
~'i 
ı' 

1 

' 

l•tanhul • Nuru09ma11lye No. 84 

• •• 8 
-----if""'"'~~-· 

' ---. - . --==: 
--. 
=;:ı t 

~?"""'-~--· _,~..:. ·.,1il 
~-· 

T E L E F O N: No. 23300 

ÇAR,AMBA • fll T•MMUZ • t9S9 

6 

HALK GAZETESi 

SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. 

---<--.· 
"=:':; 

---oıi:-

ilk te•I•: 1894 • Yıl: 1 No. 178 

-=c:: . t::::!-------.... ~ .. ,~ . =""------

TELGRAFı İSTANBUL, i KD A ~ 

12 ADADA HARP HAZIRLIKLARI 
Balkan sulhul Milli Ş6f 

Şehrimizi 
Şereflendiriyor 

Londradan mühim bir haber 
• 

Yugoslavlarla Bul
garlar mühim bir 
tebliğ neşrettiler 

Al inanlar "Rados,,a boyuna 
Cümhurreisimiz İnönü'nün 

bu ay sonunda şehrimizi fe • 
reflendirecekleri mevsukan 
öğrenilmiştir. · harp malzemesi 

İstiklal ve bitaraflık siyaseti iki 
memleketin olduğu kadar Bal. 
kan sulh unun da menfaatlerine 

Millf Şefin Hatayı 
ziyareti 

Sabık Hatay Devlet Reisi 
Tayfur Sökmen Milli Şef İnö
nü tarafından kabul edilmiş
tir. Bu esnada Tayfur Sökmen 
Hatay Devlet riyaseti binası
nın anahtarını Reisicümhura 
takdim eylemiştir. 

• 
Italyan Kumandanlığı Adalardaki sivil 

şekilde uymaktadır en • • 
ıyı tahliye etmiye başladılar ahaliyi 

Belgrad, 11 (A.A.) - Kösei· 
vanof ile Markovi.ç arasında ya
pılan görüşmelerden sonra aşa
ğıdaki tebliğ, matbuat mümessil 
}erine tevdi edilmiştir: 

cİki devlet adamı, aşağldaki 
hususları eeyan etmekte muta
bıktırlar: 

1 - Yugoslav - Bulgar te§ri
ki mesai politikasının daimi 
dostluk paktının ruhuna uygun 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Hürriyet ve 
Mürakabe 

Ha 1 k haklarını ve 
menfaatlerlnl mUda· 
faa için matbuattan 
k o n t r o 1 vazifesini 
yapmasını lstiyecek 
hUkumet bu tenkit 
ve lrtadı halk kadar 
hararetle arzu ede· 
cek ve sizi aynı za· 
manda kendi vazife 
ve me•'uliyetlerine 
lttlrlk etmit adday• 
leyecek 

A. N. Karacan 
İsmet İnönüııüıı Cünıhurreis

liğine intihaplarile beraber mil
li mürakabenin iki büyük ciha
zı olan Mecliste ve matbuatta 
gittikçe artan bir hürriyete ve ge 
nişliğe doğru yol aldığımız §ÜP· 

he götürmez bir hakikattir. Bu 
tedrici tekimülün ana sebebi, bir 
halk idaresinin miirakabesiz ku
rulamıyacağını ber vesile ile be· 
yan buyuran İnönünün bu cihaz· 
)arı kendi idareleri altında ve sa 
lim bir swette tesis hususımda 

milletçe umumi elgunluğumuzu 
müşahede ederek teşebbüse geç
meleri olmuştur. Müşarüniley -
hin bir İngiliz gazetesine vaki 

olan son beyanatları arasında bu 
hususa temas eden şu kısım bizi 
bilhassa tenvir edecek mahiyet 
göstermektedir: •Vaziyet inki -
şaf ettikçe rejimi yeni hal ve 
şartlara tevfik zaruret ve im -
kaoı hasıl olmaktadır. Mesela 
Riyaseticüınhurda vukua gelen 
değişiklik müna•ebetile yapılan 
serbest intihap ve son zaman -
!arda meclisle bir müstakil gru
pun teşkili hallerinde olduğu 

eibi halk tedricen idart'de daba 
vası bir iştirak hisse'i kazanmış· 
tır. Bütün milletin hürriyetlerin 

(Arkan 3 üncii sayfada) 

A. N. Karacan 

KÖSEİV ANOF ve MARKOVİÇ 

Hatay halkının arzularına 
da tercüman olan Tayfur Sök
men Milli Şef'i Hatayı ziyare
te davet eylemiş. İnönü de ö
nümüzdeki ilkteşrinde Hata
ya gideceklerini vait buyur -
muşlardır. 

G. Graziyani
n in tahliye 

) ettiği ahali 
'· Londra, 11 (A.A.) - •Daily He

---•-•'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!tl rald• gazetesinin 12 adalardaki 

M a r e S a 1 
:~:~~::n:ı:!ir~a!~l~:~ı;.r~ae:.: 
verildiğini gazetesine bildirmek -
tedir. 

Daily Herald'ın hususi muha • 

UD
"' da biri, bu telgrafında diyor ki: 

Alman gemileri, Rodo·; adasına 
mütemadi surette lıarp malzeme

si ihraç etmektedir. Mandraki li-
Muğla, 11 (A.A.) - Genel manmda 16 İtalyan harp gemisi 

Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi demirlidir. Bu gemilerin arasında 
Çakmak, refakatinde general İz· en son sistem yedi tane denizaltı 
zettin Çalışlar, Mustafa Muğla
lı ve Hüseyin Avni olduğu halde 
bugün saat 12 de şehrimize gel

miştir. Şehir kahraman Türk or
dusunun başkanı şerefine baştan 
başa donanmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak şehir 
methalinde toplanan kadın er -
kek binlerce halk ve Parti, be -
lediye heyetleri tarafından kar
~lanmış, sayın Mareşaliınize 

mekteplilerimiz tarafından bu
ketler takdim edilmiştir. 

gemisi de vardır. 

Ankara 

-
Almanlar ve Italyanlar tarafından son günlerde yeni tahşidata ve 

harp hazırlıklarına sahne olduğu haber verilen Rados 
adasından bir manzara 

• 

Anadolu sahi 
/erimize iltic 
etme ye başla 

12 adalar umumi valisi genera 
Graziani'nin em.ri ileJ Patmos a 
dalarındaki sivil halk tahliye e 
dilmiş ve Kalimos adasına götü 

rülmüştür. Fakat sivil halktan bi 

çoğu, motörlerle Anadolu Tür 

sahillerine ilticaya muvaffak ol 

nıu !ardır. 

Nihayet general Graziani, so 

günlerde, İtalyan memıırlarına 

sivil halk ile her türlü münasebte

te bulunmayı meneden bir karar· 

name neşreylemiştir. 

Istanbul Parti Müfet-

••• ... .,.,,, , 

General Ali F u-

tişi Fikret Sılay geldi 
İstanbulun Parti müfettişliği

ne tayin edilen eski Adliye Ve
kili Fikret Sılay dünden itiba • 
ren yeni vazifesine başlamıştır. 

1 
müfettişliğine ben tayin edil -
elim. 

Dantzio ihtilifı 

Ankaraya her gidişimde dev
let merkezimizi biraz ·daba gü
zelleşmlş, biraz daha büyümüş, 
biraz daha modernleşmiş bulu
yorum ve hakikaten bir Avrupa 
şehrini seyreder ribi ona bak -
maktan, onu gezmekten zevk du 
yuyormuş. Muazzam devlet bi
naları, muhteşem apartmanlar, 
bahçeler içinde villalar, her ta
rafta bol yeşillik, her yerde te
mizlik, münakaliltta intizam, sey 
rüseferde, poliste vazifeye bu -
susi bir alaka ve dikkat ve her 
tarafta Atatürk! Denilebilir ki 
şehrin taşı ve toprağı kadar ha
vası bile Atatürk kokmaktadır. 

. adin gazetemize 
verdiği beyanat 1 

Fikret Sılay kendisini gören 
bir muharririmize şunları söyle
miştir: 

- Yeni vazüeme bu sabahtan 
itibaren başlamış bulunmakta -

Yakında İstanbul vilayetinin 
Parti reisi seçilecektir. Halkın 

dilekleri Parti kongrelerinde tes 

bit edilmiştir. Benimle konuş -
mal< istiyenler olursa kendileri
ne burası açıktır .. 

Parti müfettişi dün viliiyet i
dare heyetinin toplantısında bu-

• 

Çemberlaynin beya
natı '' Almanyaya bir 
ihtar,, telakki ediliyor 
Ruzveltin Dantzig işine tavas

ı çul teklif edeceği söyleniyor 

Harp ihtimallerinin en çok mütekasif bulunduğu Dantzig 
ve bulutları dağıtmağa uğraşan RUZVELT 

( Yazısı 3 üncü Sahifemizdedir ) 

Ya İstanbul? Ah, işte onu hiç 
sormayın! Her Ankaradan dö -
nüşüınde trenden valizlerimizi 
alan ayni pejmürde hamallar, 
ayni bakımsız sokaklar, yeşili 
sökiilmüş ayni yamaçlar ve hiç 
bir tarafı diğerine u,ynıayaıı 
yamalı bohça gibi bep ayni şe-

~Arkası 3 üncü sayfada) 

Tayyare 
Piyankosu 

Kazanan numaralar 
sıraya konulmuş hal
de 6 ncı sahifemizde 1 

• . ,, ,,.,, .... 

.Nafıa Vekilimiz 
ALİ FUAD CEBESOY 

Ankara, 11 (Ankarada bulu -

nan arkadaşımız bildiriyor) -

Matbuat kongresi münasebetile 

Parti Genel sekreterliğinin An

karapalasta verdiği ziyafette sa 

yırı Nafia Vekili general Ali Fu 

adı seliımladıktan sonra. kendi· 

sinden, İstanbulun iman ve 

Prost planı hakkında malıimat 

rica ettim. General Ali Fuat, 

tenevvür etmek arzumuzu iyi 

(ATkası 3 iincii sayfada) 

yım. Partinin yirmi müfettişli • 
ğinden biri olan İstanbul Partl 

• • 

lunmuştur. • 

Sergi ıçın bina 
Nevyork sergisindeki pavyon umuzu ve eserlerimizi yabancılar 

beğendi. Avrupa ve Amerika gazeteleri hala sitayişle bahsediyor

lar. Demek ki istersek, elimizde vasıta ve imkan olursa malımızı teş

hir etmesini de, satılmasını da biliyonu. 

Neden istanbulda senelerdenberi kurulan ve bugünlerde tekrar 

açılacak olan yerli mallar sç!1tİ5i bir türlü istediğimiz gibi olmu • 

yor? Çünkü saha müsait değildir; ne Galatasaray mektebi, ne de 

Taksim bahçesi yerli mallarımız için bize iyi bir meşher olamaz. 

Kaldı ki İstanbulda yabancılar da eksik değildir. 

Vali Liıtfi Kırdar önümüzdeki sene İstanbulda bir beynelmilel 

sergi açmak tasavvurunda olduğunu söylemişti . Bu, güzel bir fikir .•• 

İki seneye kadar hiç olmazsa esaslı cephelerinin değişip aydınlaşa

cağmı tahmin ettiğimiz İstanbulu beynelmilel bir fuar çok canlan· 

dırabilir. Fakat bu mühim teşebbüsten evvel, yahut onunla bera -

ber yerli mallar sergisini ıslah et mek ve iyi bir yere nakletmek 

lazımdır. Sergiye iştirak edenlerden alınan kira, yeni yapılacak bir 

binaya kolayca karşılık gösterilecek kadar yüksek olduğuna göre 

bu teşebbüs için kaçırılan hergün, bir ziyan demektir. 



SAYFA? 

"' . . ""........ ,, ... "·· -
İSANIN HAY A.TI 
Üç kadın, üç meryem sarayın 

önünde bekliyorlardı 
- 55-

Fakat Meryem bu teklifi de 
kabul etmedı. 

Siz gidiniz açlığınızı istedi· 
ğiniz gibi gideriniz... dedi. Ben 
burada kalacağım. Bir lokma 
ekmek b ıle yiyecek halim yok .. 
Hepiniz gidiniz. Ben Mağdalalı 
Meryem ile burada kalırım. Hem 
belki isanın şakirtl~i eve gel • 
mişlerdir. Kapıyı kapalı bulma· 
sınlar. Onlardan haber de ala -
bilirsiniz. Küçük Markı da be -
raber götürünüz. B ir haber a
lırsanız bana onunla malüınat 

yollarsuın: 

Mcryemin bu teklifini kızkar
deşi de kabul etmed . O da kal
mak istedL Gidenler sadece Pi
yer, Mark ve Markın annesi ol
dular. Birkaç dakika daha ayak 
üstü kalmağa, bir iki saat daha 
aç durmağa tahammül göstere
memişlerdL. 

Üç kadın, üç Meryem şimdi 
Kaiyakanın sarayı önünde bek
liyorlardı. 

Nihayet büyük kapının ilri ka 
nadı birden açıldı. 

Yetmiş kahin çıktılar. 

Aralarında zincirle bağlı bir 
adam vardı. Bu adam. İsa idi.. 
Yüzü, yediği yumrukiardan şiş· 
miş, mosmor kesilmiştL Başını 

büyük bir vekarla dik tutuyor, sa 
dece önüne bakıyordu. Bu sebep 
le tam yanından geçtiği halde 
annesi Meryemi görmedi. 

Omı .. umum! vali Pilatın hu· 
zuruna götürüyorlardı. 

PONSON PİLATIN 

HUZURUNDA 

Romanın bu Yahudi ülkesi Ü· 

zerine gönderdiği umumi vali 
Ponson Pilat, paskalya hayra -
mı münasebctile Kudüste bulu
nuyordu. Bütün vfüıyetlerdeki 

Romalı valiler de burada bulunu 
yorlardı. Romalı valiler aslen 
Romalı olanlar hakkında muha
keme ve ölüm kararlarını se -
,·inçle verdikleri halde bu mu· 
hitte takip ettikleri siyaset ica
l:li Y udilerin din işlerine ka -
nşmak istemezlerdi. Onlar yal
nız verilen kararları tasdık e -
derler ve bu kararlar eğer Ro· 
ma siyasetine uygun düşmezse 
reddederlerdi. Roma hukuku 
Yahudilere tatbik edilmiyordu. 
Yahudiler Roma müstemlekesi 
oldukları halde kendi Tevrat 
kanunları üzerine idare edilmek 
te idiler. Bugün bile birçok müs 
temlekelerde bu hal vakidir. 

nünun adeti üzere her sene Ro -
malı vali bir ölüm mahkümunu 

affederdi. Zindanda isyanlar çı
karmış Barabas adında bir mah 
kı'.im vardı ki taraftarları bu yıl 

onun affını bekliyorlar, bunun 
için propaganda yapıyorlardı. 

Binaenaleyh sarayın önünde top 

lanmış olan halk kalabalığının 
ekseriyetinı ve bu Baraba; ta • 
raftarları teşkil ediyorlardı. Yi· 
ne bu halkın sofu, cahil ve mu· 
taassip bir kısmı Romalının ken 

di din işlerine velev uzak tan ol
sun tahammül edemiycn kimse· 
!erdi. Pilat bu halkın kendisine 

karşı beslediği düşmanca hisleri 
bildiği için ve ayni zamanda i
daresizdir diye Romanın gözün· 
den düşmemek için vaziyeti e

linden geldiği kadar kurnazca 
idareye çalışıyordu. İşte kahin· 
!er böyle bir muhit içinde İsa· 
yı böyle bir adamın karşı;ına 
götürüyorlardı. 

Baş kahin ve kihinlerin ala
yı uzaktan görününce Pilat ma· 
iyetindeki baltacılarla sarayın -
dan çıktı, sarayın önünde alela
cele hazırlanmış olan sedire o· 
turdu. 

Kahinler. ortalarına zincire 
vurulmıış bir adam olarak umu· 
mi valinin tam karşısında dur· 
dular. 

K8.hiniazam Kaniyaka Pilata 
doğru ileriledi. 

Pilat İsayı göstererek sordu: 
- Bu adamı ne ile ittiham e· 

diyorsunuz? 
- O milleti azdırdı. İsyana 

teşvik etti. Milleti Roma Kayse
rine vergi, haraç vermekten me
netti. 

Ponson Pilat, Kaiyakaya ce • 
vap vermeden maiyetindeki bal 
!acılara: 

- Bu adamı içeri avluya alı
nız ... 

Emrini verdi. Baltacıalr İsa· 
yı rahiplerin ellerinden ve orta· 
sından aldılar, sarayın avlusuna 
soktular. Kapıyı kapadılar. 

Dışarıda, sokakta Sanhedrin 
azaları ve taraftarları avlarının 
ellerinden kaçacağı korkusu için 
avaz avaz haykırıyorlardı. 

Pilat: 
- Mahkı'.irnu bir de ben hu -

susi olarak isticvap edeceğim .. 
Dedi ve kürsüsünden inerek 

avluya girdi. 
(Arkası ı-ar) 

Kudüste, Antonya kulesinin Şehir meclis:nill fevkalade 
yanında Herod'un eski sarayında içtimaı 
paskalya şenliklerini seyretmek 
için gelmiş bulunan umumi va· İstanbul Şehir meclisi ağus-
li Ponson Pilat burada yalnız tosun birinci günü valinin riya-
bayramların devam ettiği müd· seti altında fevkalade toplantısı· 

d nı yapacak, Elektrik, Tramvay, detçe oturur u. 

U • l' b'' "k .b... ve Tünel ış' letmesile Belediyeler 
mumı va ıye, uyu ma "" 

bankasından alınan beş milyon 
meclısinin o gece mühim bir 

liranın mahalli sarfı hakkında muhakeme için toplandığını ha-
görüsecck, kararlar verecektir. 

ber vermişlerdi. Binaenaleyh va ,: l ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"l I 
Ji sabahleyin Yahudi kabinlerin 
kendı huzuruna gelecckl~ini, 

al ey hın de karar verdikleri mah 
kı'.imu da beraber getirecekleri· 

r.i biliyordu. O yine biliyordu ki 
kahinler, mukaddes paskalya 
gününde bir Romalı meskenine 
Romalı sarayına ayak basmaz • 
!ardı. Eger basacak olurlarsa bu 
mukaddes günde napak olurlar· 
dı. Bu sebeple sarayın ön kıs · 
mındJ alelacele tahtalardan hu
susi bir sedir yaptırdı. Saray ci· 
varı ekserisi Yahudi olmak üze 
re buyük bir kalabalıkla dolmuş 
tu. Bunlar Romalı hilimin bir 
İsrail hakkında vereceği veya 
tasdik edeceği kararı duymak i· 
çin toplanmışlardı. 

Yine Mukaddes paskalya gü· 

• TAKVİM. 

.358 HİCRİ 11355 RUM! 
C. evvel Ha

29
ziran 

2.ı 

SENE: 1939 

Vasati Ezani 

Gilnq 
4 38 
Otıe 

12 19 
ikindi 

16 19 
A~m 
19 42 
y. t 11 

il 41 
İı:ıısak 
l %3 

Temmuz 

12 
Çarşamba 

Giloeş 
8 56 
o~ I• 
4 .37 
l!nodf 
8 37 
Akşam 

1 2 00 
Y• tsı 
1 59 
imsak 
6 41 

Esnafın yıllık 

muayeneleri 

Muayene masrafları 

azaltılacak 
Bu sene yalnız 29 bin esnaf 

sıhhi muayenesini yaptırmış ve 
on bin kadarı muayenelerni yap 
tırmamışlardır. Belediye her se 
ne binlerce esnafın ayni şekilde 
sıhhi muayenelerden kaçtığını 

görerek bu i şin kat'i surette ö
nüne geçmiş ve bu yolda esnaf 
cemiyetlerile müşterek çalışma· 
ğa karar vermiştir. İlk olarak 
muayene cüzd11nlarının pahalılı 
ğl' nazarı dikkate çarpmıştır. 

Fikirleri alınan birçok esnaf ta 
muayene cüzdanlarının alınma
sı için beş lira kadar masraf git 
tiğini, halbuki küçük esnafların 
bu parayı veremediğini söylemiş 
!erdir. Bundan dolayı cüzdan pa 
ralarının indirilmesi ve her es· 
nafın senede bir defa kolayca Ö· 

diyebileceği bir hadde getiril -
mesi düşünülmektedir. 

Diğer taraftan belediye cüz • 
dan paralarının taksitle alınma· 
sını ileri sürmüş, fakat esnaf 
cemiyetleri bunu kabul etme • 
miştir. Çünkü ilk taksiti vere -
rek bir kere muayene cüzdanı 
alan esnaf diğer taksitleri ver -

memektedir. En makul usul cüz 
dan fiyatarının ucuzatılması gö· 

'rülmüştür. Bu suretle bugün mu 
ayenesiz olan 11 bin kadar es -
nafta muayene cüzdanı alaca -
ğından esnaf cemiyetlerinin büt 
çesinde bir eksiklik olnuya -
caktır. 

-~~oo,o---

Vali Parise gitmeyecek 
Vali ve belediye reisi Lütfi 

Kırdarın Parise gideceği yolun· 
daki havadisler asılsızdır. Lütfi 
Kırdar, şimdilik bir tarafa git
miyeceğini ve Paris seyahatinin 
mevzuubahis olmadığını söyle· 
miştir. 

Belediyedeki mUtehassıslar 
Dahiliye Vekaletinden gelen ta
mimde belediyedeki mütehassıs· 
!arın listeleri istenmektedir. 

Tozlar havaya 
kaldırılmıyacak 

Şehir sokakları daha erken 1 
temizlenecek, süpürme esnasın-

da toz \'e topraklar havaya kal
dırılmıyacaktır. 

Denizbanktan tekaüt olanlar 
Denizbanktan tekaüt edi· 

len memurların ilk tekaüt maaş 
!arı verilmiştiı'. Fakat açığa çı • 
karılanların tazminatları hala ö
denmemiştir. 

Limanla""ımızı yapacak 
heyet geldi 

İskenderun, Trabzon, lstan -
bul ve Ereğii limanlarını inşa e
decek olan İngilterenin Gip!i mü 
essesesi mühendislerinden mü • 
tehassı.s Biver ile diğer bir mü

hendis ve teknik müşavir dün 
sabah ekspresle Londradan gel· 
mişler ve akşama doğru Ankara 
ya hareket etmişlerdir. Mühen • 
disler Münakale Vekaletile te

maslarda bulunacaklar ve İsken 
derundan başlıyarak bütün li -
.manlarımızın inşaat projelerini 
hazırlamağa başlıyacaklartlır. 

Yakında ayni müesseseye men • 
sup bir mühendis grupu daha 
memleketimize gelecektir. 

Esnaf şubesi Ticaret mü
dürlUgUne bağlanacak 
İstanbul mıntaka ticaret mü

dürü Mehmet Ali, Ticaret Oda· 
sı Esnaf şubesi müdürü Kazımı 
yanına çağırmış ve kendisinden 
muhtelif esnaf işleri üzerinde 
izahat almıştır. 

Esnaf şubesi yakında Ticaret 
Odasından ayrılıp mıntaka tica 
ret müdürlüğüne bağlanacak • 
tır. Mıntaka ticaret müdürlüğü 
bu hususta Ticaret Vekaletin • 
den emir beklemektedir. 
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1 ö dliye koridorlarında 1 

I~ 24 SAAT 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Haklı DeAll mi ? : . - . • • ! Bir şiş kebap ! 
5 on beş kuruş 5 
• • ; Mürettip arkadaşlardan biri ; 1 

; anlattı: : 
: •- Pazar günü, Floryaya, ; 
: gezmeğe gittik. Öğle zamanı : 
: karnımız acıktı. İki üç arka- : 
: daş, oradaki küçük bir aşçıya : 
; girdik. Şiş kebabı ısmarldık. : 
1 Bir tabağın içinde, bir şişte 1 
: pişmiş dört parça et getirdi. ; 
1 Fiatını sordum. 15 kuruş ol- : 
1 duğunu öğrendim. Yani, bir : 
: lokma et, üç kuruş otuz para- 1 
• • • ya... • 
• 1 b l d' ı· . • : •Derha , e e ıye po ı;ıne : 
• gittim. Vaziyeti anlattım. Biz : 5 onu cezalandınrız, dedL Her : 
: halde, bu aşçı cezalandırılmış- : 
: tır. Fakat, asıl mesele o degil ; 
: de, beledi~ enin eğlence yer • : 
: ]eri rn plajların tarifelerile : 1 

1
: yakından ve sıkı sıkıya meş- ; 
: gul olduğu şu günlerde, Flor- : 
: ya gibi bir yerde, gıda nıad - : 
: desi olan et üzerinde böyle : 
: ihtikar yapmağn, bu aşçı va- : 
: tandaş, kendisinde nasıl cesa- : • • • • ret buluyor? işte buna hay • • 
: ret ettim!• : • • • Bu mürettip arkadaşın bu • • • • • 1 hayreti yerınde ve, 1 
• • : Hakh değil mi ? : 
• • 
: İKDAM: 1 • • 
: Bu sütun, karilerimi;.ın şi • : · 
: kayetlerine tahsis edilmiş bu- : 
: lunmaktadır. Gönderilen : 
: haklı şikayet mektupları, bu : 
: sütunda sırasile derced•l - : 
• kted' • • me ır. • • • .......................... 

Süt fabrikası 

yapmak • • 
ıçın 

Tayyare ile 'bir İngiliz 
heyeti geliyor 

Vali ve belediye reisi Lütfi 
Kırdar mütehassıslar tarafından 

hazırlanan süt raporunu henüz 
tetkik etmeğe başlamamıştır. Be 
le<llye, sefaretlerimiz vasıta>i • 
le Avrupadaki süt fabrikası in
şa etmekte olan firmalarla tema 
sa geçmiştir. 

İngiliz firmalarından birinin 
mümessili dün Lıltfi Kırdar la ko 
nuşmuş, firması hakkında iza -
hat vermiş, şehirdeki süt fabri· 
kasının inşası hakkında malı'.i -
mat verilınesini istemiştir. 

Dün belediye reisliğine İngil· 
tereden b!r telgraf gelmiştir. Tel 
grafta i.tanbuldaki süt fabrika· 
sı hakkında temaslar yapmak 
üzere mümessillerini tayyare ile 
gönderdiklerı yazılmaktadır. 

00 

Muhafaza kumandanı 
Hataya gitti 

Halayda bir gümrük muhafa· 
za teşkilatı kurulacaktır. İlk ha 
zırlıklarda bulunmak üzere mu 

hafaza umum kumandanı gene
ral İbrahim Lütfi Karapınar 
Hataya hareket etmiştir, 

bir müddet evvel Hataya 30 ka· 

dar sivil muhafaza memuru gön 
derilmiştir. Yakında İstanbul 
baş müdürlüğünden yeniden ba

zı memurlar Hataya nakledile
ceklerdir. Hatay sahilleri için 

bir de deniz muhafaza teşkilatı 

kurulacaktır . 
-----00---

i~ö~ô~ .. ~~;~~~;;·ı Tutun stoklarımız azalıyor 
ı ...... u ••u u u ueeu..ı Son günlerde Marmara ve 

* Pariste Türk • Fransız ti· 
cari müzakerelerine başlanılmış 
tır. 

* Fransızlar Türkiyeye bir 
cemile olmak üzere Halayın tah 
liyesini tacil etmektedirler. Bu 
iş 15 temmuza kadar bitirilecek· 
tir. * Orta okul okuma kitapları 
hazırlanmıştır. * Mareşal teftiş için Milasa 
gitmiş, büyük merasimle karşı· 

lanmıştır. * Belediye halk plajlarına 

bir rıhtnn yaptıracaktır. * Vali hastahanelere ait tet
kik için Parise gidecektir. 
* Elde mevcut somikokların 

yine eski fiyattan satılması is • 
tenmiştir. Belediye keyfiyeti İk 
tısat Vekaletine bildirmiştir. * Evvelki gün şehre bir mik 
tar çekirge yağmıştır. 

Karadeniz mıntakalarında tü • 
tün satışları çok hararetlenmiş· 
tir. Fiyatlar da yüksektir. Geçen 
senenin mahsulünden stok ka • 
lan miktar bitmektedir. Ege -
de 3 ve Maramara mıl'l'takasın· 

da da }' alnız 2,5 milyon kilo 

stok mal kalmıştır. Bunların da 

kısa bir zamanda tükeneceği an 
!aşılmaktadır. Almanya, Ame-

rika. Mısır. Macaristan ve Po -

lonya bu sene memleketimizden 

mühim miktarda tütün almışlar 

dır. Tüı·k tutünleri bu seneki ka 

dar ecnebi memleketlerinin rağ 

betine uğramamıştır. 

00 

Aşık Cemalin bir mUracaati 
Aşık Cemal belediyeye müra· 

caat etmiş. sazının müzede sak

lanmasını istemiştir. 

BiRAZ DA MiZAH ) 
-aazeteler-

··-~-, ... ---

~ ' • <: . ~ .... - .... 

Deniz Bankın 
açtığı dava 

Satie Şirketi avukat
lan itiraz ettiler 
Diğer taraftan Denizbankın 

şimdi mevkuf bulunan idareci
leri azledildikten sonra, banka 
asliye birinci ticaret mahkeme -
sinde Satie şirketi aleyhine bir 
dava açmış. binayı teslim ede • 
rek 250 bin lirasını geriye iste
mişti. 

Bu muhakemenin rüyetine 
dün sabah başlanmıştır. Deniz· 
bank liiğvedilmiş bulunduğu ci· 
hetle, bankayı temsilen gelen a
vukat Limanlar umum müdür -
lüğü namına geldiğini söylemiş, 

bu cihet Satie şirketi avukatla· 
rı tarafından itiraz ile karşılan· 
mıştır. 

Şirketin vekilleri davacı ola
rak Denizbankı tanıdıklarını ve 
Limanlar umum müdürlüğünün 
alakası bulunmadığını ı;öylemiş

lerdir. 

Bu tetkik edilip kaı·ar veril
mek üzere muhakeme talik edil
miştir. 

Evinde ölü bulunan adam 
Kulaksızda Fırın sokağında 

oturan ve ötedenberi keyf ve

rici zehirler müptelıi.sı olan Ke
nan adında birisi dün sabah e
vinde ölü olarak bulunmııştur. 

Kenan bırkaç gün evvel, bu 
kötü iptiladan kurtulmak üzere 
hastahaneye yatmıştı. Fakat has 

tahaneden çıkar çıkmaz ilk işi 
yine eroine sarılmak olmuş v& 
fazlaca aldığından da ölmüştür. 

Adliye doktoru Enver Karan 
cesedi muayene etmiş, Morga 
kaldırılmasına lüzwn göstermiş
tir. 

Bir ----
bahçe mOtehasslSI 

getirtilecek 
Şehir imar edilirken güzelleş 

mesine ziyadesile ehemmiyet ve 

rilecektir. Müstakbel imar pla -
nında şehrin birçok yerlerinde 
bahçeler, yeşil sahalar mevcut -
tur. İmar harketlerine hız ve-

rildiği esnada bahçe ve yeşil sa
haların tanzimi için mütehassrs· 

!arına lüzum hasıl olacaktır. Bu 
nu nazarı itibara alan belediye, 
Paristen bir bahçe mutehassısı 
getirmeğe karar vermiştir. 

Ticaret odaları kongresi 
Ticaret Vekfı.leti eylı'.il ayında 

Ankarada toplanacak olan Tica
ret odaları kongresi için ha=lık 

!arda bulumılmasını aliikadarla· 

ra ehemmiyetle bildirmiştir. İs
tanbul Ticaret Odası birçok mev 
zular üzerinde kongreye arzedil 

mek üzere raporlar hazırlamak· 
tadır. Kongrede bir müddetten· 
beri hazırlıklarile uğraşılan ye· 
ni Ticaret Odaları nizamname -
si de görüşülecektir. 

Diğer taraftan bu yoldan ola· 
rak yeni yapılan tetkiklere gö· 
re, memleketin birçok yerlerin· 

de bulunan 10 an fazla Borsa 
kaldırılmakta ve ancak dört ta· 
nesi açık bırakılmaktadır. 

Yumurta ihracatımız durdu 

Evevlki gün çarpı~n Haliç vapurlarının tamire 
götürüldüklerinin resmidir !.. 

Son günlerde yumurta ihra
catımız durmuştur. Almanya, 
hiç yumurta almamağa başla • 

mış ve İtalya da çok az almış
tır. Bu vaziyet fiyatların düş· 

mesine sebep olmuş, fakat buna 
rağmen bakkallar ve diğer pe • 

rakende esnaf hala fiyatları in· 
d.irmemiştir. 

Harpten evvel yıımurtalarımı 
zın en büyük müşterisi olan İs • 

panya şimdi bizim için tamamen 

kaybolmuştur. Tüccarlarımız ta 

rafından yapılan müracaatlara 

İspanyadaki yumurta alıcıları -
nın yerleri yurtları belli olma -

dığından cevap gelmemektedır. 

\ 

Oradan da yumurta talebinde 

bulunan tüccar yoktur. 

Balkanlarda 
propaganda 
Mihver devletlerinin siyaset 

· adamları Balkan işlerile yakın -
dan meşgul oluyorlar. 

Umumi harpten onra Bulga

ristana •Dedeağaç• ta vadedilen 

mahrttin henüz verilmemiş ol • 

ması ile, Dobrice'den Romanya 

ı idaresinde bulunan bir kısım a

razinin iadesine Romanya h / -

kürnetiııce muvafakat edilme • 

mesi Sofya hükfuneti nezdinde 

tahrike ve propagandaya sebep 

olmıış, mihver devletlerinin 

Bulgar arzulannı yerine getire· 

cekleri hnsusnnda vaitler ya -
pılmıştı. ... 

İtalya ve Alman gazeteleri -
nin, Bulgarlar için yaptıkarlı 

propagandalara yeni yeni kı • 
sımlar icadile ilaveler yaptıkları 

görülüyor. Bu defaki propagan
dalar, yalnız Bulgarlara inhisar 
etmiyor, Yugoslavyada dahi 
ayni maksatlarla propaganda • 
!ar yapıldığı anlaşılıyor. 

•Gazette del Popolo• Bulgar 
Başvekilin Berlin görüşmele
rini ele alarak, görüşlerinde ha
yallere kapılıyor. 

Köseivanofun Belgraddan ge
çerken Yugoslavya Hariciye Na 
zın Markoviç ile konuşmasını, 

İngiltere ve Fransanın müUlıe
retine dayanarak, Bulgaristan 
ve Yugoslavyayı çiğniyerek ye
niden garbe doğru yürümek is
tiyen Türkiyeye karşı endişele· 
re atfeyliyor. Propagandalarda 
hayallere bu derece mevki veril
mesi nadiren görülen hallerden
dir. 

Türkiyenin kalbi, Arnavutlu· 
ğa müteveccih imiş. Balkan har

hinde kaybettiği yerleri yeni -
den almak istiyormuş. Bu se • 
heple Bulgar hükfuneti, demok
rat devletlerden maklaşarak 

mihvettilere, Berlia • Boma hü

kumetlerine yaklaşmak arzu et· 
mekte imiş. Çünkü onlar, Bulgar 
ları, Türklerin bu istili an:ula -
rına ve hareketlerine karşı mü· 
dafaa edeceklermiş. ... 

Türkiye Cümhuriyeti, Balkan 
antantını kuran Balkan devlet
lerinin birincilerindendir. Bal • 
kan antantı, ayni zamanda Bal

kanlardaki statükoyu dahi zi • 
nıan ve taahhüt altına almıştır. 
Arnavutluğu işgal eden faşist 

İtalya hükilmeti, Balkanlardaki 

statiikoyu bozmuştur. Şimali Yu 
nanistanda, Arnavut Rumlar a· 
rasında tahrikit yaptığı, beyan
nameler dağıttığı, geçenlerde 
gazetelere verilen haberler ara
sında idL 

İtalya gazetelerinin Balkan • 
!arda genişlemek esaslarını ınü
daf.aa ettikleri defalarca görül
müştür. Yine Arnavutlukta tah
şid e.ı.ilea İWya askeri kuvvet· 
lerinin tecavüz emellerile orada 
bulundurulduğu anlaşılmıştır. 

Yeni alınacak otobüsler 
Avrupadan alınacak otobüs· 

!erin şartnamesi belediye tara

fından hazırlanmıştır. Amerika· 

dan gönderi:_,n bir otobüsün şeh 

rinıize gelmesi beklenmektedir. 

Amerikada otobüs yapan firma 

!ardan birine ait olan bu otobüs 

elli kişilik ve iki katlıdır. Bele

diye fen heyeti otobüsü tetkik 

edecek, icap eden kararları ve -

recektir. 

Satınalma şartnamesi otobüs 

!erin mazotla müteharrik olma

sı esasına gö~dir. Belediyeye 

, yapılan son müracaatta benzin· 

le tahrik edilen otobüslerdeki 

makine aksamı daha geç eskidi

ğinden şartnamede mazot kay

dinin kaldınlarak benzine tah· 
vil edilmesi istenmektedir. Be

lediye, son müracaatı tetkik et· 

mektedir. 
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a• ı ısTIKLAL 

ATATURKJHARBI 

Müstacel tedbirler Sovyetler gene yeni 
Mevkilerini terk eden kumandan- tekliflerde bulundular 
ların yerlerini doldurmak lazımdı -· ------

- 28 Nihai anlaşmanın .lJapılıp ga
Erkanıharbi~isi Miralay pı/mıgacağı henüz belli değil 4 - Amaı ve gayesi istiklali 

millinin teminine matuf ı .t .• n 

Müdafaayı Hukuku Milljye ve 
Reddi İlhak Cemiyetlerinin ve 

teşebbüsatının zaf ve inhil:\hne 

badi olacak herhangi bir tesir ve 
müdahaleyi ordu, kat'iyyen mc
nedecektir. 

5 - Devlet ve milletin temi
ni istiklali gayesinde, bilcümle 
memurini mülkiyei devlet, Mü
dafaayı Hukuku Milliye ve Red
di İlhak Cemiyetlerinin ordu gi· 
bi meşru muzahiridir. 
6- Vatanın herhangi bir mm 

takasına, taarruz vukuu halin
de, umum millet, müdafaayı hu· 
kuka amade bulunduğuntlan bu 
gibi hadisat vukuunda tavhidi 
icraat için derhal her taraf bir
birini en seri surette haberdar 

ederek vahdeti harekat temin o· 

lunacaktnr. 

Bu tebligat Anadolu ve Ru -

melide bulunan bilumum ordu 

ve kolordu kumandanları'><:. ve 

sair icap edenlere tebliğ olun -

muştur. 

Bu tebligatı umumiyt'miz • 

den, beş altı gün sonra, .Kavak
tan, (K. O. 3 Kumandam Rf'fet) 
imzalı 13 Temmuz 191.~ da ya

:r.ılmış bir telgraf aldım. Telgra· 

fın metni aynen şudur: 

İstanbuldan bir İngiliz gemi-

Saliıhatıin Bey hakkında ilk 
şüphe ve tereddüt, yine Salihat
tin Beyin •maksat dahilinde ça
lışacağını> söyliyerek itimat e • 
den ve hemen kumandayı teslim 
edip Sıvas istikametinde uzakla
şan Refet Bey tarafından izhar 
edilmiş oldu. 

Refet Beyin Anıasyadan yaz. 

dığı bir telgraf, yalnız Salahat -

ti" Bey hakkında tereddüdü de

ğil, daha birkaç noktaya taal!Qk 

eden mütaleatı da ilıtiva ediyor

du. Müsaade buyurursanız ay -
nen arzedeyim : 

Müstaceldir 

Asayişe mülıeallik1ir 

719 Ankaradan, 

15/7/1919 
Erzurumda K. O. 15 

Kumandanlığına 

Mustafa Kemal Paşa Hazret -

* (Arkası var) 

Balkan sulhu 
(Baştarafı 1 incide) 

bir şekilde inkişaf ettirilmesine 
ve derinleştirilmesine devam e
dilmesi lazımdır. 

2 - Mümkün olduğu kadar 
sıkı iktısadi bağlarla birleşmek 

iki memleketin menfaati iktiza
sındandır. 

3 - İstiklal ve bitaraflık si -
yaseti, iki memleketin olduğu 

kadar Balkan sulhunun da men
faatlerine en iyi bir şekilde te
tabuk etmektedir. 

4 - İki hükümetin bütün 
komşularıle iyi ve dostane mü
nasebetler idamesi siyasetine 
devam etmeleri Hizımdır. 

Meclis reisinin seyahdti 
meselesi 

Paris, 11 (A.A.) - Bonnet, 1 
dün Moskovaya gönderilen İn - 1 

giliz - Fransız tekliflerine karşı 1 
Sovyetlerin yaptıkları mukabil 
teklifleri tetkik etmiştir. 

Nazırın dün birkaç kere tele
fonla .Fransanın Londra sefiri 
ile görüştüğü haber alınmıştır. 

Diplomatik mahfellerde söy
lendiğine göre birçok noktalar • 
da itilaf hasıl olmasına rağmen 
Sovyetler yeniden bazı taleple

ri ileri sürdükleri için nihai an
laşmanın aktedilip edilemiyece
ği henüz malfun değildir. 

Geçen haftalar zarfında Fran 

sa ile İngilterenin pek büyük 
bir hümüniyet gö.5terdilderi, !a· 
kat yeni Sovyet taleplerinin bel 
ki de kabul edilemiyeceği ayni 
mahfellerde fHive edilmektedir. 
Müzakerelerin faaliyetle devam 
edeceği ümit olunmaktadır. 

Raporlar tetkik edildi 
Londra. 11 (A.A) - Nazırlar 

dan mütşekkil hariciye komite
si bu sabah Çemberlaynın riya

setinde toplanarak Moskova mü
zakereleri hakkında Seeds ve 
Strang tarafından gönderilen ra 
porları tetkik etmiştir. 

Hatayın kurtuluş 
bayramı programı 

Ankara, 11 (A.A.) - Temmu
zun 23 üncü pazar günü tesid e
dilecek olan Hatay kurtuluş bay 
ramına anavatanın iştiraki prog 
ramı tesbit edilmiştir. 

Bu programa göre: 
A.-
1 - Gaziantep, Maraş, Sey -

han, İçel ve Urfa vilıiyetlerinin 

beheri'nden, biri Parti ve biri de 

meclisi umumi azası olmak üze
re ikişerden 10 arkadaş, cbu ar

kadaşların harcırahları Parti 
merkezinden tesviye olunacak -
tır.> 

2 - C. H. P. Umumi idare 

heyetinden iki arkadaş, 
3 - Türkiye Büyük Millet 

Meclisinden ü.ç kişilik bir heyet 
Antakyaya giderek oradaki me 
rasime iştirak edecektir. 

4 - Yukardaki ü.ç maddede a-

1 

dı geçen teşekküllerden seçile

cek on beş arkadaş temmuzun 

yirmisinde Adanada birleştikten 

sonra tek bir heyet halinde ve ' 

Büy1ık Millet Meclisini temsil 
eden heyetin başında bulunacak 
olan zatın başkanlığında olarak 

Antakyaya hareket edecekler -
dir. 

1 - 23 Temmuz 
B.-

günü, 

Partinin vilayet başkanları ta -

rafından Hatay Parti başkanlı -

gına tebrik telgrafları çekilecek 

tir. 
2 - Anavatan dahilindeki bü

tün Halkevlerinde mevzua uy -
gun hitabeler irat ve şenlikler 

tertip olunacağı gibi 23/24 gece
si Halkevleriyle Parti ve bele -
diye binaları aydınlatılacaktır. 

~antzig ihtilafı 

- -- ---- - --- -

Vekiller 
Heyeti 

Reisicümhurun 
riyasetinde 
toplandı 

Ankara. 11 (A.A.) - Ve
killer heyeti bugün saat 11 
de reisicümhur İnönünün 
riyasetinde toplanarak ilti 
buçuk saat süren bir mü -
zakerede bulunmuşlardır. ~ 

.. !!l!! ___ !!'!!!!!!!liiiii;iii~~ 

ltalyadaki 
yabancılar 

Paris, 11 (A.A.) - İtalyan ma 

kamlarının yukarı Adigede otu
ran ecnebiler hakkında ittihaz 
ettiği tedbirlerden 15 kadar Fran 

sız mutazarrır olacaktır. 

Bu ınıntakadaki ecnebiler kı

sa bir müddet zarfında burayı 

terketmek emrıni almıştardır. 

--00--

Atatürkün ma
nevi huzurun da 

Ankara. 11 (A.A.) - Yugos -

lavyarun Ankara elçisi Dr İliya 

Şinnenkoviç refakatinde elçilik ; 

erkanı olduğu halde bugün öğ -
leden önce Ebedi Şet Atatürkıin 

Etnografya mfocsı 'ki mu • 

vakkat medfenıni zıyaret eyle -

miş ve bir çelenk koymuştur. 

Bu ziyaret esnasında Anl<&

ra emniyet müdürü Şinasi Tol

ga da hazır bulunmuş ve bir po· 

lis müfreze~ı rasiml'i ıhtıramı 

ifa eylemiştir 

---00,<>---

SAYFAl 

!_Ş~-~ E T L E R 

Bir malum, bir meçhul ve sul 
Hariciye Vekilimiz bir kere daha ilan etti ki, biz sulhc iş 

ve bundan dolayı sulh c~phesine iltihak ettik. Sulh istenıiyen mil. 
let var mı? Yahud, eanına kasdedilmedikçe bir harbi göze alac 
millet var mı? Zannetmiyoruz. Yalnız bazı devlet adamları harbe 
taraftar ıril>i göriiniQıorlar. Ke ndilerinc taarruz ve tecavüz ede 
olmadığı halde, gayelerini ilaha mürauat ederek elde temelden 
çekinmiyeeeklerini ilan ediyorlar. 

Her devlet adamı, birim devlet adamlarımız gibi samimi defil
dir. Eğer harp sözleri samimi olsaydı biz çoktan bir harbe süriik
lenirdik. Bunu söy liyenlerin eline en büyük fırsat geçen sene geç· 
mişti. O zaman sulh cephesi teşekkül etmemiş, o zaman ne Fransa 
ne İngiltere hiç hazırlanmamıştı. O zaman ve ondan"sonra, batı 
bundan birkaç ay evvel onların ~..;iWarı bizim tarafın silahına ço 
faikti. Yine harbetmediler; çünkü bir harbin mes'uliyetini üzeri 
Tine alamazlardı. Çünkü reyini iz har etmek hakkını kendilerinde 
refettilı.leri milletlerinin de harp istemediğinden emin idiler. 

Bugün, çoktan teşekkül etmiş olan sulh cephesi silllWarının 

karşılarındaki silahlarla boy ölçüşebileceği malimıdur. Bir harp zu
hur edinee şimdiye kadar tereddüt eden Rusyanm bu tarafa iltihak 
etmiyeeeği ise m~holdür. Bu malüm \'e bu meçhul sulhün lehine 

çalışıyor. i K D A 1\1 C 1 

Hürriyet ve 
Mürakabe 

(Baş taııafı 1 inci saylada) 
tedricen genişletilmesine karşı 

olan mukabele tarzı beni bu me
saimde teşvik etmişlir. Gerek 
halk ve gerek matbuat tenkidin 
ve mütalea dermeyanının caiz 
olabileceği bududlar hususunda 
şayanı takdir bir kavrayış gös -
!ermişlerdir.• 

Milli Şefİ.mİJ.in büyük baz ve 
iftiharla ~·ukanya dercettiğimiz 
irşatları, devlet reisimizin halk 
idaresi ve hürriyet mevzuları 

dairesinde men1Jeketiruizi hangi 
istikametlere doğru inkişaf et -
tirmek istediğini biz:e açık gös
termektedir. Gittiğimiz yol, iyi 
idaremfa, dikkatimiz, liyakati 
m.iz nisbetindc gittikçe ge • 
nişliyeccğ; anlaşılan bürri • 
yet yolu "e ,·armak istedi • 
ğimiz en yakın hedef halk ida • 
resinin memlekette bütün mü • 
rakabe -.istenıile \:e en mükem
mel eşkalile kurulması n inki • 
şafı hedefidir. 

••• 

Sat i e 
tahkikatı 

Satye tahkikatına ehemmiyet -

le devam edilmektedir. 

Evvelki gün adliyeye müra -

caat eden avukat Ekrem İlhami 

müvekkili Malik Kevkep tara -

!ından avukat Atıf'a verilmek 

üzere kendisine gönderilen 4 bin 

lirayı mıiddeiumumilığe teslim 

etınışıır 

Bu para Malik Kevkep tara -

!mdan ıddıa olunduguna göre -

kı, şımdilik sadece bir is -

naddan ibarettir - Refi Bayar ta 

rafından kendisıne gönder:lt'Il 
hakkı süküttur 

Avukat Ekrem İlhami hu pa

ranın kendisine maznunların 

tevkif.:ıen bir gi.ın evvel gön -
dcl'llci;ğinı soylemı , fakat ne 
maksatla verilmiş oWuğundan 

haberi bulunrnadıgını ılerı sür • 
müştür. 

Bu nok. 

bın bır başka 

naznunların her 

ddıada bu.unmak 

tad.r Maluc Kevkebe nazaran 
sukut hakkıdır, avukat Atıf.n 

ıse hiç maliımatı yoktur. Hula -

~a bu birbırini tutmaz .iadeler 

üzerinde dördüncü sorgu haki
mı tetkika!ta bulunı:naktad.r 

sile, Harbiye Dairesi reisi mira
lay Salahattin Bey, beni t;bdıl 

etmek üzere geldi. Benim dani 
ayni gemi ile avdetinü nezaret 
emrediyor. Salahattin Bey, mak 

sat dahilinde çalışacak, vaz•ycti 

umumiyeye nazaran kumanda -

yı mumalleyhe deni muvafık 

buldum ve Harbiye Nezare~iJ.<' 

hitaben istifamı verdim. Ayrıca 

tafsilat veıirim. Sivas istikame

tinde hareket ediyodum. Beşin

ci fırka kumandanı Arif Bey va
sıtasile Amasyaya cevap veri -
niz. 

Emri vaki karşısında bırakıl
mış olduğuma göre iki noktada 
teselli aramakla iktifaya mec • 

bur idim. Birincisi, Refet Beyin 
telgrafı metnindeki •Salahattin 

Bey maksat dahilinde çalışacak. 
cümlesi; diğeri de, Refet Beyin 

hic olmazsa İstanbula gitmemiş 
olması idi. 

Sofya, 11 (A.A.) - Bazı ya -
bancı gazeteler, mcbusan mec

lisi reisi :.\foşanofun yabancı 

memleketlere yaptığı seyahatte, 

hususi bir vazife ile tavzif edil

miş olduğu hakkında haberler 

neşretmektedir. Bulgar ajansı, 

bu haberleri, en kat'i bir surett.ı 

yalanlamağa mezundu!'. RE-fika

sı ile birlikte seyahat etmekte o

lan Moşanofun bu seyahati, ta

mamaiyle hususi mahiyettedir. 

Londra. 11 (A.A.) - Ruzvel
tin hesabına Dantzigin vaziyeti
ni tetkik etmekte olan James 
Biddles'in serbest şehre gelme -

si münasebetlle gazeteciler ara
sında, Amerika cümhurreisi:nin 

Dantzig ihtilafında tavassutta 

bulunmağı teklıf edeceğine da
ir bir ~ayıa dolaşmaktadır. 

ri bulamadığını beyan etmek 
ted.ir. - İstanbulun imarı 

Memleketimiz btiniJ·et namı 

altında anarşiden çok ıztırap 

çektiği için bizde hüniyeti dai
ma dikkatle teı;is etmek icap e
diyor. Hürriyet öyle bir politika 
silahıdır ki bilhas<a meclis 'e 
matbuat gibi biiyük kun·etler e
linde kullanılması hakikaten 
mü.~kül , .• adeti marifet sayı • 
labilecek derece büyük bir me
rahet htemektedir. Hürriyeti 
niçin istiyoruz? Halkın menfaat. 
!erini daha iyi korumak ,-e hal
kın haklannı daha iyi mürakabe 
etmek için değil mi? Halbuki ay
ni hürriyeti şuurı.uzca kullanış 
bütün bir halk idaresini teıne • 
!inden sar ·aeak derece anarşi 

doğurabiliyor. Elim hatıraları 

henüz 7.İhnin1izden ~ilinmeıni 

olan •Serbest fırka tecrübeleri 
bunun C'D son misalini teşkil et
meıni~ n1idir? Biraz hürriyet ,.e 
n1ilrakabc tesis edeHnı derken 
az kalsın bütün memleketi irti
caa kaptırmak tehlikeleri ile 
kar ı karşıya geldik ''° ancak 
başımızdaki büJiik şeflerin ba· 
siretli idareleri say·esindedir ki 
•Kubilay • ın katlile hatta feci 
tezahürlerine bile sabit oldugu
muz bi.ı:_ anarşiyi önliyebildik. 
Bütün o tecrübelerden ı;;onra, 

şimdi, de\iletce alınan , .• tatbik
leri daha bir seneJe , ·armayan 
binnisbe daha geniş müraka -
be tedbirlerinin gittikçe ar • 
tan bir inkişafa doğru mü
temadyen derinleştiğini, geni • 
ledii:ini memnuniyetle müşa -
hede etmekte H milli miirakabe 
ile beraber bir ne,·i iyasi olgun
luğun Ye terbiyenin de ayni za
manda inkişaf ettiğine şahit ola
rak eserin kökltŞtteğine iman 
etmekteyiz. 

Muddeiumumi Hikmet Onat 
ta dün tahk:katın bir ıkı güne 

kadar btiri~ğinı şc>ylemi.§ _ 
tir. 

Bu \·aziyet iiı.ttine, •kuman· 

danların İstanbula gitmek hu -
sıısunda en küçük bir gafletle -
rinin pek pahalı olacağını ,;e 

programımızı hüsnii tatbika de

vanı edeceğiınizi• umunı kuman 
danlara bildirmek suretile he -

men nazarı dikkatlerini celbet
tim. Refet Beye de yni tarihte 
(14 Temmuz 1919) •Salahattin 
Beyin. kararlarımızı hüsnü tat
bik e~·li)eceği buradaki rüfeka 
nozdinde pek ziyade tahassiisa
tı ımıdp 'e kun:etbahş olmuş· 

tur• cilmle.-int de ilıti,·a eden 
bir şifre telgraf ke ide ettirdim. 

Saliıhattin Beyin kendisine 
d< aJ nen şu telgrafı çektirdim: 

H Te!Tlmuz 1919 
Amasyada Beşinci Fırka 

Kumandanlığına . 
Refet Beyedir: Zirdeki telgraf 

ncmlyi muvafık gönirsen Salfı

hattın Beye tevdi w iblağ ve im 
ha büyurunuz. 

Mustafa Kemal 
Salahatı n Beyefendiye: İs -

t6r.bulun mahsur muhitinden, 
mubarek sınei millete gelmeniz 
''e rüfakai hamiyetiniz·n sahaı 

azmu vatanperverisinı teşrifini

zı büyük hır mesruriyetle kar -
§!landı. Gayei mukaddesimizin 
tahsili uğrunda sepkeck'cek gay
reti müşterekede Cenabı Hak 
cümlen.zi zaferyap eyliyecek -
lir. Gözlerinizden öperim. 

Üçüncü Ordu Müfoettışliği 

Köseivanof ve Prens Pol 
Belgrad. 11 (AA.) - Bulga -

ristan Başvekili Köseivanof, dün 
Brdo şatosunda naib Prens Paul 
tarafından kabul edilmiş ve öğ
le yemegine alıkonulmuştur. 

---<OOO--

Ankara ve İstanbul 
(BQ§tarafı 1 inci sayfada) 

hir? Dar , .e yıkanmamış yollar, 
levhaları başınızdaki şapkaya 

değen dükkanlar n en işlek 
caddelerde otomobiller oto -
biisler, ya~·lı arabalar, kamyon
lar hep bir arada geziyorlar. 

Ankara bogiinkii nıiitekimil 
haline yalnız devlet merkezimiz 
olduğu için gelmemiştiT. Orada
Tiirkiye eümhuriyetinin modern 
rubu hakimdir ve vali Tandoğan 
elinde inkıliibm kronometresi, 
her şeyi bir Zeis intizamile ve 
dikkatile kontrol etmektedir. 

Henüz yeni olan valimizin. 
kendisine büyük bir eser yarat
mak imkanını bol bol veren İs -
tanbulu Ankaradan daha güzel 
hale koymasını temenni edelim 
ve hiç olmazsa bir sene sonra ol
sun İstanbuldan giderken An -
karaya gıpta, Ankaradan gelir
ken İstanbula teessüf eylemiye -
lim! -AN. K. 

Yine silah ve cephane 
gönderiliyor 

Dantzig, 11 (A.A.) - Buraya 
silah ve cephane yük!U yeni Al
man vapurla~ının geldiği bildi
rilmektedir. 

Tam anlaşma 
Paris, 11 (A.A.) - Bu sabah 

nazırlar meclisinde harici vazi
yet hakkında izahat veren Bon
net, Dantzig meselesı hakkmda 

Fransa, İngiltere ve Polonya hü 

kfımetleri arasında tam bir an
laşma mevcut olduğunu söyle • 
mıştir. 

Oantzige silah sevkiyatı 
devam ediyor 

Dantzig, il (A.A.) - Geçen 
gece denizden Dantzige yeni 

silah ve mühimmat gelmiştir. 
Bu malzeme Svhichau tezgahla

rının depolariyle elektrik fab • 
rıkasına ve belediye salhan!'6ine 
yerleştirilmiştir. 

Bir posta müvezziine 
hücum 

Varşova, il (A.A.) - Dant
zigde Polonyalı bir posta müvez 

zii, serbest şehrin mektuplarını 

tevzi ederken 4 Nazinin hii<:u -
muna uğrıyarak ağır surette ya 
ralanmıştır. Polis, mütecavizle-

Çemberlaynin nutku ve 
Almanlar 

Berlin, 11 (A.A.) - Çember
layn tarafından söylenen nut -
kun şimdiki vaziyette bir deği -
şiklik husule getirmediği sala -
hiyettar Alman mahfellerinde 
söylenmektedir. 

İngiltere Başvekili. icap etti
ği zaman İngilterenin Polonya
ya yardım edeceğini söylemış -
tir. Bunu, şımdiy<' kadar yüz 
kere tekrar etmiştir. Fakat, bu

nu tekrar etmekle verdıği karar 
da bır yemlik olmadığı da mey
dana çıkmış oluyor. 

Çemberlaynin nutku ve 
Amerikalılar 

Varşova, 11 (A.A.) - Salahi

yettar mahfeller, Çemberlaynın 

Dantzig hakkındaki beyanatını 

derin bir memnuniyetle karşıla

maktadırlar. 

Bu mahfellerde İngilız Baş -

vekili tarafındaJJ söylenen nut -

kun kimseye yeni bir şey ıiğ -

retmiş olmamakla beraber İn • 

gilterenin haltı hareketini teyit 

ve teksif ettiği söylenmektedir. 

Ayni mahfeller, İngiltere baş 

·vekilinin Dantzig hakkında çı -

kacal< bir ihtilafta mütecavizi 
sarahaten tarif ettiğini bilhassa 
kaydeylemekte ve Dantzig statü 
sünde tek taraflı tadilat yapa • 
rak Polonyada tecavüz addedi -
Jecek şekilde aksülameller tev· 
lit etmekten ibaret olan Alman 
planının Polonya hükumetince 
suya düşfüiildüğünü hatırlat -
maktadır !ar. 

(BQ§tarafı l inci sayfada) 
teliıkki ederek, bu mevzu üze -

rinde şu sözlen söyledi. 

- oProsh un beynelmilel a
lemde büyük değer ve şöhret sa
hibi bir şehircilik mütehassısı 

olduğuna inanıy:ıruz ve bu ba
histe, ihtisası, yanı mütc·hassısı 

her noktada dinledıkten ve faa
liyetinin esaslarını ·c şekı'Jerinı 
tasvip ettikten sonra , eserini ya
ratmak üzere kC'ndisını . bütün 
imkfuılarla techize karar ver
miş bulunuyoruz. 

Prost, İstanbulun bu güzel şeh 
rimizin arkeolojik ve tarihi hu
susiyetlerini göz önüne alır şe

kilde bir imar planı tanzim et· 
miştir. Bu zat planı maketlerile 
beraber bize getirdi ve plan Ve
kaletimizde bütün erbabı ihtisas 
ile bir arada tetkık \•e münaka -
şa edildi. Bu suretle Prost plfını 
bütün tetkik derecelerinden geç 
ti, en nihayet reısicümhur haz
retlerine arzedildi, ve Milli Şe
fimiz de İstanbulun imarı husu
sundaki Prost'un planını beğen
diler. 

Son tasvip ve kabul edilen 
plan, ilk şeklini tatlilsiz muhafa
za etmektedir. Ve bize İstanbu
lu, bütün tarihi güzelliklerini da 
ha iyi meydana çıkaracak şekil
de bir modern şehir haline geti· 
recektir. 

İstanbul valisi plan dahilinde 
büyük bir gayretle hareket ve 
faaliyete geçmiş bulunmakta -
dır . İmar için lazım gelen tahsi
sat muntazaman verılecektir ve 
bu rnretle planın hiçbir sekteye 
uğramadan tatbiki temin edil -
miş olacaktır.• 

Anu.k, daima tekrarı icap e • 
den hakikat şudur: HiirriJ·eti. bil 
hassa matbuat hürriyetini kul • 
!anabilmek çok güç bir keyfi -
yet haline gelmiştir. Dahiliye 
Vekilinin matbuat koncresinde 
söylediği güzel nutkundaki şu 
cümle, •Memleket ve millet isle
rinin mes'uliyetini beraber ve 
müşıereken ta ıyoruz· eumlesi bu 
çetinliği bütün ehemmiyetile göz 
lı;rinıiz önüne ko)-aeak bir "ü.ıı'at 

---00---

Basın Birliği mıntakaları 
Ankara, il (A.A.) - Turk 

Basın Bir !iği reısliğinden: 

Basın Bırliği kanunu mucı -

bincC', 10 Temmuzda toplanrr.• 11 
olan kongre, merkez ve mınta -

I 
kahır idare heyetleuni ve hay
siyet divanlarını seçmiştir 15 
temmuzdan ıtıbaren rmntakalar 
faaliyete geçc-ceklerdır 

giisternıektedir. Esasen yine Mil
li Şefimiz. senelerce ev\iel. mat
buatın ,·azifelerini tarif buyu • 

rurken. bu fikri şu ~kilde ve 

daha beliğ bir surette ifade et • 

miştir, "'~ lcmleketi kendi idare 

ediyormuş gibi mes'uliyet duy • 

mak. .. • 

İşte matbuatın her gün, hiç 

hataya düşmeden. bir taraftan 

idare edilen halk ile diğer taraf

tan idare eden hükiımet ar2,ın

da görecegi yiiksek va:tife? 

Halk, haklarını ,.e menfaatle

rini müdafaa için matbuattan 

kontrol "azifesini yapmasını is

tiJe•ek, hükümet hu tenkit , . ., 

irşadı halk kadar hararetle ar
m edecek ve sizi ayn; zamanda 
kendi \'azife 'e mes'uliyetlerine 
iştirak etmiş addeyliJecek.. 
Şimdiye kadar bu milli ödeY

den alt alınla çıkan matbuatı • 
mıza mu,•aUakiyet temenni ede
lim ,.e bu ağır yükü taşırken, o· 
na halkten de, hükfınıetten de 
gayretlerine yardım, kusurları • 
na müsamaha dmyelim. 

A. N. K•racan 
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Her gUn 
bir hikiye Onu Ben de Seviyorum 

1 

--
Nerminin, hayatını ne kadar 

güzel, ne kadar hoş geçirdiğinin 
kimse farkında bile değildi. Bü
tün tanıdıkları, yakın akrabaları 
samimi dostları onun haline acı
yorlardı. Bir insan ömrünü yap
yalnız geçirmesi., ıstıraplariyle 

sevinçleriyle daima haşhaşa kal
ması pek feci bir şeydir diyorlar 
dı. Bir kızın, gençliğinin, güzel
liğinin en parlak anlarını, takdir 
eden, kalbinin en coşkun heye -
canlarını anlıyan bir erkekten 
.nahrum olması, dünya azapları
nın en müthişidir diye tavsif e
diyor ]ardı. Çiçekler, sarmaşık -
!ar arasındaki küçük köşkünün 
intizamını görenler fısıldaşıyor -
!ardı: 

- Yazık! Çok yazık! Ne iyi 
bir ev kadını olacaktı. 

Sonra yavaşça ilave ediyor -
lardı: 

- Ne de güzeldi! 
Nermin, hala güzeldi. Şimdi, 

onun güzelliği gençliğin bir ba
kışta çarpan, yaldızlı ve ekseri· 
ya erken açan gonceler gibi vak 
tinden evvel solmağa mahkfun 
bir güzellik değildi. Daima gü -
lan, derin bakışlı gözlerinin ke
narlarında peyda olan ince çiz
~iler, yüzüne olgun bir mana ve 
riyordu. Sarı, yumuşak saçları
nın arasında beliren beyaz tel
ler, insana ilk baharda papatya 
tarlalarının verdiği inşirahı du· 
yuruyordu. 

Endamı zarif, sesi tatlı ve a· 
henkli, kalbi iyilik hisleriyle do
luydu. Herkesi anlar, herşeyi, 

affeder, şahsına yapılan fena -
lıkları çabuk unuturdu. İtinalı 
ve kibar giyinirdi. 

Nermin, kıskanç mücadele • 
!erden, insana insanlığını unut
turan, benliğini saran, yok eden 
kin ve nefret hislerinden uzak
tı. Yazın parlak güneşine, çiçek
li bahçelerine sevinir, kışın şid· 
detli fırtınalarına, karlı, tipili 
havalarına kızmazdı. Kederlen
mez, öfke nedir bilmezdi. 

Rüyada gibi yaşıyordu. Ak
şam, karanlığı ortalığı kapladığı 

zaman pencerenin önüne oturur, 
gönlünde gizli ve mukaddes bir 
sır olarak sakladığı, gençliğiniin 
en güzel hatırasını düşünürdü. 
Yıllarla eve!, genç ve güzel bir 
erkekle tanışm,şh. Birbirlerini 
çılgın bir aşl<il:( sevmişlerdi. 
Bir ilkbahar günü, civardaki 
koruda doiaşıyorlardı. Menekşe 
kokuları, beyinlerinden damar
larına kadar yayılıyordu. Sık a
ğaçlar arasında cıvıldaşan kuş
lar hayatın, aşkın neşesini hay
kırıyorlardı. Genç erkek, bir -
denbire durarak elini avuçları
na almıştı. Gözlerinin içine u -
zun, uzun bakmış. sonra saadet
ten titreyen bir sesle söylemişti: 

Çeviren: M. V~ 

- Nermin! .. Hayatta ilk v~ 

son sevdiğim kadın sen olacak
sın... Eğer, bir gün, sana bun
ları söyliyen dudaklanın, bir 
başka kadına aşktan bahsede -
cekse, lanet olsun onlara! .. 

Nermin, başını erkeğin geniş 
göğsüne yaslamış, seven bir ka· 
dın kalbinin sonsuz saadetiy
le ağlamıştı. 

O zaman, fedakarlık hisleri
ni çiğneseydi, merhamet dile
nerek uzanan elleri itseydi, bu
gün, belki; dünyanın en bahti
yar kadını olacaktı. 

Gözlerini yumdu. Merhame
tinin, aşkına galip geldiği anı 

hayalinde canlandırdı. 
.Bir sabah, İifet ağlıyarak o

dasına gelmişti. Boynuna sarılıp 
yalvarmıştı: 

- Abla, abalacığım!.. Onu, 
ben de seviyorum ... Affet benL. 
Affet beni. İstikbalim, neşem, 
gençliğim senin elindedir ... On
suz, ben yaşıyamam ... 

İffet, pek küçük yaşta anası
nı. babasını kaybetmiş bir ak
raba kızıydı. Nermin, ona acısı
nı unutturmak, alnında öksüz 
ve yetim çocukların keder bu
lutlarını görmemek için küçük
lüğündenberi her fedakarlığı se
ve, seve yapmıştı. Aralarında üç 
dört yaştan fazla bir fark ol -
mamasına rağmen analık etmiş

ti. Şimdi, ondan buğüne kadar 
yaptıklaırnı gölgede bıraktıra -
cak bir fedakarlık istiyordu. 
Varlığının bütün kudretiyle sev 
diği erkeği kendisine terketme
sini yalvarıyordu. 

Bu vaziyet karşısında ne ya

pabilirdi? İffet, göz yaşları ara· 
sında inlerken, kendisi mesut 
olabilir miydi? 

Hiç tereddüt etmeden sah
neden çekilmişti. Bir daha ne 

İffetin, ne de erkeğin yüzünü 
görmüştü. Ruhu, ilkbaharın zev 
kini tatmadan kışın soğukluğu • 
na bürünmüştü. 

Aradan uzun yıllar geçti. N er 
min, sevgisinin hayırasiyle baş 
başa kaldı ... 

Bir akşam, kapının zili telaş
la çalındı. Dışarıda müthiş bir 
fırtına keskin bir soğuk var -
dı. İkinci kanunun en şiddetli 
günleriydi. Nermin heyecanla 
kapıya koştu. Bu saatte onu an
yan, kapısını çalan kimdi? Ka· 
pıyı açtı. Siyah mantolu, siyah 
şapkalı yabancı kadına hayret
le baktı. Kadının yüzü ıstırap 

ve felilketten incelip, uzamış, 

dudaklarının kenarlarında de -
rin çizgiler belirmiş, gözlerinin 
feri kaçmış, saçları ağarmıştı ... 

- Abla, tanıyamadın mı? Ben 
iffet! 

Bu yorgun, ümitsiz sesi der-
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BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hed iye li 
an k et i 

1 - Sinema:-ı niçin sever -
• • '> 

sınız. 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artlst!eTln 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şunuza gidiyor?). 

3 - Sinema yıldızlan ara
sında giyinişlerin! ve tavır -
lanoı, battil. hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıld171DJD, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) 

* Büyükdere Bayan Saliha 
söylüyor: 
1 - İnsanları 

eğ[ndirdiği ka
dar düşündüren 
ren sinemayı se 
verim. Çünkü, 
onun yerini he
nüz ne tiyatro 
tuttu. Ne de var 
yete .. 
2- Greta Gar-

bo ölse de ha • 
yalini perdede arıyacağıın. 

Hususiyetleri mi? O kendisi 
bir eşsiz . ..;ahsiyettir. Hangi 
hususiyetini sayayım? Güzel· 
dir .. cazibelidir .. ve her mezi
yetinin fevkinde büyük bir 
san'atkardır. 

3 - Taklidi sevseydim, onu 
taklid ederdim. 

4 - Gretanın san'atını, şöh

retini ve güzeliğini cazip bu
luyorum. Perdede ona verdi
ğim isim\ şuur: İnsanları bü
yüliyen kadın. 

* Aksaray - Bayan Müzeyyen 
Işını söylüyor: 

1 - Sinema en yüksek ter
biye ve teknik mektebidir. 
Sinema olmasaydı, dünyayı 

ancak kağıt ve kitap üzerinde 
öğrenmekle kalacaktık. 

2 - Silviya 'Sidney, Şarl 

Boyer, Robert Taylor takdir 
ettiğim artistlerdendir. 

Silviya: Perdede her za • 
man masumdur. Şarl Boyer: 
büyük bir san'atkardır .. 

Robert Taylora gelince: Bü
yük san'atkil.rdır diyemem. 
Fakat, kadınları teshir sırrını 
bilen bir aktör .. 

3 ·- Hiçbirini taklit etme -
dim. 

4 - Yukarıda saydıkları -
mııı şöhretleri kadar san'at -
larını da cazip buluyorum. "--------

hal tanıdı. İçeri aldı. İffet tered- -

dütle etrafına bakınıyordu. Göz 

leri doldu: 

- Dünyada yapyalnız kal -

dım. Hiçbir şeyim, hiçbir kim -

sem yok. 

- O tur İffet. Halsiz ve ra

hatsız görünüyorsun ... 
Kadın, büyük bir minnetle 

Nerminin yüzüne baktı. Soba -
nın yanındaki koltuğa oturdu. 

Soğuk kemiklerine kadar işle

mişti. Gözlerini tekrar Nermi -

nin yüzüne dikti: 

- Şaşılacak şey. dedL He -

men hiç değişmemişsin ... 
Senin de kıskançlığın o mel

un ahengi vardı. Yavaşça ilave 
etti: 

- Ben, berbat oldum. İhti -
yar, çirkin, hastalıklı bir insa
nım artık ... Çok ıstırap çektim. 
Aşk nedir bilmedim. Bütün öm 
rüm sevgiye hasretle geçti. Be
ni, hiçbir kimse sevmedi. 

Nermin, köşedeki masanın 

üstünde fincanlara çay doldu -
ruyordu. Eli titriyordu. Çay, 
masanın beyaz keten örtüsüne 1 
döküldü. Vücudu buz gibi oldu. 

(Arkası 5 inci sayfada) 
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sahtekörllk &t!i.~ 

33 bin l iralık ihti

d a V 8 S 1 Filimle r çevrilirken 
vukubulan kazalar 

lôs suçl ul ar ın ın Hedy Lamarr'in başına gelenler, 
muhakemesi Bette Davis burnunu kıracaktı 
Dün sabah İstanbul ağırceza 

mahkemesinde, adliye levazım 

dairesinde yapılan bir sahtekar

lık muhakeınesinıin duruşması;. 

na başlanılmıştır. 

Maznun ve mevkuf bulunan 

adliye levazım katibi Emin, ad

liye mutemedi Asım, beşinci ce 
za mahkemesi katibi Tevfik, ad

liye levazım katibi Fenni, İstan 
bul defterdar lığı muhasebe me- -

'i'uru Necmi .He gayrimevkuf 

bulunan adliye levazım katibi 

İsmail, İmralı hapishanesi he • 

sap memuru Hasan ve İstanbul 

ceza evi hastahanesi hesap me

muru Şerifin suçları avans ola· ' 

rak aldıkları 33,581 lira 60 ku -

ruşu ihtilas ederek zimmetleri

ne geçirmek, evrakı resmiye ü

zerinde sahtekarlık ve tahrifat 

yapmaktadır. 

Muhakemeye davacı olarak 

dahil olan hazine vekili Sami, 

istidasında 33 bin küsur liranın 

suçlulardan müştereken ve mü

teselsilen tahsilini istedikten 

.sonra muhakemeye başlandı. 

Okunan kararname 47 sayfa 

olduğundan bunun kıraati öğ -

leye kadar bitirilemedi. Ve mu

hakeme öğleden sonraya hıra• 

kıldı. 

Öğleden sonra suçlulardan 

evvela Emin sorguya çekildi: 

Reis: 

- Sizi 17 bin lira borçlu çı

karıyorlar buna ne diyeceksi -
niz? Diye sordu. 

Emin, şöyle cevap verdi: 

- Bu 17 bin lira tamamile 
muavinlerin imzalarile maliye • 
den a·vans olarak almış oldu -
ğum paradır. 

Suçlu haZJrhk ve istintak tah 
kikatının vaziyetini olduğu gibi 
tesbit edilmesine yarıyacak şe

kilde yapılmadığını da ilave ile 
şöyle devam etti: 

- Evrakı sarfiye karara müs· 
tenittir. Kararı da müddeiumu -

mi muavinleri imzalamışlar • 

dır. Kararsız hiçbir sarfiyat ya
pılmamıştır. 

Hapishaneye kiremit alınma

mıştır. Her ne kadar kiremit a· 

lınmak için karar varsa da, o ka 

rar hilafı hakikattir. O para He 

kiremit alınmayıp para başka 

yere sarfedilmeslne rağmen, ka
rara göre bana uydur dedidler. 
Ben de uydurdum. 

Ceza kanununun 340 ıncı mad 
desine nazaran eğer, benim bu 

hareketim sahtekarlık mahiye -

tinde ise bu husustaki kararı 

ver~nle müştereken sahtekar 
sayılırız. 

Reis burada maznuna şu su- _ 
ali sordu: 

- Belki onlar da senin bu ;,. 
faden hilafına, chakikaten ki -
remit alınacaktı. diye<:ekler -
dir. 

Maznun: 
- - Aman efendim, dedi, ha· 

pishane yıkılıyor kiremitle ihti· 
yaç yoktu, ki. Hülasa iddia olu
nan mahsup ilmühaberi sahte • 
karlıkları, hep dediğim şekilde 
fasıl ve maddesine uydurulmak 
için verilen kararlarla yapıl -
mıştır ve bu, bir muameleden 
ibaret değildir. Daha böyle bir 
çok muamele anlatabilirim. 

17 aydanberi sahtekarlıktan 
maznunen mevkuf bulunuyo -
rum. Ben bu işten suçlu görülü
yordum da karan verenler mes
ul olmuyor !ar mı? 

Muhakeme va,·kit ke<:iktiğin· 
den başka bir güne bırakıldı. 

Hedy Lamarr yanlı,lıkla madeni bir yal ve Fly Toks ile -
lr.arı,tırılmı' yemekten yediili son filminden bir sahnede 

Bazı beyaz perdede güzel bir 
filim seyrettiğimiz esnada ken • 
dimizi heyecan içinde mevzua 

kaptırırız, hatta seyrettiğimiz şey 
ler bize birer hakikat gibi görü
nür. Rejisörün dikkatli gözleri 
altında çevrildiğini çok defa u -
nuttuğumuz olur. Seyrettiğimiz 
filmin ne emeklere malolduğu -
nu bilhassa bazan küçük, za -
rarsız fakat gülünç kazalara bi· 
le sebep olduğunu aklımıza bile 
getirmeyiz. 

Bir filim çevrilirken vuku bu
labilecek düşüp sakatlanma, yan 
gın, tehlike1i bir harekete mec • 
buriyeti karşısında yaralanma, 
yahut ta soğuk alma neticesi 
hastalanma gibi şey !eri - ki bun
lar sık sık olur - bir tarafa bıra
kalım. Biz bugünlük burada 
stüdyolarda hazan meşhur yıl • 
dızların başından geçen zararsız 
ve gülünç kazalardan bahsede • 
ceğiz. 

Cinsi cazibesi ile meşhur gü -
zel yıldız Hedy Lamarr'ın Spen
cer Tracy ile birlikte çevirdiği 
son filminde başına şu hadise 
geldi: Filmin bir sahnesinde He
dy Lamarr ile Spencer Tracy'nin 
birlikte bir lokantada yemek ye 
meleri icap ediyordu. Hedy La
marr şişmanlıktan korkusu ol -
mayan br yıldızdır. Boyu uzun, 
vücudü ise gayet mevzundur. O
nun içiıı bol bol yemek yer ve 
perhiz yapmaz. Bu sebeple lo -
kanta sahnesinde güzel yıldızın 
yemek cihetinden sıkıntısı yoktıı. 
Sahne tekrar edildikçe önüne 
getirilen yemekleri yiyip duru· 
yordu. 

Bir aralık yemek sahnesinin 
tekrar edildiği esnada Hedy La

yüzü koyun yere düşerek az kal 
sın burnunu kırıyordu. 

Sonra genç yıldız Arın Sothem 

de yine bir filminde oldukça bü

yük bir kaza atlattı. Arın Ralph 
Bellamy ile filim icabı bir aralık 
kucak kucağa geliyordu. 

Bu esnada genç adamın elinde 
bir tüfek bulunuyordu. İşte iki 
artist tam kucaklaştıkları esna -
da bu silah ateş aldı, ne ise ki 
güzel bir tesadüf eseri olarak 

kurşun genç yıldıza isabet et -
miyerek geçti, bu suretle büyük 

bir kaza vuku bulmamış oldu. 
Lew Ayres i.Se Jeanette Mac

donald ile birlikte çevirdiği 

Brodway Serenad'ın bir sah -
nesinde piyano çalıyordu. Fakat 

stüdyoda bütün yerler meşgul 

olduğundan filmin patinaj yapı
lan sahada yani buz üzerinde 

çevrilmesine karar verildi, sah

ne çevrilip bittiği zaman zavallı 

Lew Ayres'in ayakları üşümek 

ten donmaya yakın bir hal al -
mıştı. Sonradan ayaklarını ısı

tarak artistin ıztır_abının önüne 

geçtiler. İşte her gördüğümüz 

filmin bir sahnesinde artistler 
başlarından bunlara benzer kü
çük büyük kazalar geçirirler ki 
saymakla bitmez ve artik onlar 
için bütün bunlar o kadar ehem
miyetsiz telakki edilir ki bahsi 
bile edilmez. Görüyorsunuz ki 
sinema artistliği oldukça güç bir 
mesleütir. 

... • 

Küçük sinema haberlerı 
mar tabağında yemek kalmadığı ........ - ....................... ,,..,..,,..,..-...,.....,.. .......... ..,,. ~ 

nı gördü. Dönüp etrafında aran

dı. Komşu masalardan birinde 

bir tabak yemek gördü. Tabağı 

derhal kendi masasına aldı. Fi • 
lim çevrilmeye başladı ve güzel 

artist tabağından ilk lokmayı ağ 

zına götürdü. Bundan sonrasını 

sormayın. Zavallı yüzünü buruş· 

turup elile ağzını tutarak sofra • 

dan öyle bir fırladı ki Spencer 

Tracy buna kahkahalarla gül -

mekten kendini alamadı. Son -

radali mesele anlaşıldı. Yıldızın 

loomşu sofradan aldığı tabakta 

sahte yemek varmış. Meğerse 

stüdyoda figüranlara dağıtacak 

yemek kalmadığından diğer ma~ 

salara madeni yağ ile Fy-Tox 

karıştırılmış sahte yemekler da

ğıtmışlar. 

Yine başka türlü küçük bir 

kaza da Betti Davis.in başına. 

gelmi ti. Artist tarihi bir filim

de kraliçe Charlotte rolüne çık -

tığı esnada şahane elbisesi ilı 

* ;Küçük bir figüranın yü -
züne şansı güldü, iki senedenbe
ri küçük rollere çıkan Gby Wag 
ner isminde genç güzel bir kız, 
nihayet dikkati çekmiş, kendisi• 
ne iyi roller verilmiştir. 

Bu genç kız Teyzem, Dicta
teur filmlerinde baş kadın rolü
nü yapacaktır. * Bu üç meşhur artist ya - • 
kında Yedekçi filminde rol ala
caklardır: Michel ;M:organ, J ar 
an Gabris, Madelein Renand. 

Yedekçi filminde Jean Gab
ris bir tahlisiyeci olacak, Ma -
delein Renand karısı, Michel 
Morgan sevdiği kadın rolünü a
lacaktır. 

* Lilian Harvey Parise gel-
di. Artist yeni filmi Serenadı 

çevirmeye başlamıştır. Bu film· 
de Kongra eğleniyor. Cennet 
kuşu janrında olacaktır. Mevzu 
Schubort'un hayatıdır. Güzel 
müzik par~aları vardır. Lilian 
Harvey Serenad'ta gayet zarif, 
güzel elbiseler giymekte, birçok 
sahnelerde dansetmektedir. 
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Radyosu 
- DALGA UZUNLUC.U -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. ZO Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

12 Temmuz Çarşamba 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13: Memleket saat ayarı, 

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

seticümhur Bandosu - Şef: İh -
san Künçer) 1 - Meyerbeer -
Le prophete operasının marşı 

2 - Lincke - Mehtap (Vals). 
3 - Saint - Saens - Kahraman
lar marşı. 4 - Puccini - Mada
me But•terfly operasından fan -
tezi. 

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Mozartın 

iki uvertürü - Pl.) 
Saat 19.15: Türk müziği: (İn

ce saz faslı.) 
Saat 20: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15: Konuşma. 

Saat 20.30: Türk müziği: 1 -
Salahattin Pınar - Hüzzam şar
kı - Aşkınla sürünsem. 2 - Sa
liihattin Pınar - Hüzzam şarkı
Seviyordum onu. 3 - Faiz Ka
pancı - Hüzzam şarkı - Bük -
lüm büklüm sırma saçın. 4 -
Halk türküsü. Karanfil oylum 
oylum. 5 - Keman taksimi. 6 -
Cemil Bey - Muhayyer peşre
vi. 7 - Tamburi Ali Ef. - Mu • 
hayyer şarkı - Feryada ne ha -
cet. 8 - Arif Bey - Muhayyer 
şarkı - İltimas etmiye yare. 9-
Şevki Bey - Muhayyer şarkı
Hicran o~ sinem deler. 10 -

Muhayyer saz semaisi. 
Saat 21.10: Haftalık posta ku

tusu. 

Saat 21.25: Neşeli plilklar - R. 
Saat 21.3-0: Müzik (Saksofon so
loları - Nihad Esengin). 

Saat 22: Müzik (Küçük orkes
tra - Şef: ecib Aşkın) 1 - Wal
ther Schrader - Akşam üzeri 

(Hazin parça) 2 - GanglbeDger 
- Küçük flüt için konser par -
çası. 3 - Ganglberger - Küçük 

flüt için ıkonser parçası. 3 -
Ganglberger - Benim küçük 

teddi ayım (Saksofon parçası). 
4 - Fritz Recktenwald - Gri
zingde potpuri. 5 - Gerhard 
Winkler - Donna şikita - İs -
panyol uvertürü. 6 - Rich, Heu 
bel.'ger - Şarkta süitinden -
Rakseden kızlar. 7- Adolf Gru
now - Berlin Viyana valsi. 

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvililt, kambi -
yo - nukut borsası (fiyat). 

Sa11t 23.20; Müzik (Cazband
Pl.) 

Saat 23.56: - 24: Yarınki 
program. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam Şenyol 
Aile bahçesinde 

Bu Dava Böyle Bitti 
3 perde 

Mişel revüsü, Oto 
Keti varyetesi. Hans, Okulıta 

Telepati tecrübeleri 

* 
EGE TİYATROSU 

Nuri Genç Dur 
ve arkadaşarı 

12 temmuz çar
şamba günü 

akşamı 

Narıkapı Şefak 

sinemasında 

CELLAD KARA MU"TAFA 
Murad Şamil varyetesi 

Haliç sahillerinde bulu
nan ceset 

Dün akşam üzeri Haliç sahil
lerinde bir ceset bulunmuştur. 
Cesedin üzerinde hüviyetini tes
bite yarıyacak hiçbir alamet yok 
tur. Bunun birkaç gün evvel de· 
nizde kaybolan garson Faika a
it e>lduğu sanılmaktadır. 
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bir tarzda Öptü 
Yazan : Rahmi Yağız 

Gezintinin sebebi K 1 ı· · S S 1 8 B A R- B A RO S . . . . 0 e 1010 0 P0f 8fl ayramı Barbaros Kanuninin elini yaka.. 
Ebedı şefın gezmelen efkarı umu- 1 k ' t ı 

miyenin iztırabını teskin içindi Bu ha f ta kutlanacak ! ıyara şapır ı ı 
- 28 - ---

Müda1'i J:ıekim ekseri~etle 

yatta bulunan, o gün de (10 

temmuz pazar) ayni yerde mev 

cut olan göz hekimi Şakir Ah

met Ediz ebedi Şefi takiben da

ireye geldiler. Atatürk istirahat 

için yataklarına çekilirlerken on 

Iar da muayenelerine başladı -

!ar. O gece, Ebedi Şefin hararet 

dereceleri mütemadiyen yük • 
selmekle ve atlatıldığı zanne : 

dilen rahatsızlıklarının nüksü -

nü andıran arazla geçti. Hekim

ler gözlerini kırpmadan sabahı 

ettiler. 

ağıza yayılışı. bunu teyit eder 

mahiyette görülen Fransız mü
tehassısı profesör Fissingen'in 

celbi yeniden rahatsızlık zan
larına kuvvet vermiş, halk ara
sında endişeli konuşmalar mey
dana getirmişti. 

Bu haftad.an itibaren artık 

futbol karşılaşmaları yerine at
letik ve bilhassa su sporlarını 
doya doya seyretmeğe başlıyo -
ruz. Bu kabilden olmak üzere 
su sporları ajanlığının tertip et
tiği yüzmelerden başka Kuleli 
askeri lisesinin her sene büyük 

Kuleli lisesinde her sene ya
pılan su sporları bayramı spor 
alemimizde büyük bir alaka ile 
takip edilmektedir. Bu seneki 
deniz bayramının daha geniş 

miktasta yapılması için tertibat 
alınmaktadır. 

re bilecektir. 
Müsabakalann programlan : 
1 - Müsabakalara iştirak &

decek sporcuların teftişi, 

26 -

Fakat sabahla beraber hara

ret azalacak yerde yüksek bir 
derece göstermekte ısrar ediyor, 
Ebedi Şef çok rahatsız bulunu
)'orlardı. 

Bu vaziyet karşısında sıhhi 

tedbirleri tez'ife ve bir konsül -
tasyona Iazum gören hekimler 
bunu da yaptılar. Netice, yatta 
hakiki matem havası estiren bir 

mahiyette tecelli etti. Ebedi Şef 

(dondurmanın fazlaca alınması, 

belki de yatta hissetmeden ı·üz
gann zayıf ve nekahet devresi 

geçirir vaziyette bulunan bün
yerlerine dokunması sebebile si
rozla müterafık bir zatürree baş 
!angıcı arazı gösteriyorlardı. 

Hekimler müdavata başladı -

!ar. Bu seferki tıbbi ve seri mü

dahale zatürree başlangıcını ön
lemek için yapılıyordu. Hekim

.erin devamlı mesaisi, birbirini 

müteakip yapılan konsültasyon

lar tesirini göstermekle beraber 
Ebedi Şef yataklarında hastalı -
tın ateşli seyrine vücultlannı 

.erkederek gözlerini yumdular. 

1u hal günlerce devam etti. 

Zatürreenin tefrih devresi, 

ilk sekiz günlük müddet bu 

şekilde, komalar, fiyevrili kriz -

!er ve hekimlerin çalışmalarile 

geçti. 

Atatürkün 10 temmuz günü 

motörle yaptıkları gezintilerinin ' 

sebebi neydi? Bunun cevabını 

vermek için tefrikamızm baş ta 

rafına göz çevirmek icap eder. 

Ebedi Şefin daha bir yıl evvel 

deniz banyosunu terkettikleri, 

Floryadaki deniz köşküne git -
mekten ziyade zamanlarını Dol 

mabahçede geçirmeleri, Siroz 

hastalığına musap olduklarının 

teşhisi sıralarında Atatürkün ra 

hatsızlığı halkın kulağına var -

mış. fakat bunun geçeceği ümit 

edilerek şayia halindeki bu ha

ber halkı telaşa dü~ürecek dere

ceyi bulmamıştı. 

Yat gelip de Atatürkün ora

ya naklettikleri zamana kadar, 
arada sırada gerek otomobille 
şehir dahilinde yaptıkları tenez

zühler, gerekse Dolmabahçede 

Vekillerle sefirlerin ve diğer ec 

nebi misafirlerin Ebedi Şef ta -

rafından kabul edilişi bu şayia

ları bertaraf etmiştL 

Yata nakledildikten sonra ilk 

zamanlar yapılan deniz gezinti
leri ve bunların üçüncüsünü teş 
kil eden, ilk krizden bir evvelki 

gün yapılan Erdek seyahati ra
hatsızlık şayialarını büsbütün 
yalanlamıştı . 

Fakat Erdekten avdette baş
lıyan kriz, Savaronanın o gün 
Büyükadada, Yorgu!u önünde 
10 saat tevakkufu, sonra yatın 

Dolmabahııe önüne gelerek şa
mandıraya bağlanması, Ebedi 
Şe!in yeni bir rahatsızlık krizi 
geçiı·dikleri şayiasının ağızdan 

Yine bu arada - evvelce yazdı

ğım veçhile - Atatürk ilk krizi 

savuşturdukları günlerde esk.i 
Başvekil Celal Bayara verdikle
ri direktifte bu rahatsızlığın 

matbuata aksettirilmemesi, ge -

çici bir hastalık, ufak bir kriz 
için milleti endişeye sevketme -
mek, halkı üzmemek için ihti -
yar ettikleri bir tedbir şeklinde 
telakki edilir. 

(Arkası var) 

* 
Onu ben de 

• 
sevıyorum 

(Baştarafı 4 ncü sayfada) 
Dudaklarına inanamıyordu. 

İffet, acı bir sesle devam et
ti: 

- Yenımda yaşadı. Fakat, 
hiçbir vakit benim olmadı. Kal
binin her çarpışı bir başka ka
dın içindi. Kıskançlıktan, üzün
tüden eridim, mahvoldum. Göz
lerini ebediyen yumarken, du -
dakalrından dökülen son kelime 
gen esenin ismin oldu. 

Nerminin gözlerinden yuvar -
!anan iki damla yaş, yanakların
dan süzüldü. İçini çekti. Çayla
rı doldurdu. İnce kesilmiş fran
cala dilimlerinin üzerine tere -
yağı sürdü. K üçük, süslü tabak 
!ar içinde taze peynir, yeşil zey 
tin, çlşitli reçeller getirdi. 

- Kusura bakma İffet. Ben, 
akşam yemeklerne bu ·şekilde 
alıştım. 

Ne yapıyordu. Ne söylüyor
du. Farkında bile değildi. Ba -
şında tatlı bir dönme vardı. 

Duvardaki asma saat on biri 
çaldı. 

İffet. ayağa kalktı. Mantosu
nu giydi. Şapkasını başına ge
çirdi. Boğazına yün atkısını do
ladı. Bakışları sıcak odanın her 
köşesini hasretle dolaştı . Burada 
kalmak istiyor, fakat bunu tek
life cesaret edemiyordu. Dışa • 
nda hala devam eden fırtına • 
nm korkunç ışıkları işitiliyor • 

du. 
Nermin sordu: 
_ Şimdi nereye gideceksin? 
- Bilmiyorum. Gidecek, sı-

ğınacak hiçbir yerim ve hiçbir 
kimsem yok ... 

Nermin kendi kendisiyle mü 
cadele ediyordu. Bu kadına, bir 
insanın yapabileceği en büyük 
feillarlıkları yapmışty. Daha 
ne yapabilirdi? Nefretle. kinle 
yüzüne bakıyordu. Birden kal
bine bir acımak duygusu ya
yıldı. Bu kadın ne olacaktı? Sü
rünecek, belki de; bu gece so -
kaklarda donacaktı. Gözlerini 
indirdi. Yavaşça mırıldkındı: 

- Kal burada, İffet . Zaten 
ben de yalnızım. Birlikte yaşa
rız. 

İffet, kendini tutamadı. Gör 
düğü nihayetsiz iyiliklere karş ı, 

saadetini çaldığı bu asil r uhlu 
kızın hıçkırarak ellerine kapan
dı ... 

Mesken bedellerini alamı. 
yan muallimler 

Mesken bedellerini alamıyan 
i!kmektep muallimlerile vali ve 
belediye reisi Lütfi Kırdar ala
kadar olmaktadır. Münakale su· 
retile tahsisatı temin edilecek ve 
müterakim kıdem zamları veri
lecektir. 

16 Temmuz pazar günü yapı-

Bu hafta beıincı su sporları bayramını kutlulayacak 
Kuleliler bir merasim gününde 

bir muvafafkiyetle idare ettiği 

su sporlarının bayramının be
şinci yılı Çengelköyündeki lise
lerinin önündeki Koyda büyük 
bir bayramla kutlulanıyor. Ku
leli askeri lisesinin futbolda gös 
terdiği büyük muvaftlıkiyetten 

sonra diğer sporlarda da büyük 
hamlelerle ilerlediğini görere'< 
vatan müdafaası için şimdiden 
hazırlanan istikbalin subayları -
nı takdir etmekteyiz. 

Kuleli lisesinin beşinci su 
Spor !arı bayramı hakkındaki teb 
!iğini aşağıya dercediyoruz: 

Okullarımız arasında özlü bir 
hpor varlığı yaratmağa muvaf
fak olan Askeri liselerimizin her 
sene kara sporları kadar su spor 
!arına da ehemmiyet vererek 

muvaffakiyetle çalıştıkları ma -
!ı1mdur. 

lacak büyük bayramda bulun
mak üzere beden terbiyesi genel 
direktörü Tümgeneral Cemil Ta 
ner Askeri liseleri müfettiş Al -
bay Adil de şehrimize gelecek
tir. 

Beynelmilel nizamlara uygun 
bir şekilde ilk defa yapılan 10 
metrelik atlama kulesinin resmi 
küşadını da general Taner ya -
pacaktır. 

Bu büyük bayram bütün bü
yüklerimiz ve gençlik Kulei li
sesi tarafından davet edilmekte
dir. Davetiye yoktur . 

Yurdun bu tunç renkli genç
lerini görüp alkışlamak için her 
kes serbestçe bayram yerine gi-

2 - İstiklal marşı, 
3 - Liseler müfettişi tara.fın 

dan söylev, 
4 - Geçit resmi, 
5 - Bayrak yarışları (6X50, 

sxıoo, serbest, 6Xl00, 6X200 
kurbağlama 6X50. 6X100, sır -
tüstü, 

Suda ördek ve yumurta ya -
rışları: 

6 - Kurtarma yüzmesinden: 
Su altında mesafe alma, su 

altından dalarak tabak toplama 
su içinde boğuşma, boğulanları 
kurtarma, baldilbot yarışları 

7 - EIÔise ile atlama, su i
çinde soyunma (elbiseli) mu -
kavemet yarışı seferi teçhizatla 
atlama ve yüzmeler. 

8 - Sutopu müsabakaları: 
9 - Şarpi yarışları 

10 - Mükafat tevzii. 

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fen er bahçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

k u v v e t l e n si n ve 
yenilmesin ? 

Sporcu kıırllerlmlzln vıırıı

cııklıırl cııvııplıırı ıııraııllıı 

dercııdııcııilz 

Beynelmilel atletizm müsaba
kaları bu pazar yapılacak 

Atletizm fe -

derasyonu ve 

mütehassıs! ı ğ l 

tarafından ha

zır !anan 16 tem 
'muz Beynelmi

lel müsabaka -
!arı bu pazar 
günü saat 16 

dan itibaren Fe 
nerbahçe sta -

dında yapıla -
caktır. Bunun 
için hazırlıklar 

ikmal edilmek 
üzeredir. 

Müsabakala • 
ra Yunan, Ro • 

men, Mısır ve 
Türk atletleri 
iştirak edecek • 

!erdir. 
Yapılan prog 

rama göre mü
sabakaların en 

Bu hafta yapılacak Beynelmilel atletizm 
müsabakalarına girecek atletlerimiz bir 

idman esnasında 

heyecanlısının 5000 ve 800 met
re düz koşular olacağı tahmin 
edilmektedir. 

5000 metre için gelecek Yu
nan atletleri içindeki Ragazos 
Balkan şampiyonudur. Bunun 

rakibi olarak da Riz~ Maksutla 
Romen şampiyonu Gristea var
dır. 

Ragazos atletler:mizin Mışı • 

ra yaptığı seyahatte Riza Mak
sudu geçmişti. Bakalım bu sefer 
nasıl bir boy ölçüşmesi olacak! 

Romen şampi;·onu ise çok tec 

rübeli ve eski bir koşucudur. 
Fransada müteaddit müsabaka

larda mühim dereceler yapmış -
tır. 

800 metre için Balkanların en 
iyi koşucusu Strakos ve Romen 
Nenes gelmektedir. Uzun atlama 

da Yunanlı Lambrakis ile bizim 

genç atletimiz Muzaffer karşı -
!aşacaktır. Her iki atlet de dere 

celerile birbirine rakiptir. Yal
nız Muzaffer rakibinden çok tec 
rübesiz bulunmaktadır. 

400 metreye Yunanlı Strakos 

Romen N enes ve Türk Gören 

iştirak edecektir. Bu koşunun 

fevkalade enteresan olacağı ka

naatindeyiz. 

Gülle ve disk için kuvvetli 

Balkanlılara karşı bizim atlet -
!erden İrfan, Veysi, Ateş İbra -
him, ve Arad şanslarını deneye
rek derece yapmağa çalışacak -
!ardır. 

- - -oO>O-- -

G. Saray- O. Spor 
iki maç yapacak 

Ankara (Hususi) - Galatasa
rayla Demirspordan hangisinin 
milli küme şampiyonluğuna hak 
kazandığı hakkında tetkik yap -
mak üzere toplanan heyet, bu iki 

takımın, biri 23 temmuzda Fe 
ner stadında, biri de 30 temmuz
da Ankara 19 Mayıs stadında iki 
maç yapmalarına karar vermiş

tir. 

Beden Terbiyesi 16 Temmuz 
atletizm müsabakaları tertip he
yetinden: 

16 Temmuz günü yapılacak o 
lan nEternasyonal atletizm mü
sabakaları programına sırık at
lama ve cirit atma alınmış oldu
ğundan aşağıdaki atleterin bu 
tariyte saat 15 te Fener stadın -
da bulunmaları rica olunur. 

Sırık atlama: Muhittin, Sudi, 
Şerif, Viçaropulos. 

Cirit atma: Melih, Şerif, Ali, 
· Varak, Kemal, İhsan, Rasim. 

Bu, onun sağ oldukça yapa -
rnıyacağı, ne kadar niyet etse be 
ceremiyeceği bir şeydi. Kayma
kamın ısrarla tekrarlamasına 

rağmen Barbaros buna yanaş -
mak istememiş, fakat itiraz da 
etmemişti. Kaymakama verdiği 

cevap şu oldu: 
- Tasalanma paşa karında -

şım. Biz adaba, erkana riayette 
kusur etmeyiz! 

Sonra, kapı önünde reislerin 
silahlarını almak ta güç bir me
sele olmuştu. Saraya silahla gir
mek bostancılardan başkasına 
yasak edilen keyfiyetlerdendl. 
Halbuki silahlarından ayrılmak, 
palalarını bırakmak sağlıkların

da hatırlarına getlrmiyen gemi 
reisleri, Barbarosun kılıcını baş
ağaya teslim etmesine rağmen 

buna yanaşmak istemiyorlar: 
- Ne demek? Yiğitin silahı e 

!inden alınır mı? Yoksa bize i -
çerde bir kahpelik mi edilecek! 

Diyorlar. 
- Biz, planımızı, kuburumuzu 

vermeyiz!. Yoksa hünkarı gör -
mekten de vaz geçer, döner, gel
diğimiz yere gideriz. 

Sözlerile silfilılarını verme -
mekte ısrar ediyorlardı . Reisler 
Barbarosun da sadaret kayma -
kamına ve bostancı başıya yar 
dım ederek nasihat vermesile ve 
bin güçlükle silahlarını bırak -
mağa razı oldular. 

Barbaros huzura girince Ka -
nuni iltifat etti: 

- Hoş gelmişsin derya kap -
tanı .. Seni huzurumuza kabul et
mek çoktandır muradı hümayu
numuzdu .. 

Barbaros reislerile beraber 
padişaha doğru yürüdü, ve tıpkı 
bir yıl evvel Muhittin Reisin 
yaptığı gibi padişahın elini ya -
kaladı, kendine doğru çekti, ağ
zına götürdü, şapırtılı bir tarzda 
öptü, ilave etti: 

- Tanrım sana zeval felaketi 
tattırmasın .. ben de senin kapı -
na çırağ olmak niyetile yıllardır 
İstanbul sularını gözlerdim. 

Bu cevap kaymakam paşa ile 
kubbe vezirlerini hayretten don 
durdu. Fakat yiğit Barbaros ora
lı bile değildi. O, baştarda senin 
kumanda köprüsünde misafir a
ğırlarken aldığı tavrı muhafaza 

ediyor, ışin tuhafı padişah bu 
kinuşma tarzından çok memnun 
görünüyordu. Kanuni devam et
ti: 

- Berhudar ol kaptanım. Bu 
yanın sıra huzurumuzda yer a
lan yiğitler kimlerdir?. 

Barbaros, maiyyet kaptanla -
rını parişaha isimlerile tanıttı: 

- Siz başta duran eğri kü!Ah
lı derya kaptanlarından Kemal 
Reisin yeğeni Muhittin reistir. 
Acar levent, yabuz kaptandır. 

Onun yanındaki kabalık kollusu 

da meşhur Sinan reis. Daha öte
ki, şu kızıl çakşırlı Akdenizin 
sayılı fırtınalarından Seydi Ali 
kaptandır. Öbür başta durana 
adla sanla deryalar delisi Murat 
kaptan derler. Bir başına Vene
dik donanmasına karşı kor ali -
mallaa .. 

Hünkarın dudaklarında beli -
ren bir tebessüm, bu takdim me 
rasiminden hoşlandığına de!Hdi, 
Barbaros devam etti: 

- Şu geniş omuzlu koca kap -
tanı görüyor musun? Saadetlıi 

padişahım donanmamın vuruş -
malarda yüzünü ağartan Salih 
reis işte odur. 

Tıpkı Akdenize benzer. Sakin 
durur. Amma savaş narasını duy 
du mu, palasına asıldıktan sonra 
onu ölüm bile durduramaz. 

Salih Reis, çok sevdiği kapta
nın bu öşüşünden utandı. Sert 
çizki yüzünde bir kırmızılık be
J:rdi. Barbaros devam etti: 

Şu, birbirine sokulup duran 
yiğitler dayılar ocağının geçkin 
bahadırlarından Kara Ali ile Ci
van Mehmettir. Kop yiğit kişi -
!erdir. O civan Mehmedin topu
nu çevirdiği gemi, kalyon olsun, 
baştarda olsun iki güllede mut -
laka denlzin dibini bulur. 

Barbarosun takdimi burada 
nihayet bulmuştu. Koca kapta -
nın birdenbire yüzünde yeis çiz
gileri, üzüntü ifadesi belirdiğini 
gören hünkar bu değişmeye ma
na veremedi sordu: 

- Hepsi bu kadar yiğitlerin? 
Barbaros hüzünle buruşan yü

züne eski ifaeyi \'ermeğe çalı -
şırken gözlerinde parlayıp sö -
nen bir kin alevinin izleri belir
di, Hünkara mukabele etti: 

(Arkası var) 
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TEKNİK KÖŞE 
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!ileri sırasile gazıgoruz ıragı nası ye ışhre ım 
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R·SıERteıçeş 
Türk Hava Kurumu piyanko

su yirmi yedinci tertip üçüncü 
keşidedc kaı.ananarı aşağıda bu
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6312 
6312 
8203 
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6856 
6918 
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En kestirme çare öğleden evvel ders, ö 1 

· leden sonra fabrikada staj usulünü tak 
edecek mektep açılmalıdır lacaksınız: 
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796 166-
6146 7694 
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2538 2703 

Ki I• f d t 95ATl9A FA1Te 
ara po ıs tara ın an tarassu ~ ~ i ~ l~ı :'! ~: ~ ! 

edildiğini anlayınca trene atladı tV--,c\fi • rıTı> e LIE c 

Çeviren: lskender F. Sertelli U. __ ŞJ I /K • M • :s lAl.B.) 
R E DT t ıFes lEi F ı ı R 

3000 lira kazanlar 

1661 23128 
1000 lira kazanan 

3184 3416 
4160 4341 
5020 5079 
689 195 

7146 
6855 
8494 
9701 
3653 
449 
5092 
258 

3690 
4653 
5097 
360 

4051 
• San'at mektepleri kafi mik • j 

5oo7 tarda usta işçi yetiştiremiyor mu 
518l ki çıraklar üzerinde bu kadar du-
520 ruluyor suali karşısında kalınabi 

1147 lir. Vakıa san'at mekteplerimiz
~94o den ist:dadlı ciddi ehil gençler 

mezun oluyorlar. Ancak bu genç
ler eksik olan tecrübelerini iş ma 

işin bir başlangıcı olarak tel. 
edilebilir ise de bu saha<la ta 
bir adım atılmıştır denilemez. ---

- Polis haf iyesi 
Cak'm (Tarassut 
aleti) hakkında bir 
fikrin var mı? 

_Evet. Yeni icat 
ettiği bir aletUr 
bu. Hiç kimseden 
korkmam amma.. 
yalnız onun ile • 
tinden çok korka
rım. 

.Klara bu konut 
mayı duyunca ür
perdi. 

Derhal başını i · 
çeriye çekti. 

Şaför hayretle) 
Klaranın yüzüne 
baktı: 

- Ne oldunuz, 
Mıs? 

- Hiç bir teY \ 
yok. Senden §Ü'P • 
he1eniyorum. Po • 
lis seni aramış ol- ' 
masın? ... 

- Nereden ge1di 
bu şuphe size? .. 

Bir hissi kablel· 
vuku .. kazanın kah 
ramanı olarai po
lis seni an!amaz 
mı? 

- Belki arar. Fa 
kat, donerken pla. 
ltamı içer ye al -
ınıştım. Po ı n u 
cnaramı not ede -
mem4tir. 

Klora, yanafının .al tarafına aiyalt bir 
ben yaptı •• Makyajla yıi.aiinıi Jetiıtirdi 

Klaranın rengı sapsarı ol • 
muştu. 

Bahçede konuşan Bobi -
nın bilmıyerek verdigı mah-

mat Klara'yı düşündürdü ve bir 
den ayağa kalkarak: 

- Ben bu gece ~orka ıne

ceğirn, dedi, yarın tekrar gehrim 1 
buraya. 

Şoror hayretını gizliyemedı: 

- Aman Mis! Gece yansı Nev
yorka ınip ne yapacaksınız? Ha
niya beni Arjantine götürecek -
lıniz? 

- -.Sözumde duruyorum. Yıne 
gotureceğım .. yarın gelırirn. Mü
hım b:r işim vardı .. unutmuşum. 
Bu işi bu gece mutlaka görmel -
yim. 

Klara kalktı .. 
Çarçabuk giyindi.. 
Aynanın önünde saçlarını şap 

ka ını düzeltti 

- İstaS) on yakın mı buraya? 

- Ev et . şuracıkta. Lokoma -
tıf seslermı du) muyor musu -
nuz? 

- Öyle ıse hayd. bana ıstas -

yonun ;)olunu goster. 

Klara odadan çıktı .. 

Ev sahıbıne bır mıktar bahşiş 
verdi: 

- Odamı kimseye kiralama. 1 
Yarın tekrar dönec:eğim, e mi? 

Ev sahibı birdenbre şaşırdı: ı 
- Bu vakit ınsanı kovsalar gıt-

mez.. gece yarısı oldu. Sa'bahle
yın yola çıksanız olmaz mı? 

- Hayır .. çok acele işim var. 

Y ann yine görüşürüz. 

Kadın hayretle arkasından 

baktı. 

Ve kendı kendıne mırıldandı: 

- Ne tuhaf kadın ... 

Şofor önde, Klara arkada bah
çeye çıktılar. 

Klara yolun ustunde bırden -

bıre durdu: 

- Saat kaç ş mdı acaba?_ 
- Tamam on b r. 

-- Tren kaçta? .• 

- On beş dakıka sonra. Maa-
mafih trenler sabaha kadar isler. 

Gece yarısından sonra her ya -

rım saatte b r hareket eder. 

- Pekala. Sana bir iş ha\ ale 
etsem, kımse)I e sezdırmeden ya
par mısın? 

- Emredınız Mis. Açıkgoz bır 
pol s hafı;: esı gıbı her dıledıgıni
zi yaparım .. 

- O halde benı dinle: Ben 
şımdı trene bın.p Nevyorkii dö 
neceğım. Sen, benim arkamdan 
koy gazınosuna gıt . Bobı) i bul 
ve yavaşça onun kulagma şu ad
resi ver. 

Klara şoföre .. Q}d Cıty• de 77 
numarada (3) uncü daırede ya-

rın Bobiy oğle vaktı tam aat 

12 de bekhı ecegını soyledi. 

Şoför bırdenbıre duralodı: 

- Bobı sızı orada bulabılir 

mı? . 
- EYet Ayn aatte kendısini J 

orada bekhyeceğım. 

- Onun yapacagı ışı ben ~a -
pamaz mıyım Mıs? 

- Sana başka bır vazıfe hazır- 1 

]adım. Yarın ak am donunce gö

ruştlriız. 

Ve cebınden beş dolar çıkara

rak şofore uzattı: 

- Bunu Bobl) e \er belk pa
rası yoktur. 

- Çok ısı dü~undunuz M.s! 
Bobi altı aydır Jşsızdır Kahve 

parasını bıle bulamıyor. 

Şoför, Klaraya ıstasyonun yo-

lunu gösterdı ve ayrıldı. 

Tren duduğuniı işıtınce ıstas

yona dogru koımata b&§ladı. 
Şofor de doğruca gazinoya git

mışti 

* 
Klara trene bındi .. 

Birincı mevkı vagonlardan bi

nnde .. çizmeli bır tek rnU§terisi 

ilan bir kompartımana gırdi .. 

pencerenin önüne oturdu. 

Klara soğuk kanlılıgmı muha

faza ediyordu. 

Tren koy istasyonundan ha • 
reket edınceye kadar karşısın : 
daki aaamın yüzüne bakmadı. 

(Arasa yar) 
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- Soldan sağa -

1 - Hafid - Bir sebze. 
2 - Tevbih - Emanetler. 

3 - Futbolde bir hattın ve üç 
oyuncunun ismi - Elemli 

Bir nota. 

4 - İnmekten emir - Eserler -

Ruk. 

30164 30559 33937 34441 35082 8647 8739 8857 9070 9194 

35811 361.90 36.529 36202 37594 99689871 9710 9712 9772 9826 
10456 10474 10492 10583 

38975 10640 10686 10786 10718 10799 
20079 20182 20827 21900 23344 10811 10907 11040 ll527 11622 
23958 24331 26929 27Q07 27120 11902 12486 12756 12900 13188 
27387 27546 28076 28116 28188 13208 13262 13264 13300 13414 
28335 28994 l 476 728 13727 13884 13978 13990 13163 
1171 2541 7361 7739 9095 14276 14436 14531 140700 14923 

10850 10983 11380 11636 13235 15162 15251 15306 15778 15856 
5 - Bir hayvan - Sergüzeşt. 14154 14551 14568 17327 18963 16458 16459 17190 17341 17419 
6 - Kıymetli bir taş - Ameri- 19183 19415 1743 517488 17636 18113 18144 

ka devesi. 50 lira kazananlar 18342 ısa52 18400 18504 18632 
7 - Binalar - Rabıt edatı. 18637 18716 19109 19454 19483 
8 - İstasyon - Eski mülki tak- 38350 38565 38847 3938~6617 3938934900 19662 19719 19757 19809 18891 

39302 39200 39218 ~ 
simatta vılayetin küçüğü- 39398 39440 39455 39955 32867 19912 19961 20161 20213 20374 
Uzaklık nidası. · 

32960 33585 33813 33818 34-020 20480 20491 20598 20686 221111 9 - Ezmekten emir - Hazmın 

vuku bulduğu yer - Gu -
bar. 

10 - Emzikli kadın - Su taşı -
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Tasdik nidası. 22098 22452 22831 22452 22831 30807 81063 31216 31271 31376 
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gelmesi şarttır. Yoksa ehil ol -
mıyan ustalarla çalışan bu genç
ler bildiklerini dahi kaybedecek 
mertebeye düşeb:Iirler. Bundan 
başka san'at mektebi mezunu 
gençler girdikleri iş yerlerin -
de tecrübe kazanmakla bera -
ber etraflarında da kendi bilgi -
lerinden ist:fade edebilecek bir 
işçi kütesi isterler. Bu kütleyi 

bulamazlarsa netice yine ayni o
lur yani inkişaf edemezler. 

Şu halde bu kütleyi yetiştir -
mek lazımdır. Bunun için de ye

gane çare işçinin nüvesini teşkil 
eden çırağın iyi teşkilatlandırıl
mış ve ehil eller tarafından ida
re .edilen kursdan geçirilmesi 
daha doğrusu mektep görmesi 
lazımdır. 

İşçi adedi yüzü mütecaviz iş 
yerlerinde açılacak kurslar bu 

Bir gencimizin 
uıuvaffakiyeti 

--ı Bir müddet 
evvel İstanbul
da Sen Mişel 

Fransız lisesini 
birincilıkle bi -
tirerek yeniden 
Galatasaray 1"
sesınde olgun -
luk imtihanını 

verdikten son -
ra hükumet ta
rafından iktı -

sat tahsıli içın Fransaya gönde
rilmiş olan Necdet Otmar Pa
riste tahsilini büyuk bir muvai
fakiyetle dkmal etmiştır. 

Bulunduğu fakültede tema
yüz eden Necdetın memleketi -
mizde iktısadi sahalarda da miı
fit bir uzuv olacağına şüphe yok 
tur. 
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olmayan - At yavrusu. 

IO - Vapurlarda yatılan hususi 

yer - l sıkmak. 

11 - Elen hukiimetının merke

z - Göz. 

Şehir pi An n .n tafsilat 
pi Anları 

• • 

iki mıntakaga ayrılan Mardin 
zirai bakımdan çok ileridir 
Mardın vılayetı zırai bakım

dan çöl ve dag adiyle ıkiye ay

rılır. Çöl mınta-kasını teşkil ey-

liyen yukarı Mezepetampa ga -

yet münbit ve mahsuldar top -

raklara malık olup :her nevi hu

bubat büyük bir bereketle y~ 

tişir. Dağlık kısımda bağcılık, 

bademcılik 'e davarcılık ileri. 

gitmiştir. 

j 223.816 kıl ve 147.468 tıftik keçı, 

1500 deve, 143 manda, 6441 at 
ve kısrak, 3729 katır, 28569 eşek, 
ve 56.055 sığır sayılmıştır. 928 
de Mardin şehrinde ZD'aat Ve
kaletince bir serom müessesesi 
inşa olunmuştur. 

r;·~·;:;;:·;-ı 
Galata Gençler Birliğinden: 

Ortaköy Hastaları Teda\ i 

Rofe Hulim Cemiyetinden : 
(Umumi İetimaa Davet) 

3512 numaralı yeni Cemiyet
ler kanunu hükmune tevfikan 
cemiyetimizin mena!ıi noktai 
nazarından önumuzdeki 16 tem
muz 939 pazar guniı saat 2.30 da 
Ortaköyde tramvay caddesı 40 

sayılı binada Musevi Cemaati -

nın ıdaresinde umumi bir ıçti

ma aktedıleceğınden azanın be-

1 
hemehal teşrifleri r~a olunur. 

Müzakere edilecek mevad: 

1 - Heyeti ıdarenin istilası 1 
2 - Ana nizamnamemizin ta-

dil ve kabulü, 

3 - Mali ve ıdari raporların 
tetkiki, 

4 - Yeni heyeti idarenin :in
tihabı. 

Çünkü: İki yazımda da bah 
settiği 1 gibi mesai haricinde v 
pılacak olan bu kursların öğr 
ticileri çırağın çalıştığı mües'" 
senin yorulmuş ve kafa 1 
fabrikanın günlüll işlerile m 
gul bulunan memurları oldukg 
bu kurslaıdan büyük faidel 
beklenemez. 

En kestirme ve esaslı çare 
rak olarak çalışan ilk mckte 
tahsilini bitirmiş çocuklann ke 
sif olarak bulunduklan şehirleı 
de öğledes evvel ders ve öğle 

den sonra fabrikada staj usulü 
nü takip ederek üç sınıflı bire 
çırak mektebi açılmasıdır. 

Makine Muhendi 
C. B. 

Tashih ve itizar: Dünkü nüs 
hamızda çıkan •Yine çırak» ba 
lıldı yazının ilk cümlesı ·İş kan 
nunun koyduğu bir usule gör 
yakında, işçi tutarı yüzu müte 
caviz olan iş yerlerinde çıra 

kurslan açılacaktır.> olacakken 
buradaki cÇırak> kermesi te.t 
tip ve tashih sehvi olarak chay 
van> şeklinde çıkmıştır. Bu ke 
limeyi tashih eder, karılerimiz • 
den özür dileriz. 

Fotoğraf tahli ileri 
43: (Üskü 

darda Husn 

Ertek) (Tez) i 
rekli, çekinge 
tiplerden) Ce 
mıyetten u al 

ya ·amak tema 

yiılundedir. Dı 

ima hazin V4 

diışüncelidır 

menfaatinı d · 

şunmez. Fazı 

Hüsnü Ertek çekingend r. G 
\ ezelikten hoşlanmaz. Uysalhğl 

bir kusur olarak zikredılebilir, 

Hafızası kuvvetlıdır. ~naat .. 
kardır. 

-44-
44: Bay Yaşar 

(Ketum ve inat
çı tiplerden) Ha 
f ızası kuvvetı:

dir. Nefsine ıti
madı vardır. Bi
raz müvesvis -
tir. Herkese gü
venmez. ilş.ıe -

rinde intizamı 

sever. Sürati in 
tıkal sahibıdir. 

Uzagı görüşle - Bay Yaşar 
rinde ekseriya isabet vardır. 
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45. Bay Nedi 

Altm (~a 

ve mücadel~ 

tiplerden) TaH 
lil Ye muhake 

me kudretine 
biplir. Zeka 
süratle ınkiş 

etmektedir. 
Mitşfiktir. D 

)arına ltima 

Şehırcılik mütehassısı Prost 

Nazım·- planın tafsilatı planla

rına ziyadesıle ehemmiyet ver

mektedir. Mimar ve mühendis

lerimiz Prostun yanında çalış -

mak suretile şehir i§lerine vu

kuf peyda etmektedir. Prost bir 

taraftan Türk mımar ve müte

hassıslarını yetiştirirken diğer 

taraftan nazım planın tafsilat 

planlarını Fransız mütehassıs • 

rına yaptırmağa karar vermiş

tir. 

931 de vüc=ude getirilen nümu 

ne fıtianlığından beklenen isti

fade ahnmışiır. Çekirge, fare, 

domuz mücadeleleri memnuni • 

yetbahş neticeler vermiştir. 

Birliğimizin yıllık kongresi 

20/7/939 perşembe günü saat 21 

de Galatada Arapcami Buğulu 

sokak 15 No. Birlik kurağında 

yapılacağından bütün üyeleri • 

mizin gelmelerini önemle dile -

riz. 

imabul Asliye Vçüncii Hu· Bay Nedim 
vaııdır. Her 201 

Alem ı.ı-ıu yenme 

Beediye Prostun bu teklifine 

muvafakat ve Jan ve M. Şerir 

adında iki Fransız şehir müte

hassısı angaje etmiştir. 

Ayrıca, Fransadan köprü ve 

yol mütehassısları getırılıecek

tir. 

Vilayet dahilinde belli başlı 

bir orman yoktur. Daha ziyade 

koru ve fidanlıklara rastlanır. 

Yalnız Savur mıntakasında ve 

327 hektarlık toprak üzerinde 

büyük bil' kavak ormanı mev .. 

cuttur. 

Tek ve çift tırnaklı hayvanat 

vanhr. Vilayette 231.96'1 koyun, 

Ruzname: 

A - Cemiyetler kanununa gö 

re nfaamnamenin değiştirilme

si. 
B - Yeni "dare heyeti inti • 

ha'bı. 

kuk Mcıhkemuinden: 

Hüseyin Avni Can tarafından 
Üsküdarda İcad?yede Maarif so
kak 74 No. lu dosyası ile açılan 
boşanma davasının muayyen o
lan 'J:J./6/939 tarihli celsesınde, 
yapılan ilanen tebligata rağmen 
müddealeyh Haticenin bizzat ve 
ya bilvekale mehkemede hazır 

bulunmadığı cihetle müddea -
leyha hakkında gıyap kararının 
beş gün zarfında ılanına ve tah
kikat günü olmak üzne 1ayin e-

ğe çalı§ır. 

dilen 21/9/939 perşembe saat 14 

de mahkemeye gelmed ği veya 

bir vekil göndermediği .takdirde 

gıyabında tahkikata devam olu

narak bir daha mahkemeye ka

bul olunmıyacagı ve bır nüsha 

gıyap kararının da dıvanhaneye 

ilsak edilmiş olduğu tebhğ ma
kamına kaim olmalr: üzere key-
fıyet teblii olunur. (19159) 
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Dağlar Kralının hakiki hayat 
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Her cild, bir değildir. Ustura 

M h bb b l veya jiletle tıraş olanlar, sakal • u a et aş amıştı !arının sertliğine ve ciltlerinin 
yumuşaklık derecesine dikkat 

Çakıcı, hocaya sordu: Bu eldiven
lerle namaz kılmak caiz midir ? 

\ 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

29 -
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Yaveranı hazreti şehriyariden 
Miralay Refik Bey Kamil paşa -
nın elinden kurtuluyordu. Çün -
kü re'sen Mabeynden tayin ed!J
mişti. Bahusus vaztfesi Kamil pa 
şayı tarassuttu. İşte bu refik be
yin Kamil paşa zade ile münase
beti aşikar olan Çakıcı Mehmedi 
Çamlıcalı Hüseyin yediyle bir 
dolaba düşürmesi ihtimali kuv -
vetli idi. 

Çakıcı Mehmet ihtimal bunu 
bildiği için ve yine muhtemeldir 
ki Kamil paşa zade Sait paşa ta
rafından ikaz edildiği için yeni -
den dağa çıkmak kararını ver -
miştlr. 

Çakıcı çetesi ilerlerken Çakı· 
cı Mehmet efe (yadimazi) ile 
meşguldli. Maiyet iefradına bir
çok defalar tekrar ettiğine göre 
bir daha şekavet yapmak niye • 
tinde bulunmıyordu. Yolda yü -
rürken Hacı Mustafaya döndü: 

- Bak Hacı, dedi, şimdi ister· 
sek artık Yenipazara bile gide -
meyiz. 

Filhakika Çakıcı Mehmet Mad 
ran dağından indikten sonra Ye
nipazara gihnişti. Bu gidişten ev 
yelce de bir nebze bahsetmiştik. 
Fakat şimdi sırası geldiği için bu 
ziyareti etraıfiyle arzedeceğiz. 

Çakıcı çetesi Yenipazara gir -
dikten ve hayvanlarını takip 
m lifrezesi efradına vererek on -
!ara seyislik ettirdikten sonra 
kahvelere dağılmıştı. Çakıcı efe 

Dimitrinin tuttuğu han kahve -
sinde oturmuştu. Hacı Mustafa 
nargile içiyordu. Han müsteciri ı 

Dimitri evvelden Alamut çiftli -
ğinde bulunduğundan Çakıcı e-

Zabıta Romanı: No 52 
Mezun olduğum ilk gece Ll

ly'nin yanına gittim ve kendi -
sinden Mösyö Cust'un isim ve 
muhlisinin ilk harflerinin ne ol-• 
duğunu sordum. Evvela hatırlı-
."amadı, fakat annes~ bu ilk harf 
!erin A. B. olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine Mösyö Cust'un 
Andover cinayeti günü gaybu • 
bet etmiş olup olmadığını öğ • 
renmeğe çalıştık. Siz de takdir 
edersiniz ki üç aylık şeyleri ha· 
tırlamak pek o kadar kolay iş 

değildir. Mamafih biraz uğra

şıp çalıştıktan sonra buna da 
muvaffak olduk. Madam Mar · 

bury'nin Kanadada bulunan kar 
deşlerinden biri katiyen haber 
vermeksizin 21 haziTanda gel -

.__ __ miş. ~K ... ..ıa ..... MarL·---- --·~ -

feyi tanıyordu. Hükfımet erka -
nı telaşta iken Dimitri gelen kim 
se!eıin Çakıcı çetesi olduğunu 

bildirmişti. Bu haber Yenlpazar
da derhal bir şimşek süratile ya
yıldı. 

Eşraftan Mehmet Bey (Bu zat 
sağ olduğundan hakiki ismini 
vermiyoruz) de bunu haber al -
mış ve ismine aşık olduğu Çakı
cı ile konuşmak fırsatını kaçır -
mamıştı. Mehmet bey hemen 
kahveye koştu, Dimitriye sor -
du: 

- Dimitri.. Çakıcı Efe hakika 
ten bu mu? 

- Budur jasam, ben kendisini 
iyi tantrım: 

O zaman Mehmet Bey Efeye 
yöneldi: 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz 
efe. 

Diyerek hemen yanına otur -
du. Çakıcı efe bu şekli ziyaret -
ten adeta kuşkulanmıştı. 
Öğleyin namaz vakti gelmişti. 

Efe hemen kalktı, apdest aldı, i 

camiye gitti. Mehmet Bey de he
men koşarak o zaman reji kolcu 
başı olan Mustafa Ali efeyi bul
du. 

- Amman Mustafa Ali efe, 
dedi, Çakıcı efeye git. Benden 
şüphelenmemesini söyle.. Bu 
akşam çorbayı hep birlikte bi -
zim evde içelim. 

Mustafa Ali efeyi Çakıcı tanı
yordu. Bu sebeple Mehmet Bey 
namına yapılan daveti kabul et

ti. 
Efe namazdan sonra nahiye 

müdürü İhsan beyin evine git • 
mişti. İhsan bey meşhur kabasa
kal Mehmet Paşadan Aydın mu-

Yazan: AGATHA CHRISTI 
esnada Lily Mösyö Cust'un ev· 
de olmadığını, onun odasına ya· 
tırabileceğini söyledi. Madam 
Marbury, muvafakat etmedi ve 
müşterilerinin doalarını bu su· 
retle kullanmanın namussuzluk 
olacağını söyledi. Her ne hal ise 
bu ufak teferrüat bizim tarihi 
tesbit etmemize yardım etti. 

Mü.fettiş Crome, delikanlının 
sözlerine büyük bfr ehemmiyet 
atfetmiş ve zaman zaman not al 
mıştı. 

- Hepsi bu kadar mı? Diye 
soı·du. 

- Evet efendim, bu maluma· 
tı belki işinize yarar diye ver· 
dim .. Mamafih ümit ederim ki .. 

Tom, hafifçe kızardı ... 
.. . .. .. ~:_..] ___ ~ ~ - ,..; 

etmelidirler. Sakalı sert ve cildi 
nernıin olanlar, perdahından ya
ni dikine tıraştan çekinmelidir
ler. Usulü dairesinde bilenme • 
mi§ usturalar ve adi tıraş bı • 
çakları, cildi tahriş ederler ve 
buna klilğı yarası derler. Bu ya
ralar, çeşit çeşit olup tedavi şe
killeri de muhteliftir. Fakat bu 
yaraların şekilleri de muhtelif· 
tir. Fakat bu yaraların muumi
yet itibarile bir hususiyeti var 
var ise o da daima sulanarak bu· 
!aşıcı olnı~sıdır. Bundan korun· 
mak ve yüzün diğer taraflarına 
sirayetine de mani ( olı.nak için 
hemen bir cilt mütehassısına baş 
vurmalıdır. Bu gibi hastalık hal 
!erinde alelekser eşten, dosttan 
koca karı ilacı kabilinden birçok 
ilaçlar, kalaycı çamuru vesaire 
gibi tavsiyeler alırsınız. Bunla
ra kat'iyyen kulak asmayınız ve 
dediğimiz gibi mütehassıs bir 
cilt doktoruna müracaat ediniz. 

tasarrıfı Sardısadık Ferit Paşa
İun yeğeni Avlonyalı Mehmet A 
li paşaya getirdiği bir tavsiye ü
zerine Yenipazara müdür tayin 
edilmiş, maskara, zalim, hırsız 

bir herifti. Halk arasındaki Y -
kabı (Göbekli müdür) idi. İh -
san bey efeye bir kutu reçelle, 
Allah için yakışır ya, bir çift gü 
deri eldiven hediye etti. İhsan 
bey Çakıcının harekatını derhal 
Aydına bildiriyor, Aydın da vi
lfiyete haber veriyıordu. 
Akşam oldu. Çakıcı efe maiy

yı.tile birlikte Mehmet beyin e
vine gitti. Orada nahiye müdü -
ründen başka eşraftan bir çok -
ları ve Redif B:nbaşısı Ali Rıza 
bey bulunuyorlardı. Eşraftan 

hoca hacı Kasım efendi de mec -
liste idi. 

Yemekler yendi, kahveler içil
di, muhabbet başlamıştı. Çakıcı 
bir ar alık hacı hoca Kasım efen
diye sordu: 

- lfoca. Bana müdür efendi 
bir çift eld;ven hediye etti. Bun
lar elde iken şer'an namaz caiz 
olur ma, olmaz mı? 

Hoca uyanık bir zattı. Çakıcı 
efenin müdür hakkında iyi ni • 
yet beslemediğini derhal anla -
mıştı. Bu sebeple cevap verdi: 

- Hayır efe, namaza mani de
ğildir ve şer'an caizdir. Bu fet • 
vaya rağmen efe, yatsı namazı 

vakti gelince duvarlarda asılı o
lan bütün resimleri çevirtti. Re
sim bulunan yerde namaz kılın
maz itikadında idi. Aptest alır -
k~n yanında taşıdığı m'svakla 
misvaklandırdı. Glıya ki bu a -
dam, şakavet yapan Çakıcı de -
ğildi, camiden dışarı çıkmıyan 

(tariki dünya) idi. 
Gece misafirler dağılmış, Ça

kıeı efe ile ev sahibi, ve çoban 
hacı Mustafa kalmışlardı. Efe 
bir aralık Mehmet beye hitap et 
ti: 

(Arkası var) 

hakika o kadar büyük bir şey 
değil. Tarihler, birer tesadüften 
"başka bir şey olmıyabileceği gi
bi isim müşabehetlerinin de pek 
o kadar ehemmiyeti yoktur. Ma 
mafih bütün bunlar bizim Mös
yö Cust ile bir görüşme yapma
mızı muhik gösteriyor. Şimdi a· 
caba evde midir? . 

- Evet efendim. 
- Ne vakit avdet etti. • 
- Doneaster cinayetinin ak-

şamı. 

- O zamandanberi ne yaptı? 
- Günün büyük bir kısmın-

da odasında kapalı kaldı. Ma
dam Marbury, hal ve tavrını 

pek garip buluyor. Her gün, bir 
çok gazete okuyor, erkenden sa
bah gazetelerini almak için aşa

ğı iniyor, gece de ak~am gazete
lerini almak için dışarı çıkıyor. 

Madam Marbury, onun kendi 

kendine söylenmekte, garip bir 

takım tavırlar takınmakta ol • 
duğunu söylüyor. 

..... ~ 11.lf'- .. ı..··~···-:- _..;ı __ _ 

300 yıl önce çıkan bir ferman 
ile Mardin ana dilinden ayrılmıştı 

-:::::.:...-·- -

= 1'
1 iktis::i"il 

~.~. d ı 
•r·' urum ı 

ılHalep hadldi yağlaraİ 
denilen Mardin yağlarıf 

Cenupta Irak ve Suriye hu- i 
ı dutlarına kadar uzanan geniş 

ve mahsuldar bir ova, şimal
de Dicle nehri boylarına ka- ı 
dar ulaşan zengin mer'alar, ı 
bağ ve bahçe~erle kaplı bulu
nan Mardin vilayetinin ikti -

1 
sadi durumu; hudut, kaçak • ı 
çılık, kredi ve umumi bub • ı 
ran vaziyetleri gibi sebepler- ı 
den dolayı e>kisine nisbetle t 

1 
ı kısmen gerilemişse de Jıüku· ı 
" metinıizce ittihaz olunan ted--· • ı 

Mardinin Saııar ka:za•ını kaplıyan kaııaklıklardan bir köşe lı ı birler sayesinde günbegün te· ı 

1 

rakki ve inkişafa doğru yürü- ı 
23 Şubat 934 tarihinde ve iki ' şeyden evvel bu milli davanın ı mektedir. Cümhuriyet hükU- ı 

odalı bir bina dahilinde açılmış bir vazife haiinde terettüp etti- ı ı meti iktisadi müvazeneyi bo- ı 
olan Mardin Ha'lkevi, çalışma ğini gördüler ve büyük bir iman ı zan amillerle ayrı ayrı ve bü- ı 
imkanı verecek her türlü vası -

talardan mahrum bulunmasına 

rağmen, bilcümle müşkülatı yen 

mek suretile ve geceli gündüz· 

]ü denecek şekilde çalışarak bir 

çok muvaffakiyetler elde eyle -
miştir. 

Anadan doğma belecjiye rei-

si vasıflarına malik olduğu ka-

dar genç, enerjik, hayatta mak-

sallı, ve iddialı olmasını bilen, 

ve yüksek bilgi ve kültür sahibi 

bulunan kıymetli doktor Bay A-

ziz Urasın büyük bir feragat 

ve fedakarlıkla sebkeden him -

metleri ve güzide doktorun et
rafında toplanan değerli Mar

din gençliğinlıı takdire şayan 

gayretlerile Mardin Halkevi, 
memleketimizin ileri kültür mü 

esseselerinden birisi haline gel

meğe namzet bulunmuştur. 

Mardin Halkevinin başardı· 

ğı milli davalar arasında dil i-

şinden · ehemmiyetle bahsetmek 

isteriz. Bir münasebetle işaret 

ettiğimiz veçhile Mardin, bun -

dan üç yüz sene e'lvel saraydan 

çıkma bir fermanla ana dilden 

ayrılmış ve alnına Arap damga

sı vurulmuştu. Bunu Irak ve Su 

riye toprakları ortasında bulun

ması ve çöllü Arap ve Bedevi

lerle sıkı ticari münasebetleri 

takip eyledi. Binnetice bütün 
halk bir müddet sonra .öz dilini 
unutmuş bulundu. Daha 923 de 
Türkıçe bilenler bütün vilayet
te yüzde biri teşkil etmiyordu. 

Halk valiler kendi!erile her 

Tom, adresi verdi. 
- Teşekkür ederim. Bugün 

evine kadar gideceğim. Şayet 

Mösyö Cust'a rastgelecek olur
sanız tabii ketum davranırsı -
nız, bunu size tavsiyeye hacet 
yoktur, öyle değil mi? 
' Kalktı, delikanlının elini sık
tı ... 

- Müracaa tınızdan dolayı si
ze teşekkür ederim. Allaha ıs -
marladık Mösyö Harstigan. 

Birkaç dakika sonra Jacob, 
içeri girerek: , 

- Ey bakalım müfettiş efen
di, ne oldu .. Bu sefer, bizim he
rifi ele geçirdik desene. 

- Eğer bu delikanlının nak
lettikleri doğru ise herifi ele ge
çirmemiz ihtimali çok kuvvetli. 
Şimdiye kadar ipek çorap bayi

lercnin peşinden koştuk. Bun -

dan sonra başka bir iz ele geçir· 

meliyiz. Lutfen bana Churston 

cinayetinin dosyasını veriniz. 
Birkaç saniye araştırmadan 

.. -. . .. 

· ı yu .. k fedakarlıklar sarfile meş ı ve enerJi ile çalışmağa başladı- i 
gul olmuş ve mühim tehlike- ı 

lar. Bugün alınan netice çalışan I 
!er arzeden genel iktisadi du-

ların göğüslerini iftiharla kabar ı ruma memnuniyete şayan bir 
tacak mahiyettedir. ı veçhe ve rnüvazene vermiş • , 

Açıldığı tarihten bugüne ka· ı !erdir. ı 
dar; ana dili yapmak maksadı ı Mahsulatın başlıcalarını; iı 
ile kaza merkezlerinde ve bir i buğday, arpa, darı, pirinç, si-

: 
sam, mercimek, nohut, pa • 

kısım büyük köylerde mütead-

1 
ı muk, üzüm, iniir, butum, ba- ı 

dit cemiyetler kurmuş, her yıl ı dem, ieviz ve tütün teşkil et. 
on iki dil kursu açmış. yüzlerce I ı mekte, Iraka ve dahile kavak, 
dil toplantısı yapılmış, ana dil 1 ı canlı hayvan ve mahsulatı ih- i 
hakkında konferanslar verilmiş, ı r~'. ohınm~ktadır. (Halebi ha- ı 
bando ve caz takımları kurul- ı dıdı) namıle anılan Mardin ı 

ı sade yağları piyasada nafase- ı 
muş, küçük sanat erbabı hıma- ı 

ı ti e meşhurdur. Mevcut sa • ı 
ye altına alınarak güzel sanat - ı natlerdan dikumacılık, fia • ı 
lardan mürekkep mütevazi bir ıı bunculuk, debagat ve kuyum- ı 
atelye meydana getirilmiş, otuz culuk zikre şayandır. Doku • t 
temsil verilmiş, her türlü spor ı ma tezgahlarının adedi bine ı 

1 ı yaklaşmakta ve Türkiyede ı 
teşekkülleri Halkevi çatısı altın ı b 

ı irinci mevkii işgal eyliyen ı 
da toplanarak muhtelif spor kol 

ları faaliyete geçmiş, bir spor 

sahası temin olunmuş, türkçe, 
lisan, biçki, dikiş ve nakış, ze • 

hirli gazdan korunma kursları 

açılmıştır. 

Kitapsaray ve Yayııı komite-

ı kuyumculuk gittikçe daha te- ı 
ı Takki eylemektedir. ı 

ı Fabrikatör Rifat Güvenin ı 
ı r~is]i~i altında çalışan Mar • ı 
ı dın tıc:aret ve sanayi odası, ı 
ı viliıyet jktisadiyatmuı inki - ı 
ı şafı yolunda takdirle kayde - ı 
l dilıneğe şayan bir gayret ve ı 

si mütemadi faaliyetle; beş e- l mesai sarfeylemektedir. ı 
:.. ...................... : ser tabetmiş, Kitapsarayın ki · 

tap mevcudunu 3620 ye çıkar -

mış, gazete ve radyo ne~riyatı 

yapmış, faydalı filmler getirtile

rek halka ve köylüye parasız 

gösterilmiş, aile g~celeri tertip 

olunmuş, Köycüler komitesi de

ruhte eylediği vezaifi büyük bir 
muvaffakiyetle başarmıştır. 

Mardin Halkevi için hususi 
idare bütçesinden ayrılan tab -
sisat ve umumi merkezin yar
dımiyle inşa olıınan yeni bina, 

verilmiş bir ifade. Hill adında 
bir delikanlı cKu şyavruları • 
na• filminden sonra sinemadan 
çıkarken kendi kendine söyle • 
nen garip tavıı-lı bir adam gör
müş olduğunu ifade ediyor. Hill, 
bu adamın da cAh .. Bu da bir fi
kir!• dediğini işitmiş.. Doneas
ter'de Regal'da ha:kikaten cKuş 
yavrularına .. • filmi mi gösteri· 

liyordu? 
- Evet, Mösyö. 

- Belki bu ifadenin altında 
enteresan bir şey vardır. İhti -

mal. caniye yapacağı son cina· 
yet tasavvuru o dakikada gel -

m~tir. Hill'in ismini, adresini 

biliyoruz .. Caninin eşkfıli hak -

kındaki tarifi biraz müphem ... 
Fakat Mary Stroud ile Tom Har 

tigan'ın tariflerine tetabuk edi

yor .. 

Bir an düşündü .. 

Jacob, sordu: 
- Ne gibi bir emriniz var, .. - - . 

cidden güzel ve muhteşemdir. 

Büyük bir temsil ve toplantı, 

dört konferans saloniyle bir Ki
tapsaray ve müteaddit iş odala

rından müteşekkil olup alaka -

darlara çalışma imkanı verecek 

her çeşit vesaite maliktir. Bu i

tibarla Mardin Halkevinden ati 

için çok daha geniş, yüksek ve 

manalı mu\•affakiyetler bekle -

nebilir. 

' iki kişiye tarassut ettiriniz .. Faw 
kat bizim kuşu ürkütmemeğe 

dikkat etsinler.. Onunla konuş
mak isterim. İfadesi alınmak ba 
hanesile buraya getirilmesini 
müreccah buluyorum. Herhalde 
gelmeğe, amade olsa gerek. 

Dışarıda Tom Hartigan, Lily 
Marbury ile buluşmuştu. Mar • 
bury, kendisini Taymis rıhtı -
mında bekliyordu. 

- Her şey yolunda gitt~ de
ğil m~ Tom? 

- Evet, müfettiş Crome'u gör 
düm. Meselenin tahkikine o, me 
mur edilmiş ... 

- Nasıl bir adam?. 
- Hiç de polis hafiyesine ben 

zer tarafı yok, ufak tefek bir 
adam. 

Lily, hürmetkıi.rane: 

- Yeni tip ... dedi. Ufak te -

fek olmalarına rağmen içlerin· 

de çok meharetlileri de var .. Ne 
dedi? 

Tom. mülakatını hülfısaten 
. . 

SAYF 

ANKARA 
11 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 

100 FRANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 

KAP.ANI 

5.93 
126.657 

3.355 
6.6 

28.547 

67.232 

50.835 

21.535 

ı.os 

100 LEVA 1.56 

100 ÇEKOSLOV AK KB. 4.33 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 

100 .PE~GO 24.8425 
100 LEY 

100 DİNAR 
100 YEN 

100 İSVEÇ Fı 

100 RUBLE 

Esham vı Tahvilli 

0.905 

2.892S 

34.62 

30.5 
23.902~ 

Tahvilat üzerine muamele ol 
mamışlır. 

l!l!BZI! FIATLl!RI 

lstııubul Belediyesi Merkez hiılind 

topt..ıı satılan yaş meyva v• 

sebze fiatleri 

Cinsi emsali 
Bamye 

Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 

Ayşekadın 

Yeşil fasulye 

Domates kır 

• sırık 

Araka 

Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 

Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan bil§ 

• orta 

kilo 

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

adet 

• 

İyi 
kur~ 

15 

2 
8 
9 

7 

7 

15 

10 

2.50 

14 
13 
10 
4 

4 
5 

6 

4 

Hiyar • 3.60 

Mayd~noz demet -.75 

Dereotu • -.75 

Nane • -.75 
Taze soğan büyük demet 2.50 

Frenk üzümü kilo 

Osmanpaşa elması • 9 

Akçe armudu • 24 

armudu • 18 

Mustafabey 

Yabani armut • 
Mürdüm eriğ. • 

Türbe eriği 
Kayısı 

Zerdali 

Kiraz 
Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Muz yerli 
Ağaç çileği 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

11 

22 
50 
20 

9 
12 
13 
37 
70 
40 

Mösyö Cust olduğuna inanılıyor 
ha? 

- Bir takım şüpheler var. 
Kendisini isticvap edecekler. 

- Zavallı Mösyö Cust. 
- Niçin ona acıyorsunuz? E-

ğer mahut A. B. C. o ise vicdanı 

dört cinayetin sıkleti altında e

ziliyor, demektedir. 

Lily, başını salladı ve: 

- Pek menfur şey, dedi. 

- Şmdi artık yemeğe gide • 

lim, yavrum. Bir kere düşün, şa 

yet meseleyi doğru keşfetmiş 

isen ismim gazetelerde çıkacak .. 

- Mümkün mü, Tom? 

- Nasıl mümkün değil Hat-

ta senin ismin de gazetelere ge

çecektir .. Annenin ismi de .. Hat 

tfı fotoğraflarınızı da neşrede -

cekleriııi zannediyorum. 

- Ah .. Söyleme Tom. 
Nişanlısının kol una girdi.. 

- Haydi Corner House'de ye· 
-
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Be§iktıt§ lCTıı Memurlu!'fun -
dan: 

Sahipleri V aslliki ve Nazımın 
hissedar olup kabili taksinı ol
mamasından şuyuun izalesi su
retile satışına karar verilen Bo
ğaziçinde Arnavutköy 1 inci cad 
de eski 39, 39 mükerrer ve yeni 

43, 45 numara altında dıikkanı 

müştemil hanenin tamamı dai
remizce açık arttırmaya çıkarıl
mış olup 7 /7 /939 tarihinde şart

namesi divanhaneye talik edi -
lerek 10/8/939 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizce satılcaktır. 

Arttırmaya i§tirak için yüzde ye 
di buçuk teminat akçesi alınır, 

20 senelik evkaf taviz bedeli, 
belediye resmi, tapu hareı müş

terisine aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetin yüzde yet 
miş beşini bulduğu takdirde iha 

lesi yapılacaktır. Aksi halde en 
çok arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha temdit edilerek 25/8/939 
tarihine müsadif cuma günü ay
ni saatte en çok arttırana ihale 
edilecektir. Kıymeti muhamme- • 
nesi 3894 liradır. 

Evsafı: Ufak bir antre, kagir 
merdivenle 1 inci katta bir sofa 
üzerinde 3 oda bir mutbak bir 
hala, 2 inci kat 1 inci katın ay
ni, 3 üıı<:ü katta 1 oda, 1 hala 1 
ufak sofadan ibaret ve altında 
gazinosu vardır, nim kargirdir. 
Terkos ve havagazı ve elektrik 
tesisatı vardır. 2004 numaralı ic
ra kanununun 126 ıncı maddesi
ne tevfikan ipotek sahibi ala -
caklılar ne diğer alakadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinin de 
gayrimenkul üzerindeki hakla

rını ve hususiyle faiz ve masra
fa dair olan İddialarını, evrakı 
müsbltelerile 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sici!Ie

rile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç ka
lırlar. İşbu madqei kanuniye ah 
kamına göre hareket eylemek 

'1.-e daha fazla malumat almak 
!stiyenlerin de 939/672 numara
lı dosyasiyle dairemize müraca-
atları ilan olunur. . 5127. 

a DAVETiYE a 
Yaz mevıimi mlinaıebetile 1alonlanmızda teşhir ettiıtimiz SON 

MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek için Galatada 

EKSELSYOR 
Bllyllk elbiıe ticarethaneıini ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

KADINLARA soa moda Mantolar, Pardeılller ve ipekli 
Muıambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Koslllm ~ Parde.ıı;er 
Huıu~i dairemizde her cinden en iyi yerli ve lngiliz kuma,larından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşbir ettiıtimia mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE. 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada EKSEL S Y o·R bUyUk elbise 
Ticarethanesi DirektörlUgU 

lstanbul 4. ncü lcrıı Memur
luğundan: 

38/4917 sayılı dosyada kira 

karşılığı olarak mahsup olup pa

raya çevrilmesine karar verilen 

150 lira kıymetinde bir adet a

yaklı 3 çekmeeel! singer dikiş 

makinesi açık arttırma suretiyle 

14 Temmuz 939 tarih cuma gü

nü saat 9 dan itibaren Beşiktaş

ta Köy içinde Ateştaş sokak 44 
No. lu hanede satılacaktır. O 

gün teklif edilen bedel muham
men kıymetin %75 §İni bulma

dığı surette satış ger! bırakıla
rak 2. nci arttırma suretiyle 15 

Temmuz 939 cumartesi günü ay

ni saat ve ayni yerde satılacak-

tır. İtan olunur. (19153) 

ZAYİ ORDİNO 

Pier Loti Fransız vapuru ile 
6/10/1934 tarihinde 21 inci se -
fer ile Fransadan nam1ma gelen 
PM markalı 469 numaralı 1 san
ılık pamuk şeridin 9/10/934 ta
rihinde Mesager.es Maritime 
kumpanyasında l gümrük ordi
nosunu aldım. ~ayi eylediğim -
den mezkur kumpanyaya müra

caat eyledim ve aldığım vesika 

Be§ikt4§ Sulh lcrıı Memurlu
ğundan: 

Evvelce Kadıköyünde Cafer 
ağa mahallesinde evinde mukim 

iken halen ikametgahı meçhul 
eski Kerkük saylavı Nazıma: 

Vasiliki ile şayian mutasar -
rıf olduğunuz Boğaziçinde Ar -

navutköy 1 inci cadde eski 39, 

39 mükerrer ve yeni 43, 45 nu
maralı altında dükkanı müşte

mil hanenin kabili taksim olma-

masından mahkemece şuyuun i-

zalesi suretile satışına karar ve

rilmiş ve dairemizce açık arttır

maya çıkarılmıştır. Şartnamesi 

7 /7 /939 tarihinde divanhaneye 
talik edilmiş ve hirinci arttll' -
ması 10/8/939 tarihine müsadif 
perşembe ve ikinci arttırması 

da 25/8/939 tarihine müsadif 
cuma günü dairemizce satılaca
ğı ikametgahınızın meçhul ol -
ması itibarile ilan tebliğ maka

mına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. (5128) 

üzerine bahsi geçen ordinonun 
hükmü ~lmadığından ilan eyle -
rim. · 

Beyoğlu Tünel meydan Ensiz 

S. 7 Marko Peisis 

•• • 

TURK . TiCARET BANKASI A. S. 
T ES 1 S TARiHi 1919 

M·ERKEZİ • • ANKARA ... 

HERNEVI BA MUAMELELERi 

. Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
Çok mUsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Sondaj barakası yaptırılacak 
Yeşilköy Mıntaka Meteoroloji istasyonundan: 

15/7 /939 tarih cumartesi günü saat 10 da Yeşilköy mıntaka 

meteoroloji istasyonu binasında •1155.08• lira keşif bedeli olan 
Yeşil.köy mıntaka istasyonu için yapılacak sondaj barakası inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık i§
leri genel hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hüHisası ile bu
na müteferri diğer evrak dairede görülecektir. 

Muvakkat teminat .87• liradır. 
İsteklilerin en az ·1000• liralık bu İ§e benzer iş yaptığına dair 

dairelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vilayetin
den eksiltme tarihinden •8• gün <>vvel .alınmış ehliyet ve 939 yılı-
na alt Ticaret Odası vesikaları ile gclmelerL c4714> 

1 Akın Spor Klubü 

1 

Cemiyetler kanununun hü -
kümlerine göre nizamnamemiz
de yazılması gereken tadilat hak · 
kında görüşmek üzere üyelerin 
12.7.939 bugünkü çarşamba gü
nü saat 20 de Yurda gelmeleri 
rica olunur. 

ZAYİ - 3699 sicil numaralı 
sandalımın ehliyetnamesini za -
Yi ettiİn. Yenisini çıkaracağım
dan zayfuı hükmü yoktur. 

Cibali iskelesinde sandalcı 
Yakup oğlu Ahmet Servet 

12 - Temmuz 1939 

Müşterilerine şükran borcunu ödeyebilmek için 

.... 

I 

Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün 
mallarını işidilmemiş ucuzluk ile satışa 

arzediyor. 

Beyoğlu, istiklal caddeıi No. 282 Tel : 49341 
lstanbul Çakmakcılar t"- 183 Tel : 22991 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motöriinün tekne ve makine ak • 
samı açık eksiltme ile tamir ettir itecektir. 

2 - Keşif bedeli c659. liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şu nlardJr: 
Fenni şartname, idari şartname. 

4 - İstekliler bu şartnameleri •4• kuruş muka,bilinde merke • 
zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7/939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus

tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yap~ 
lacaktır. 

6 ~ Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

7 - E iltmeye gireceklerin 2+90 sayılı kanunda gösterilen ve• 

sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
ka göstermeleri şarttır. c2961> 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - 19/Vl/939 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale olunacağı 

ilan edilmi§ olan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 
etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur, 

il - Muhammen bedeli c34500> lira muvakkat teminatı •2587.50> 
liradır. 

111 - Pazarlık 14/VII/939 cuma günü saat 14 de Kabat~ta L<>
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname,; cl72• kuruş mukabilinde Levazım şubesi vez

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

V - İstekliler % 7,5 güvenme pB.l'asile birlikte pazarlık için ta-
yin olunan gün ve saatte mezkıir komisyona gelmeleri. .4957, 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

iKDAM 
ı.bone Şartları 

DAHlLI HARlct 

BUGON 
KUMBAOASINA 
PAQ~·ATAN 
KOCUK El 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane ıaatleri: Pazar 
hariç her glln 2.5 - 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2 5 fıkaraya 

Fatih lcrasından: 

Fatma Geriş'e, maa masarif 
• (9.000) kuruş borcundan dolayı 

rehinli olup icramızca satılma

sına karar verilen bir adet elli 

lira kıymetinde paskül, iki yüz 

lira kıymetinde bir adet A. R. 

C. marka 3333953 No. lı üç bey

gir kuvvetinde motör maa kayış 
ve pi§ ve destere makinesi 18/7 / 

939 tarihine müsadif Salı günü 

saat 11 de Sultanahmet İshak 

paşa Çatladıkapı caddesinde 7 
No. lı depoda birinci arttırması 

ve kıymeti muhammenesini bul 

madığı takdirde ikinci arttırma 

20/7 /939 tarihine müsadif per

şembe günü saat 11 de ayni yer

de bilmüzaycde satılacağından 

taliplerin mahalli mezkıirda me

muruna müracaatları ilan olu -
nur. .(19181) 

Se11elllı: 

1 aylık 
a aylık 
1 • 

uoo J(r. %300 Kr. 
eoo Kr. uso Kr. 
300 Kr. 
100 Kr. 

800 Kr. 

ILA N 
TEK SOTuN 
SANTİMİ 

Bldııcl Sahife 
ikinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 kutıq 
Z50 kuruı 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
ao ıauu, 

Gazoteml:ılde ncşrttl;rile· 

cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf flrketlnden alınll. 

Minimini yavrunuzun 11hhatini ~ 
düşünllab. Onlara çocuk ara
balarının kraliçeai olan ve en 
iyi imal edilmiş, en fazla tekem
mül ettirilmiş en ııhhi arabayı 

alınız. Yeni gelen 1939 mode
linin 50 den fula çeşidi vardır. 
Her yerden ucuz fiat ve mliaait 

1 

şartlarla yalnız, 1 
BA.KER MAGAZALARINDA 

bulabiliroiniz. 

• '"...... ... ... ... ,, -
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Bat 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 
BasıldJiı Yer: Son Te~al Baaıınevi 

YAWN 
CEt( DEFTERİNE 

IMZAATAH 
BOYOK EL 

OLACAKTIJl 

TOR,K(YE 
" 1 ~ 
~ANKASI 


