlamışlar 
dır. İki kaptan da kabahatin bi
ribirinde olduı;unu iddia et -
mektedır 

Hak.kat tahkıkat sonunda an
laşılacaktır. 

--<000--

Satye meselesi 
(Bll§tarafı l incide) 

çağınlarak bazı hususlar hak -
kında kendisinden izahat a -
lınmıştır. 

Dördüncü sorgu hakıml'.ği, i
çinde bir çok tanınmış kimsele
rin ismi bulunan bır ıstinabe 

varakasını Ankara sorgu ha -
k.mliğine gôndermiştir. Bunlar 

şahıt olarak dinlenilecek ve ifa
deleri alınacaktır. Bu istinabe 
evrakının bu sabah Ankaradan 
gelmesi beklenilmektedir. 
Diğer taraftan müdde'umumi

lik mevkuf bulunan avukat A
tıf Ödülün ortağı avukat Ekrem 

İlhaminin tle maliımatına müra
caat etmiştir. 

Ekrem İlhaminin avukatlıkta 

ortağı olmak itibarile suçlu sı

fati!c mi ifadesinin alındığı yo
lundaki Müddeiumumi Hikmet 

Onata sordugumuz suale, Müdde 
iumumi: 

- Bôyle b•r vaziyet mevzuu
bahis değildir, demiştir. 

---ouu---

C. H. P. Genel 
Sekreteri geldi 

( B~tarafı l mci sayfoda) 
dan istanbula gelmış, Haydarpa-

1 şada vali ve belediye ı·e.si Lüt
fi Kırdar, Parti ve Halkevi er
kanı tarafından karşılanrnı*tır. 

Parti Müfettişi 

İstanbul Parti müfettişlığine 
tayin edileıı Konya mebusu Fik
ret Sılay ibu sabah şehrimize ge
looektiT. 

İKDAMCI 

'Adliye vekilinin 
dünkü tetkikleri 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lan sarayın plllnı, şimdiki arsa
ya göre deği~ti:rilınektedır İnşa 
atın 940 senesi sonuna kadar bit 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

İcra ve iOıis kanununun bazı 
maddelerının tadil edilmes. hak 
kındaki proje barem meclıs cıin 
müzakere ve t2sdikıne arzoluna 
caktır. 'Bu tadilat evveli'ı baro
ların, saniyen icra reislerincı 
mütaleaları alinarak tetkik edil
miş, ayrıca Vekfılette teşk:I edi
len bfr komisyon tarafından da 
esas itibariyle şekli tesbit edil
miştir. Fakat meclis umumi he
yetine sevkcdilmedcn, İsviçreli 
profesör Leyrnan'ın raporu bir 
daha gözden geçirilerek ltat'i şek 

lini alacaktır. 

Münferit halı:im usulü hak

kında henüz bir tetkikat yapma 

dım. Bu usulün aleyhinde olan

lar bulunduğu gibi, lehinde o • 

lanlar da vardır. Tetkikatını a

rasında adliye em:ürnminin de 

fikrini gözden geçireceğim. Ta

biati,Je kudretli hakim olmak 

şartile münferit hakim t~ kila
tı şayanı arzudur. 

Şimdiki boşanma kanunu iç

timai hayatımıza uygundur Yal 

nız çok şikayet edilen muvakkat 
ayrılık kararı vaziyetini tetkik et 
melı:teyiz. Boşanma vak'alarınm 

en çok hangi sebepler tahtında 
vukua geldiğini meydana koya
cak bir istatistik hazırlattım. 

Bunu, Anka:rada tetkik edece -
ğim. 

- İleriye sürülen bazı teklıf
ler arasında h<>:r sene hakim ve 
avukatlardan bir kongrenln top
lanması da vardır. Bu hususta, 
ne diyorsunuz.? 

- Her S<>ne bir adliye kongre 
sinın toplanmasını doğı'u bulmu
yorum. Zaten adli mesailde ihti
sas sahibi bulunan hakim v a
vukatların fikirlerini almakta -
yız. Kongrenin faydalı bir nctı
ce doğuracağını zannetmi ·o -
rum.> 

Fet.1ıi Okyar öğleden sonra 
yanında müddehımumf Hikmet 
Onat, hapishane müdürü Baha 
ve sıuay plfınım yapan mimar A 
sım olduğu halde Sultanahrne -
de giderek hapishaneyi gezmi§ -
tir. 

Milli küme 
şampiyonluğu 

(Bll§tarafı l inci sayfada) 

henüz verilmiş hiçbir karar yok 
tur. Her iki tarafın hakları kiı

fil olacak kararın tebliğine de
ğin söylenilecek sözlerin veya 
intişar edecek yazılar111 indi mıi 
talealardan ibaret olabileceğini 

ta\'Zih ederiz. 

2 - Müfettiş ve kumandan
lar, herhangi bır sebeple, ku -
mandadan ıskat edildikleri tak
dirde kendilerini istihlaf ede -
cek ve tevhidi mesaı olunabile
cek evsafa mal:k bulunursa ku
mandayı tevdi ve faJ<at mınta

kai nüfuzlarında kal· rak veza-
. • • J n if~\'ll dC'\"~ .. c~ 

Londra, 10 (A.A) - Polonya 

sef:ri Kont Raczynskı, tayyare 

ile Londraya dönmüştür. Sefi -

rin, yarın Lord Halifaks tarafın

dan kabul edilmesi muhtemel -

dir. 

•'Dün •abah Anharada toplanan Baaın Birlili kon11rHinden muhtelif intıbalar : 1 · Baıoelıilimfale Parti erlıa.~ı 
konf,Te müzakerelerini takip ediyorlar. 2 • Konvede Dahiliye VeJıili Failı Ôa:trak'ın mühim beyanatı dinleniyor) j 

İKDAM: Bu mesele hakkır.
da spor muharrfrimizin yazdığı 
mühım bir yazı be§ino ıo:ıvfa -
mızdadır. 

---r 



SAYl"A 4 

'Her gUn il bir hikiye BiR KAYIP1 
, 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

r 

- Tramvayda geliyordum. Ga 
zeteye geliyordum. Hiç ar:S -
tokrat olmadığım halde ikinci 
mevki arabaya binmekten nef -
ret ederim, ne den mi?. Ben na
kil vasıtasını yalnız sürat vası -
tası olarak değil, biraz .ia isti -
rahat olarak telakki eden biri -
yim. 

Halbuki, o gün nasılsa ikin -
ci mevki bir arabaya binmiş bu
lundum. 

Rahatsızlığım daha binerken 
başladı: Basamağın aralıklarına 

iskarpinimin topuğu girdi, az ıla 
ha kınlıyordu. Tabii, araba tık
lım tıklım. Maamafih içeriye ka
dar girebildim. Hava sıcak. Deh

§etli terliyorum. Yanımda, yani 
ayakta durduğum iki kişilik yer 

de şişman bir adam gazete oku• 
yor. Körük gibi nefes aldıkça ga 

zetenin bir yaprağının ucu mü
temadiyen inip kalkıyor. Bir 

müddet onu seyrettim. 
Biletçi geldL Çantamı açtım 

ufak para yoktu. Biletçi de bo -
zamadı. O sırada öbür yanımda 
zamadı. O sırada öbüryarumızda 
duran bir genç kemali nezaketle 
paramı bozmağa talip oldu. Ney 

se bu işi de hallettik. 
O gün işimi bitip eve dönün -

ce bir de ne göreyim? Faizini al 
mak üzere bankaya götürdüğüm 
iki bin liralık bononun yerinde 
yeller esiyor!. .• 

Aman Allah ... Tabil ilk aklı -
ma gelen o para bozan genç ol
du. Derhal köşedeki bakkaldan 
evvela gazeteye, sonra karakola 
birer telefon. Hem merak hem 
de üzüntü ile sabahı ettim. Al -

lah razı olsun, ikinci sahifeye 
koymuşlar: 

cGazeteıniz mUharrir~rinden 

Zehra Sırrı arkadaşımız dün fa

lan numaralı tramvayda faliin 

saatte falan mıntakalar arasın -

da yalnız kendi namına muhar
rer iki bin liralık bir bono dü -
1ürmüştür. Bono nama muhar -
.er olduğundan istifade imkanı 
yo;,.tur. Halbuki bulan aşağıda 
yazılı adrese müracaat ettiği tak 
JL·de tabii memnun edilecek -
tir.• 

Palis tahkikatı bir taraftan de

vam ededursun, diğer gazetele

rin de iktibas ettikleri havadis 

neticesiz kalmadı ve iki gün son 

ra devlethaneye kelli felli bir zat 

düştü. Aramızda şöylebir konuş 

ma geçti: 

- Maksadı ziyaretiniz beye -

fendi? .. 
- Efendim, işte, şu malum bo 

no meselesi. •.• 
- Zatı aliniz mi bulmuştunuz? 

• 
Yazan: Zehra Sırrı 

Çok teşekkür ederim zahmeti -

nize .. 

- Yalnız .. 

- Emin olun nasıl teşekkür e-

deceğimi bilemiyorum .. 

- Liikin bononuzu ben bul -

madım .. 
- E?... O halde? ..• 

- Mahdumu bendeniz bulmuş 

ta .. 
- ? ••• 
- İadesi için bazı şarklatlar 

:lermiyan ediyıor. 
- ? ..• 

- Hatırı ıl.linize bir şey gel -

mtsin Hanımefendi.. Mahdum 

köleniz kendisile tanışmak lılt -

funda bulunmanızı ve yalnız bir 

dahaki faiz müddetine kadar bo

nonun kendisinde _.;._er hakkı si

ze ait olmak üzere- kalmasına 

muvafakatinizi istirham ediyor. 

- ? .•• 

Beni müthiş bir düşünce alıruş 
tı. Bir an, bu menfur şantajcıla

rı polise teslim etmeği düşün -

düm. Sonra adamın temiz kiya

fetini, muntazam söz söyleyişi 

dikkatimi çekti. Bahusus hiçbir 

fena fikir beslediğini temin et

mek üzere sarih adresini hıra -

kışı yüreğime su serpti. 

Biz gazeteciler, az çok insan 
sarrafıyızdır. tl'ç gün sonra be
nimle tanışmak istiyen genci ta
nıdım. Sözü uzatmağa ne lüzum 
var .. o genç bugünkü kocamdır. 

Bir sene zarfında, kendi zengin 
müessesesinde tedavüle koydu. 
Bonodan bana mühim bir men
faat temi.-ı ettikten ve ticarette
ki iktidar ve servetini de bu su
retle filen isbat ettikten sonra 

benimle evlenmek istedi. Ben de 
kabul ettim. Meğer beni çok da

ha evvelden tanıyormuş hatta ..• 
Bonoyu tramvayda kasden ai • 

mış ... Bunu aradan beş sene geç 
tikten sonra itiraf etti. 

Bir Belediye reisinin 
evine ablan bomba 

Biikre5. 10 (A.A.) - Eski Ro
men - Çekoslovak ve yeni Ro -
men - Macar hududunda kain 
Halmei kasabasının belediye rei 
sniin evine bir el bombası atıl -
mıştır. 

Kafatasından ağırca yarala -
nan be!Miye reisinin vaziyeti ü
mitsizdir. 

Yapılan ilk tahkikattan bom -
banın Macar ordusunda kullanı
lan tipte bir bomba olduğu an -
!aşılmıştır. Suikasdin memleket
teki ekalliyetler tarafından ter
tip edildiği zannedılmektedir. 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Siaema;rı niçin ıever • 
siniz? 

Z - Hancı artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hanct hususiyetleri ho 
şunuza &:'diyor?). 

3 - Sinema yıldulan ara· 
sında ctyınJ.şlerlnl ve tavır • 
larmı, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir m~lıur 
sinema 7ıldl71Dın, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı nu, şöhreti nıi, 

ı:üzelllğl mi?) 

* Taksim: Bayan Nigar 
Sami söylüyor; , 
1 - Bütün 

mektepler ka· r;~~'!l!4"1": 
pansa, sinema 
insanlan tevi -
re kafi bir kül 
tür müessesesi
dir sanırım. 
! - Marta E

gerti çok seve-
rim. Şarkı söy-

lerken samimi: bakışları en 
bariz husus.yetlerinden bi 
ridir. 

3 - Marlen Ditrihl ba
zan taklit ettiğimi hatırlı

yorum. 
4 - Şarl Boyer bence en 

büyük sanatkardır. Sanatı
nı, kazancından fazla caz:p 
buluyorum. 

Üsküdar: Bayan Necla 
Uzman söylüyor: 

1 - Slnemayı bazıları 

mektep, bazıları da bir eğ
:lence vasıtasıdır, diyorlar. 
Bence her ikisi de değil Si
nema: Düşündüren bir mü
essesedir. 

2 - Greta Garboyu, Ro
bert Tayloru severim. 

Gretayı tavırları .. 
Robert Tayloru bakışla· 

n için. 
Hiçbirini taklit etmedim 

ve etmek niyet:nde deği -
liın. 

4 - (Çar! Çaplin) nin 
sanatını beğenirim. Hele 
bir düşünün. Siz de benim 
gibi onu takdir edeceksiniz. 

\ıı ______ _ 

Bir tayyare 
kazası 

!Brüksel, 10 (A.A.) - Brük -
selde tertip edilen mitingde bir 
akrobasi uçuşu esnasında yere 
düşen Alman tayyaresi yüzbaşı 
Wille tarafından idare edilmek
te idi. 
Başından yaralanan tayyareci 

hastaneye götürüldükten biraz 
sonra ölmüştür. 

Belçika hava ordusunun ku -
ruluşunun 25 inci }'lldönümü 
münasebetile tertip edilen bu as 
keri hava tezah,ürlerinae Kral da 
hazır bulunmuştur. 

Büyük bir halk kütlesi Belçi· 
ka ve ecneb tayyarelerinin me -
baretli uçuşlarını seyretmiştir. 

Hava mitinginde milli müda
faat nazırı General Denis, Fran
sız hava kuvvetleri şefi Gene -
ral Wuillemin, İngiliz hava kuv 
vetleri şefi Mareşal Cyrille New
hali ve Alman hava kuvvetleri 
müfettişi General Milch hazır 

bulunmuşlardır. 

Polonya - İngiltere 
Londra, 10 (A.A.) - Polooya 

mali heyeti reisi miralay Koc, 
tayyare ile Varşovadan dönmüş· 
tür. 
Polonyanın İngiltereden yapa 

cağı 5 milyon sterlinglik istik
raz müzakerelerini idare eden 
Koc, bu işe aid son teferruatı 

tesbit etmek üzere Londraya gel 
mlştir. 
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Çin harbir~ıttliMa& 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUCU ~ Ve Japonlar Kadın artistler nasıl 
güzelleştiriliyorlar ? l:Q. 19,74 m. 15195 Kes. ZO Kw. 

P. 31.79 m. 9465 Kes. %0 Kw. 
1639 m. 138 Kes. 120 K w. 

Japon zayiatı 

900 bin kişi imiş 
Şungking, 10 (A.A.) - Çin -

Japon anlaşmazlığının başla 

masının ikinci yıldönümü müna 
sebetiyle bir nutuk söyliyen mil 
li ç:n hükumeti harbiye nazın 
General Hoyingçin, bu nutkun -
da ezcümle demiştir ki: 

Japonlar, eler inde bulunan 48 
fırkadan şimdiye kadar 31 fır -
kayı Çin'e sevketmiş ve geri ka • 
lan fırkaları da Mançuriya'da 
tutmağa mecbur bulunmuş bir 
haldedir. Bu sebepten dolayı Çi
ne yeniden takvtye ıt'alnrı gön 
dermeleri çok güç!tir 
Japonların Çin topraklarında

ki zayiatı, Çin zayiatı ile ayni hi 
zada. 900.000 ölü ve yaralıyı geç 
mektedir. 
Diğer taraftan milli konsey a

zasından Çengçen de ayni mü -
nasebetle bir nutuk irad etmiş 
ve b!lhassa şunları söylemıştir: 

Çin, 1941 den evvel muzaffer 
olacaktır, zira Çin'in ordusu, gün 
geçtıkçe fazlalaşmakta ve iyileş
mektedir. Japoııyanın ordusu ise 
gün geçtikçe harp kabiliyetin -
den kaybetmektedir. Japonya bu 
gün başka bir büyük devletle 
karşılaşamıyacak vaziyettedir. 

: ........................ : 
ı KÜÇÜK HABERLER ; : ........................ : 

* Yeni sene bütçesile şehir da 
bilinde inşa edilecek olan 1.100 
bin liralık yol inşaatı işi, bu -
günlerde ihale edilecektir. _ * Bir müddet evvel Berlin ve 
Parise giden Japon maslahatgü
zarı Terayina, Avrupa ekspresi
le şehrimize gelmiştir. 

* Bulgar meb'uslarından mü
teşekkil bir heyetin yakında şeb 
rimlze ıgelerek Ankarayı ziya
ret edeceği haber verilmektedir. 

* İhtiyaçlara uygun yeni bir 
imtihan sistemi kurulacaktır. 

* Çocukların mekteplerde da
ha fazla kalmaları fakat ders 
verme zamanlarının azaltılma -
sı kararlaştırılmıştır. * Önümüzdeki ders yılında 
Erzurum ve İstanbulda birer in
şaat usta okulu açılacaktır. Bu -
ralara ilk okul mezunu alınacak 
tır. 

fakültesi 
alınarak 

* Ankara Hukuk 
Adliye Vekaletinden 
Maarife devredilecektir. * Ankara üniversitesi tedri
ci surette kurulacak ve beş yıl
da en mütekıl.mil bir üniversite 
haline .gelecek şekilde bir plan 
hazır lanmıştır. 

* Hatay'ın ilk valisi olup me 
zunen şehrimizde bulunan eski 
Emniyet U. Müdürü Şükrü Sök
mensüer yeni vazifesi hakkın -
da direktif almak üzere An -
karaya gitmiştir. 
* Ekaliiyet ve ecnebi mektep 

!erindeki Türk muallimlerine 
maktu ücret sistemine göre ma
aş verilmesi, her muallimin a • 
lacağı bu ücret için dereceler tes 
bit olunması, ve bu ücretlerden 
tekaüdiye de ayrılması tekarrür 
etmiştir. * Taksim abidesinin bir kısım -
taşları renkli mermerlerle de -
ğiştirilecektir. Abidenin bazı taş 
larında çatlaklıklar ve döküntü 
!er görüldüğü için mütehassıs bir 
komisyon yakında tetkikler ya -
pa<:aktır. 

* Türkiye • Hatay hudut taşı 
Ankaraya nakledilmiştir. * İzmitin Akyazı nahiyesin
de Alaca köyüne tarlada çalış • 
makta olan köyliilere yıldırım 

isabet etmiş, beş kişi ölmüş, üç 
kişi de ağırca yaralanmıştır. 

* Belediye sular idaresi, ter
kos havuzlarından şehre kadar 
su getiren kanal~ tamir etmeğe 
karar vermiştir. Bunun için üç 
milyon lira sarfedilecek ve iş üç 
oenede tamamlanacaktır. 

Holivudun meşhur makyajcısı 
bu hususta neler anlatıyor ? 

Jak Daoen, /rence Haroey' e makyaj yapıyor 

Çoğumuz sinema yıldızla - ı 
nnı dünyanın en güzel kadınla
n zannederiz. Halbuki buruarın 
arasında bihakkın güzel pek az
dır. Yıldızların çoğu zeki ve se
vimlidir, yapılan makyaj saye
sinde bll.Jaz perdede güzel görü
nür. 

Film stüdyolarında makyaj 
en mühim iştir. Makyaj yapma
dan hiçbir artist film çevirmez. 
Makyajın iyi olmasına bilhassa 
itina ediJ:r. H\lllvutta birkaç 
makyaj üstadı vardır. Bunların 
arasında en me§huru Jack Da -
wendir. Dawen yirmi beş sene
denberi yıldızları güzelleşitr -
mekle meşguldür. Kendisile gö
rüşen bir gazete ;nuhabirine şu 
sözleri söylem· ştir: 

•- Dünyada çirkin kadın yok 
tur. Her kadın güzel olabilir. El 
verir ki usta bir makyajcının eli 

ne düşsün... Bu makyajcı bii -
tün kusurları örter, güzellikle -
ri daha ziyade nazara arzeder. 
Bu suretle çirkin zanned:Jen ka 
dm güzelleşir. 

Tiyatro artistleri de makyaj 
yaparlar. Fakat sinemada mak -
yaj tiyatrodan daha mühimdir. 
Bunu göz önüne alarak her ar
tistle ayrı ayrı meşgul olmak 
lazımdır. Size sanatımın esran
nı söyliyemiyeceğ m. Fakat ba
zı noktaları bildirmekte mah -
zur görmüyorum. Blr kadının 
yüzü yuvarlak mıdır, çehreyi u
zun göstermek lazımdır. Bunun 
için birçok yollar vardır. Fakat 
evvela kaşları inceltmek icap e
der. Çehre çok uzun mudur, yu 
varlak göstermek lazımdır· Bu
nun için ilk tedb r kaşların bir 
parça kalınca olmasıdır. 

Gözler kalbin aynasıdır, ağız 

il Temmuz Salı 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği: 1 -

Hicaz peşrevi. 2 - Bedriye Hoş
gör - Hicaz şarkı - Mümteziç 
aşkınla. 3 - Nobar - Hicaz şar
kı - Ağlamış gülmüş. 4 - Ah -
met Rasim - Rast şarkı - f,ir 
gönlüme bir hali perişanım. 5-
Mustafa Nafiz - Hicaz şarkı -
Göğsünde açılmış. 6 - Hicaz sa• ' 
semaisi. 

Saat 13: Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberlerL 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Beet -
hoven - 5 inci senfoni - PL) 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik 

Şakon, çalan Jaques 
Pi.) 

(Vitali -
Thibaud-

Saat 19.15: Tiırk müziği (Fasıl 
heyeti). 

Saat 20: Memleket saat aya -
rı, ajans ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 20.15: Konuşma. 
S~at 20.30: Türk müziği (Klil

sik program). Ankara Radyosu 
küme ses ve saz heyeti. 

Saat 21.10: Konuşmı;. 
Saat 21.25: Neşeli plıl.klar -

R. 
Saat 21.30: Orkestra progra• 

mının takdimi - Gluck, Beet -
hoven, Wagner H. Halil Bedi 
Yöne~ken. 

Saat 21.45: Milzik (Radyo Ol'

kestrası - Şef: Hasan Ferid Al 
nar) l - Gluck: İfijenya Aulis'
de uvertürü 2 - Beethoven: 1 
inci senfoni Do majör. 3 - Wag
ner: Rienzi uvertürü. 

Saat 22.30: Müzik (Sinema 
sesi - PL) 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvillt, kamb! -
vo - nukut borsası (fiyat). 

şahsiyeti gösterir. Bunlara çok 
itina etmek, göz ve ağzı iyice 
meydana çıkarmak liizımdır. 

Yanaklara fazla kırmızı ve pud 
ra sürmemelidir. Bunları ancak 
kusurları kapamak iç:O kullan -
malıdır. Mesela uzun veya kısa 
çeneler bu suretle daha kusur -
suz gösterilmelidir. 

Sonra bazı çehreleri hasta gi
bi, bazılarını çok sıhhatli gös -
termek icap eder. Bu hususta 
da makyajcıya mühim vazifeler 
düşer .• 

Holivuttaki artistler arasın 
da b'hakkın güzel olanlar bir 
zamanlar Corine Grifith, Blllle 
Dowe idi. Şimdi bunlar sinema 
dan çekilmişlerdir. Bugünkü ar 
tistler arasında v·rginla Bruce 
hakikaten güzeldir. Bir zaman
lar John Gllbert ile evlenml.f. 

• fakat bir müddet sonra boşan • 

l 
mıştı. Birkaç ay evvel ikinci de

fa olarak evlenmiştir. 
Dolores del R'o da kusursuz 

güzeldir. Bundan başka Loret.
ta Young ve Caroles Lombard 

Jo:m Bennett iki çocuk anasıdır. Ve oldukça eski yıl
dızlardan biridir. Seneler geı;iyor bir çolı yıldızlar aö
nüyor, baıka ıöhretler çıkıyor. Bununla beraber Joan 
I'oennett hala o e1ki güzel genrr oe me,hur yıldızdır. 
Denebilir k i zaman maddi maneııi onu her kederli tah-

ripten azade bırakmıflır. 

da güzelliklerile meşhurdur. 
Daha genç yıldızlar arasında 

Hadie Lamar, Dorothy Lamıou -
re, Frances Dee güzel artistl.er
dendir. 

,, ,, ,, • 
Küçük sinema haberlerı ı 

.,,. • -·· • .. ,, ,e • • . 

* Greta Garbo Holivutta ye
ni filmini çevirmeye başlar baş-) 
Iamaz yıldızın sevdiği adam, 
meşhur şefdorkestr Stokows~ 

Parise hareket etmiştir. San'ati 
klr halen Pariste bulunmakt~ 

ve kendisini Montparnake'd6( 
küçük bir otelde saklıyarak ça
lışmaktadır. Malumdur ki Sto . 
kowski Walt Disney'in son fi 
!imlerinden biri için angaje e 
dilmiştir. San'atkarın şimdide 
çalışmaya başladığı söyleniyor 
Şimdi meraklıların kendi ken -
dilerine sordukları bir sual var: 
Stokowski'nin Avrupaya gdişl 
acaba Greta ile aralrının bozul
duğuna mı delalettir. Yoksa ar
tisti rahat rahat çalışmaya bıra
karak kendisi de yalnız başına 
yeni idare edeceği orkestra için 
hazırlanmaya mı ,ııeldi? 
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''Acar,, ile gezinti 
Ebedi Şefin fazla dondurma ye
mesi zatürrieye sebep olmuştu 

- 27 -
A tatürke arzetti: 
- Dondurmayı fazlaca aldı -

nız paşam. Artık emir buyur -
mamak lütfunu istirham ediyo -
rum. 

Ebed! Şef Büyükderede .dok
torun bu mütaleasını arzetmesi
ne rağmen• tekrar dondurmaya 
rağbet gösterdiler. Büyükdere ö
nünde bir saat kadar bekliyen 
Acar motörü saat 18 de Boğaza 
doğru seyir istikametini tebdil 
etmek emrini aldı. Ebedi Şefin 
böyle pür sıhhat gezintiye de -
vam edişleri motörde bulunan -
ları aşırı derecede mesrür ve 
mahzuz etmişti. Fakat bu haz 
çok sürmedi. Motör Kavaklan 
geçtiği sırada Ebed Şef vücut -
!erinde bi7 kırgınlık duydukla -
rını söyledile::, Bu haber, motör
dekileri telaşa ve heyecana dü -
şürdü, müteakiben Atatürk Yata 
avdet emrôni verdi. 

Müdavi hek:ın Ebedi Şefin bu 
sözlerile hemen harekete geç -
miş, Atatürkün nabzını yokla -
mak ve şakaklarını muayene et
mek, termometre ile hararetleri
ni ölçmek gibi ilk tedbirlere baş 
vurmuştu. 

Güneş yavaş yavaş gurup edi
yor, akşam serinliği denizde ken 
dini hissettirecek kadar artıyıor
du. Ebedi Şefin, vücutlerinde kı
rıklık hissettiklerini söylemele -
rile birlikte sabahtanberi sıhhat 
alametleri görülen, ve sağlık l -
fadesile ışıldıyan çehrelerinde de 
bir solgunluk belirmişti. 

Motör süratle mesafe alıyor, 

Dolmabahçe önünde duran Sa -
varona Yatına doğru uçar gibi 
gidiyordu. Ebedi Şef, rahatsız - · 
lığın bir krize müncer olması ih 
timaliııe yer vermiyerek her za
manki gibi harikulade mukave
metlerile bu kırıklığı fazla gös
termemek için müsahabeye de -
vam ediyor !ardı. Fakat, motör

de bulunan zevatın gündüzkü 
neş'eleri bozulmuş, Ebedi Şefin 
rahatsızlığını ifade eden sözleri 
Yatta umumi bir sükut havası 

meydana getirmişti. 

Güneş iyiden iyiye gurup et.

ti. Akşam loşluğu sularda gölge
lerle oynaşarak etrafı karartır -

ken motör sahilden uzak. açık- . 

tan ve hızla ilerlemesine devam 
ediyor, kıyı boylarına biriken 

ve Atatürkün motörünü alkışlar, 
mendil sallamaları, yaşa var ol 
seslerile tezahürat yaparak se -
Iamlıyan halk Ebedi Şefi böyle 
ağızlarda dolaşan rahatsızlık şa

yialarının yersizl'ğine hükme -
diyor. Bu Temmuz Pazarının gü 
zel ve eğlenceli bir programla 
ıeçirişini bu hiıdise, Ebedi Şefin 
lenizde motörle tenezzüh yap -
maları tamamlatan bir sevinç 
hasıl ediyordu. 

Sahilde bu sevinç ve tezahürat 
devam ederken Ebed! Şefin duy 
dukları hafü kırıklık fiyevriye 
mübeddil olmuştu. 

Atatürk, şayanı hayret taham
müllerile bunu sükünetle geçiş
tirmeğe uğraşıyorlar, yanların -
daki zevatı mahzun etmemek i

çin fiyevrilerinin arttığını söy
lemiyorlar, rahatsızlıktan bah -
setmiyorlardı. 

Fakat yüzlerindeki solgunlu -

ğun artışı rahatsızlığın derece -
sini gizllyemiyor, açıktan açığa 
meydana vuruyordu. 

Saat 20,7 de Acar motörü Dol
mabahçe önüne vardı. Savarona
ya rampa ederek Atatürkün Ya
ta çıkmalarını bekledi. Ebedi Şef 
ağır ağır yerlerinden kalktılar. 

Merdiveni çıktılar, güverteye ge 
• !erek orada, baş taraf salonuna 

girdiler, bir koltuğa oturdular. 
Ebedi Şef'in Savaronada geçir 

dikleri 56 günlük müddet içinde 

Yattan yalnız bir def'a ayrılmış 
lar, o da bu Acar motörile yapı
lan ve bu tarihten itibaren Siru
zun seyrnide sürat meydana ge
tiren gezinti münasebetile ol -
muştu. 

Ebedi Şef, 1 Haziranda gelen 
Savarona Yatına ayni gün saat 
14 te Acar motörile saraydan 
teşrif ederek girmişler, bu te -
nezzüh müstesna tutulursa 56 
günde Yattan hiç bir vesile ile 
ve hiç bir zaman ayrılmamışlar
dı. 

Atatürkün salonda oturmaları 
ancak bir kaç dakika sürdü .. ge
rek Siruzun mutad arazı. gerek
se bu arazla birlikte o gün vü -
cutlerinin zaafiyeti dolayısile bir 
soğuk alğınlığının başlayışı, 

motörde tahammülle fiyevriyi 
karşılamak için mukavemet gös 
teren Atatürk, salonda kırıklığın 
arttığını, ve rahatsızlıklarının zi 
yadeleştiğini söyliyerek ayni kat 
Ü1ierinde bulunan Riyaseticüm • 
hur dairesine istirahat etmek ü
zere çekildiler. 

-

(Arkası var) 

Filistinde 
Salah 

Kudüs, 10 (AA.) - Tedhiş -

çilerin faaliyeti gittikçe azal -

makta olduğundan Filistinde u

mumi vaziyet salaha yüz tut -
muştur. 

Yalnız bugün Samarin yolun
da bir tek hadise cereyan etmiş 

ve bir Arap polis, diğer bir A -

rap polis ~emuru tarafından öl

dürülmüştür. 

Çete reisleri ile asilerin lideri 

Abdülkadir Hüseyin, ecnebi 

memleketlerine gitmişlerdir. ---lngilterenin Berlin 
Sefiri Pariste 

Paris, 10 (AA.) - İngiltere • 
nin Berlin sefiri N eville Hen -
derson, Londradan Parise gel • 
miştir. 

Almanga ve 
Roman_qa 

Bllkreş, 10 (AA.) - Alman -
yanın Bükreş elçis~ Romanya 
Hariciye nezaretine Alman ga -
zetelerinde çıkan bazı makale

lerin Romen halkına bildirilme
sinden dolayı teessürlerini ifa -

de etmiş ve bu makalelerin Ro • 

menler için yazılmadığını ilave 

eylemiştir. 

Köseivanofun Berlin seyahati 

münasebetile Alman matbuatın

da çıkan tefsirlerin Romen ga -

zeteleri tarafından iktibas edil

mesi üzerine sefir bu şekilde bir 

teşebbüşte bulunmuştur. 

Romen matbuatı, Almanya -

nın revisinoist'leri bir kere daha 

teşvik etmiş olduğunu kaydey -
!emektedir. 

Macaristanda Nazilik 
Budapeşte, 10 (A.A.) - Virr

adat gazetesin'.n bildirdiğine gö
re oklu haçların partisi olan na

zilikten mülhem teşekkül yeni -
den tensik edilmektedir. 

Parti Coloman Hubay'ın riye
seti altında üç azadan mürekkep 
bir direktuar tarafından idare 
edilecektir. 

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

İKDAM 

o 
MİLLİ KÜME ŞAMPİYONU 

Federasyon işin 
içinden 

çıkabilecek mi? 

!llı.---iliih!--11 

G. mı • 
? Saray 

Demirspor mu? 

-·· · ...... 

Milli küme ,ampiyonlutona ntım:ııeJ olan Demir•por takımı 

Nihayet milli küme maçları 

binbir dedikodu arasında oyna
narak sona verdi. Fakat bu safer 
de yeni bir pürüz çıktı. Hem de 
bu pürüz oldukça mühim ve hal
li de kanaatimize göre bizim fe
derasyonun değil bey»elmilel fe 
derasyonun F. !. F. A. nın önüne 
kadar gidecek ve ancak oradan . 
alınacak kat'i ceva~a halledi
lecektir. 

Bu pürüz şudur: Milli küıne
maçları tertip edildiği sene Fut
bol Federasyonunca bir de tali
matname hazırlanarak o vakit 
mıntaka ve klüplere tamim edil 
mişti. İşte bu talimata uyularak 
her sene işbaşına geçen fede -
rasyonlar yeni yeni talimatı:ıame 
!erle işin sonunu alınağa çalış -
rnışlardır. 

Güneş klübünün şampiyon çık 
tığı zaman ortaya çıkan ve dün
yanın her memleketinde her mil 
li federasyonca tesbit edilen e -
saslar dairesinde tatbik olunan 
gol averaj sistemi bizde de Gü
neşin şampiyon çıktığı seneye 
rastlar. 

işte bugün mevcut olan fede -
rasyon kararı budur. Ve bu sene 
ki milli küme talimatnamesinde 
de bu hususta ayrı bir kayıt mev 
cut değildir. İşte bu sarahatin 
mevcut olmayışı ortaya yeni ih
tilafın çıkmasına sebep olmuş -
tur. 

Pazar günü oynanan oyunla 

O zamanki federasyon puan
larda beraberlik olduğu takdir
de şampiyonu seçebilmek için 
gol averaja müracaat edileceği
ni ve müsabakalara iştirak etrni 
yen takımların da 3 - O mağlftp 
sayılacağını talimatnamesinde 
tasrih etmiştir. 

Milli küme maçları son uırn er -
miş ve şampiyonanın en başma 
35 şer puanla İstanbuldan Ga -
Iatasaray ile Ankaradan Demir
spor geçmiştir. Bu iki takım -
dan birini şampiyon yapmak i -
çin gol averaja müracaat zaru -
reti vardır. Fakat Galatasarayın 
mili küme maçlarının ilk haf 
tasında bir ihtilaf dolayısile Be
şiktaşa karşı ılk oyunu oynamak 
üzere sahaya çıkmayışı ve hük
men mağlup addedilişi kendisi
nin sıfır puan almasına muka -
bil Beşiktaşın federasyon kara
rına göre üç puanla üç gol ka -
zanmasını icap ettirmiştir. Bu 
vaziyet karşısında puan itibarile 
müsavi olan Ga!atasarayın at -
tığı 43 gole mukabil yediği 19 
gol arasındaki 2,26 !ık harici kıs
met ile Demiı'Sporun attığı 35 
gole mukabil yediği 16 gol ara -
sındaki 2,19 luk har:ci kısmete 
bakılacak olursa ve bir kısım 

ı 
teknisiyenlerin küçük harici kıs 
metin az gol yemek bakımından 
daha makbul ve bir kısmının da 

_..,;~~ ........ ,. 
• 
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büyük hairi kısmetin çok gol a
tabilmek bakımından daha mak 
bul olacağı hakkındaki düşün -
celerine nazaran iki türlü fikir 
orlıiıya çıkmış bulunmaktadır. 

İşte bu iki farkın mezcedilerek 
ortaya çıkaracağı hakikat şam -
piyon takımı belli edecektir. 
Galatasarayın fazla gol atmış 

bulwımasını gözönünde tutarak 
valörünün daha. yüksek olduğu
nu kabul ettiğimize göre (ki bu 
daha doğru bir düşüncenin mıth 
sulüdür) o vakit Galatasaray 
gol averaj ile şampiyon ıoluyor 
demektir. 

Aksi noktai nazarda bulunan
lara göre de bir takımın evvela 
az gol yemesi ke)'fiyeti ayrıca 

tetkik ve mütaleaya değer bir 
keyfiyettir. 

Bunlradan başka asıl ihtilil -
fın can noktası şurasıdır. Yuka
rıda an~attığımız veçhile ve 
dünkü akşam refiklerimizden 
birinin Ankaradan federasyon 
merkezinden aldığı habere göre 
Galataşaray ile Beşiktaş arasın
da oynanmıyan maçtan dolayı 
Beşiktaşa ver!len 3 gol ve 3 pu
ana mukabil Galatasaraya da sı

fır puanla aleyhine 3 gol veril -
mesi icap edeceği mütaleasını iz 
bar etmiş olduklarına nazaran 
Galatasarayın attığı 43 gole mu
kabil hayalen yediği gollerin de 

(Arkası 6 ıncı sayfada) 

Milli küme ıampi)'onlufuna nam:zed olan Galat 

Derya Kaptanı Hayri paşa Bar. 
barosu Adalar denizinde karşıladı 

Yazan: Rahmi Yağız 
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Bu kavga, yıllarca sürtlü. Ka
nuni Süleymanın; Fra11Suva 
Şarlmana esir düştükten sonra 
anası tarafından yazılan dehalet 
mektubu ile Viyana üzerine yü -
rüyürn:eye kadar Nis, İspanyol
ların hükmünde kalmıştı. 

Barbaros o kışı da Cerbede 
hazırlıklarla geçirdikten sonra 
ertesi senenin İlkbaharında 70 
parçadan mürekkep donanmasi
le İstanbul yolunu tuttu. 

Muhititn ve Mestan reisleri ön 
çü olarak donanmanın W mil i
lerisinden gidiyor, Venedik ve İs 
panyol donanmasının bu hare
keti gözlemek üzere İtalya ıı -
manlarında saklandığı sırada A
dalar denizini aşmış, Çanakkale
ye gelmiş bulunuyordu. 

Barbaros Çanakkaleden geçti, 
Marmarayı aştı. Geride Adaları 

yağma eden Turgut, Venedik 
donanmasının hücumuna uğrı -
yarak esir düştüğü haberi de 
Barbarosa İstanbula geleceği es
nada ulaştırıldı. 
0smanlı hükılmeUnln Derya 

Kaptanı Hayri Paşa Barbarosu 
Adalar denizinde karşılamıştı. 

Fakat kendtsl vazife icabı birlik

te gelmemiş, denizde kalnuştı. 

Barbaros fsta.,bulda emsalsiz te 
zahüratla karşılandı. Bir yıl ev
vel MuhittJn reisin Ievenllerile 
kahramanca İstanbul sokakla -
rında dolaştığını hatırlıyan İs -
tanbul halkı Akdeniz! haraca ke
sen, Frenk ülkelerine korku ve 
dehşet saçan büyük Barbarosu 
görmek için sokaklara dökülmüş 
veziriAzam Mısır seferinde bulun ~ 
duğu için padişah İstanbul kay
makamını Cezayir Beylerbeyi 
Barbarosu merasimle karşıla -
mağa memur etmişti. Barbaros 
muhteşem bir alayla şehre çık -
tı. 

500 den fazla köle, blı' okadar 
seçme cariye, yeknesak ve çok 
kıymetli kumaşlardan yapılmış 

elbiselerle alayın önünde yürü
yor, bunların her birinde birer 
hediye sandığı, çuha ve kıymetli 
Hind kumaşı topu bulunuyor, ar 
kalarında da zincire vurulmuş 

amiral ve kuınandorlar ünifor -
malarile ilerliyorlardı. 

Barbaros daha arkada, altın 

sandıkları ve mücevherat denk
lerile yüklü katırları taşıyan 

heybetli lev~ntlerinln ortasında, 
atlı olarak, alkışlara mukabele 
ede ede geliyordu. 
İstanbul bir çok elçi alayları-

. nın ihtişamını görmüş, bunların 
fevkinde bulunan Kanuninin de 
rükabı hümayunu seyretmek 
fırsatını bulmuştu. 

Fakat ne o sefaret alaylarında 
ne de rükabı hümayunda böyle 
bir yenilik havası içinde bol ser
vet katarı taşıyan bir heybet ve 
ihtl am vardı. 

Barbaros, Atmeydanındaki 
Kaptan Paşalarına misafir edil
di. Oraya yerleştiğinin ikinci gü
nü de kaymakam Pa§a, Hünka
rın kendisini huzura kabul ede
ceğini haber verdi. 

- BARBAROS HUZURDA -
Barbarosun huzur alayı, o za

mana kadar görülmemiş tuhaf 
hadiseler, leventçe vak'alarla ya 

i'ıld.ı. Yüce kaptanlarından baş
ka başbuğ tanımıyan hür ve ser

azat yetişmiş Türk denizcileri, 
bir kaç akçeye türlü kepazelik 

irtikabında,ı;ı çekiıımiyen yeniçe 
rilere ademi tenezzül ve yüksek
ten ha,karak alay kurmuşlar, 

padişaha takdim edilecek 
g:renbaha hediye sandıkları
nı taşıyan köle ve cariye 
kafilesini önlerine katarak Bar
baros Reisin peşisıra sarayın yrr 

!unu tutmuşlardı. 
Güzevgahta biriken İstanbul

lular, Türk leventlerini candan 
alkışlıyorlar, bu el vuruşta ye
niçerilere karşı yapılan bir teza
hür gösteriyorlardı. 

Barbaros saraya geldi. Gerçi 

Muhittin reisten öğrendiği ufak 
tefek teşrifatla vaziyeti idare ._ 
decek kadar kavramış bulunu -
yordu. Fakat Akdenizin hür h11>
v.tsı ve hakimiyet gururile ye -
tlşmig bulunan büyük denizci, 
ak sakallı vezir leriıı bin bir 

tabasbusile hünkara yaltaklanı1-
larını taklit edemlyeceğlndeo, 

cSaray akam• denUen bu çeşit
li dalkavuklukları yapamıyaca
ğından üzülüyordu. 

Şehzadellğlndendenberl men
kıbelerini dinlediği, kahraman -

!ıklarım duyduğu ve bir yıl ey.. 
vel de Cezayir Beylerbeyllğlnl 

tevcih ettiği Barbarosu HünkAr 
hususi bir ehemmiyetle karşıla

dı. Barbaros hediye katarile esir 
ve cariye alaylarını sarayın dı -
şında bırakarak ardısıra ilerle

yen ve en süslü elbiselerini IA -
bis bulunan malyyet kaptanla • 
rile huzura girdi. 

Kanuni, arz odasında etrafını 
saran kubbe vezirleri ve sadaret 
kaymakamı ile müfti de bulun -
duğu halde geniş bir tahta ku • 
rulmuş, Barbarosu oturduğu yer 
den karşılamıştı. Sadaret kay -
makamı daha kapının dışında yi 
ğil Türk kaptanına şu taJ!matı 

vermişti: 

-Huzura girince Hünkarın 1>
nünde eğil, ayağını öp, sonra bir 
kenara çekil dur. Padişah sor -
madıkça sen bir şey söyleme. 

Konusurken gözlerini Hünkarın 
ayak uçlarında bulundur. 

Barbaros bu talimata dudak 
bükmüş, omuz si!kmlştı. 

Ayak öpmek! 
(Arkası var) 
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Klara odadan t;ıkacaltt •ırada bir adamla karfıtaıtı •• 
Tabanca•ını cekti.. Ve adam birderPbire yere düfti'ı. 

' 
- Severim amma.. onlar hile 

yaparlar .. ben de çok çabuk kav 
gaya başlarım. 

- Ben kavgacı değillm.. ye -
mekten sonra seninle beraber 
oynarız, olmaz mı? 

- Hay hay .. SJZ arzu ederse -
nlz memnuniyetle oynarım. 

Şoför dudağının uclle gülme
le başladı. Klara bu gülüşün se-

bebini anlamak istedi: 1 
- Benimle de kavga etmek ni 

yetinde misin yoksa? .. 

-- Hayır, Mis! Bunun için gül
medim. Benim bir huyum var - 1 
dır: Boşuna oynamam. Yendiğim 
ve yenildiğim zaman, mutlaka 
bır şey kazanmak veya kaybet -
melı. isterim. 

Klara güldü: 
- Fena bir huy değil. Aşağı 

vukarı her oyuncu senin gıbi dü
~ünür. O halde beşer dolarına oy 
narız. Kim kazamrsa, beş doları 
alır. 

- Pekala. Mis! Kabul ediyo -

rum! 

AKŞAM YDMEGİNDEN 
SONRA ... 

Bobi'nin sesı hala gelıyordu. 
!Belliydi ki, ona hile yapıyor • 

lardı . 

Klara o akşam pansiyonda şo
förle birlikte yemek yedikten 
sonra: 

- Haydi oymyalım, de-Oi, ge· 
tır şu iskambilleri. 

()yuna başlamışlardl. 

Şoför yavaş yavaş oynuyor ve 
sık sık sigara içiyordu. 

Klara: 
_Burada çok kal~alı mısın? 

Diye sordu. 
Kisra bunu söylerken, §Ofö • 

Jün yüzüne bakıyordu. 

Şoför: 

- Birkaç gün sonra plakamı 

değisliTıp gideceğim. dedi, ya 

siz? .. . 
- Ben de birkaç gün dinlen • 

dikten sonra A:rjantine gitmek 
niyetindeyim. 

_ Oralı mısınız? 

- Evet ... 
_ Nev - Yorkta çoktanberi mi 

oturuyorsunuz? 
- Hayır, üç aydlr .. 
_ Bir i~ için mi geldiniz bu • 

raya? 

- Evet. Kocamın bir fabrika 

mukavele.sini onun namına im • 
zalamağa gelıniştbn. 

- Kocanız burada bir fabrika 
mı açmak isUyor? 

- Evet. Fakat, bu hususta faz
la tafsilat veremem. Eğer be · 
nimle Arjantine gelirseniz, yol· 
da her şeyi anlatırım size. 
Şuradan buradan konuşarak 

oynuyorlardı. 

Bu aralık dışarıdan Bobinin 
sert ve gürültülü sesleri geli • 
yordu. 

Klara dışarıya kulalı: verdi: 
- IBobi neden bağırıyor? 
- Hile yapmışlardır .. 
- Köylüler hile yaparlar mı? 
- Buradaki köylüler şehirli-

lerden daha hilekard1r. Oyunda 
çok mahirdil'ler .. 

Hobi tekrar bağırmağa başla -
P.ı: 

•- Benim polisle bir alakam 
yoktur. Şimdi bır yere gıd~ -
rnem ... 

Klara .Polis , sözünü duyunca 
kulak kabarttı: 

- Neler söylüyor Bobi? 
- O her zaman öyle söylenir .. 

Polisle arası iyi değildir. 
- Oyunda polisin ne yeri var? 
- O oynarken polisin hayali· 

ni görür. Ve böyle her zaman kü 
fürler savurur. 

Klara ayağa kalktı .. 

Ortalık karanlıktı. 

Gazinoda bil'ibirini takip eden 

gillge ler dolaşıyordu. 

Bobi bah~ye çıktı .. 

Ve bir arkadaşına yavaş ya • 

vaş şunları aı'llattı: 

- Polis hafiyesi Cak • Taras
sut aleti> ile burasını tarassut e
diyormuş. Acaba ne arıyor bu • 
rada? 
Arkada§ı cevap verdi: 
- Gazrnoda şüpheli bir adam 

var galiba! Fakat şöyle bir göz 
gezdirdim .. Aramız<la polisle a • 

lakası olan hiç kimse göreme -
dim. 

- Acaba beni mi arıyor der • 
sin?! 

- Kendinden şüphen var mı? 
- Hayır. Sirkten ayrıldığım 

günden beri, direktör beni bir 

kere bile aramadı. 
- Direktör bir işin varsa, bu. 

raya mektup yazardı. Polis vası
tasile anyacak değil ya. 

(Arkası vıır) 
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- SOLDAN SAliA -

1 - Yağma - Bir mevsim. 
2 - Ufuklar - Işık. 

3 - Bir tfil ölçüsü - Geniş ol
mıy an - Efsanevi bir mah 
]fil<. 

4 - Fiil - Bir meyva • Bir 
nota. 

5 - Sıra takip eden - Derun. 
6 - Bir gün - Afetler. 
7 - Mef'uliımaa edatı - Eser

ler. 
8 - Bir renk - Rus süvarisi -

Mef'ulüiih edatı. 
9 - Dini nasayih - Şekil • Yer 

siz ve manası2 inat. 
10 - Aydınlık - Sirayet eden. 
11 - Osmanlı edebiyatında 

mısraların sonunda teker 
r5r eden kelime veya e
dat - Bir dev)etin diğer 

bir devlet ııeZ<Lndeki si • 
yasi mümessili. 

- YUJ{ARIDAN AŞA(HYA -
1 - Ömrünü ziyadeleşürmek 

- hal, vaziyet. 
2 - Duvar iliinı - Leş. 

3 - Dilsiz - İlk deniz vasıta -
sı - Akis. 

4 - Bir renk • Kavunun ha -
mı - Rabıt edatı. 

5 - Hububattan biri • B'.1 
yük hayvanı. 

6 - Kuvvetli - İradeyle müte
rafik sebat. 

7 - Yüz - Sinir. 
8 - Yemek - Tezvir - Şart e

datı. 

9 - Bir Peygamber - E~ki Rw; 
ve Bulgar krallarının üıı
vanı - Söz. 

10 - İsmi has - Cilt. 
11 - Gidiş - Ticaretle meşgul 

olan. 

Milli küme 
• 

şampıyonu 

(Baş_ tarafı 5 inci sayfada) 
22Ye çıkanlması halinde yapıla· 
cak .gol Averaj taksimmdeki ha
rici kısmet l.9 küsur çıktığına, 
Demirsporun ise 2.19 olduğun;ı. 

göre şampiyonluğun Demirspo-
l ra teveccüh etmesi icap etmekte 

! 
dip, 

Fakat ne eski milli kiline tali
matında ve ne de bu selMki ta -

, limatnamedıe 'hükmen mağlubi
yet halinde 3 • O lık derecenin 
galibe tahmili lıeyfiyeti hiçbir 
zaman mağlup sayılan ve saha -
da isbati vücut etmiyen bir ta
kım da aleyhine gol hesaplamak 

1 
icap edeceğin? hiç bir suretle i-

1 fade ve izhar etmemiş bulun -
ması federasyonun şayet bu ka· 
rarı tatbike yeltendiği, takdirde 
çok garip bir hataya düşeceğini 
ve bu işin içinden çıkabilmesi i
çin de bu ihtilaf noktasının bey
nelmliel federasyna sorarak ne
ticeye göre nihai kararı vermesi 
en doğru bir yoldur kanaatinde
yiz. 
Şu hale göre bu seneki milli 

küme şampiyonluğunun kime 
nasip olacağını federasyon da 
halledemiyeceğe benziyor. 

** 

broAM 

Ba! ı Birliği kongresi 
Ankarada toplandı 

(Baş taralı Birinci sahifede) 

Dahiliye VekiJj Faik Öztra -
kın kongre mesaisini açan ve 
sürekli alloş larla karşılanan nut 
kundan sonra, yapı lan teklif ka
bul olunarak kongre riyaset'ne 
Faik Öztrak ve kongre katip -
liklerine de Anadolu Ajansı mu 
harrirlerinden Kerami Kurtbay 
ile Haber gazetesi muharrirle -
rinden Yekta Ragıp seçilmişler 
d'.r. 

Dahiliye Vekilinin nutku 
Kongrede Dahiliye Vekili 

şu nutku söylem'.ştir: 
Sayın Başvekilim ve aziz ar

kadaşlarım, 

Birinci basın birliği kongre -
sini. açmakla bahtiyarım. Bütün 
memleket matbuatının kıymet
li mümessiller :ni burada ve bir 
arada sellimlamakla büyük bir 
zevk ve ütihar duyuyorum. 

Matbuatın ehemmiyetini te -
barüz ettirmek için salfihiyetli 
dillerden çok kuvvetli sözler 
işitilmiş ve hatta ona dördüncü 
kuvvet diyenler de olmuştur. 

Biz kuvvetlerin teaddüdüne 
değil, birliğine ve onun Türki • 
ye Büyük Millet Mecl"sinde te -
celli ettiğine kail olduğumuz 

için böyle bir ifadede bulunama 
yız, fakat onu vazife ve mesuli· 
yet ortağı olarak tanımakla e -
hemmiyetini daha güzel ve da
ha samimi surette ifade ettiği -
mize inanırız. Bunun içindir ki 
matbuat müntesipler yle her te
masta bu noktayı daima ve sa
rahatle ifade ettim ve ediyorum. 

Bir daha tekrar edeyim: Mem 
leket ve millet işler :nin mesuli
yetini reraber ve müştereken 

taşıyoruz. Sizi de kendimiz ka
dar vazifeli ve mesuliyetli bili • 
yornz. Hür, fakat ciddi ve vekar 
!ı, memleketin yüksek menfaat
lerine daima dikkat ve hürmet 
eden matbuat medeni ve dürüst 
bir idaren'.n asla müstağni ola
mıyacağı bir yardımcıdır. 

Samimi lrşatlarınızda , doğru, 

ve hüsnüniyete makrun tenkit
lerinizde ancak fayda ve kuvvet 
buluruz. Hareketlerimizle sızı 

daima bu yolda teşvikten ve ha
li kalmamağa çalışıyoruz. Bu ka 
-081' mühim ve kuvvetli bir un -
smun üzerine aldığı büyük ve 
ifası güç hizmeti memleket ve 
ın:llete en faydalı bir surette i
fa, mesleğin ve onun müntesip
lerinin şeref ve vekarmı ila, meş 
ro meniaatleri.ni müdafaa, mes
lektaşlw arasında muhadenet 
ve tesanüdü temin ve onların 

hal ve ati.sini tanzim edebilme
si elbette çok arzu edilir bir 
şeydir. 

Büyük Millet Meclisince ka
bul edilen 3511 numaralı hastn 
birliği kanunu bu arzunun tat
minini istihdaf temekted 'r. Bu 
kongrede o kanunun emri lcabı
dll' . 

Cümhuriyetimizin müessisi 
ve matbuat hürr:yetinin cidden 
aşılu olan Ebed Şef Atatürkün 
yüce hatırasını huzurunuzda 
hürmetle yad ederim. 

Cümburiyetimizin müessisi 
en yakın arkadaşı ve milletin 

J3u, büyük eser de ebedi şet:n 
haltilti göz bebeği olan milli şe
fimiz ve reisicünıhurumu2 İs • 
met İnönünün her vesile ile mat 
buat ve onun hürriyeti hakkın
da bize ne güzel dersler verdi
ğini hepiniz bilirsiniz. Matbua
tın esas prensipleri demek da
ha doğru olan bu işaretlere uy
mak hepimiz için milli ve vata
ni vazife olduğunu hatll'latmak 
benim i~in bir borçtur. 

Çalişmalarınızda muvaffaki -
yet ve isabet temenni ederim. 
Sizleri bir kere daha saygı ve 
sevgi ile selamlıyarak ruzname 
mucibince işlerimize devam için 
kongre reisinin intihabına davet 
ederim. 

Kongre riyaseti divanının 

böylece teşekkülünü takiben ve
rilen takrirler tasvip edilerek 
meDkez idare heyeti riyasetine 
Ulus başmuharriri ve Ankara 
mebusu Falih Rıfkı Atay, mer -
kez idare heyeti yüksek haysi -
yet divaııı aza ve yedek azalık-

larına da aşağıdaki murahhas 
lar seçilmişlerdir: 

Merkez idare heyeti 
Asli aza: 
Asım Us (Mebus, Valtit gaze

tesi baş muharr:ri), Ahmet Şük
rü smer (Mebus, muharrir), A· 
bidin Daver (Mebus, muharrir), 
Sadri Ertem (Mebus, muharrir), 
İbrahim Alaettin Gövsa (mebus, 
muharrir), Kerami Kurtbay 
(Anadolu Ajansı müdürlerin -
den, muharrir, Selim Ra.gıp E
meç (Son Posta sahiplerinden)_. 
Sedat Simavi (Yedigün ve kari· 
katür sahibi). 

Yedek aza: 
Ferit Celal Güven (mebus, 

muharrir), Fazıl Ahmet Aykaç 
(mebus, muharrir), Kemal Ünal 
(Mebus, Babalık gazetesi sahi • 
bi), Cemal Aliş (Mebus, Bartin 
gazetesi sahibi), Ethem Hidayet 
Akımsar (muharrir), Ali Ekrem 
Uşaklııgil (Son Posta gazetesi 
sahiplerinden), Ali Naci Kara • 
can (İkdam gazetesi sahibi), 

Yilksek haysiyet divanı 
Asli aza: 
Nafi Atuf Kansu (Mebus, Ül

kü genel direktörü), Necip Ali 
Küçüka (Mebus, muharrir), Nec 
mettin Sadık (ıMebus, Akşam 

başmuharriri), Reşat Nuri Gün· 
tekin (Mebus, muharrir), Halil 
Nihat Boztepe (Mebus, muhar
rir), Hüseyin Cahit Yalçın (Me
bus, muharrir). 

Yedek aza:, 
Zeki Mesut Alsan (Mebus, 

muharrir), Muvaffak Menemen
cioğlu (Ajans umum müdürü), 
Sabri Baysuğ (Ajans müdürle • 
rinden), Burhan Cahit (Köroğ • 
lu gazetesi sahibi), Ahmet İhsan 
Tokgöz (Mebus, Uyanış gazetesi 
sahibi), Rifat Yüce (İzmitte ga
zete sahibi), 

Merkez idare heyeti ve yük
sek haysiyet divanları azalıkları 
intihabatını müteakip mıntaka • 
!ar idare heyeti ve haysiyet di" 
vanları azalıkları seçimi yapıla
rak Ankara mıntakası iolare heye 
tine: Nasuhi Baydar (Mebus, 
muharrir), Kemalettin Kfımi Ka 
mu, (Mebus, muharri:r), Müm
taz Faik Fenik (Ulus neşriyat. 

müdürü), Naşit Hakkı Uluğ (mu 
harrir). Mekki Sait Esen (Muhar 
rir). 

Ankara mıntakası h~ysiyet 
divanına 

Asli aza: 
Nurettin Artanı (Ulus muhar 

riri) , Hıfzırrahmaıı- Raşit Öğ · 
men (Muharriı'), Fazıl Kurtiş 

(Ajans muharrirlerinden), 
Yedek aza: 
Sabahattin Sözmen (U1us 

muharrirlerinden), Şerıi Arzık 

(Ajans muharrirlerinden), Fev 
ziye Abdullah (Ülkü muharrir· 
lerinden), 

lstanbul mıntakası idare 
heyetine 

Hakkı Tarık Us (Vakit gazete 
si sahibi), Etem İzzet Benice 
(Son Telgraf sahibi), Orhan Sey 
fi Orhon (Akbaba sahipl1ırin -) 
den), M. Zekeriya Sertel (Tan 
gazetesi sahibi), Peyami Safa 
(muharril'). 

, lstanbulı mıntakası haysiyet 
divan1.na 

Asli aza: 
Eıris Tahsin Til (Akşam neş

riyat müdürü), Ömev Riza Doğ
rul (muharrir), Refik Ahmet 
Sevengil (muharril'), 

Yedek aza: 
Mitat Cemal (muharrİl'), Ha

lit Fahri Ozansoy (muharrir), 
Rasim Us (Haber gazetesi sahi· 
bi). 

lzmir mıntakası idare 
heyetine 

Haydar Rüştü (Mebus, Ana
dolu gazetesi sahibi), Rahmi Gök 
çe (Anadolu gazetesi neşriyat 

müdürü) Hakkı Ocakoğlu (Ye-
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Küçük müesseselerdeki çıraklar gör
düğü iptidai aletlerden başkasını t .._
nımaz. Binaenaleyh çırağın istide.dı 
inkişaf etmeden sönmüş demektir. 

İş kanununun koyduğu bir u
sule göre yakınC:a işçi tutarı yü
zü mütecaviz olan iş yerlerinde 
hayvan kursları açılacaktır. Biz 
bu kurslardan ne gibi ıfaydalar 
elde edilebileceğini geçen yazı -
mızda anlatmağa çalışmıştık. Bu 
gün •Usta işçi> mevzuumuzun 
devamını ve özünü teşkil eden 
cÇırak• a tekrar avdet ediyoruz. 

Bu kanunun koyduğu mecbu -
riyetler mevcut değilken çırak 

nasıl yetişiyor idi. 
A - BÜYÜK SINAİ MÜ -

ESSIBELERDE: 
Çırak için müessesede münhal 

bulunduğu ağızdan ağıza şayi o
lur olmaz daha ertesi günü fab
rika kapısında 12 yaşından iti • 

baren irili ufaklı çocukların el· 
lerinde bir istida ile müracaat 
ettikleri görülür. Bunlardan ih
tiyaç kadarı sıhhi bir muayene
ye tabi tutulduktan sonra içeri 

alınırdı. Çırak namzedi artık fab 
rikaya girmiştir. Bunlar bazı mü 

essesclerde 30, bazı müesseseler
de de 40 - 50 ve hatta 60 kuruşa 

kadar yevmiye ile alınırlardı. 

Çll'ağa, fabrika, girerken istida -
dının derecesi yoklanmağa gel • 
mezdi. Çünkü o daha fabrikaya 
girmeden evvel o sırada hangi 
san'atm daha çok para getirdi • 
ğini öğrenmiş ve öğretilmiş oldu 
ğundan o san'atm ismini söyler· 
di. 
Şu halde çırak daha fabrikaya 

girmeden öğrenmek değil para 
kazanmak hırsına kaptırılinış • 
tır. Binaenaleyh fabrikaya alı -
nan çıran hangi şubelerde mün
hal yer varsa oradaki ustaların 
yanına verilirdi. 

Yetişmiyen çırak ya çıkarılır 
veyahut yevmiyesi artmadığın -
dan kendisi çıkardı. Yetişen çı -
rak ise verilen yevmiyeyi beğe • 
nerek müessesede kalır veyahut 
ta yeni bir müessesenin verdiği 
daha fazla yevmiyeye tam. h e -
derek fabrikasın1 bırakır gider -
di. 

Görülüyor ki müessese esas i
tibarile kendisinden istifade u -
marak aldığı, yetiştirinciye ka • 
dar bu uğurda madi ve manevi 
fedakarlık ettiği çırağından el -
de bir nizam olmadığından dola
yı feragat etmek mecburiyetin
de bırakılmakta idi. 

B - KÜÇÜK SANAYİ MÜ

ESSESELERİ: 

Kanun mevcut işçi yüzü mü

tecaviz olmıyan iş yerlerine çı

rak yetiştirme kursu mecburiye 

tini koymıyor. Şu halde buralar

da vaziyet yine eskisi gibi kala • 

caktır. 

Büyük müesseselerde çalışan 

çıraklar hiç olmazsa ustaların • 
dan başka, etraflarındaki çaiı • 
şanlardan göillerile ıgöreı ~ k a· 
ğızlarından kaparak bir şeyler 
daha öğrenmek imkanlarını bu -
labilirler. Küçük müesseseler -
deki çıraklarda bu gibi imkan -
!ar da yoktur. -'Buradaki çırak 

iptidai bir dükkan olan atelye • 
de- ustası ile onun yamağından 
başkasile temas edemez. Gördü
ğü iptıdai aletlerden başkasını 

tanımaz. Binaenaleyh çırağın is 
tidadı inkişaf etmeden sönmüş 
demektir. 
Yalnız İstanbulda bu vaziyet

te çalışan yüzlerce çırak vardır. 
Bunların istikballeri ne olacak· Ustalığı, ustasının kabiliyet 

derecesine bırakılmış olan çı -
rak başkaca hiçbir yerden hiçbir 
suretle yardım görmeden hemen, 
hemen hüdai nabit bir şekilde ya 
yetişir veya yetişmezdi. 

t tır. Kurs gören çırak ile görmi -
yen çırak, ayni gaye için çalış • 
tıkları halde iki sınıfa ayrılcn 

1 

san~at namzetleri. - Makine Mü 
hendisi: C. B. 

niasır gazetesi baş muharriri), 
Şev:ket iBilgin (Yeniasır sahibi), 
S'ı:rn Sanlı (Halkın Sesi sahip 
ve baş muhal'~iri), 

ı Fotoğraf tahlilleri 
' lzmir mıntakası haysiyet 

divanına 
Asli aza: 
Hayrettin Karan (Mebus, 

Türk Dili gazetesi sahibi), Ham 

di Nüzhet Cancan (Anadolu ga

zetesi' baş muharriri), Rahmi Ba 

laban (Fikirler mecmuası neşri· 

yat müdürü). 

Yedek aza: 
Vasfi Bilge ~Bel1gama gazete· 

si sahibi), Ethem Menderes 

(Aydın gazetesi sahibi), Ke•na· 

lettin Şükrü (Yeniasır neŞTiyat 

müd'ı.il'ü): 

41: Bay Şük

rü (Mütecessis, 

sclbatkiir ve 

hüsnüniyet sa

hibi tiplerden) 

Uzağı görüş ka 

bil'ydi vardır. 

Her hadise-nin 

sathından ziya. 

re derinliğine 

Bay Şükrli ııüiuz etmek is-
ter . .Abim ve sebat sabibi oldu
ğu kadaı da hüsnün'.yeti var -
d~r- Kendine güvenir. Dostları

na az inanır. İsrafı sevmez. 

42: İspartada 

Saim Ayyüz (İ
natçı, azmikar 

Kongre, seçimlerden sonra 

alkışlar arasında okunan ve 

milli şef İsmet İnönüye, Büyük 
Millet Meelisi reisi Abdl;l'lıalik 

Rendaya. Başvekil dokto~ Refik 

Sayd·ama ve Parti' 'genel sekreter 

liğine kongrenin yükselt hürmet 

ve tazimlerinin arzına ait takriri 

ittifakla tasvip ey lemişt' r. 

1 

tiplerden) Tut

tuğu her işi ba 

ı şarmak ister. 

Murahhaslardan Hilmi Dil

meç, Türk gazeteciliğinin istik -

bali M;in bir hareket 1.oktası o

lan basın birliği kongresinin top 
!anmasını temin eden hükfunet 
ve Partiye kongrenin minnet ve 
saygılannın bildirilmes'.11i iste ~ 
miş ve makamı riyasetııı tek_h!~ 
üzerine kongrenin izhar etııgı 1 
yüksek tazim hislerine kongre 
divanının 1erceman olması yine 
alkışlarla kabul edilmiştir· 

Kongre, ruznamesindeki mad 

Bazan yerinde 

olmıyan inatçı· 

lığı bir kusur 
olarak gösteri 
Jebilir. Müşfik

tir. Dostlarına B. Saim Ayyüz 
itimadı vardır. Paraya fa~la düş 
künlük göstermez. Cemiyet 
içinde nüfuz fikri kendisinde 
gittikçe kökleşen bir ideal ha -
!indedir. 

delerin müzakeresini tamaııılı • 
yarak kongre başkanı Dahilive 
Vekili Faik Öztrakın muv•ffaki 
yet dilekleriyle mesai$ine nıha
yet vermiştir. 



11 - Temmuz 1939 bmAM 

~ m;··~" •I =--~-A-G ıL_n K_.ı 1r··u·rv·a·ı·ro·a·ı·rı·· .. ·u·a·F·i·a·s"f ··ııı B o R 5 A j 
Meyva kür'ü =••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= AN K A R A 

Dağlar Kralının hakiki hayat 

ç KiCi • 
Şekavete elveda 

Çakıcı şekavet yapmamaya ve 
maziyi yadetmeğe karar verdi 

Yazın: Zeynel Besim Sun 
28 

Çakıcının Akçaovada canı sı

kılmıştı. Bir müddet te Çinede 
oturmak istedi. Filhakika bu ar -
n sunu derhal yapmış, Çlneye 
gelerek Yokuşzade Haslp efendi
nin evini kiralamıştı. Çakıcı bu
rada da vaktini kahvelerde geçi
riyor, o zamanki Kavakaltı kah
vesinde -köyde olduğu gibi- ço
cuklara metelik attırarak hava
da vuruyordu. Kahvede bulun -
duğu zamanlar Debboy civarına 
ve köprü başına zeybeklerinden 
nokta dikerdi. Zaman, zaman 
Karpuzlu nahiyesine gider ora -
da Kamil ağaya misafir olurdu. 

(NOT - Kamil ağa birkaç se
ne evvel Çinede vurulmuştur. 

Kendisi Çakıcının yataklarından 
idi. trı, yarı bir adam olan Kamil 
ağa. vurulduktan sonra kendisi

ni vururum düşünceslle katilini 
vuramamıştı. Kendisi çok cesur, 
yılmaz bir adamdı .. ) 

Çine kaymakamı Sadık bey 
kahvede daima Çakıcı Mehmet 
efenin yanında idi. Kaymakam 

korkuyordu. 
Bu sebeple kendisine gelen res 

mi telgraf ve evrakı kahvede 
mutlaka alenen okur ve Çakıcı 
efeye dinletirdi. Bundan maksa
dı Çakıcı çetesi hakkında hiçtlir 
muhabere cereyan etmediğini an 
!atmak ve tatlı canını emniyete 

almaktı. 

Bunlar ne güzel günlerdi. 
- Ulen Mehmet!. Al şu mete

liği .. Bir yol havaya fırlat baka

lım. 

Dedi. 
Çocuk meteliği alıp havaya fır 

·!attı mı; hemen kucağındaki mar 
tini alır, meteliği havada yok e
derdi. Orada oturanların hepsi
nin ağzı açık kalırdı. 

Sonra Madran dağına çıkmış, 
orada çadır kurdurarak bir bu -
çuk ay kalmıştı. Madran dağın -
da tebdilihava ettikten sonra Ö -
demişe dönmüştü. Şimdi tekrar 
Akçaovaya giderek tam rahat e
deceği zaman işte Tireli Raci A
li paşanın oğulları; Çamlıcalı Hü 
seyinin Aydında yüze çıkarıyor
du. Çakıcı lçin artık bu hayata 
veda etmek !Azım geliyordu. Yi
ne dağlara fırlamak, yine eşki -
yalık hayatına avdet etmek za
rureti hasıl olmuştu. Fakat bu
nu Çamlıcalı Hüseyin! mutlaka 
öldürerek yapmak ve hükume
te karşı: 

- Al yaptığın işi! 
Demek icap ediyordu. 
Çakıcı Mehmet kızanlarını top 

!adı. Onlara hitaben: 
- Haydi bakalım, dedi, yeryü 

zünde ya Çamlıcalı yaşar yahut 
1 

Çakıcı Mehmet .. 
Ve çeteye tertibatını aldırarak 

Mendegömeye doğru ilerlemeğe 
başladı. 

•• •• 
Aydın mutasarrıfı Eğribozlu 

Ragıp paşa, tantana ve debdebe 
ile Aydına gelen Çamlıcalı Hü -
seyin efeyi kabul ediyordu. 

Maamafi bu lşde Çakıcı efenin 
belkl hakkı da yok değildi ha - , 

Kan Çanağı_ 
Zabıta Romanı: No 51 

Mösyö Bal, göğsü gurur ve if
tihar ile kabarık ve mühim bir 
adam olmak hissi ile mütehassis 
Mary'nin de gözleri yaşla dolu 
olduğu halde bu iki adama refa

kat ettiler. 
On dakika sonra çavuş avdet 

etti. 
- Otelin kayıt defterini ge

tirdim. İşte müşterinin imzası. 
Hepimiz merak içinde yaklaş

tık. Yazı, ufacıktı, biçimsizdi, ı 
hemen hemen okunamıyacak bir 

halde idi. 
Anderson: 
- A. B. Cose. Yahut Cash ... 

dedi. 
Crome, manidar bir eda ile: 
- A. B. C., diye tekrar etti. 
Anderson: 
- Yavalizler?. diye sordu. 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
_ Küçük mukavva kutular 

dolu büyük bir valiz .. 
~ Kutular mı? İçlerinde ne 

var?. 
- Çoraplar .. İpek çoraplar ... 
Crome, Poirot'ya döndü: 
- Tebrik ederim, dedi.. anla -

yışınız kuvvetli... Sizi aldatm:;ı
mış ... 

YİRMİ SEKİZİNCİ BAP 

(Bu bap, yüzbaşı Hastings'in 
anlattıklarından müstakildir.) 

Müfettiş Crome, Scotland -
Yard'daki bürosunda bulunuyor 
du. 

İş masasının üzerinde bulu -
nan telefondan bir gürültü işi • 
tildi. 

- Ben, Jacop ... Mösyö .. bura 

Yaz mevsimi, meyvalarm bol 
olarak bulunduğu mevsimdir. 
Meyva ise uzviyetin hayatiyeti
ni hem idame hem de tezyit e -
der. Çünkü meyva, havi ~lduğu 
vitaminlerle vücut ınakinesinin 

muhtaç olduğu yağı verir. 
Çeşit çeşit nıeyvalar va-rdır. 

Meyvaların muhtevi olduk!~ 
vitamin daha ziyade kabukla -
rında mütekasif bulnur. Bu se
bepten dolayı meyvaları kabuk
ları ile yemek icap eder. Ancak 

kabuklarda birçok mikroplar 

bulunabileceğinden nıeyvaları 

bol akar su ile iyice yıkamak la

zımdır. Bir de kabuklarını ye -
mek mümkün olmıyan mcyva • 

lar vardır: Karpuz, kavun gibi. 
Tabii bunların kabukları soyu -
lur. Yalnız kabuklarına yakın o
lan zarlarında fazla miktarda 
vitamin bulunduğundan burala
rını da yemek muvafık olur. A
ğaç çileği, ağaç kavunu, frenk 
üzümü gibi bazı vitamini fazla 
meyvalar da oldukları gibi yen
mez. Bunlardan şerbet ve şu -
ruplan yapılarak istifade edil -
mek icap eder. 

nl ..• Yaveranı hazreti şehriyarl

den Miralay Refik Bey mabeyn 

tarafından Kamil paşanın taras

suduna memur idi. Halbuki oğlu 

Sait paşa delı11etiyle Çakıcı Meh 

medin Kamil paşaya da intisabı 

vardı. Bu münasebeti memleket

te bilmiyen, işitmiyen yoktu. Bit

tabi Refik bey de biliyordu. 

Sırası gelmişken Kamil paşa _ 

nın o zamanki vaziyetinden bah

setmeliyiz. İzmir valisi Kamil pa 

şa zamanında İzmirde hafiye ya

şıyamazdı. İstanbuldan gönderi

len hafiyeleri Kamil paşa anladı 

mı, derhal vapura koyar, iade e

derdi. İzmir şehri bu yüzden is • 

tibdat devrinin hafiye maskara -

lıklarını görmemişti. İmıirliler 

o zaman serbestçe toplanırlar, 

konuşurlar ve istanbuldakl ha -

fiye, jurnal ve deha bilmieyiz ne 

maceralarından hayretle bahse

derlerdi. 

Şair Eşref gibi, Hizmet gaze -

tesi başmuharriri Tevfik Nev -

zat gibi, Tokadi zade Şekip, Ap

tülhalim Memduh, Diktor Taş

lıoğlu Etem, Zeytin zade Remzi 

beyler gibi hürriyet hizmetçileri 

hayatlarını ancak Kam'.! paşanın 

hürriyetperverane hareketleri • 

ne medyundurlar. Fakat işte bu 

kamil paşanın bir oğlu vardı ki 

Çakıcı Mehmet efenin şekavet 

ortağı idi. Bu ortaklığı izah ve 

ispat edeceğiz. Kamil paşayı bu 

derece yüksekliğine rağmen dü

şüren şey işte bu Salt paşa - Ça

kıcı ortaklığıdır. 

( Ark~ı vıır) 

da bir delikanlı var .. bana bir 

şeyler anlattı .. size anlatması 

faydadan hali olmaz, zarınede -

rim. 

MilfettişCrome, geniş bir ne

fes aldı.Her gün yirmi kadar a

dam, A. B. C. meselesi hakkın

da mühim malumat vermek ba 

hanesile müracaat ediyordu. Ba

zılarının söyledikleri şeyler e -

hemmiyetsizdi, bazıları da ver

miş oldukları mahimata, büyük 

bır kıymet atfediyorlardı. Çavuş 

Jacob, bu ma!Cırnatı tasnife me -

inurdu, tabirdiğerle şehadetler 
il;"asında en ciddi olanlarını ayırt 

edıyordu. 

Crome: 

-Pekala Jacob. geLl'iniz, de -

di. 

Birkaçdakika sonra kapı vu -

ruldu ve çavuş Jacob, içeriye şi

rin bir delikanlı soktu. 
- İşte Mösyö Tom Hartigan. 

Size A. B. C. meselesine tealluku 

Diyarıbakırda imar hareketleri 
büyük bir hızla ilerliyor 

ıı ................ - .... ı 

lı Türkiye ııi 
Irak ı 

t tren hattı i 
~ Diyarbakır, 8 (Hususi ı 
ı Muhabirimizden) - Irak ıı 
ı hududuna uzatılacak şi -
ı mendifer hattı :nşaatı için ıı 
ı büyük bir faaliyet sarfedil- ı 

ıı mektedir. Bu hattın inşası i 
dolayısiy le memleketimiz 

ı iktısadiyatı üzerinde de mü 
ı hirn tesirleri görüleceğin - ıı 
ı den hattın b"r an evvel 

Diyarıbakırcla ,Atatürk köıkü 

ı yapılması bura halkını ya- i 
ı kından alakadar etmekte - ı 
ı dir. Hattın bir an evvel i- t 
ı lerlemesi için hükU.met bü- ı 

1 ı yük b 'r gayret sarf etmek- ı 
ı tedir. ı Diyarıbakır, 8 (Hususi muha 

birimizden) - Kurtuluşu tari-

hi Milattan altı bin sene evvele 

dayanan tarihi beldemiz cüm -

huriyete bir harabezar halinde 

intikal ey lemişken on beş cüm

huriyet yılında sarfolunan gay

retlerle mamur bir şehre ikti -

sabına başlamış ve surla istas -

yon arasında yeni ve modern b:X 

şehir teessüs eylemiştir. 

Asrın ve fennin son vesait ve 

malzemesile tamamlanan su ve 

elektrik tessiatları için harca -

nan para yarım mliyon ilrayı 

aşmıştır. Fakat, bu para D:yar

bakırın ıki mühim ve hayati ih

tiyacını en mükemmel şekilde 

gidermiştir. Ayrıca harita ve i

mar planı yaptırılmış, mezbaha 

kurulmuş, Atatürk köşkü esaslı 

surette ~emir edilm:ş, kaldırım 

ve yol inşaatına ehemın~yet ve

rilmiş ve bozuk Jağırnlar tamir 

ve tanzim olunmuştur. 

P18nı Nafia fen heyetince ya

pılan Dağkapı ile istasyin arasın 

daki Yencşehirde her birisi mo -
dern m~marinin parlak ve mu
vaffak eserlerinden sayılabile -
cek mükemmeliyet ve ihtişamda 
olmak i!zere umumi müfettişlık 
dairesi ve Evi, Korkomutan ve 
va!, konakları, Halkevi ve Kitap 
sarayı, nafia binaları, ordu ve 
belediy" evleri, muazzam bir has 
tahane, müskürat fabrikası, ra

sat ve Meteoroloji bınaları, in -
hisar depoları, büyük bir garaj, 
ipek böcekçi!iğ. mektebi, aygır 

deposu, kız ve erkek sanat okul

ları ve kırkı mütecaviz devlet 
demiryollarına ait bina ınşa edJI 
miş, bu kısmın caddelerinden 
mühim bir kısmı parke döşen
miş ve !stim!Ak olunan saha hal 
ka kısım kısım ve ucuz fiyatla 

olabilecek bazı şeyler söylemek 
istiyor. 

Müfettiş, ayağa kalktı ve zi -

yaretçinin elinden tuttu. 

- Bonjur, Mösyö Hartigan. 

Lütfen oturunuz. Sigara içer mi 

siniz? Buyurunuz, size bir si -

gaı a takdim edeyim.. rica ede
rim. 

Tom, oturdu ve zihninde cBü

yük adam. diye tavsif etmekte 

olduğu bu adama hayretle baktı. 

Müfettişin manzarası onda bir 

hayal inkisarı tevlit etti. Kar -

şısında bir adam, alelade bir a

dam vardı. 

- Demek bize alaka uyandı· 

racak ifşaatta bulunacaksınız, si

zi dinliyorum. 

Tom. birdenbire asabiyetle sö

ze başladı: 

- Benim verdiğım ma!Umatın 

kıymeti pek nisbi olabilir, Bu, 
sırf bana ait bir düşünce. İhti
mal, size bu maliımatı vermek-

Diyarıbakır Valisi Mithat 

satılmakta ve bu sayede hususi 

inşaatı da temin edilmiş bulun 

maktadır. 

Umran hareketleri vilayet 
merkezine inhisar eylemiş de -
ğildir. Hemen her kaza ve nahi
ye merkezinde hükU.met konak- ı 
Iarı, idare amirleri için ikamet

gahlar, Halkevi ve belediye bi-

: ...................... .. 
naları, nümune karakolları, mek 

tep ve dispanserler, anıtlar, çeş

meler, okuma odaları, göçmen 

mahalle ve köy !eri '.nşa edilmiş, 

köy işlerine ve yol inşaatına hu

susi bir önem verilmiş, nümune 

çiftlikleri tesis edilmiş, Diyarba

kır tar:hi yazdırılmış, telefon şe

bekesi tamamlanmış, köylüye 

fenni ziraat aletleri ve damız -

!ıklar dağıtılmış, zirai ve bayta

ri tesisler vücuda getirilmiştir. 

Vilayet maarif ve sağlık işle

rini de ehemm:yetle ele almış 

ve her iki sahada maddi ve ma

nevi mühim terakki ve inkişaf

lar kaydedilmiştir. İdare ciha

zımızın cidden en kıymetli er -

kanından b:risi olup bütün Di -

yarbakır halkının içten sevgi ve 

saygılarını kazanan güzide ve 

mümtaz valimiz doktor Mitbat 
Altıok vilayetin kalkınmasını te 
min yolundaki çalışmalarına teb 
rik ve takdire layık bir şekil ve 
:ntizamda devam eylemektedir. 

A. E. 

,.San'at okullarının genç kızla
rımızın Üzerindeki tesirleri 

Diyarbakır, 8 (Hususi Muha

birimizden) - Akşam Kız Sanat 

Okulu faaliyeti burada çok müs

mir ve çok müsbet neticeler ver 

miştır. 

Kadınlarımızın bu mektebe 
gösterdikleri rağbet her türlü 

takdirini fevkindedir. Mekteb:n 

talebe kadrosu seneden seneye 
f!'vkalade çoğalmaktadır. Ka -
dınlarımız şapkalarını ve .elbise-

le vaktinizi kaybettirmiş olaca -

ğım. 

Müfetiş, yeniden soludu: 

- Bakalım .. söyleyinız .. 

- Arzedeyim.. ben, nişanlı -

yım, nişanlımın annesi Camden 

Town mahalesinde bir binayı o

da oda kiraya verir .. ikinci kat -

taki odalarında bir senedenbe

ri Cust isminde birisi oturuyor. 
- Cust mu dediniz? 

- Evet efendim, orta yaşlı bir 

adam. Sade tavırlı, silik bir a -

dam .. bununla beraber öyle zan

nediyorum ki çok iyi günler gör 

müş .. herhalde kendisinin en u
fak fena bir harekette bulut\ -

masına ihtimal verilemez. Ben, 
insanı hayrete düşüren bir ha

dise olmamış olsaydı onda kat
iyyen gayri tabiii bir şey göre -
mezdim. 

Tom, şaşkın bir eda ile ve bir 
söylediğini bir kaç defa tek -
rar etmek suretile Custon istas
yonundaki beklenilm;yen telaki 

!erini kendileri yapmaktan bü
yük bir zevk duymaktadırlar, 

Bu mekteplerin şımdiye kadar 
umumi hayata atılmamış genç 
kızlarımızın medeni seviyelerini 

yükseltmek bakımından da çok 

hayırlı net:celeri görülmektedir. 

Bu yıl, bu mektebe geçen se

nelerden fazla müracaat olacağı 

anlaşıldığından şimdiden icap e
den tedbirlere baş vurulmuştur. 

!eri sırasında Mösyö Cust'un ka

zara yere düşürmüş olduğu şi -

mendiftr bileti hadisesini hlka -

ye etti. 

- Bu hadise hakkındaki dü -

şünceniz ne olursa olsun, hadi • 

se haddizatında gariptir. Nişan

lım Lily, bana Mösyö Cust'un 

Chetltenham'a gitmekte oldu -

ğunu söyledi, arınesi de bunu te

yit etti madam Marbury, Mösyö 

Cust'un hareketi sabahı onunla 

yapmış olduğu muhavereyi ta -

mamile hatırlıyordu. O sırada 

ben, bu işe büyük bir ehemmi -

yet etfetmedim. Lily, zavallı a

damcağızın Doncaster'e gider -
ken A. B. C. tarafından öldürül -

memiş olması temennısinde bu -
lundu ve kiracılarının son cina
yeti esnasında Churston ch·arın
da bulunmasının çok tuhaf bir 
tesadüf eseri olduğunu ilave et
tı. Latife olsun diye kendisine 
geçen sefer Beksill'de bulunup 
bulunmadığını sordum. Beksillin 

10 .7.939 
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100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
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Eıharn ve h~vtUı 

0.90~ 

2.8925 

34.62 

3055 

23.9025 

Tahvilat üzerine muamele ol
mamıştır. 

Sl!BZI! FIATLI! 

İst.ubui Belediyesi Merkez halinde 

toptı.ıı satılan yaş meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 

Bam ye 
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Yeşil fasulye 
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70 
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nerede olduğunu bile adamakıllı 

bilmemekte olduğunu, ancak o 

gün deniz kıyısına gittiğini söy

ledi Bizim Cust'un A. B. C.'nın 

kendisi olmasının hayrete şayan 

olacağını söyledim. Bunun üze • 
rine zavallı adamın bir sineğe 

bile fenalığı olmadığı cevabını 

verdi. O zaman bu kadar görüş
tiik .. bir daha bu bahse avdet et

medık. Yalnız kendi kendime bu 

zavallının pek zararsız görünen 
zahir haline rağmen muvazenesi 
bozuk bir insan olabileceğini dü 
şündüm. 

Tom, biraz nefes aldı ve son 
ra devam etti. Müfetiş Crome 
kendisini dikkatle dinliyordu. 

- Doncaster cinayetinden son 
ra bütün gazeteler. A. B. Case 
veyahut Cash hakkında malu 
mat isted'ler. Gazetelerin bu a
damın şekil ve şemaili hakkında 
ki tarifleri bizim madam Mar- · 
buri'nınkılere pek çok benziyor 

du. 
( A rkaıı var) 
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LEYLi ve NEHARi IK t N f D' kt" , .. v .. d . . - as amonu a ıa ıre or ugun en 
Sen Benua Fransız Erkek Lısesı 1 1 - Kastamonu vilayet merkezinde projesi mucibince yeniden 

İstanbul, Galata Posta kutusu 1330 inşa edilmekte olan Adliye binasıhın 938 yılı içindP yapılan temel 

ihzari Fransızca kurları vardır. kısmından gayri yapılacak 59940 tira 11 kuruş bak•yye keşif bedenı 
Olgunluk imtihanlarına hazırlar losmının ikmali için yirmi beş bin lirası 939 bütçesiııden ve otuz dört 

Kayıt muamelesi pazar gününden maada her gün saat bin dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 bütçesinden verllmek 
9 dan 12 ye kadar yapılır. üzere kapalı zarf usulile ve bir a~ müddetle eksiltmeye çıkarıl -

----Okul 18 eyl(ıJ pazartesi günü açılacaktır. 9 nuştır. 

lstanbul Defterdarlığ ı ndan : 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz p.ıralıkların ve nikel 

kuruılarm 1 KAnunusanl 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka

bul ve istimal eldiJdlğl haber alınmıştır. 
Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi vesalr 

IHırçlar mukabilinde malsandıkla rınca l:alıulü mümkün olup ahar 
bir şekli ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 

zarar görmemesi ve tebliğ hll8fı na harekE>tle kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

lstanbul Sıhhi MUesseselar Arttırma Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 249.000 parça çamaşır yıkatbnl

ması ve ütülenmesi işi tanzim kılınan ıartnamesi mucibince kapalı 

zarfla eksiltmeye )t()nulmuştur. 

1 - Eksiltme 'lfl/939 Cuma gün6 saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğii binasında kurulu Jı:.omis

ycıOOa yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 8.095 lira 74 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli tıp talebe yurdu merkezinden alabilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazıh vesikalar ve şartnamesinin F fıkrasında yazılı vesaiki 

ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ha

vi teklif zarflarını ihale •aatlerinden bir saat evvel makbuz muka-

bıli komisyona vermeleri. c4457> 

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

nür.den 25/7/939 gününe k4rlar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhale 25/7/939 tar.hinde salı günii saat 14 de Konya Cüm

hur;yet Müddeiumum·Jiği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler tekHnamderini o gün saat (13) den evvel komis

ycm riyaset'ne vermiş bulur.acaklardır. 

4 - Ekmek lkincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be

deli muharomininin % 7.5 yüzde yedi buçuğu olan (1655) lira bin 

altı yüz elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerini teklif

namelerile birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - ( 4) üncü maddede nevi gösterilen has e!mıeğ'n kilosu şim

dilik narh tle (9.5) dokuz bJçuk kuruştur. 
6 - İlan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir. 

'1 - Fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyeıılerin Konya ce-

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 bulW"dukları vılayete resmen müracaa; ederek evvelce 

Nafıa VekAletlnden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in
şaatı yapabileceklerine da•r alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat . , 
teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabına 

herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 939 T. C. Odasınca ıescıı 

edilml§ bulunın.uı şarttır. 

4 - Taliplerin gönd~eeeklerl teklif mektuplarHt birlikte 3 üncü 
maddede lstenllcıı vesaiki •hale gü nü ihale saatlnd~n önce komisyo

nuna lf'lmlş bulunması ve valrtln ele gelmlyen teluif mektuplarının 

nuan 4lkkate ıbnJBJyaralı: aahlp lerine reddedilecektir. 
5 - İııteklile~ln bu lııpa'8 alt proje ve keşif v~ bütün şart~e 

lerlnl İstanbul, Anı.ara ve Kastamonu Nafıa Müıtürlüklerinde gö
rebtleceklerl gibi daha fazla tafsilat istiyenlerin b•r mektupla Kas
tamonu Nafıa Müdi!rlüğlınden s<ırablleceklerı ilan olunur. 04612• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1100 adet yün ve 3000 
adet Fildekoo fanila ile 3000 adetFıldaoos don kapalı zarfla eksilt

meye lronuloıuştur. 
1 - Eksiltme 17/'1/939 Paıartesi günli saat 15,30 da Cağaloğ

lnnda Sıhhat ve İçtimai Mırvaenet Müdürlüğü binasında kurulu Jro. 
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen f!at yün fanila 175. Fildekos fanila 60 Fildekos 
don 56 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 403 lira 12" lnınıştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuat paşa türbesi karşısında 

Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezin den ala.bilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vcsilkasile 2490 sayılı ka

nunıda yazılı veıSikalar ve bu işe yeter muval<lkat gar an ti mahbuz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 
den bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (4790) 

lstanhul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine alı; -

' sanu açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 
2 - Keşif bedeli ,559, liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardir: 
Fenni şartname, idari şartname. 

4 - İstekliler bu şartnamele ·i ,4. kuruş mukabilinde merke -
zimız levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7 /939 salı günü saat 14 te Gala tada Karamus
tafapaşa sokağında mezkfır merkez eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

za evl direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (4950) 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve
. silı:alarla en aşağı 1000 liralık ·bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
l ka göstermeleri şarttır. ·296h 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt V(; zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Anknra 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Üsküdar 2 nci S. Hukuk Mah· 
kemesinden: 

BUGÔN 
KUMBAQASINA 
PAQ~ATAN 
KOCOK EL 

•• • 

TURK TiCARET BANKASI A. S. 
T ES 1 S TA RİHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler ı TICAREl 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
. 

Çok rnusait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade.bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere g işelerimize müracaat olunması 

Deri ve Zührevi Hastalıkla r 
Cemiyeti İdare Heyetinden 

Cemiyetimiz bu senenin son içtimaını l:.J/7/939 perşembe gü
nü saat on buçukta Gureba hastahanesinde deri ve frengi klini
ğinde yapacaktır. Bu içtimada ayni zamanda cemiyet nizam ' 
namesinin, yeni cemiyeUer kanununa gö:e tadili görüşüleceğin -
den azanın teşr:fleri rica olunur. (7079) 

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

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel .10.000. faa, muvakkat teminat •750> 

lira olup eksiltme, 31/8/930 tarihine müsadif perşembe günü saat 
ol6• da Ankarada P. 1. T. lfmum Müdürlüğü binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek -

tubu ile kanuni vesaiki m~htevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 
kadar mczkfır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kına

cıyan hanında P. T. T Ayn'yat şube müdürlüklerinden parasız ve-
rilecPktir. •2922. ·4963• 

İstanbul Defterda rl ığ ı ndan: 

\ 

Beyoğlu Dördüncii S:ılh llu· 
lrnk RfılLmliğinden: 

Terekesine mahkeme. e el kol nulan ölü Bora Bektaşın hisse -
dar olduğu Beyoğlunda Asmalı 
mesçit cadde:;; 22 No. lu .)'ağcı 

dükkanın.da bulunan demirb~ 

eşya ve yağ, peynir vesaire top
tan açık artırma suretle 12/7/;;9 
tarihine müsadif Çarşamba gü -
nü saat 14 de satılacaktır. İstek
lilerin yukarıda gösterilen gün 
ve saatte mahalEnde hazır bu -
lunmalan ilan olunur. (19144) 

• Çocuk Hekimi 
Dr. A HMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 
Telefon: 40127 

Üsküdar 2 nci S. Hukuk Mab· 
kemesinden: 

Üsküdarda İmrehor mahal -
lesinde Alipaşa çıkmaz sokağın
da 13 No. lu hanede sakin iken 
19/10/936 tarihinde vefat eden 
ve terekesine mahkememizce 
vaz'ıyed edilmiş bulunan Hatice 
Melekten alacak ve borç iddia 
edenlerin bir ay ve veraset id -
diasında bulunanların da üç ay 
içinde mahkememize müracaat
ları ve aks; halde terekenin ha
zineye devir olunacai;ı ilan olu-

YA~IN 
CE t( D EFTEQ.(NE 

iMZA L\TAH 
BOY6K EL 

OLACAKTlll 
• Kağıthanede Sünnet köprü ıünden Çağlıyan 125 Şubat/340 ga- tl'südarda Tavaş! Hasan Ağa 

mahallesinin çıkmaz Dolap so -
kağında 1/3 No. lu hanede sakin 
iken 24/6/1939 tarihinde vefat 
eden ve terekesine mahkemec~ 
vaz'ıyed edilmiş bulunan Hafı7 

Hasan kızı Ramize'nin mar 'te -
mece yazılan emvali menku ·esi 
15/7/1939 Cumartesi gü::ıü saat 
13,30 da mezkfır hanede açıl< ar
tırma ile satılarak paraya çev•i
leceği ve mütevefiyeden alac~k 
ve borç iddia edenlerin bir ay 
ve vera~ t iddiasında bulunan -
!arın da üç ay ıçinde vesaiki ka
nuniyelerile birlikte mahkeme
mize müracaatları illin olunur. 

nur. (19138) -------· Yatak, yemek ve çalış-
ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -

bilya)ar; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

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

ZAYİ - 5930 No. lu 3.7.939 
günlü Gümrük beyannamesinin 
ik:nci mishasiyle bu beyanna -

• meye ait K . B. Marka 1898/1903 
No. lu 6 sandık yün iplik ordino
sunu zayi ettim. Yenilerini çıka
racağımdan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Sultanhamam Camcıbaşı 

Han No. 11 K. Arısvan 

~ Dt.ıJ\ı, J. Q .. " -
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köşküne ılt~dar uzayan sahadaki çayırın yesine kadar 
28/2/940 tarihine kadar ot ve otlakiyesi 
(İcar bedeli peşin) 
Toı:hanede Necatibey cadC:csi 413 sayılı dük- 36 3 sene 
k8n (senelik icarı dört tak.<itte) ve her tak-
sitte) ve her taksit peşinen 
Sult:ınahmette Tapu Müdlriyeti altındaki 300 2 sene 
sat~ g"şesi (senelik icarı ikı taksitte ve tak-
sit ;ıeşinen). 

Yukarıda mevki ve numaraları yazıh gayrimenkuller hizala
rında yazılı muhammen ic.ır bedelleri üzerinden açık artırma su
retile kiraya verileceittir. ihale 17/7/939 tar:hine müsadif pazartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerın % 7,fı pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezkftr gün ve saatte Defterdarlık Mini 
Emlak Müdürl!iğünde mül-i~ekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(4695) 

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

lstanbul P. T. T. MUdUrlUğUnden 
Arnavutköy P. T. T. Merkezi binasında yaptırılacak bazı tami

rat pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 12/7 /939 Çarşamba saat 15,30 
da İstanbul B. postahane binası alt katta müfettişlik odasında topla
nacak alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 344 lira 9 kuruş muvakkırt temin.at 25 lira 81 

kuruştur. 

Talipler\n keşif ve şartnamesin.i görmek ve muvakkat teminat

larını yatırmak üzere çalışına günlerinde mezkUr müdürlük ldari 

kalem levazımı kısmına pazarlık gün ve saatınde de pazarlık gün 

1 
ve saatinden 8 gün evvel İstanbul vilayetlnd<!n alınacak bu işe 
benzer iş yaptrkları hakkındaki ehliyet vesikasile birlikte komisyo-
na müracaatları. 4806) 

(19139) 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 
Cumartesi 12 - 2 5 hlraraya 

-

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Muharr!ri: Ali NacJ KARACAN. 

Basıldığı Yer: Son Telgra.! Baoımevi 

......... 


