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Brenner'de Alman Kıt'aları Hareket Halinde ... 
Hayat Pahalılı~ Et, ~k~~k A işleri. ~e ı~r::~:!ü~ İngiltere 

Orta halli bir Türk ailesi, -ki stan- yenı mulkı teekılat h db• 1 1 
mühiın 

~::d :;;.a0ı::;: _ ~l~;n~;a ai~~:a:~ı:.~!: " nase atı ıt e 1 r er· a 1 yor 
ğine göre, o halde hükumetin de ha- Dahı.lı"ye Vek·ı· 11 hı"m 
yah kırk-elli lira ile Kabili tahammül 1 1 mu Fransız 

mühim 
sefirinin 
beyanatı 

hale getirmesi lazımdır. Nasıl ? Orası bey a n a f fa b U 1 U n d U 
da ' elinde bunca vesaiti olan hüku-

Paris, 12 (A. A.) - •Fi.garo> 
gazetesi, bugünkü sayısında, bor 
muharririn, on beş gün kalmak 
ii2ere Parise gelıniş bulunan 
Fransanın Ankara Büyük elçisi 
Rene Massigli ile yaptığı bir mü
Hikatı neşretmektedir. 

metin bileceği bir keyfiyettir . 

Yazan: A. N. Karacan 
-1 

Yarmdan itibaren, o:lkdam• m 
diğer bir sütununda, hayat pa -
halılığı meselesini hükfunetimi
zin nazarı dikkatine arzetmek 
kararında bulunuyoruz. Filvaki 
baremin kabulile maaşlar ara -
ısında matlup adalet ve nasfet 
temin edildikten sonra, maişet 

derdimizin varidat cephesi, yani 
meselenin yalnız bir safhası ka
nuni şekilde ve nazari olarak 
halledildi. Şimdi, memurun ha
yat meselesine karşı gösterdiği
miz bu yakın aliikanm man
tıki neticesi olarak, maişet 

derdimizin masarif cephesi -
ni, yani n:.eselenin ikinci 
safhasını da bilfiil halletmek 
icap etmektedir. Aksi tak -
dirde, maaşlar arasında ne de
rece teadül temin edilirse edil -
sin, memurun hizmete girişi, çı
kışı ne derece mazbut esaslara 
bağlanırsa bağlansın ,aldığı azı

cık para da hayat pahaWığı ele
ğine dökülür dökülmez koca de
liklerden akıp gidecek olduktan 
sonra, mesele, demek ki olduğu 
gibi, yani şikayetlere sebep o -
lan bütün hoşnutsuzluklarile, 

yine devam edip gidecek demek
tir. Binaenaleyh baremi hallet -
tikten sonra, şimdi, hayat paha
Wıiı meselesini de !ıalletmeğe 

ııra gelmiş demektir. 

Barem, memurları alakadar e
den bir dava idi ve çok şükür 

makul neticesine raptedildi· Ha
yat pahalıhğı, memur sınıfını 

değil, fakat bütün halkı alikadar 
eden bir davadır ve binaenaleyh 
evleviyetle halledilmek gerekir. 
Bütün halka nazaran mahdut bir 
sınıfı alakadar eden bir mevzu 
üzerinde o kadar lıararetle çalı
şıp aetice aldıktan sonra bütün 
memleketi alikadar eden daha 
esaslı bir mevzu üzerinde lakayt 
kalmamız tabiidir ki kabil de -
ğildir. 

• • 
Hiç kimseye yeni bir şey öğ -

retmediğimize emin olarak id -
dia edebiliriz ki memleketimiz
de hayat umumi ~!arı az çok 
bize benziyen hiçbir memleketle 
kıyas edilemiyecek derece, daha 
kat'i bir kelime kullanarak söy
liyelim, tahammülü aşacak mer
tebe pahalıdır. 

Meseleyi şu şekilde masanın 

üzerine koyabiliriz: 

kan yoktur. Zira, mesela Bal -
kanların herhangi bir merkezin
de, ayni vaziyette diğer bir aile, 
ayni maaşla pekiila umumi ih
tiyaçlannı temin ve tatmin ede
bildiği halde, bizde, maaşın az
lığı değil, fakat sırf bayatın 

nisbetsiz ve birçok sebeplerden 
ileri gelen pahalılığı neticesin
de, ayni maaş ile aynı bayat te
min edilememektedir. 

Bir aile için hayalın niçin pa
halı olduğunu anlamak isterken, 
evvela bayatın neden ibaret bu
lunduğunu anlamak lazımdır. 

Bir aile jçin hayat, evvela hep 
beraber yaşıyacajı evdir, sük -
nadır. İmdi: 1 - Bizde mesken 
fahiş surette pahalıdır. Bir e•·
de insanın karanlıkta yaşaması 
kabil olmadığına göre, ışık la -
zınıdır. İmıli: 2 - Işık, bizde, şe
hirde elektrik olsun ve batta is
terse herhangi bir ecnebi şirke
tt' değil de belediyeye ait bulun
sun, köyde petrol olsun ve şuna 
buna ait bulunsun, pahalıdır. 

Evden ve ışıktan sonra yıkana
cak su gelir. İmcli: 3 - Su da pa
halıdır. Ev, ışık, sudan sonra gı
da mı gelir? İmdi: 4 - Gıda da 
pahalıdır. Gıdadan soura giyim 
mi gelir? İmdi: 5 - Giyim de 
pahalıdır. 

Evinizin kapısından dışarı çı

kıp ta vesaiti nakliyeye mi bine
ceksiniz? İmdi, vapur da paha
lıdır, tren de pahalıdır, tramvay 
da pahalıdır, tünel de pahalıdır, 
otobüs te pahalıdır, otomobil de 
pahalıdır, at ta pahalıdır, araba 
da pahalıdır. 

Nihayet bütün bunlardan son
ra ailenizi alıp bir yere gitmek 
için yüzde bir maddi imkan bu -
labilmek mucizesini gösterirse -
niz, göreceksiniz ki tiyatro da 
pahalıdır, sinema da pahalıdır, 
lokanta da pahalıdır, kahve de 
pahalıdır, her şey pahalıdır. Bi
naenaleyh şehirde yaşıyan in -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

A. N. Karacan 

AY 

Vekil, dün sabah şehrimize 
geldi, akşam Ankaraya döndü 
Dahiliye Vekili Faile Öztrak 

dün sabah şehrimize gelmiştir, 

Vekil Vilayette meşgul olmuş, 

Polis Müdürü Sadri Akadan, 
Jandarma Komutanı Ziyadan 
muhtelif meseleler etrafında i
zahat alınış, icap eden direktif
leri vermiştir. 

Belediye Reis muavini Ri:fat ve 
İktısat işleri müdürü Safvet, 
şehrin ekmek ve süt işi hakkın
da Vekile lazım g<>len izahati 
vermiş, belediyeler bu husustaki 
düşüncelerini anlatmışlardır. 

Faik Öztrak bir muharririmi
zin sorduğu suallere şu cevabı 

vermiştir: 

- Bugün şehrin ekmek ve süt 
işlerile meşgul oldum. Belediye 
reis muavini Rıiat ve İktısat 
işleri müdüründen bu hususta 

bahiliye Vekili FAİK ÖZTRAK 

ğı tetkikler bittikten sonra son 

Rene Massigli, demiştir ki: 
Size Türkiyenin hattı hareke -

tini anlatmak için, üç haftadan
beıi gerek Türkiye başvekili ve 
ger<>k Hariciye Vekili ı ,--rın -
dan iradedilen çok şayaıu "'""'at 
ve yüksek nutukları ışhaddan 

daha iyi bir şey yapamam. Tür
kiyenin sulh azmini ve garp dev 
Jetleriyle hemLkir olarak Akde
nizde ve renubu şarki Avrupa -
sında sükunun idame edildiğini 
görmek bahsindeki esaslı men -
faatini en sarih b .r surette gös -
teren bu nutuklar, Türkiyenin 
Fransa ve İngiltere ile olan te -
sanüdünü hassaten bel iğ keli • 
melerle bildirmiştir. Bu nutuk
lar, Türk millet ônin 
Fransız kültürü:ha.kk:ınd 
nevi sempatisine de 
tarzda terceman olmuştur. Tür

,.. Arkası 3 üncü sayfada) 

---O·OO>----izahat aldım . vaziyet tebellür <!decek, ona göre 
Belediye şehirde ekmek fahri hareket olunacaktır. • 

kası açmak istemektedir. Ekmek ı • ı t J 

_f_ah_r_ik_a_sı_i_çi_n_be_led-iy_en_i_n_y_ap_t_ı-_____ CA_r_kllaı __ 3_u_·n_cu_· _sa_yfada) n g ) ere 
Almanyada Hitler Romanya 
aleyhtarlığı başladı anlaşması 

!====== ========= = = ======= ===== Ticaret Nezaretinde İngiliz - Ro 

Fransızlara 
hayretle 

göre bu vaziyet 
karşılanıyor 

= ======== -·--'--""" 
Paris, 12 (A.A.) - Figaro ga

zetesinin Berlin muhabirinin 
bildirdiğine göre İngiliz başve
kilinin gittikçe büyük bir sara • 
hatle söylediği nutukların her de 
fasında memleket dahilinde bı-
raktığı akisler Almanya propa
ganda nezaretini endişeye dü • 
şürmektedir. 

Muhabir diyor ki: 
•- Bu nutukların radyo ile 

neşredilen Almanca tereümeleri 
sayısız Alınan evlerinde alaka 
ile takip edilmektedir. Gestapo 
teşkilatı bu mesele hakkında 
memleketin haleti ruhiyesinde 

PAH 1 

hasıl olan tesirler hakkında ra -
porlar tanzim etmektedir.• 
Diğer cihetten ayni muhabir, 

şunları bildirmektedir: 
- Almanya dahilinde Hitler 

aleyhinde yapılan şümullü ve 
cür'etkarane propaganda, Ber -
lindeki ecnebi mahfellerinin hay 
retlerini celbetmektedir. Polis, 
her gün Hitler aleyhinde neşre
dilmiş risaleler ve gazeteler ele 
geçirmektedir. 

'.Bu risaleler, ekseriya komü -
nistler tarafından dağıtılmakta 

ve büyük firmalarla amme ser
vislerine kadar sokulmaktadır. 

1 

o 

.ı 

men mali anlaşması mza edil -
miştir. Bu anlaşma ile, Roman -
yaya beş buçuk milyon sterling
Iik bir kredi açılınaktadır. 

Londra, 12 (A.A.) - Tirnes 
gazet<>sinin yazdığına göre, bir 
mali anlaşma ;çin İngilter<> ile 
Polonya arasında, Fransanın da 
iştirakiyle, yapılınakta olan mü
zakereler, ilerlem<>ktedi:r. Di -
ğer taraftan İngiltere il<> Polon
ya arasındaki karşılıklı temina -
tın, pek yakında kat'i bır mua
h<!de şeklinde tesbit edilebilece
ği de kuvvetle tahmin edilınekte 

dir. 

6 ncı sahifede 

• PERİDE 

CELAL'in. 
• 

Ankara Röportajları 

Tayyare 
Piyankosu 

Cebelüttarık kumandanı 
Fransız Amiralile görüşüyor 

İtalyada hareket halinde bulunan Alman askerleri 

Londra, 12 (A.A.) - İtalyan 
Tyrol'ündeki ecnebilerin mem
leket haricine çıkarılınası, İngi
liz efkarı umumiyesini iki ci • 
betten düşündürmektedir. 

Evvela bu keyfiyetin İngiliz 
tebaasını ne dereceye kadar mu 
tazarrır ettiği düşünülmekte, 

sonra da bu muameleye makul 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Bir mübaşir, rüşvet 
alırken yakalandı 

= 
Suçlu, komiser elindeki parayı masanın üs
tüne koydu. Cebimde buldular diye beni 

karakola götürdüler dedi 
= ===== ~=== 

( Yazısı 3 üncü sahifemizdedir ) 

Bina katlannın tahdidi 
Yakın biıo zamanda İstallbulun belli başh yolları, meydanları, 

caddeleri temizlenecek, fakat bu şehrin ara sokaklannın değil, en 
ııüzel semtlerinin lıile çirkinlikten kurtulması lfin nekadar uzun 

seneler IBzım-.. 
Esi bir şehri imar için eüç olan yapmak değil, yıkmaktır. Yık • 

mak için verilen para, yapmak için verilen paradan çok fazladır. 
İşte Eminönü meydanı, meydand a. 

Bazı semtlerde yeni yapılacak binaların katları için bir had ta
yin olunmuştu. Manzarayı ve ha vayı kapatmamak, sokağın geniş
liğine ve uzunluğuna uymak ~aksadile ya~ılan bu tahdit semt 
semt garabetlere meydan verdı: Beş katlı bınaların yanında bodur
lar peyda oldu. Yeni yapılanlar, eskilerin arasında çirkin görünmc

ğc başladılar. 
Bu vaziyet karşısında beledi ye, şehrin nazım planı tatbik edi

linceye kadar kat miktarının tah did edilıuemcsinc karar \"eriyor. 
Bizce bu karar yanlıştır. Dediğim iz gibi İstanbulu baştan başa güzel
leştirmek daha çok senelerin iş~dir. Bugün bazı senıllerin man -
zarasını &_aripleştiriyor, di~·c müstakbel güzeJJiğini &"eriye atmaya 

Bareme tevfikan maaş alan -
ların ekseriyetini teşkil eden ve 
eline ayda yalnız kırk - elli lira 
geçen bir aileyi mbal olarak ka
bul edelim. Farzedelim ki bu aile 
bir karı , bir koea ve iki çocuktan 
miirekkeptlr. İmdi, bu aile -
nin, bizim memleketimizde, en 
asgari şarllar ve imkiınlar için -
de bile, aldığı para ile medeni 
bir aile olarak yaşamasına im - • 

40 - 50 lira kazanan orta halli bir aile için memleketimizdeki ba
yat pahalılığı karşısında asgari bir maişet temin etmenin nekadar güç 
olduğunu yarından itibaren neşre~eeeğimiz etüdlerle wiikaclarların 
ve halkın nazarı dikkatine vazedeceğiz. 

Kazanan numaralar 
sıraya konulmuş hal

de 7 nci sahifede ı lüzum yoktur. 
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'.A • 

SAYFA? 

M·hver devletleri 
ve Bulgaristan 

Bulgar Baş ·ekili Köseiva -
nof'un Berlin seyahati münase • 
beti ne Pariste çıkarı cTan • ga'
zetesi bir makale neşretmi§tir. 

Bu makaleyi ehemmiyetine bi
naen aynen alıyoruz: 

Bulgarlar, Köseivanof'un Ber
lin seyahatinin manasını, Alman 
matbuatının yapmaya çal!§lığı 

gibi, mübalağalandırmak şöyle 

dursun, bilakis bunun ehemmi· 
) etini sıkı surette tahdide gay· 
ret etmektedirler' Sofya gazete· 

!eri bilhassa en trnasyonal bir ne 
zaket jesti olduğunu Bulgar Baş· 
vekili ve Hariciye Nazırının, 

e\"Velce Almanya hariciye nazırı 
Von Neurath'ın Sofyaya yapmış 
olduğu ziyareti -gerçi biraz ge • 
cikmış olarak- iade ettiğini izah 
etmektedirler. Ne de olsa Köse· 
ivanof Bertin seyahatinin Bal -

kanlarda ciddi bir siyasi partinin 
ba.şlamış olduğu ve cenup şark 
devletleri için ya demokrati:k 
detletlerin, yahut totaliterlerin 
tarafına gejmek zaruri olduğu 

bir sırada yapmış olmaktadır. 

Hiç şüphesiz Sofyada, iki devlet 
!er grupu arasında muvazenede 
kalmağa kıymet verdiği hissi u· 
yandırılma.ya çalışılmaktadır. 

Burada bilhassa şu nokta üzerin
de durulmaktadır ki hükumet 

reisi Berline gidiyorsa Sobranya 
meclisi reisi Muşanof da bu ya
kın günlerde İngiliz ve Fransız 
mes'ul adamlariyle temasta bu· 

Junmak üzere Londra ve Paris'e 
gidecektir. İtalyan - Almanların 
takip ettikleri siyasetin Bulga· 
ristan'ı alakadar eden ciheti iyi

ce farkedilmektedir. Mihver dev 
letlerinm diplomasisi, Türkiye
yi İngiltere ve Fransanın yanın

da mvki almaktan menetmeye 
muvaffak olamadığı için, Balkan 
anlatmasını dağıtmaya ve bu 
mıntaka devletlerinin bazılarını 
Roma ve Berlin tarafına çekmiye 

gayret etmektedirler. Yugoslav
yaya karşı İtalyan - Alman ma • 
nevrası malfundur, fakat bu ma
nevra Belgrad hükUmetini tam 
bir bitaraflık vaziyeti muhafaza 
etmekten menedememiştir. Von 

Ribbentrop ve Kont Ciano, Bul
garistanın hususi vaziyeti ve Bul 
gar mılletinin milli eme11erinin 

dij:er Ba!l{a'ii devletlerin~ din -
lenlnedığlni görmekten müte • 
\'ellit hüsranı üzerinde speküle 

ederek Sof,rada daha kolaylıkla 
muvaÜalt blacaklarını ümit et • 
mcktedirler. Bu hesabın hadise

ler karşısında doğru çıkacağı 

muhakkak değildir. ve şimdiye 

kadar Kral Boris'lc Bulgar hü -
kumetinin şu veya bu taraf le • 
hınde bir karar vermemiş olduk

ları kuvvette tahmin olunabilir 
Bulgaristanın Balkan antan • 

tına girmesi büyük harpte kay • 
bettiği topraklardan kat'i suret

te feragatini tazammun edeceği 
için bu antanta girmekten daimi 

su ite k~ınmış olduğu malum
dur. Bulgaristan. muahedelerce 
vadedilmiş olduğunu ilerisüre -
rek Ege denizinde bir mahreç is

temektedir. Halbuki bu mahreç 
Bulgaristan lehinde bir arazi 
terki icap edeceği hiç bir yerde 
zikre<lilmi · değildir. Yunanlılar 

serbest denizde bir mahreç için 

!l'Uayyen bir Yunan limanında 

transit kolaylıkları ve müna • 
•,1ıc emniyetinin kafi olduğunu 

lcı-i sürüyorlar. Diğer taraftan, 
Bulgaristan, Romanyaya veril • 
nı ş olan Dobrıcadan hır kısmı· 
. 1n kendisıne terki meselesini 
or~aya atmıştır. Bu cihetten de 

mdiye kadar müsbet b.r netice 
a 1manuştır. Bu inkısarlar oebc
b.yle, Rulgaristarda revizyoncu 
~ ·eyını genişlemiştir ve Bulga

r staoın Balkan blokuna istira • 
k nin ancak bu iki mesele halle
·ııldı~ten sor.ra mümkün olabi • 
leceği ileri sürülmektedir. Roma 
ı·e Berlin Sofyayı mihver devlet 
!eri yanında mevki almaya sev
k~tmek içın bu vaziyetten isti • 

fade etmektedirler. Nasyonal sos 
yalist ı·e faşist matbuatı bunu 
gizlemiyor. Bu matbuat Kösci -

vanof'un, Romanya ve Yunanis· 
tana yaptığı revizyon taleplerine 
garp devletlerinin faydalı bir 

müzahir olamıyacaklarını tec • 

rübe ile anlamış olduğunu, hal· 
buki Almanya ve İtalyanın Bul
gar taleplerini tasvip ettiklerini 
yazmaktadır. Alman Pazarının 

Bulgar ekonomisi için elzem ol
duğu, halbuki Fransa ve İngil
tere ile tıcaretınin inkişafına ü • 

mit bağlıyacağı da ileri sürül • 
mektedir. Bükreşle Sofya ara -
sında uzlaşma belki mümkün i· 
ken Fransız ve İngilizlerin Tür

kiye ve Yunanistanla parkt ak • 
detmekle ve Romanyaya garan· 
ti vermekle bunu imkansızlaş • 
tırmış olduklarını iddiaya kadar 
varılmaktadır. 

Köseivanof kandırılmasına mü 
saade edecek midir? Yugoslav 
hükumeti gibi o da İtalyan - Al
man dostluğundan korunmak ve 
ihtiyatkar bir hareket tarzı takip 
etmek için ayni kuvvetli sebep· 

!ere maliktir. Bulgarlar sabık 

Kral Ferdinandın, milletinin his 
siyatına rağmen, Bulgaristanın 

merkezi Avrupa devletleri ya • 
runda umumi harbe girmesine 
karar vermesinin memleketleri

ne neye mal olduğunu unutmuş 
değildirler. Bu tekrarlamak niye 
tinde olmadıkları bir tecrübedir. 
Ve Nöyi muahedesindeki arazi 

hükümlerinin sulh yoliyle tadili 
hususundaki taleplerinde ısrar 

ederlerse, bilhassa -şimdi olduğu 
gibi- Türkiye, Romanya ve Yu

nanistanı mukabil cephede bul
dukları takdirde, Almanya ve İ
talyanın fa~lyetinden herhan
gi bir fayda temin etmenin son 
derece şüpheli kaldığını bilirler. 
Moskoca ile Fransız - İngiliz mü 

zakerelerinin uzamakta devam 
etmesi henüz tereddütte olan 
Slav karakterli Balkan devletle
ri, Yugoslavya ile Bulgaristan ü 
zerinde tesir yapması muhte -

meldir fakat diğer taraftan on
ların totaliter devletlere doğru 

meyletmelerine karşı okadar ma 
nvi ve siyasi sebepler vardır ki 
Höseivanofun Bertin ziyaretinin 

prens Pol'le Yugoslav nazırları· 
nın Hitler'e yaptıkları ziyaret gi 
bi kat'i bir anlaşma ile neticelen· 
myeceğı sanılabilir. 

... . ...... ,,, • '"'..... ... • 'lıv •• 

İTİZAR - Peygamberlerin Ha
yatı tefrikamızı, münderiJ:ıtı -
mızın çokluğundan koyamadık. 

1 
Özür dileriz. 

,,...,. ..... ,, ........... ... . ... 

Hcltay gümrük teşkilatı 
Halayda kurulacak yeni güm

rük teşkilatı için İstanbul güm -

rükleri Başmüdürlüğünden ve 

diğer gümrüklerden memuıllar 

seçilmektedir 40 mikdarında ola 
cak bu memurlar sicili en temiz 

ve en tecrübeli olanlardan seçil· 

mektedir. 
Bunlar yeni vazifelerine terfi

an tayi nedi lecekler ve bir haf
taya kadar Hataya gidecekler • 

dir. 
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Yarınki İstanbul 
pavyonu 

Yerli maJlar sergisin
de böyle bir pavyon 

yapılacak 
Belediye 11 inci yerli mallar 

sergisinde •Yarınki İstanbul. i· 
simli bir pavyon inşasına başla
mıştır. Bu pavyonda imar işleri 

bittikten sonra İstanbulun ala • 
cağı şekiller maketler ve plan -
Jarla gösterilecektir. 

Diğer taraftan Maarif Vekale
tinin 5 Ometrelik büyük kitap 
pavyonu da inşa edilmekt<>dir. 
Vali Lutfi Kırdar bugünlerde 
Galatasaray lisesine giderek ser 
gi hazırlıkları ve pavyon inşa -
atlarını teftiş edecektir. Sergide 
İstanbulda kurulacak daimi ser-
gi binasının maketi de teşhir e
dilecektir. 

Ticaret Odası da İstanbulun 
Türkiye ihracat ve ithalatındaki 
vaziyetini göstermek üzere gra· 
fikler hazırlamaktadır. Bu gra
fikler hem İstanbulu yerli mal • 
lar sergisinde ve Hem de İzmir 
fuarında teşhir edilecektir. 

----flOIO---

Et narhı kalktı 
Belediye et fiatları üzerinde

ki narhı tamamen kaldırmıştır. 
Yalnız et satışlarını kontrol ede· 

cek olan belediye liatlara karış
mıyacak, ihtikar baş gösterdiği 
takdirde kanuni müdalesini ya
pacaktır. 

Yapılacak sokaklar 
Maçkada Hacı Emin efendi 

sokağı, Beyoğlu Zükur hastanesi 
caddesi, Meyit yokuşu, Çiftesa

ray !ar sokağı bir milyon yüz bin 
lira ile yapılacak yollar arasır.· 
dadır. 

iktisat Vekili 
İtısat Vekilı Hüsnü Çakır 15 

Temmuzda şehrimize gelecek ve 
bir müddet kalarak İktısadi di • 
reler üzerinde tetkikler yapa • 

caktır. 

Tayyare atış talimleri 
Evvelki günden itibaren Mar

marada Ambarlı köyü burnu ile 
Bakırköy hizası arasında sahile 

beş mil kadar bir mesafe dahi -
!inde tayyare atış talimleri ya
pılmağa başlanmıştır. Atışlar 1 
ay sürecektir. Bu sebepten bu 

mıntakalarda sahilden beş mil 
mesafeler bütün deniz vasıtala -
rının geçmesıne kapanmıştır. 

Bir ay sonuna kadar gerek va • 

purlar ve gerekse diğer küçük 
vesait sahilden ancak beş mil 
ve daha uzaktan geçebilecekler 

dir. 

Limanda bir kaza 
Liman işletmesinin 5 numaraw 

lı romorkörünun yedeğınde ola· 
rak Halıçten limana çıkmak Ü -

zere köprü altından geçmekte o
lan 518 numaralı mavnaya, köp
rü iskelesinden hareket eden De 
niz yollarının Basra vapuru çarp 
mış ve bir tarafını parçalamış -
tır. 

Kaza, suların ve rüzgarların 
tesirile vapurun mavna üzerine 
düşmesile Yukua gelmiştir. 

Ticaret odası içtimaı 
Dün Ticaret Odası meclisi Ah 

met Karanın reisliği al tında top 
lanmıştır. Bu toplantıda Tem -

muz içinde yapılması icap eden 
zahire borsası idare heyeti inti

habı hazırlıklarına da başlan • 
mıştır. İntihap yapacak seçim 
heyeti tesbit edilmiştir. 

Bu heyet Ziya Taner, Ahmet 
Kara, Nuri Buzikoğlu, Murat 
Fortun, Cevat Düzenli Mahmut 
Pekin, Akif Arer, Mehmet Ali E 
tenden mürekeptir. Bu heyet ay 

sonuna kadar zahire borsasının 
idare heyetini intihap edecektir. 

Yeni idare heyeti bir Ağustos 
tan itibaren işe başlıyacaktır. 

İKDAM 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Haklı Değil mi ? : • • • • 
5 Tamir edilen 5 • • • • 
5 bir sokak ! 5 
• • • • • Kızıltoprakta oturan kari • • • • • leriınizden Saim Lile inrıasi- • • • • le şu mektubu alılık: • . ., 
: ·Kızıl toprakta Şehir Kahya- : . 
: sı sokağı bundan takriben iki : 
: ay evvel tamir edildi. Bu a • : 
: meliye esna<ında birçok fazla : 
: toprak çJdı. Bunlar kaldırım- : 
: !ar üzerine birer metre ara ile : 
: küme küme yığıldı. : 
• • • ·Biz o vakit, bu toprakların • • • • mezkfu- yerlere muvakkaten • • • : konduğunu ve nihayet tami· : 
• rat bitince kaldırılacağını • • • : tahmin etmiştik. Halbuki ara- : 
: dan iki ay geçtiği halde yığın- : 
: !ar yerinde durmaktadır. : 

: •Sokak sakinleri bunun iki : 
= cihetten zararını göriiyor: : 

: •l - Bizim bildiğiıniz, ya- : 

Ye n i y.aptırıla
cak vapurlarımız 
Denizyollarından bir 
mütehassıs heyet 

Ankaraya gitti 
Deniz yolları U. Müdürli.i'ğü 

fen heyeti reisi Hıfzı, fen heye
tinden mühendis Mes'ut ve işlet 
me müdürü Nesuhi Özok Muna· 
kale Vekaletinin daveti üzerine 
Ankaraya gitmişlerdir. 

iBu üç mütehassıs denizci, Ve
kalette Avrupaya ısmarlanacak 
olan vapur !arın fenni şartlarını 

tesbit etmeğe çalışan komisyo
nun mesaisine iştirak edecekler· 
dir. Komisyon bugünlerde işini 

bitircek ve derhal vapurların in· 
şası için beynelmilel bir müna • 
kasa açılacaktır. Yeni inşa etti
rilecek bu vapurların bilhassa 
kazan tertibatında değişiklikler 

ve yenilikler vardır. 
---oo,n---• • : yalar kaldırımdan gider. Na- : 

: ki! vasıtaları ise sokaktan. • s f • 
: Şehir Kahyasında piyadeler : Q le meselesi 
: de sokak ortasından gitmek : Satiyc tahkikatı dün hareket· • : mecburiyetindedir. Çünkü kal • siz geçmiş, yalnız şahit olarak • : dırımı toprak kümeleri füzu· : Denizbank eski müdürlerinden 
: len işgal ediyor. • Cemal İkiz şahit olarak dinlenil 
• • : •2 - Son günlerde bu hiç : miştır. Dördüncü sorgu hakimi 
: zararsız gibi görünen toprak • : tarafından dinlenilen Cemal İkiz 
• !ar mükemmel bir kuluçka : satış hadisesi etrafında izahat 

İ makinesi vazifesi yaparak so· İ vermiş, hadisenin muhtelif saf

: kağı pire doldurmuş. Dün bir : halarını anlatmıştır. 
1 

: iş için kaldırım üzerinde on : 

: dakika durmak icap etti. Bi - 1 • • • raz sonra beyaz pantalonu • • • • : mun üzerinde siyah siyah be- : 
: nekler hasıl olmuştu. Dikkat- : 
: le baktım, bir de ne göreyim: : 
: Üzerimde yüzlerce pire cirit : 
• t • " a ıyor. • 

1 • ş· d" k ku . . d . y • • • un t or ıçın cyız. a • 
: bu mahluklar bizim ev • I 
• • : !ere bir hücum ederlene ha • : 
; timiz nice olur? Bu vaziyet ; 

. : karşısında ~yle diyoruz: : 

j: •Keşke yol yapılmasaydı da • 

J

• ı : • bu toprak ve pire yığın arı • 

1

: ıneydana çıkmasaydı!• ; .. . 
; Hai<h değil mi ? 5 .. . 
I= İKDAM: = • • : Bu sütun, karilcrimi'..!.tn şi - ; 

;;; kayetlerine tahsis edilmiş bu- 1 
: lunmaktadır. Gönderilen : 
~ . 
• haklı şikayet mektupları, bu • 
~ . 

--00---

Kasımpaşada tamir edilen 
Romen gem ·ıı:ri 

Bir müddettenberi Kasımpaşa 
havuzlarında tamir edilmekte o-
lan Romanya hükumetinin Del • 
fünüs denizaltı kemisile Kösten· 
ce isimli denizaltı ana gemisi 
dün Marmarada dalma tecrübe
leri yapmışlardır. 

Tecrübeler müvaffakiyetle ne 
ticelenmiş ve iki gemi akşam ü
ııcri Salıpazarı açıklarına gele -
rek demirlemişlerdir. 

Denizyolları idaresi 
Limanlar işletmesi U. Müdür

lüğile ayni binada bulunan De -
nizyolları U. Müdürlüğü dün • 
den itibaren Tophanede kendisi· 
ne tahsis edilen eski Deniz yol • 
!arı binasına taşınmağa başla -
mıştır. 

1 
Adliye koridorlarında 

24 SAAT 

Suç üstüne suç 
işlemek 

Bir mahkum tevkif
haneye götürülürken 
arkadaşını yaraladı 
Edirnekapı surları üzerinde 

yaptıkları bir içki aleminde ar
kadaşları Mükeremi bıçaklıya -
rak öldüren Niyazi Kuşgöz ile 
Hasanın ağırcezada görülen mu
hakemeleri dün bitirilmiş. Niya
zi 15 sene ağır hapse mahkum e
dilmiştir. Hasanın ölüm hadise· 
sinde suçu görülmemiş, yalnız 

kavgaya iştirak ettiğinden 7 gün 
hapsine karar verilmiştir. 

Sulçu tevkifhane otomobilile 
akşam üzeıi adlyieden tevkif -
haneye· götürülürken, Hasanın 

yedi gün hapisle kurtulmasına 

kızan Niyazi ellerindeki kelepçe 
ile Hasanın kafasına vurmuş ve 
Hasanı yaralamıştır. Otomobil 
durdurulmuş, jandarmalar işe 

müdahale etmiş, hadiseyi cürmü 
meşhuda vermek üzere Niyazi 
ile Hasanı adliyeye getirmişler-

! dir. 

Müddeiumnmi mezuniyet aldı 
İstanbul müddeumumisi Hik • 

met Onat senelik mezuniyetine 
başlamıştır. Müddeiumuminin 
işlerine, müddeumumuilik baş 

muavini Sünuhi bakacaktır. 

Merdivenden düşün Petro 
Petro adında bir badanacı, 

dün Şişlide Osman Beyde Fırın· 
cı Kazımın dükkanını badana -
!arken, üzerinde bulunduğu mer 
divenden kaymış, Petro ta cad
denin ortasına kadar fırlamıştır. 
Birçok yerinden tehlikeli suret
te yaralanan Petro, Beyoğlu has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Kasten dükkanını 
Bekir 

yakın 

Sahibi bulunduğu benzinci 
dükkanını, sigorta parasını al • 
mak için kasden yakan Bekir a
dında birisi dün Ağırceza mah· 
kemesi tarafından 3,5 sene müd
detle hapis cezasına mahkum e

dilmşitir. 

Aynı hadisede bildiklerini sôy 
lemiyerek tahkikatı güçleştiren 
Emin ile Şakirin de birer sene 
altışer ay hapis yatmalarına ka· 
rar verilmiştir. 

l 
:! siitunda sırasile dercedil - : 
: mektedirs : 

• ••••••••••••••••••••••••• 

Bugün bütün bürolar yeni bi
naya nakledilecek ve yarın sa -
bahtan itibaren orada çalışılma· : ........................ : 

ğa başlanacaktır. ı KÜÇÜK HABERLER ı 

~====;;::~·~=====~~;.:;;;~===~ 1: ........................ : 
( 

ıe n ll5l A 5jl - A M n z AH "ıı *Basın Birliği mıntaka idare 
1E11 lf" - <!!;,, 1b9 heyetleri 15 Temmuzda faaliye-

ı••m-••---------•ı•--=---11111,IJ. te geçeceklerdir. -Qazetel•r· *Maliye Vekilı teda,·i için 

H 3yrola 1 Bu ya~ta ı sonra su yolu mu 

oynuyorsun ? .. 
Hayır canım ... Diplomatların seyyahatleri
ni haritada tc.k p etmek istedim ..• 

Parise gidecektir. 
* Bir İran askeri heyeti şeh

rimizden geçerek Avrupaya git

miştir. 

* Kahve şirketindeki teftişler 
bitmiştir. Müfettişlerin raporu 
bir heyet tarafından lr.celenmek 

tedir. 
* İlk ve orta okull•rd2 musi

ki tedrisatının müteha;.ı~ mu -
allimler tarafından w bir mü -
zik aletile yaptırılmasına karar 

verilmiştir. * Paylaşılamıy&n çocuk niha· 
yet hakiki anası İlhan3 teslim e· 

dilmiştlr. 

* Adliye Vekili Ankaraya 

dönmüştür. 
* Bankalar baremi meriyete 

girmiştir. 

* Edirnede beden terbiyesi 
mua11imi Bahri gece elleri bağlı 
olarak nehre atılmış, bu husus· 
ta tahkikata başlanmıştır. * Halayda meb'us seçimi ha • 
zırlıklarına başlanılmıştır. 

* Salih Kılıç Dolmabahçe ha· 
disesinden dolayı hakkında ve
rilen lüzumu muhakeme kararı
na itiraz etmiştir. 
* Müddeiumumilik Muhittin 

Üstündağ hakkında verilen be -
raet kararını temyiz etmiştir. 

* Fırıncılar aralarında bir 
birlik kurmuşlar ve bütün şehir 
fırınlarını hükümleri altına al • 

mışlardır. 

13 - Temmuz 1939 

• 
lngilizleri al-
datma planı 
Çemberlayn Münib konfc· 

ransı esnasındaki zihniyeti olan 
her ne pahasına olursa uzlaşma 
arzusu yerine, bugünkü muka
vemet azmi haklın ol•aydı, or· 
ta Avrupada, Balkanlarda Al -
manya ve İtalyanın işgalleri gö
rülmiyecek, yapılamıyacak, is -
tila ve harp tehdidi şimdiki gibi 
tehlikeli bir safhaya girmemi~ 

olacaktı. 

Totaliterlerin şimdi de bayat sa 
hası veya •Espace Vital• için 
yeni aldatma planları hazırla

dığı görülüyor. •Boersen Zei • 
tung• gozetesi ile, •N alioııal 
Zeitung. • ve yarı resmi mahi .. 
yette gösterilen •Eorrespon -
dance Diplomalique• adındaki 

Alman gazetelerinin son hafta • 
!ardaki neşriyatı, İngiltereyi al
datma planında tutulan yeni pro 
paganda ve kandırma sistemle • 
rine ait usulleri tayin, tesbit ve 
mu!\akeme etmemize yarıyabi
lir. 

Totaliter devletlerin propa • 
ganda vasıtalarında İnglltereye 
yapılan tekliflerin hülasası sun· 
!ardır: • 

•- İngilterenin dünya impa • 
ratorluğu, denizler imparator • 
luğu var, bizi hayat sahamızda 
serbest bırakın, Avrupadaki ik· 

tısadi sahada bizlere terkedilsin, 
dünyanın diğer kısımlarındaki 

tefevvuk İngiltereye kalsın.• 
Totaliter devletler bu suretle, 

İnglltereyle uzlaşarak onu bitarat 
bırakırlarsa, Avrupadaki diğer 

hükômetleri ve milletleri kor -
kutacaklarını, emirlerine rame
deceklerini zannediyorlar. Sa -
kat ve hesapsız düşünceler ... 

Avrupada Almanya ve italy.a
nın nüfuslarının mecmuundan 
elli milyon kadar fazla nüfusu 
bulunan Sovyet Rusya var. Fran 
sa var. Lehistan, Baltık devlet • 
!eri, Balkan milletleri ve bü • 
kuınetleri ile, diğer küçük hü • 
lclıınetler mevcuttur. Bunlardan 
hiç birisi Alınanyanın, İtalyanın 
iktisadi müstemlekesi haline 
girmek istemezler. 

•*• 
• V oelkischer Beobacbtber• 

gazetesi dabi, •Büyük Alınan • 
ya ve Büyük Britanya• başlığı 

altında neşreylediği bir yazıda, 
iki millet arasında esasda zıddi
yet ve muhalefet olmadığını, Av 
rupanın şarkında ve cenubu şar 
kisindeki memleketleri, kendi -
sine her suretle bir yük teşkil 

edeceğinden işgal .-c ilhak ar· 
zusunda bulunmadığını temin e· 
diyor. Bu devle!ler, diğer büyük 
devletlere uymadıkları, totali • 
terlere husumet göstermedik -
lcri nıüddctçe, jktisadi ınüuasc .. 
betlerini takviyeden başka bir 
arzuları da bulunmamakta imiş. 

Çemberlayn kabinesinin, to -
taliterlerin aidatına plinlarına 

kapılmıyacağını, ikinci bir l\lü· 
nih konferansı toplanaınıyaca -
ğını söyliyebiliriz. Avrupanın 

şarkınıLı ve cenubu şarkısinde -
ki hükumetler, memleketler ,.e 
milletler ise ,iktisadi himaye ve
ya vesayet altma girmeği istik -
lallcrin~ tecaviiz sayarlar, yapı • 
lacak her tiirli.i tecvaüze sonuna 
kadar kar<• Juırlar. İngiltere hü
kumet; d · lıı bu devletleri yalnız 
bırakamaz. 

Bornovada küçük çay 
tahkim ediliyor 

Her sene Bornovada yağmıır

lardan taşarak sellere ve zarar

lara sebep olan Küçük çayın talı 

kimi için Bornova belediyesince 

karar verilmiş ve derhal faaliye· 

te başlanmıştır. 

İzmirde kaçakçılar 
Alsancakta Mes'udiye cadde

sinde gümrük resmi vermeden it 
hal ettikleri ipekli kumaşları 

satarak gümrük kaçakçılığı yap
tıkları sabit olan ecnebi tebasın 
dan iki şahıs yllkalanarak adli -
yeye verilmişlerdir. 



13-Temmml~ 

ATATÜRK} 
iSTiKLAL 
HAR BI 

bmAM 

Hamit Beyin azliBita!aflık ka?ununun
1

lr Nafıa Vekili 

!_Ş AR ETLER_ 

12 Adadaki 

SAYFAI 

tahşidat 
İngiltereden gelen bir dostumuz anlatıyordu: Orada deniz, tay

yare ve nıiihlmmat fabrikaları, görülmemiş, i~itilmemiş, bum • 
malı bir faaliyet içinde, bugünden İngilterenin bütiin kuvvetlCTinl 
geçen senekinin iki üç misline çıkarmıştır. İngiliz hava kunetler~ 
Avrupada, birinci safa geçmiş gibidir; yalnız Akdeniz kuvvetleri 
İtalyan donanmasının iiç misline baliğ ~lan İngiliz deniz kuvvetle· 

Refet Beyin kumandayı terket- muzakeresı kaldı Zonguldag" a 
tigi güne rastlamıştı 1 

29 _ Bu karar, Reisicümhurun bir Gidiyor 1~ 

ri için bütün deniz tezgahları yepyeni tahtelbahir, dritnot ve kru • 
vazörlerle doludur. Ordusu iiç dört misline çıkmıştır. Fakat o ta • 
raftan ses yok. 

Halbuki Polonya hududuna, Arnnutluğa ve On İki Adalara heı 
gün asker, mühimmat, donanma sevkedildiğlni "sitip doruyonız. 
Birkaç yıiz binlik orduların orta A\·rupadan, Akdeniz kıyılarına 

kadar dolt-ıtıklanndan bahsohmuy·pr. Fakat aylar geçtiği halde bu 
Erzurumda K. O. 15 
Kumandanlığına 

Mustafa Kr·mal Paşa Hazret
lerine: 

Salabattin Beyı tan.Ts.nız. für 

denbirc tlrkmemesi lazımdır. Ev 

vela Kilzım Pa~a tebrik vesılesı-

le mülayim ifadelerle kendi,,,Je 

muhabereye girişmelidir. Hamit 

vaziyet memul ettiğimiz diğer hezimeti telakki ediliyor 11 

bir arkadaşın da, sanki tabii şe- Vaşington, l2 (A.A.) _ Ayan 
rait dahilinde bulunuyorımışuz 

meclisinin harıciye encümeni 11 
gibi. gayrikabili tefsir bir zihni

reye karşı 12 rey ile bitaraflık 
yet göstermekte olmasına ınut

kanunu müzakerelerınin kon -
tali oluyorum. 

Hamit Beye 15 temmuz 1919 grenin gelecek içtima devresine 
bırakılmasına karnr vermiştir. tarihinde, şöyle bir telgraf ~·a • 

zıldı: Karar nasıl karsılandı 
' Nev - York, 12 (A.A.) - İki 

Ncv- Yo.k Herald Tribune, bu 
kar:ırı, dahill siyaset sahasında 
ReLıcumhurun b:r hez m~ti, de 
mokrat part ~.nde temizlik yap
mak istıyen Ruzvelt"ten alınmış 

bir PEVi intikam şeklinde gös· 
termek(ed,, 

Yeni Hariciye encümeni reisi 

Ankara. 12 (Hususi ;\luha
birimizden) - Nafıa Vekili 
g•cnernl Fuad Ccbesoy refa -
katinde Nafıa ;\JÜsteşarı ile 
tekni ·enler olduğu halde bu 
ak~am Zonguldağa hareket 
etti. 

Vekil Karadenizin garp 
mıııtaka mda yapılacak liman 
mcvkiini tayin edecek, bazı 

kıwvetlerin naklindeki ameh fai de ortaya çıkmıyor, 
, j On İki Ada~·a a'ker tahşidi ve 16 par~adan mürekkep italyan 

filosunun o taraflarda ,-aziyet al maqnın da aylarca sonra hiçbir 
eseri görülmiyecektir. Allah ı;iis terme.in bir harp olursa, bu kuv-

'.ı.ı l 1 
vetler n bu tah idaılar kat k.at faik İnı:iliz donanması kar~ısında 
ne işe 1·arı}·abilir? 

Bunların bir tek hareketi mel buzdur: İngiliz donanması tar. fın-
dan ihata , .e teslim alınmak... i K D A M C I 

Beyin azli hakkında henüz bir 

§ey yok. Fakat mahallinde ip -

kası için te;ebbüsatta bulundu. 

Azlolunursa buralarda kalacağını 

pek ümit etmiyorum. :\faamafih 

Kardeşim Hamit Bey, sizin ye 
rinıze İbrahim Etem Beyin ta
yin olunduğunu ha bcr aldık. Re
fete yazdım ve birleı;erek bera -
berce dahile doğru gelmeniz; ri
ca ettim. Bilmem hangi müliı -
hazai emniyet, size İstanbula git 
mek fikrini telkin ediyor. Bun -
dan maada, biz, kıymetli arka -
daşlarımızı, Dersaadetten Ana -
doluya çekip çıkarmağa ve bu 
veçhile ciddi vatanperveranı 

mahrumu amal etmemeğe çalı -
şırken, siz bu hareketinizle, la
akal mah,;ur bir muhıte g:riyor
sunuz. Biz hiç caiz görmedık. 

Refetc ıııüli\.ki olunuz. Ya Sivas 
civarında birlikte kalırsınız ve
yahut müreffehen bizim nezdi
mize gelirsiniz. Cevabı kat'i bek 
!eriz. 

büyük sabah gazetesi, bitaraf
lık kanununun tadili müzakere· 
lerinin kongrenin gelecek içtima 
de\Tesine bırakılması hakkında 

ayan meclisi hariciye encümeni
nin verdiği kararı teessüfle kar

Vaşington, 12 (A.A.) - De -
mokrat Nev - York mebusların -
dan Bloom, ölen Mereynolds'un 

yer-ne mebusan meclisinin ha -

r;ciyc reisliğine tayin edilmiştir. 

tetkiklerde bulunduktan son· ı · Hayat pahalılıg\J ı ra şarka gidecektir. 
Hataydaki ecnebi ~irketle

rin teslelüııı edilerek mahalli ( 
belediyelere devri i~in Hata- ( 
ya gönderilen nafıa hey·etleri 

Et Ekmek ve 
işleri 

tesir yapıyorum. Benim avde -
tim için İngilizlerin, hükumeti 
tazyik edecekleri muhakkak. Ben 

vaziyete göre icablnda tevessül e 

derek buralarda kalacağım. İn , 

gilizlerden w buradan geçen A

merikalıdan anladığ1ma göre Kiı 

zım Paşanın vaziyeti dahi teh • 

likelidir. Daima itidalin gözetil

mEi!!inl ve vaziyetin iyi idare e -

dilmesini tekrar tavsiye ,.derım 
(Reret). 

Firka 5 Kumandanı 
ATif 

Bu telgrafnamede ismi geçen 

Hamit Bey, Samsun mutasarrı • 

fı bulunuyordu. Hamit Bey, 

Samsuna muvasalatımızın ilk 

günlerinde, Refet Beyin, mazi • 

deki hukuk ,.e muarefesi sebe • 

bile, maksadı müşterek dahilin

de, nihayete kadar bizimle be • 

raber, fedakarane çalışacak ev

safta bir arkadaş olduğuna iti • 

n1adı bulunduğu cihetle, bana 

tavsiye ettigi ve benim •adarete 

ve hususi olarak Erkinıharbiyei 

Umumiye Reisi Cevat Paşaya 

vukubnlan iş'aratmıla Samsuna 

ııetirebildiğimiz zat idi. 

Böyle bir zatın, ergeç," azlolu· 

nacağına şüphe var mıydı? Fa • 
kat, Refet Bey, •mahallinde ip • 
baı için teşehbUsatta bulunul • 

cı,,, diyor. Hangi mahalde? Kim 

)erin nezdinde? Kim teşebbUsat· 

ta bulundu?! Sonra, azlolunur • 

ıa, buralarda kalacağını pek U· 

mit etmiyorum. lllaamafih tesir 

yapıyorum! diyor; nereye, İs • 

tanbula mı &ide<ek, nasıl? Bu 

zat bugüne kadar bizimle çalış -

mıyor mıydı? 

Bu telgrafında, Refet Bey, 

lıendisinin avdeti için İngiliz -

ferin, hiikünıeti tazyik <decekle· 

rini muhakkak görüyor ,.e ,·a • 

aiyete göre icabına tevessül e -

derck buralarda kalacağını söy

liiJor. Halbuki l'azi~.et mal(ım 

n yapılacak ~eyi ben kendisine 

? temmuz 1919 tarihli umumi ta· 

limatımda bildirdim: 
(Mezkıir talimatın ikin(i 

ıoıaddesi) ondan başka yapıla • 

uk şey yoktu. 

Refet Be~ , telgrahnın sonun • 

da, bana da ders veriyor. •Dai • 

n1a itidalin gözetilmesini ve 

•vaziJetin i~·i idare edilmesini 

tekrar ta\ siye ederim• idyor. 

Buradaki. itidal kelimesinden, 

maksadın ne olabileceğinin tef

sirini erbabı iz'ana terkederim. 

Efendiler, Hamit Bey, 14 Tem • 

muz 1919 tarihinde Samsundan 

bana ~u kısa telgrafı yazmıştı: 

•Azlolunduğumu mevsukan ha

ber aldım. Şu bır iki giin zarfın. 

da \"iiruduna intizar ediyorum. 

Mlıteakıben j,ıanbula gidecegi

n1i arze~·leriın.• 

Refet Beyin kumandaJı, ter-

ketıniş oln1asından nıiiteessir 

iken ayni günde, miihinı bir nok 

tada kendisinden fedakiirane bir 

Beş gün sonra (20 Temmuz 
1919) Canik mutasarrıfı Hamit 
Beyin Samsundan gelen telgra
fı şu idi: 
Bizansın mütezayit rezaletleri 

karşısında, meyus olan m1llet, 
şarktan bir şulei ümit bekliyor. 

Buralara ve buradakilere öyle 
hayali şekil ve vücutlar veriy.or
lar ki acaba bir şey var mı diye, 
ben de şüpheleniyorum. Kay:t • 
sızlığımdan utanıyorum. 

Filhakika uyumuyoruz. Bir 
şey yapmak ıstiyoruz. Fakat bu 
şeyin şcki ve nazariyatile uğ -
raştığımız , uzun yollar intıhap 
cttigimize kanı:m. Zamanın ha· 
!in ıntizarıı tahammülü yoktur. 
Memleketin vaziyetı. dakikadan 
dakıkaya fenalaşıyor. B.naen~ -
leyh efkanmızı telhis, ef'alimizi 
tesri iktiza ediyor. Bu hususta, 
benim hatınma gelen şudur: 

Ayni zamanda her taraftan 

zatı şahaneye bir telgraf çeke -

l;m. On aycianberi gözü önünde 

aleltkser kendi arzu ve heves' 

dahilinde cereyan eden rezalet

ler delaletile nerEye sürüklen _ 

mekte olduğunu gören milletin 

herçibadabat mukadderatın: ele 

almağa karar verdiğini ihtar ve 

kırk sek:z saat zarfında, mille -

tin itimadını haiz bir kabine teş

kil ve meclisi müessisanın dave

ti tahtı karara alınmadığı takdir

de ne kend,sini ve ne de bükü-
' 

metıni tanımadığımızı ilin'e ede-

lim. Bunda hiçbir müşkül yok, 

an"anevi boyun kırmaktan mü -

teessır olmıxan millet, biz yü -

rütelim, arkamızdan gelsin 

efendim. 
Beş gün evvel, azlolunduğtı 

takdirde i.tanbula gideceğini, 

arzeden Canik mutasarrıfının bu 

telgrafını biraz müteheH·irane 

yazılmış olmakla beraber, karar 

ve faaliyet telkin eder, bir ma

hiyette bulduğunuzu tahmin et

mek isterim. 

Mutasarrıf Bey, milletin bir 

şulei iimit beklediği yerde, aca

ba bir şey \•ar nu diye şüphele

niyor. 

Bizi, ne yapmak istediğini bil

miyen, şekil ve nazariyaıla uğ • 

ra~an şaşkınlar zannediyor. Ef • 

karı telhis, ef'ali tesri için ya -

pılacak şeyi de söylüyor. Eğer 

bundan sonra bütün noktai na · 

zarlarındaki ademi isabeti teba

rliz ettiren çirkin bir fikri izhar 

etmese idi, iyi ederdi. 

* (Arkası \•ar) 

şılamaktadır. 

Nev - York Timas, Berlin ve 
Romada izhat edilen memnuni
yeti tebarüz ettirmektedir. 

Mebuslar meclisi ekseriyetinin 

nüfuzlu azasından olan Bloom, 

Ruzvelt politikasının 

taraftar larındandll'. 

hararetli 

Bir mübaşir rüşvet 
alırken yakalandı 

(Baş tanfı 1 inci sayfada) ı' 
Adliye tebliğat dairesi mü -

başirlerrnden Basri Hırçın . dün J 
sabah, Boğazkesende oturan E
min adında birisinden Karaköy
d~ bır m&hallebic! dükkanında 

rü :ı•:p~ 2 1 ırkf:'n suç üstüı1de yaka 
lanmış, hakkında zabıt tutularak 
cürm\.\ meşhut ,şıerine bakan as 
]iye dördüncü ceza mahkemesi -
n1:., veriln1iştir. 

Basri Hırçının öğleden sonra 

dP. m:..•,.kemesine bakıhnıştır. 

Davacı Emin. mahkemede hadi

seyi şu şekilde anlatmıştır: 

- Karımdan ayrıldım, kendi

sine nafaka verjyordum. Bun • 
dan bir mikdar borcum kalmış
tı Evvelki gün akşam üzeri sem
timizdeki bir sandıkçı dükka • 
nında otururken oğlum gelerek 

çağırdı, e\·e gittim. Maznun be
ni bekliyordu. Ne istediğini sor-

dum 
Nafakadan borcunuz var. 

Brn icra memı..ruyum. İlamı ge

t:rdim, decl, 
?~vukatımlcı görüşmeden ılci -

mı alamıyacağımı söyledım. 

- Bu işi vekille değil. para ile 
olur, diyerek 30 lira istedi. O sı

rada param yoktu. Evimde ço -
cu l<lara bak •n Bayan Kamile 
MuhterPmden 15 lira alarak ver
dim. Diğer 15 lirayı vermek üze

re ık ertesi günü Karaköyde 
morı ,ı,ebicide buluşmak üzere 

sö2:eştik. 

Diır. s•bah en·Plii avukatıma 

giderek hadiseyi anlattıır He -

men müddeıumumiliği haberdar 
<,;erek, nıiıdiıriyete gitt'k ve bir 
cürmü meşhut hazırladık. 

Saat 11,5 sırasında yanımda 

bor sivil memurla mahalkbid
ye gittim. Basri orada idi. Bir 

mahallebi yedikten sonra numa
raları alınmış bulunan 15 lirayi 
verdım. Aldı, sol cebine koydu. 
Bu sırada da yolisler gelerek 

yakaladılar. Para:ın cebinden çı
kardılar. Sonra karakola git -

1ik.> 
Maznun mübaşxr i~e, Eminin 

ve cürmü meşhudu yapan polis
lerin yalan söylediklerini ileri 
Eürdü ve hadiseyi şöyle anlattı: 

- Emme ıcra emrini tebliğ i· 
çin gitmiştim. İliimı almadı ve 
a\'ukatı ıle görüşmek üzere müh 
le: rıca etti. Acıdım ve ertesi gü
ne bıraktım. Mahallebici dük • 
kiımnda sözleşmiştik. Avukatsız 

geldi, iliımı aldı. Bu .ırada po

lisler gelerek beni yakaladılar, 

götürdüler. 
Ornda komıser e!indı:kı 15 1:

ravı masaya koyarak bunu ce -
bi~dc bulduklarını söyledi. Hal 
buki ben böyle bir para alma -

mıştım. Hepsı ıftiradır.• 
Şahit olarak dınlenilen polis 

mPmurlan da rü§vet hadisesini 

0 nlatarak, s~lunun 15 lira)') 

gözler; önünde alıp sol cebine 
koyduğunu s(iylediler 

Bundan sonra mahkeme, E -
mm hakkında tevkıf kararı ver· 
<li ve muhakerr.eyi bugüne bı -

rnktı. 

-·-----·------------• 
lngiltere mühim 

alıyor tedbirler 
(Btı§tarafı 1 incide) 

bır sebep aranmaktadır. 
Bu sabahki İngiliz gazetelerin· 

den birinin neşrettiği bir Ce -
nevre telinde Brenner'de bazı 

Alman kıt'alarının hareket ha
linde bulunduğu ve İtalya hü -
kumetin in de gördüklerini ifşa 
edebi!e~k şahitleri uzaklaştır -
mak suretile bu hareketleri giz
li tutmak istediği bildirilmek • 
tedir. 

Salahiyettar mahfellerde ha
sıl olan kanaate göre bu farazi • 
yeyi teyit eder mahiyette orta -
da bir şey yoktur. Fakat böyle 
bir ihtimali, İngiliz nazırları, 
nazarı itibare aldıkları içindir ki 
mezkur mıntakadaki İngilizlerin 
vaziyeti meselesi haricinde ola
rak ayrıca bu işe karşı da ala
ka göstermektedirler. 

Roma, 12 (A.A.) Yukarı A -
diı 'de yabancı yurttaşlar halı: -

kında alınan tedbirlere dalr a • 
şağıdaki resmi tebliğ neşredil • 
nuştir: 

Siy asi ve askeıi sebepler le ve 
Balzano vilayetinde ikamet eden 
Batı milltlerine mensup bazı 

unsurların faaliyeti hakkında si
vasi polis tarafından verilen ra -
İıorlar üzerine. Dahıliye • Neza • 
reti aşağıdaki tedbir !eri almış • 

tır: 

Balzano viHiyetinde muvakka· 
ten ikamet etmekte olan bütün 
yabancıların derhal hudut ruşına 
veyahut İtalyanın diğer 93 vila
yetine gönderilmesi. 
Yukarı Adic'de yerleşmiş olan 

diı;er bütün ecnebilerin, kendile 
rine işlerini tasfiye imkanı ve
rilmek için, bir müddet sonra 
çıkarılması. 

Fransa, İsviçre ve İngiltere gi
b i bazı memleketlerin mümes • 
sJ:eri vııziyet haklı:mda habEI -

Hataya ,·arını~lardır. ( 

~"""!- !!!!!!!!''!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!'!!!!il'!-~~ 

Mareşalin 
teftişleri 

Muğla, 12 (A.A.) - Muğlayı 

şereflendiren Fevzi Çakmak bu
gün Marmaris'e inmişler, kıtaa

J tı teftişten sonra Muğlaya av -

'ı det buyurmuşlardır. 
---<000---

Türkiye - Fransa 
münasebatı 

(Ba.ştarafı 1 ıııci sayfada) 
kıyede bulunduğum zamandan
beri birçok bürhanını gördü -

ğüm bu sempatiye ben de şeha -
det ederim· 

Tü•kiye Reısıcupıhurıı İsmet 
İnönü, C.ıimhur.yH Halk Partisi 
kurullzyı önünde söyledikleri 
nutukta Hatay mt>Selesi haile -
dildıkten sonra. Fransa ile Tür
kıyeyi hiçbır kuvvetin ayıramı
yacagını ennjik bir surette kay
deylemişlerdir Reısicümhur is
met İnôni.i, bu sözleri ıle, f'n 
mıitcncv\·ı ahalarda ayni kuv
vetle kendısını ır.östNecek olan 
Türk - Fransız ı~bırlığinin pren
s:pin. vazetmişlerdir. Şurasını 

da derhal iliıve edeyim ki Fran
sız hukümct•nin bütün kıymeti 
ile takdir ettiği bu işbirliğini Pa
ris. Ankaradan daha az arzu et
memektroir. 

ler aıılıak için hariciye nezaret:
nı ziyaret etmişler ·ve hariciye 

müsteşarı kendilerini lüzumu 
veçhile tenvir etmiştir. 

Yeni bir kanun 
Londra J~ (A.A.) - Parla 

mento mahfolerındc öylendigi

ne göre İng. ltere hükumni her 

ihtunale karşı ve gelecek İkinci 

teşrinde yapılacak umumi in -
tihabat dolayısile parltımento 

dağıldıktan ~onra kendisine bey 
nclmilel buhran vukuunda me
busları tekrar davet etmek im· 
kanını veren bır kanun hazırla • 
maktadır. 

İngiliz kanunu esasisi muci -
bince parlamento feshedildikten 
sonra mevcut addedilmemı>k -

tedir. 

Dantzige giden muharipler 
Londra, 12 (A.A.) - .News 

Chronicle• in Dantzig muhabıri
nin gazetesine bildirdiğine göre, 

· İspanyada general Franko kuv· 
vetleri saflarında harp eden 
Kontlar lejyonuna mensup 1200 
muharip ve tayyareci, bu sabah 
Dantziğe gelmiştir. 

Ruzvelt tavassut etmyecek 
Vaşington, 12 (A.A.) - Ame

rikan diplomatık mahfilleri, Ruz 
veltin Dantzig meselesinde uz • 
]aşma teklif edeceği hakkında 
Londrada dolaşan şay'aların cid 
dl hiçbir şeye :st.inad etmediğini 
bildirmektedir. 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
san için daha çetin olmak üzere, 
demek orta h·am bir aile i~in 
memleketimizde aldığı para ile, 
asgari bir hayat temin edebil • 
mek kabil değildir. Hal • 

buki bütün halkı alakadar 

eden odun, kömür, Hava· 

gazi ve unuttuğumuz diğer 

havayiç te hesaba katılmadığı 

halde saydığınıız cinsler arası • 

.na daha birçok ihtiyaçları ,.e 

bilhassa çocuğu da u doktorla 
iliıcı da koymuş değiliz. Nerede 
kaldı ki, bizim miicerred iddia
larımızdan daha kıymetli bir \.e· 
sike olarak \'aktile ticaret oda
sı tarafından her ay ne~redilen 
hayat endekslerini de hatırhya
biliriz. Bundan iiç sene evvele 
kadar İstanbul Ticaret Oda" ga
liba her ay, bir aile index'i neş· 
rederdi. Bu index aile tipi ola • 
rak bir karı ve kocayı gösteriyor 
du. İııdex'e göre bunların orta 
derecede geçinebilmesi için ve 
her lüksten iıri olarak \.e ~·alnız 
mübrem ihtiya1:.larım nazarı iti
bara alarak yaşı~·abilmeleri için 
her ay asgari 100 ila 110 liraya 
kat'i ihtiyaçları göriilmekte .idi. 
Esaslı tetkikler neticesinde ik
ti•ad~ı mütehassısların marifeti
le yapılan bu index'e ait rakam
ların - o zamandanberi aTtık neş 

redllıneınelerine rağmen - bugiin 

daha a ·ağılara inmi~ olduğuna 

\·eya olabilece-ğine dair elimiz -

de hiçbir miısbet ,.e ilmi delil 

yoktuı:.. Bi!jki,. h•J atın belki iiç 

sene e\·nle nazaran daha paha
lılandığına hiikmetmek hatta 

belki daha doğru olur. Dü ün • 

meli ki, ayda 100 iliıı 110 liraya 

ihtiyacı olan iki kişilik ailedir! 
Ya beş kişi iseler? l\taahaza de -

diğimiz gibi, o zamandanbtti bu 
index neşredilmediği için bugün 

Türkiyede bir ailenin asgari kaç 

lira ile az çok medeni bir insan 

gibi ya~ıyabilecegi heniiz bir sır 

halindedir. 

E\.et, orta halli bir aileye as

gari maişet masrafı olarak ne 
kadar para lazımdır -.c bu para 
ile hayatı nasıl karşılamak miim 
kündür? İşte halledilecek da,·a 
budur. 

Orta halli bir Türk ailesi, - ki 
standard tip olarak memur aile
si alınabilir - ayda kırk - elli lira 
kazanabildiğine göre, o halde 
hiikıimetio de hayatı kırk • elli 
lira ile kabili tahammül hale ııe· 
tirmcsi lazımdır. Nasıl? İşte o
rası da elinde bunca nsait olan 
hükümetiıı bileceği bir keyfiyet· 
tir. 

Hayatın pahalı olduğunu ka -
bul ettikten ve çaresini arama -
ğa giriştikten sonra, tabii evvela 
hayatın niçin pahalı olduğunu 

araştırma'6la işe başlamak icap 
edecektir. İşte o zaman pahalı -
lığı doğuran büyiik ana sebep • 
)erle pahalılığı katmerleştiren 

belediye kontrolsiizliiğü ve es -

naf ihtikarı gibi munzam sebep

lerin biribirl üzerine binerek 
bizi Jı~ giin çetin bir mücadele
ye mecbur eden büyük davayı 

dağ gibi karşımıu dikilmiş gö • 
receğiz. 

lı.. N. Karacan 

(BO§taraf1 l inc-i sayfada) 
Ekmek işi intizama sokulacak

tır. Bu meseleyi ele alışımızdaki 

maksat buğdayla ekmek arasın
daki farkı meşru haddin üstüne 
çıkarmamaktır. Belediyeden bJz 
bunu beklemekteyiz. 

Et işi de tetkik edilmektedir. 
Tetkikler sona erdikten sonra 
kat'i mütalea yürütmek kabil o
lacaktır. Bu tetkikler esnasında 
İstanbul belediyesindm isted -
ğimiz mezbahadan itibaren etin 
eve girinciye kadar geçen safa • 
batını eline almasıdır. 

Etin mezbaha haricindek, va
ziyeti mütebass1slar tarafından 

tetklk edilmektedir. Tetkikat 
bittikten sonra hu iş de bir şek
le baglanacaktır. 

Hatay vilayetinin teşekkülü \'e 

bazı yeni tehavvüller dola),sile 
valiler arasında tebeddüller o • 
lacaktır. A ın 23 Ünden itibaren 
Hatay vilayetinin yeni teşkila -
tında çalışarak memu•l3rı s~ -
çerek oraya göndermış olacağız. 

Umumi nüfus tahriri yapaca -
ğı2. Tahrire başlamadan önce 
tecrubi bir nüfus tahriri yapmak 
istiyoruz. Birka~ vilayette muh
telif tahrrr şekillerini 1ecrube e
decek, en mm·afığını kendimize 
malederek umumi tehriri bu e· 
sas üzerinoen yapacag17 

Umumi müfetti§ltkler mesele
si tetkik mevzuudur. Tetkikler 
ne netice verirse o yapı acaktır. 
Mülki teşkilatta deği§ıklik ya -
pılıp yapılmıyacağl tetkik edil -
mektedir. Bu hususta hazırlana
cak kanun layihası yakında 

Meclise ı;evkedilecektir. Dah:!iye 
Vekiıletin yeni teşkilat şekli -
ni tesbit edece-k kanun layihası 
umumi müfettişlerden belki müs 
tağni kılar, be}ki kılmaz. Mü! • 
kiye memurlarının salahiyetle
rinin arttırılmasını şimdilik dü
şünmüyoruz. Salahiyetleri art -
tırmaktan ziyade . aliıhiyetleri 
kullanacak mümaresel.,ri arttır

malıyız. 

B~lediyelere yenı varidat 
membaı temin için tetkıkat 

yapılmakta, yem varidat mem • 
baları aranmaktadır. 

İstimlak kanununu tadil eder
ken vatandaşın hukukunu ehem 
miyetle nazarı itibare aldık. Ya· 

pılacak istimlak için hiçbir \·a
tandaşın hakkına tasarruf edi -
Jemez. Bu arada vatandaşın bir 
kısım tasarruf hakları tetkik 

mevzuumuzdur .• 
Dahiliye Vekili dün akşamki 

trenle Ankaraya dönmüştür. 

Japonların 
Protestosu 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei a
jansının salahiyettar bir mem -
hadan iığrendiğine göre, Japu:ı 
hükumeti, Moskovadakı büyük 
elçisin, Sakalin asadının SoYyet
lere ait kısmında kömür ve pet
rol madenleri işleten Japon kum 
panyalarına karşı yapılan fena 
muameleler hakkında, So,·yet 
hükumeti nezdinde şıddetli pro
testolarda bulunmaiia memur 
etmıştir. fj 

uantzıgdeki hazırlıklar 
-· , ••v T fi .,... raya aoneeekt.ır. l --- ............. , :.aJ~llJer 'Jia 

ktltp ınüh vv hir }ı~J ..... 



SAYFA 4 

Her gUn 
bir hikaye 

•-
1 Bir kadının güzelliül 

IF 
otoğraf moclelliAi etti -
ğim zamandanberi hiç 
bu kadar güzel §&hanı 

bır gelin elbisesi g:vmemiitim. 
Bu elbise ağır bir krep saten -
dendi ve Bruxelle. dantelleri ilı 

'süslenmişti. Etekleri topukları

ma kadar inerek orada bir bu -
!ut yığını halinde toplanıyor vı • 
donuk, pürüzsüz tenimde boy -
numun etra!ını ağır danteller 
sarıyordu. Size diyebilirim ki 
aynaya baktığım zaman kendim 
bile şaşırdım. Dokunulmamış sa! 
bir zambağa dönmiıştüm. Güzel
l'ğim bu kıyafet içinde büsbü -
tün başka ve derin bir hal al -
mıştı. 

Genç moda fotoğrafçısı Andre 
Du\'İ\'ier'nin bu kıyafetle karşı
sında partenerimle poz aldığım 
zaman :>da bir an şaşırır gibi ol
du. S"nra hiddetle dudaklarını 

sıkt. \'e makmesi iie meşgul ol -
maya başladı. 

Andre'yi ne zamandanberi ta
nırım. Şimdiye kadar kaç kere 
f'n şahane tualetlerle onun kar -
şısında poz almıştım. Fakat bir 

gelin elbisesi ile ilk defa karşı • 
sına çıkıyordum. Andre iyi ço • 
cuktur. Bana karşt dalına dürüst 
ve samimi davranmıştır. Hatta 
bana gizli bir zafı bile vardır di
yebilirim. Her halde bu sefer 

benden ziyade gelin elbisesi ile 
koluna girdiğim genç adama i

çerlem;ş olacaktı. Gösterilen is· 

tek üzerine bu hiç tanımadtğım 
genla kol kola girerek mes'ud 
bir karı koca rolüne çıkmış bu
!un uyorduk. İkimiz de makine • 

nin karşısında gülmeye çok me
sut sevimli bir poz almaya ça -
lışıyorduk. Bu sırada Andre'nin 
hiddetle bağırdığını duydum: 

- Hiç vakit kaybetmeyiniz 
matmazel Deschamp, diyordu. 
Genç evliler ağızları bu kadar 
kulaklarına vararak gülmezler. 

Hayret!. Hem bana aile ismim
le de hitap ediyordu. Halbuki 
daima hiddetli olduğu zamanlar 
böyle hitap eder, fakat nıçin kı
zıyor? 

- Evet biliyorum diye cevap 
verdim. Serbestilerini kaybet -

tikleri için ağlamaları lazımdır. 

Fakat ben burada nihayet bir 
hizmet yaptığım için benden is
tenilen şekilde görünmeye mec
burum. 

- Oh rica ederim, haydi çalı
şalım, vaziyetinizi bozmayınız 

matmazel, siz de genç adam öy
le dimdik durmakta mana var 
mı? 

Bu son sözleri söylerken za • 
vallı çocuğa nefret dolu bir ba

kış fırlatmıştı. Birdenbire ka
famdan bir ihtimal geçti, kendi 
kendime: 

- Kıskanıyor, beni kıskanı • 

yıır diye mırıldandım. 

Yandan, cepheden, sırtımız 

dönük daha birçok şekillerde fo
toğraflarımızı aldıktan sonra 

Andre nihayet yüzü gülerek işin 
bittığini haber verdi ve ben tua

letimi deği~tirmek üzere odalar
dan birine doğru ilerlediğim sı • 
rada yaklaşıp kulağıma yavaşça 
fısıldadı: 

- Sizi aşağtda bekliyorum 
Clandine. Ümit ederim ki bu 
budala yüzlü güzel adama ran

devü vermezsiniz .. 
Son sözleri söylerken biraz ev 

ve! beraber poz aldığımız genç 

adamı işaret ediyordu. 
Bir çeyrek saat sonra Andre 

ile birlikte Rue de la Paix'ye 

çıkmış bulunuyorduk. 
Güzel bir ilk bahardı. Semada 

derin ve koyu bir mavilik var -
dı. Küçük yıldızlar birer pırlan
ta iğne gibi gökte yeryer tutuşma 
ya başlıyorlardı. Bütün yorgun

luklardan sonra kendimi sokak
ta b· 'unca güzel gecenin sihri 
ile büyülenir gibi oldum. Andre 
ayni hal içinde olmalıydı ki ya
vaşça eğilerek: 

- Ne harikulade gece dedi. Za 

Çeviren: Ferit Ali 

ten dünyada Parisin ilk baharı 
kadar güzel şey var mı? 

Bu sırada karşıya geçmek için 
polisin işaretini bekliyerek dur 
muşluk. Birdenbire gözlerim i
çindeki mücevherlerle pırıl pı

rıl yanan bir vitrine ilişti. Vit -
rine doğru yürüyerek: 

- Oh ne güzel şeyler diye 
bağırdım. Andre beni takip ede

rek hafif müstehzi bir sesle: 
- İlk bahardan daha mı gü -

zel dedi. 

Ne yazık ki işte bütün bu gü
zelli~ler zavallı fanılerin ııa -
man zaman ağızlarına bir lokma 
koymak ihtiyaeını unutturmu -
'yor. 

Biraz sonra girdiğimiz müte -
vazi bir lokantada Andre beni 

en tenha bir köşeye getirdi. O -
turduğumuz zaman: 

- Clandine dedi. Güzellik bah 
sinde iken size bir şey söyle -
mek istiyorum. 

Ah bilseniz Clandine demin 
beyaz gelinlik elbisesi içinde ne 
kadar güzeldiniz ve ben kolu -
nuzda, kocanız rolüne çıkan o 
budala çocuğun yer:nde olmayı 

nekadar isterdim. Fakat yeri -

miz bir fotoğraf makinesınin 

karşısı değil bir kilise olmalıydı. 

Kalbim heyecanla çarpmaya 

başladı. Gayriihtiyari hafif bir 

utanç içinde gözlerimi önüme in 
dirdim. 

- Oh Andre dedim, ne söyli
yeceğimi bilmiyorum! 

Gözlerimi kaldırdığım zaman 
onun sevinçle yüzünün güldü • 

ğünü gördüm.Eğildi, dudaklarını 

gözlerime doğru uzattı. Geri çe
kilmedim ve elimi büyük sıcak 
elinin içine tı:rkettim. 

{Devam edecek) 

Kont Ciyano 
Frank o ile 

görüştü 
Vittoria, 12 {A.A.) - Kont 

Cjano Suner ve maiyyetleri saat 
13.25 de burada karaya inmiş • 
!er ve otomobille Zaraus'a hare

ket ederek saat 16 de bu küçük 
şehre varmışlardır. Şehir İtal -
yan ve İspanyol bayraklarile do
natılmıştı. Misafirler askeri va
li ile memurlar tarafından kar -
şılanmışlar ve halkın alkışları ve 
cFranko. Duçe• sesleri arasında 
hükümet daıresine giderek ye • 
meği orada yemişlerdir. 

Ciano bu akşam Ayete sara -
yına giderek Franko ile görüşe
cektir. 

Franko misafiri terefine bir 
dine verer:ektir. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam 'ın 
hediyel i 
anketi 

1 - Sinem.a:ı il.İçin ıner • 
sin.iz? 

2 - Hangi artıstlul sever
siniz? 

{Bu sevdlilnlz artlstle-rln 
en çok haııgl hususiyetleri ho 
şunuza pdlyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara
sında ıııyinlşlerlnl ve tavır • 
!arını, hatt& hayatını taklit 
ettijilnlz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yılduının, size cazip 
görünen banal tarafıdır? 

{Kazancı mı, şötı,etl mıi, 

pzelltfl mi?) 

* Kadirga • Bayan Semiha 
Erkan söylüyor: 

1 - Sinema beni mektepten 
fazla çekti ve sinema ba • 

na mektepten m---. 
fazla bılgi ver -
di. Çocukken si
nemayı mekte -
bim kadar se -
verdim.. ş;mdi 

mektepten çok 
seviyorum. 

~~ : ''\J . . ,,,, - ' ' 
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2 - Erkekler-
den: Vilyam Po-

vel, kadınlardan: Myrna Loy 
en çok beğendiğim artistler -
dendir İkisinin de ifade edi -
lemiyen birçok hususiyetleri 
vardır. 

3 - Hiç birinin giyiniş ve 
tavırlarını taklit etmem. 

4 - Myrna Loy büyük bir 
istikbale namzettir. San'at:ni 
çok cazip ve istikbalini par • 
lak görüyorum. 

* Ankara - Ycnişeh irde Ba 
yan Kadriye Kemal söylüyor: 

1 - Sinemaya b'r eğlence 
yeridir diyenlere şaşıyorum. 

Mektep derneğe de dilim var
mıyor. Çok defa iyi şeyler öğ
reniyoruz. Fakat bazan ah -
laksızlığa sahne olduğunu i
tiraf etmeliyiz. 

2 - Norma Şer eri beğeni -
rim. 

Hususiyetlerinden biri: Tat 
lı gülüşleridir. Ronald Kolma 
manı da beğenird[m. Yaşı i • 
lerledikçe, çehresindeki ma -
nalar kalmadı. Ve yeni mana
lar belirdi. 

3 - İnsan, taklit etmiyo -
rum derse, yalan söylemiş o
lur. Bir günlük dostunun bi
le bazan cazip hususiyetleri 
vardır ve onun tesiri altında 
kalmamak kabil değildir. 

4 - Şöhretler geçicidir, hiç 
bir zaman cazip görünmez. 
Kazançlar havaya kalbolabi
!ir. Fakat, san'at. Yaşıyan da
ima odur. .. -------~ 
Fransız milli 
bayramı ve 

• 
lngilizler 

Paris, 12 (A.A.) - 14 temmuz 
da yapılacak geçit resmine Fran 
sız kıtalarile birlikte İngiliz kı
taları da iştirak edecektir. 
Diğer cihetten öğrenildiğine 

göre İngiliz bahriye efradı ile, 

cRoyal Marines• in bandosu 14 
temmuzda askeri geçit resmine 
iştirak edecektir. 

Bundan maada • Vindictive• 
ismindeki İngiliz kruvazörü de 
Atlantikte Fransız filosile bir • 
likte manevra yapacaktır. 

00 

Macaristan gençleri 
Budapeşte, 12 (A.A.) - Mec

buri iş servisine birkaç bin genç 
alınacaktır. Bunlar, kısa bir as
keri hazırlık servesinden sonra 
zlraat ve sanayi işlerinde çalı -
şacak!ar ve nasyonaI - sosyalist 
\fe dini pıiensiple~ dairesinde 
yetiştirılecektir. 

iKDAM 

Uzak Sark IM!Gi~ 
hadiseleri Kemanist bir artist 

Avrupa vaziyeti- Mireille P errey 
· nin i nk işafına ikinci büronun gölgesi, Nadia 

müessir o 1 uy o r isminde bir casusluk filminde 
Londra, 12 (A. A.) - cNews 

Chronicl•ı> gazetesinin diploma
tik muharri[i Uzakşark hadise
lerinin Avrupa vaziyetinin in • 
kişafı üzerinde pek geniş bir 
mikyasta müessir olabileceğini 

yazmaktadır. Bu gazeteye göre 
Japonlar, Tokyo müzakerelerini 
dört Çinli mahpusun akibetini 
yakından ibaret olan mahalli 
meseleye inhisar ettirmek iste • 
rniyeceklerdir. .l!lu meselenin 
genişletilmesi ise Amerikayı, 

Fransayı ve Çinde menfaatleri o 
lan diğer memleketleri alaka -
dar edeceği içln bu memleketle
rin yardımı temin edilmiyeıı hiç 
bir harekete geçilemiyecektir. 

Bu müddet zarfında İngiltere 
aleyhindeki tahrikat tehlikeli 
bir şekle girmiştir. Bu tahrika • 
tın Japonya tarafından olduğu 

kadar Almanya tarafından da 
yapıldığı hakkındaki şüpheler 

artık ht'i bir mahiyet almıştır. 

Çinde yeni teşki lat ve 
Avrupalılar 

New-York, 12 (AA.) - Evvel
ce Çin halkı üzerinde büyük bir 
nüfuzu olan Wang-Şing-Wei'in 

idaresinde Çinde merkezi bir 
hükfunet tesisini istihdaf eden 
Japon siyaseti New-York Times 
gazetesini endişeye sevketmek • 
tedir. 

Bu gazete diyor ki: 
•Wang..Şing-Wei'ın yakında 

merkezi Çin hükümetinin şefi i
Jan edileceği öğrenilmektedir. 

Bu hükümet, şimdi Pekin ve 
Nankinde bulunan idarelere bir
leşecektir. 

Bu hal, Çinde hayati menfaat
leri olan Amerikanın, İngiltere
nin ve diğer devletlerin huku
ki ve siyasi müşküllerini arttıra
caktır. 

---00,0---

Ciano şerefine ziyafet i 
Barselon, 12 (A. A.) - Kont 

Ciaııı:ı, Tarragona'da denizin kar 
şısında açık havada Suner tara

fından şerefine verilen bir ziya
fette hazır bulunduktan sonra 
Barselona dönmüştür. Ziyafete 
Tarrago~a'nın siyasi ricali işti -
rak etmiştir. 

:"······ .............. , J Harici 
ı Küçük Haberler ı 
ı ...................... ..ı 

* İtalyan ve Bulgar kralları 
Ağustos veya Eylül aylarında 

Ber !ini ziyaret edeceklerdir. Bu 

esnada General Frankonun da 

Berlinde olacağı söyleniyor. 

* Budapeşte, 12 {A.A.) 

Honved askeri makmes~ bu sa

bah casusluk cürmile 12 kişiyi 3 

ile 13 sene arasında kürek ceza

larına mahküm etmiştir. 

Mahkümlar arasında bir ka • 

dın olmak üzere 3 Romen, 1 Çe

koslovak ve 8 Macar bulunmak

tadır. * İngiltere - Bulgaristan a • 
rasında ticari müzakerelere baş

lanmıştır. * İngiliz sefiri Berline dön • 
müştür. 

* İngiltere ile ekonomik mü
zakereler yapmak üzere Londra
ya bir Alman deleğesi gitmiştir. * Prens Pol Londraya gide -
cektir. * Bükreş 12 (A.A.) - Par • 
Jamento, Sonbaharda yeniden 
toplanmak üzere, yaz tatiline ka 
rar vermiştir. * Roma, 12 (A.A.) -.... Ar • 
rigo Solmi'nin istifası üzerine 
Dino Grandi, Adliye Nazırlığına 
tayin edilmiştir. 

Gü~el Mireill• Perrey Nadia'dan bir • ahnede 

~ aristen yazılıyor: 
IF' Mireille Perrey ismi bel 

ki size ilk bakışta ya • 

hancı gelecek, bu da kim? diye, 
soracaksınız. Evet Mireille Per -
rey şimdiye kadar sinemada gö
rünmüş sükse yapmış bir artist 
değildir. Fakat o mükemmel, ta
nınmış bir tiyatro aktı· stidir. 
Şimdiye kadar daima komedi • 
!erde muvaffakiyet göstermişti. 

Şimdi ise bu güzel genç kadın 
sinemada da şansı gül0.ü. 

Mühim bir filmde baş kadın 

rolü deruhte etmiş bulunuyor 
Hem de böylece ille defa ağır 

hissi bir-rol almış olacaktır. 
Bu tanınmış tiyatro aktrist, 

ve yeni sinema yıldızını s!üdyo
da ziyaret ettim. Mireille Per -
rey güzel, fotojenik, canlı, niha
yet tam manasiyle san'atkar bir 

kadındır. Yani sinemada muvaf
fak olmak için bütün evasfı ken 

disinde toplamış bulunuyor. Be
ni nezaketle karşıladı. Bir köşe
ye oturup konuşmıya başladık. 

Gületek: 
- Nihayet bu defa, dedi. Mü

kemel bir rol bulabildim. Öyle 

bir rol ki neş'eli. kederli aşık, 

ihtiraslı, bedbaht yani tam bir 
kadın rolü. 

- Demek bu sefer dramatik 
bir rol deruhte ediyorsunuz? 

- Hem de çok dramatik, de -

diğim gibi ilk defadır ki bana 

hafif bir rol yerine ağır, hissi 
bir rol veriliyor. Fakat ben e -
minim ki Nadia'yı çevirdikten 
sonra bu şekilde birçok rol daha 
alabileceğim. 

- Bu Nadia nasıl bir tiptir? 
- Nadia, bir kabarede keman 

çalan hayatını kazanan genç bir 

kadındır. Bu kadının karşısına 

günün birinde esranengiz bir a • 
dam çıkar ve onu kabareden ala
rak lüks bir hayata sokar ve 
kendisi meşgul olduğu birtakım 
casusluk işlerine alet eder. 

- Filmde hakikaten keman 
çalıyor musunuz, yoksa yerinize 
bir başkası mı çalıyor? 

- Ben altı yaşındanberi ke -

man çalarım. Bir zamanlar kon

servatuara da devam etmiştim. 

F ~kat sonra tiyatroya meylet • 
mem yüzünden mukadderatım 

değişti. Tiyatroya intisap ettim. 
Bununla beraber kemana karşı 
içimde daimi bir ihtiras duymu
şumdur. 

- Keman çalmıya devam edi

• yor musunuz? 

- Her gün yarım saat kadar 
egzersiz yapar çalıŞll'hlll. Ben 
tiyatroda iken de halk hakika • 
ten keman çaldığımı bilmezdL 
Fakat geçen sene, birleşik artist 
!erin verdiği galada keman ça • 
lınca beni tanıyan seyircilerde 
büyük bir hayret u1andı. 

~ Nadia'da hangi havaları ça· 
!ıyorsunuz? 

- Birkaç parça çalıyorum. 
Çaldığım parçalardan biri de 
Chopin.nin Tristesse'idir. 

Güzel yıldız üzerindeki ağır el 
biseye hayran hayran baktığımı 
görünce gülerek: 

- Nadia'da başlangıçta faki • 
rim, dedi. Fakat sonradan ca • 

susluk işleri ile meşgul olan o a

dama tesadüf edip te onun işle

rine karışmıya başlayınca iyi bir 

apartımana geçiyorum. Mücev

herlerim ve gördüğünüz gibi a
ğır elbiseleriın oluyor. Filmde ol 

duğu kadar hayatta da güzel gi· 

yinmeyi pek severiın. 

- Sizi memnun görüyorum. 

- Oh doğrusu çok mesudum. 
Gayet zeki bir rejisörüm var. 

Arkadaşlarım ise hepsa iyi ol • 
dukları kadar mükemmel birer 
san'atkardırlar. 

M.se!A: jean Galland, Roger 

Duchesne, P ierre Stephen ve 
ilh. 

- Başka projeleriniz var mı? 

- Vallhi bilmem ki ne diye-

yim. Henüz bir. şeyler kararlat

tırmadım. Yalnız şunu söyliye -

bilirim Marcel L'Herbier yakın 

da çevireceği bir filmde beni ga· 

yet enteresan bir rol için istiyor. 

Güzel artistin işi başından aş

kındı. Bense soracaklarımı sor -

muştum. Müsaadesini istiyerek 
kalktım. 

Tırhan vapuru 
Almanyadan hareket eden 3500 

tonluk Tırhan vapurunun bugün 

veya yarın !imanımıza gelmesi 
beklenmektedir. Bu vapur Mer
sin tipinde olmakla beraber yine 
bu tip vapurlardan Etrüske ben 
zemektedir. 

Bilhassa bu tipler için evvel· 

ce kararlaştmlan üç güverte ye

rine Tırhanda iki güverte var • 
dır. Böylelikle vapurun yüksek· 

liği azaltılmıştır. Bu suretle de 

Etrüsk vapurunda görülen mu • 

vazene bozukluğu Tırhanda yok 
tur. 

13 - Temmuz 1939 
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Saat 12.30. Prngr ım. 
Saat 12.35. Türk müziğ . l 

Muhayyer peşre\'i. 2 - Sade• 
tin Kaynak - :\!ulıa.\'\'er •• kı
Seni ey dil. 3 - :;adettir. Ka} -
nak - Muhay,·er şark - A1 -
na and ıçer.m. ~ l,;t tak,ırr ı . • 
5 - Lemi - U":zcık sark• Ru
hunda buldum 6 LPm. - l' -
şak şarkı - Nel ~ çekt ~, Pe»r 
canan. 

Saat 13: :\Iemkket sa • av r:. 
ajans \'e meteırnloj haber r 
Saat 13.lö - 1-1: llT:iz k (Karı ,~ 

pıogra~ - p;, 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: l\fözik (:\!el ıi -

!er - Pl.) 
Saat 19.15: Türk müzııi;i (Fı 

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saa• :.yarı 

ajans ,.~ meteoroloj. haberlerı. 
Saat 20.15: Konuşma (z rı.t 

saati). 
Saat 20.30: Türk müziği (Halk 

türküleri). 
Saat 20.50: Türk müzigi. 1 -

Osman Bey - Hüzzam şarkı -
Neşeyabı lütfün olsun. 2 - İs -
hak Varan - Hüzzam şarkı -
Bilemem ben de nasıl dü~tüm. 

3 - Ahmet Rasim - Segah şar
kı - Benim sen nemsin ey dı.
ber. 4 - Ayaş halk türküsü A,· 
va çiçek açmış yaz mı. 5 - Ma 
bur türkü - Tepeler tepeler. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli plaklar- R. 
Saat 21.30: Müzik (Schumann 

- Piyano konsertosu, çalan Al
fred Cortot - Pi-) 

ıSaat 22: Müzik {Küçük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın) 1 -
Franz Lisz;t - İkinci Macar rap
sodiis. 2 - Hanns Löhr - Büyük 
Vals. 3 - Tsehaikowsky - Ha -
zin şarkı Opus 40 No. 2. 4 - J. 
Brahms - Macar dansı No. 17.5 
- Knudage Riisager - Bir en • 
termezzo. 6 - Rubinstein - Ko~ 

tümlü balo süitinden Napoli ba· 
lıkçıları - 7 - Hanschmann -
Lautenschl~er Yıldızlara 

doğru (fantezi) 9 - Hanns Löhc 
- Düğün marşı. 

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

Saat 23.20: Müzik 
-Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog 
ram. 

Koseivanof
S of yada 
Sofya, 12 (A.A.) - Köseiva • 

nof, dün Belgrad'dan Sofyaya 
dönmüştür. 

Londra 12{A.A.) - Dün sabah 
Parise gelen Bulgaristanın me
busan meclisi reisi Muşanof, ge
lecek haftanın başında Londrada 
bulunacaktır. 

cİmperial Polici Group tara • 
fınc!an davet edilmiş olan Maşu
nof, Londrada hükumet erkanı 
ve İngiliz ricalinden bazıları ile 
siyasi ve iktısadi görüşmeler ya • 
pacaktır. 

- - 0010---

Avam kamarasında bir 
müzakere 

LJ:ındra, 12 (A.A.) - Dün A 
vam kamarasında amele partisi 
mebuslannda Bellenger, Japon
ya makamlarının Çin dolarına 
taarruzları üzerine İngiltere 
hükumetinin Çin dövizinin i.S • 
tikrarını temin için yeni bir ted 
bir almağı derpiş edip etmediği· 

ni sormuştur. 
Sir J ohn Simon, şu cevabı ver 

miştir: 

- Hayır. Yeni bir harekete 
geçirilmesi için hali hazırda hiç 
bir müzakere cereyan etmenııek· 
te<lir. 
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Yeni konsultasyon 
Heyet Fissıngen 'in yeniden 
çağırıl.inasına lüzum gördü 

- 29 
İşte, Haziranın son günlerini 

Erdek dönüşü hasıl olan krizin 

nekahet devresile imrar eden ve 

Savaronadaki dairelerinde, ya

taklarında istirahatle geçiren 

Atatürk, gün günden salah ema 

releri gösteren sıhhi vaziyetle -

rile vücutlerinde biraz zindegi 

hissettikleri zaman - ki bu da 10 

temmuz 938 pazar gününe tesa

düf ediyordu - Çoktandır halk 

arasında görünmedikleri, halkla 
yakından temas etmedikleri~i 
derhatır buyurarak bunu temın 
etmek maksadile Acar motörile 
bir gezinti yapmağı muvafık gör 
müşler, ve öyle yapmışlardı. 

Gezintiyi müteakip, zatürree 
ile mü terafik siroz krizi kendi -
]erini yüksek bir hararet derece 
sile yataklarında istirahate ic -
bar ettiği zaman halk bütün has 
talık şayialarını dinlemez ol -
muş, Ebedi Şefi aralarında gör
medikleri için o zamana kadar 
ortada deveran eden hastalık şa
yialarının tamamen yalan oldu
ğuna kanaat getirmişti. 

Halbuki, bu kanaat efkarı u
mumiyetle yaşar, kalblerde se -
vinç ve ferahlık tesirleri meyda
na getirirken Atatürk Savaro -
nada iki şiddetli hastalığın müş
terek seyrile rahatsız ve krizler
le muztarip bulunuyorlardı. 

Ebedi Şefin batnında toplanan 
suyun da miktarı artmakta idi: 
Yine evvelce yazdığımız veçhile 
ilk krizi müteakip müdavi he -
kime göbeklerinin hizasındaki 

şişkince bir noktayı işaret ede -

rek: 

- Bunda bir gayri tabiilik var 
mı? 

Diye sordukları zaman henüz 
ucafık bir kazibi semen manza -

rası gösteren su toplantısı, bu 
tarihten itibaren geçen günler -

de süratle artmağa başlamış, 
Ebedi Şef 10 Temmuz pazar gü
nü motör gezintisine çıkacakla
rı zaman blomaren ceketle be -
yaz pantalon giydikleri sırada 

bariz bir göbek çıkıntısı halinde 
ceketin ortasından görünecek 
kadar ziyadeleşmişti. Maamafih 
müdavi hekim sirozun had ve 
müzmin şekillerinde peyda olan 
bu su toplamanın tedavi ve ilaç
larla bünyece eritileceğine hük
metmiş, tedavi şeklil)i ona göre 
tatbike başlamıştı. 

- Tehliketıin önü alındı mı? 
Günler bu şekilde geçirilirken 

konsültasyon heyeti yeniden 
profesör Fissingen'in celbine lü-
zum gördü. . 

Fissingen süratle Istanbula 
geldi. 16 temmuzda şehre ayak 
·basar basmaz doğruca yata git -
ti. Ebedi Şef, dairelerindeki ya
taklarında 39 derecelik bir hara
retle biytap yatıyorlar, iki miih
lik hastalığın müşterek tesirile 
bedeni mücadele aleminde bu -
lunuyorlardı. 

Fissingen Atatürk'ü inceden 
inceye muayene etti. Profesörün 
muayen~ neticesini müdavi ve 
müşavir hekimler alaka ile bek
liyorlardı. 

* (Arkası var) 

Bas ı n Birliği kon
gresi münasebetile 

Parti genel sekreter
liği ve Dahiliye vekili 
arasında telgraflar 

Ankara, 12 (A.A.) - Türkiye 
birinci basın kongresinin top -
lantısı münasebetiyle kongre 
reisi Dahiliye Vekili Faik Öz -
trak ile Parti Genel Sekreteri 
vekili Zonguldak mebusu Halil 
Türkmen arasında aşağıdaki tel
graflar teati edilmiştir: 

C. H. P. Genel Sekreterliğine 

Ankara 
Türk basın mensupları bugün 

yaptığı kongrede partimize kar
şı olan bağlılık ve saygısını ar
za Riyaset Divanını memw- et -
miştir. 

Basın mensuplarının Partimi -
ze karşı besledikleri bu güzel 
hisleri arzederken şahsi hür -
metlerimin de kabulünü rica e-
derim. 

Türk Basın Kongresi Reisi 
Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak 
Sayın Faik Öztrak 

Türk Basın Kongresi Başkanı 

D~hiliye Vekili 

Türk basın mensuplarının kon 
greleri münasebetile partimize 

karşı gösterdikleri bağlılık ve 
sevgiye teşekkür eder ve saygı

larımı sunarım. 

c. H. P. Genel Sekreter ve.kili 
Zonguldak meb'usu 

H. Türkmen 
--OO•ll-- -

Şimdi, bir de zatürree başlan
gıcının ihtilatına maruz kalan 
sirozun var hızile habasetini ic- ' 
ra edileceği hesaplanan bu sıra
da bu toplanan su Atatürk'ü ra
hatsız ediyordu. . 

ıo/ıı temmuz pazar-pazarte.;i 
gecesini takip eden yatak gün -
!erinde Ebedi Şef hekimlerin -
den başka kimsenin odalarına 

gidememeleri, en ufak bir ha -
hatsızlığa meydan verilmemesi 
hakkındaki sıhhi tavsiyelerin i • 
cabatile hareket ediyorlar, kü -
çük Ülkü dahi daireye götürül -

Anadolu Ajansının Zongul- 1 

dak muhabiri vefat etti 

müyordu. · 
Tedavinin 8 inci gününe kadar 

Atatürk hiç kimse ile görüşme -
den hastalığın fiyevrisile deruni 
'bir mücadele halinde bulundu. 

Doktor, yatta matem günl<ıri. 

geçirten bu iki hastalık teşhisini 
koyduğu ve bunu yattaki maiy
yet halkına bildirdiği günden i
tibaren Savarona o zamana ka
dar görmediği bir daha da göre
miyeceği bir sessizliğe gömüldü. 

Kimse konuşmuyor, ilıiç bir 
-şeyden bahsedilmiyor, kora da
hil zevatın ileri gelenleri günle
rinin tamamını ve gecelerinin 
büyük kısmını salonda toplu bir 
halde geçiriyorlar, saat başında 
hekimleri arayıp buluyorlar, sır 
ruyorlardı: 

- Atatürk nasıl? 
- Tedavi tesirlerini gösteri -

yor mu? 

Zongul~ak, 12 (A.A.) - Ana
dolu aj ansının Zonguldak mu -
habiri Bedri Hızıroğlu vefat et
miştir. Bw-a muhitinde kendisi
ni herkese sevdirmiş olan bu 
kıymetli gencin beklenilmiyen 
ölümü, bütün muhitlerde içten 
teessür uyandırmıştır. 

Not - 4 nadolu ajansı, kıy -
mettar arkada~ının ebedi gay -
bubetinden dolayı acı içinde, 
Bedrinin ~ilesinin kederlerine iş 
tirak eder. 

--00--

İngiliz - Japon 
müzakereleri 
Tokyo, 12 (A. A.) - •Domei> 

İngiliz - Japon müzakerelerinin, 
İngiltere tarafından bir itiraz 
vuku bulmadığı takdirde, cumar 
tesi günü başlıyacağı bildiri! -
mektedir. Japonya bu görüşme
ler için icap eden bütün tertiba
tını yarın tespit edecektir. 

Arita cuma günü hazırlık gö -
rüşmesini yapmak üzere Orai -
gie'yi davet edecek ve bu görüş
me esnasında Katoh da hazır bu
lunacaktır. 

- - -----~---------------., 

iKDAM 

o 
Sampiyonluk yolundaki averaj İSİ 
• 
idari bir karara bağlandı! 

Bir iki gündenberi gazetelerin 1 ıııı-.11111ıı11111-.ıııllılllllllıııllllllllllllllll ... lllllıılllllW 1 
sütunlarında uzun uzun yer a -

lan milli küme şampiyonluğu -
nun Ankaranın Demirspor takı -
mına mı, yoksa İstanbulun Ga
latasaray takımına mı? verile -

ceği meselesi Ankarada fe • 
derasyonlar başkanının bulun
duğu bir toplantıda yüksek ha -
kem komitesi ve teknik heye -

tin müştereken verdiği kara • 
ra göre artık halledilmiş bulu

nuyor. Bu karan veren heyet ta

mam ile bir idarei maslahat yo
luna sapmış ve belki de bu su -

retle dedikodu ile iki şehir spor

cuları arasında fena tesirlere 
mani olmuştur. Yalnız tamamile 

idari olan bu kararın en garip ta
rafı averaj işinden federasyo -

nun çıkamıyacağı hakkındaki 

kanaatimizdir ki bunda ne kadar 

isabet ettiğimizi yeni karar is -
bat etmiştir. !Bir federasyonun 

herhangi bir müsabaka talimat
namesini hazırlarken vazettiği 

maddeleri gelişi güzel tatbike 
kalkması hiçbir zaman bilgiye 
del9.let etmez. İşte federasyonun 
gerek geçen seneler ve gerekse 

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fe n e r b ahçe birinci 
takımını nası l teşkil 

etmeli ki bu takım 

k u vv e tlen sin 
yenilmesin ? 

ve 

Sporcu karllerlmlzln vere
cekler! cevapları sıraslle 

darcadaceOlz 

bu seneki milli küme talimat -

namesinde puanların müsavatı 

halinde şampiyonanın beynelmi

lel usullere göre ve gol averaj i

le tayin edileceği kat'iyyetle 

kayıtlı bulunmasına rağmen bu 

Fenerbahçe Anketimiz 
Fenerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ? 

sarih bir misal olarak bize gös -
teroi. 

Benim şahsi kanaatime göre, 

averaj işinin nasıl hesaplaııaca· 

ğını ve son maçtan sonra .puan pu 

ana olan Galatasaray ile Demir

spordan hangisinin şampiyon ad 

dedilmesi !azım geldiğini kesti

rememesi veya bunda tereddüt

te bulunması .sırf idari olan bu 

kararı vermesine sebep olmuş -

tLIL 

Yeniden yapılacak maçların 

eski Türkiye idman cemiyetleri 

ittifakına ait rengarenk nizam • 

namede yazılı küme terfi müsa

bakalarındaki usule baş vura -

rak bu iki takıma biri İstanbul

da, diğeri de Ankarada olmak ü

zere bütün dünyanın ölü saydı

ğı bu mevsimde iki maç daha 

yaptırmak kararı vermesi kendi

ni belki müşkül vaziyetten ve 

averajı hesaplıyamamak mah -

cubiyetinden kurtarmıştır. 

Yalnız, bu karar hiçbir zaman 

teknik bakımından doğru değil

dir. Zira mademki federasyon &i.l 

averajın içinden çıkamıyacaktı 

hangi cesaretle bu talimatname

ye bu kaydı bu maddeyi mal 

bul bulmuş Mağribi gibi yerleştir

di? Neyse; verilen karar elbette 

ki iki klübün de lehinedir ye 

memnuniyeti mucip olmuştur. 

Fakat mevcut talimatnameye 

hiç te uygun değildir. Bir de 

kaldı ki gölgede 36 dereceyi bu
lan bugünlerde her biri plaja 
veya istirahate çekilmiş olan 
gençlere iki yeni müsabaka yap

tırmak için onları yeniden id -

mana sokmak ve uğraştırmak 

hem kolay değil ve hem de ya
zıittır. 

Fenerbahçe birinci takımını 

nasıl teşkil etmeli ki bu takım 
kuvvetlensin ve yenilmesin, di

ye bir anket açmış. sporcu kari

lerimizin bu hususta verecekleri 

cevapları yazacağımızı bild.ir -

miştik. 

Fener bahçede oldukça uzun bir I ============== 
zamandanberi kendini gösteren 

** 

Karilerimizden Faruk Ere'l'

den aldığımız cevabı a§ağıya ya

zıyoruz: 

Sayın gazeteniz sütunlarının 

Fenerbahçe birinci takımı nasıl 

ıslah edilmeli? meselesine te -

mas eden herhangi okuyucu 

yazısına açık olduğunu 6 Tem -

mu~ tarihli nüshada memnuni

yetle okudum. Klübüne candan 

bağlı eski bir sporcu sıfati!e, o

nun çok fena neticeler aldığı 

şu sıralaı'Cla böyle bir serbest 

sütuna birkaç satır yazıvermek 

beni olduğu kadar bütün Fener

bahçelileri de hudutsuz bir şe -

kilde sevindirecektir. Bütün 

dertleri dökmekten mütevellit 

derin bir inşiraha yol açan yük

sek davetinizi minnet ve şükran 

la karşılamak bizim için bir 
borçtur. 

31 yıl gibi uzun bir maziye sa

hip olan şerefli bir teşekkülün 

hayatında, beşincilik.gibi şimdi

ye kadar düşmediği çok fena bir 

netice neden doğmuştur? Ve bun 

dan kimler mes'uldür? 

Şimdiye kadar muhtelif vesi

lelerle gazete sütunlarında neş

redilen tenkit yazılannda da 

bahsedildiği gibi klüplerin aldı

ğı fena neticeler daima idari nok 

sanlardan tevellüt etmektedir. 

Sarı - Laciveı·t takımın da . düş -

tüğü bu feci vaziyet klübün ba

şındaki .idarenin artık çok zayıf

lamış olmasından ileri gelmiştir. 

Hiçbir tevit yolu olmadan gö -

zümüzün önünde apaçık duran 

bu hakikat, bugünkü akibeti, en 

zaaf, oyuncuların idare işlerine 

karışmasile başlamış ve eldeki 

çok kıymetli çocukların anlaşıl

maz sebeplerle birer birer har -

canmasile de tedricen bugünkü 

şeklini almıştır. İşte başlı başına 

bir miidafaa oyuncusu olan kale

ci Necdet... Tam istifade edilece

ği bir çağda çekilen Muzaffer ..• 

Ve on sekizin içinde fantezi yap

madan sağ, sol şüt atmasını bi -

len ve hemen hemen her oyun

da tekbaşına birkaç golle daima 

netice alan Namık ... Merkez mu

avin Semih ... Galatasaraya ge

çen S!ileyman vesaire ... 

Bütün bu kayıplara rağmen 

gedikleri kapamak için hariçten 

oyuncu çekmek sistemini tatbik 

ten müstağni, ve hatta tescil iş

lerinde de göze batar derecede 

bataet gösteren idarecileri mes'ul 

tutmamak bilmem rie dereceye 

kadar doğru olur?. San - Laci -
verde tamamile kendini vermiş 

on binlerce sporcu ve meraklıya 

müdafaa tedbirleri almak çok 

müdafaa tedbirleri almaü 

güç olacaktır. Çünkü daha 
çok 

açık 

misaller gözümüzün önündedir. ı 

işte Galatasaray ... İyi hatırım -

da değil. Kaç sene evveldi bil -

mem? Sonunculuktan zor kur -

tulan Sarı - Kırmızı takım, ken

dini hakikaten sevenlerin eline 

geçtikten sonra bugün nasıl ye

nilmez bir kuvvet haline geldi? 

Herkes teslim eder ki onların bu 

büyük muvaffakiyetleri oyuncu

ların gayretlerine istinat eden 

bilgili bir idarenin mahsulüdür. 

Önümüzdeki mevsim içinde 

Fenerbahçenin kendini toplaya

bilmesi için mutlaka beş, altı o-

Kudüste tedhişçiler 
boş durmuyor 

Kudüs, 12 (A.A.) - Bir İngi
iz polis memuru tedhişçi bir A
rabı tevkif etmek üzere Yafanın 
evlerinden birine girerken üze
rine ateş edilerek yaralanmış -
tır. 

Kendisi de yaralı olan tedhiş
çi, kaçmağa muvaffak olmuştur. 

Diğer cihetten Karmel dağı 

civarında Arap köylüleri bir A
rap çete r eisini yakalıyarak po
lise teslim etmişlerdir. 

yuncunun takımdan çıkarılması 

Jazımdır. Bu kat'i !uzumu aşağı

daki şekilde de ayrıca gösterebi
liriz: 

? 
Ali Rıza 

K. Fikret 

? 

? 
? !Melih 

Le bip 
Reşat 

? F ikret 

Yalnız bw-ada kıymetini gün
den güne kaybeden Reşadın ye
rini ..&ada terketmesi de- an
tremanlaroaki kabiliyetlerine gö 
re düşünülebilir. • 
Sarı - Laciverdi benliğinin en 

derin yerine gömmüş, onu saha
da bir buçuk saat görebilmek i
çiiı her şeye katlanmış bir ada
mım. Benim gibi binlerce taraf
darının da düşündüğü gibi içim
den taşan bir temenni ile. bu a
ziz yuvanın idaresini iş yapma • 

sını iyi bilen ve yapan ellerde 
görmeyi çok arzu ediyorum. Ken 
diınizi aldatmayalım. Gedikler 
malfun ... Noksanlar gözönüııde .. 
Yeni futbol mevsimine kadar bu 
na çare bulabilmek için yırtınır
casına çalışmak lazımdır. İstifa
de edilmesi mümkün kıymet -
!erle delikler! kapamak, ve ta • 
riki selamete doğru sapmakta 
geç bile kaldık. 

Rengini sevenlerin son sözü 
bud.ur: 
Zafer istivorua. - F aruk Erer. 

SAYFA 5 

~ TARiHTE ~ 
tKTÜRK KORSANLARIJIJ 

BARBAROS 
Savaş arzusu gönüllerde ihtiras 

haline gelmiş bulunuyordu 
Yazan : Rahmi Yağız 

27 -

- Bu arslanların arasında do
laşan gözlerim bir eksiğe raslı -
yor. Bu raslayış beni de, çocuk -
ları da üzüyor. Bana bir hal o -
lursa birinci emniyetle kendisi

ne bırakabHeceğim bir kaptanım 
vardı: Adına Turgut derler. O, 

burada yoH 

Padişah merakla söz aldı: 

- Nerede, niçin getirmedin? 

- Biz boğazdan girerken onun 

Venediklilere esir düştüğünü 
duyduk. 

- Var, git kurtar! 

- Kurtaracağım. Hele senin 
iznin olduktan sonra! 

- Peki.. Ceneviz donanmasile 

Fransız, İspanyol donanmaların
dan hangisi daha zorlu? 

- Kafir donanması değil mi, 
hiçbiri zorlu sayılmaz bize! 

- Aralarında fark yok mu? 
- İspanyol gemicilerile Ve -

nedikliler biraz kuvvetli, frenk
lere gemici demek için insanın 

dümenle yelkenden anlamaması 
lazım. 

- Anderya kaptan sana sıkın· 
tı veriyor mu? 

Barbaros güldü: 
- Şu, Venedik kaptanı An • 

drea Dorya mı? 
- Evet! 
- Ben denize açılınca o, liman 

liman kaçacak, sığınacak yer a
rar. 

- Onunla döğüşebilir misin? 

- Döğüş bizim düğünümüz 

padişahım Andrea değil, öyle bir 

kaç Andrea da olsa, bir araya 

toplansa, gelse, karşımıza çıksa, 
hele sen izin verdikten sonra fl

nu ya denize gömer, ya çarmıha 
asarım! 

K anuni bu cevaba kahkaha -

!arla güldü. Barbarosun sohbe -

tinden çok hazzeden padişah bir 

müddet daha denize, denizcili
ğe da.ir mübahase ettikten spnra 
artık Barbarosa izin vereceği sı
rada sordu: 

- Senin adın nedir? 
- Adım. Yakup oğlu Hızır. 

Amma Akdeniz gemicileri 
cBarbaros• derler. Ben de bu is

mi kullanırım! 
iHüııkar tahtan kalktı. Barba

rosun yaııına kadar geldi. Sağ 

elini yiğit Türk gemicisinin omu 
zuna koyarak tuhaf bir vaftizle 
onun adını değiştirdi: 

- Bu ismi bırak kullanma!. 
Barbaros adı sana yakışmıyor. 

Adın <Hayrettin• olsun, bu din 

ve devlete hayırlı hizmetlerin 

dokunsun! Var, rahatına bak yi
""t' ' 5ı un. 

iBarbaros kaptanları tekrar el 
öptüler, huzurdan çıktılar. Ka -

1 
1 

pının dışında padişah tarafından 

gemicilere ve reise hediye edi -
len cHil'atc (1) !arı giyerek si -
lahlarına kavuştular. 

Saraydan ayrılacakları sıra -

da kaymakam paşa Barbarosa 

sokuldu, yiğit kaptanın kolun -

dan tuttu: 
- Hayrettin Reis!? 
- Saadetlü padişahımız ira 

de buyurdular. Sen Mısıra gi -

dip vzi:riazam İbrahim paşaya 

mülaki olacak, ondan kaptanı der 

ya nasbının beraetini alacaksın!. 

Padişah hazretleri size paşalık 

tevcih ettiler. Artık sen de pa
ia karındaşlanmızdan Hayret -

tin Paşasın! 
iBu haber levenleri hem sevin 

dirdi, hem coşturdu. Saray av -

!usunda olduklarını unutan yi -

ğitler bir ağızdan haykınştılar: 

- Yaşasın kaptan Hayrettin 
Barbaros Paşa! 

- Barbaros yok. Sade Hayret
tin Paşa! 

- Peki öyleyse yaşasın Hay -
rettin Paşa!.. 

Bu ses dışarıdaki levenleri de 
harekete getirdi. Naralar , ve 

haykırışmalar arasında Barba -

ros maiyyetile birlikte sarayı 

terkederek kaptil'n paşa kona -
ğına geldi. 

Bir kaç gün sonra karadan 

Mısıra doğru yola çıkan Barba

ros İstanbulu terkediyordu. 

Mısıra gidip gelme bir buçuk 

ayda ikmal edildi İbrahim Pa -

§a ile görüşüp Cezayir Beyiet"

bey!iği uhdesinde kalmak üzere 
kaptanlık nasbını da beraetle tas 
dik ettiren Kaptan Derya İstan· 
bula avdet etti. Derhal Tersa
nedeki kaptanlık makamına yer
leşti. Var hızile donanmayı hazır 
lamağa koyuldu. 

Barbarosun kafa•ında mühim 
iki mesele vardı: 

I - Turgut Reisi 
kurtarmak. 

esaretten 

II - Andrea Dorya ile Akde -

nizde karşılaşmak, bu şımarık 

Ceneviz Amiraline kulağa küpe 

olacak bir ders vermek, bu ders 

onun çoluk çocuğuna bir tarih 
yadigarı halinde miras kalacak 
şekilde intihap etmek. 

Tersane, Hayrettin Paşanın ne 

zaretL altında en faal yılların • 
dan birini geçirdi. 

(Arkası var) 

(1) Hil'at. Padişah tarafından 
verilen kıymetli kumaştan 1ıeııa 

kürk kaplı glbise. A. R. 
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Bir lspanyol Casusunun meraklı maceralar. . .. 
~BU KALBE KELEPÇE VURMAUJ 
Adamı yere devirdi 

Ve sür'atle giden vagonun pen
ceresinden kendini dışarıya attı. 

Çeviren: isken der F. Sertelli 

- ao-

/sta•yonda, bacafındon yaratı adam bütün poli• mer· 
kc:alerini oalradan haberdar ediyordu. 

Tren kalk;nca Klaranın kar • 
şısında oturan çızmeli adam bir 
denbire KlaI aya sordu. 

- Neriye gidıyorsunı.z, Mis? 
- Nev - York'a .. niçin sordu· 

nuz?! 
- Yarım mat kadar yolumuz 

var da ahbaplık etmek için .. 
- Bu saatte hiç kimse ile ta • 

nışmak niyetinde değilim. 
- Fakat ben ... 
Klara hüvıyeti meçhul a<la -

mm sözünü kesli: 
- Rica ederım benı rahatsız 

etmeyin! 
- Konuşmak ihtiyacını duyu

yorum, Mis! Benimle tanışırsa
nız, bir şey kaybetmiş olmazn • 
nız! 

Tren yeni bır ıstasyoı:a y akla
~ıyordu. 

Çizmeli erkek birdenbıre a -
yağa kalkarak K!aranın üzerıne 
atılmak ıstedi· 

- Sizden çok ho~landım, Mıs! 
Benden ka~·mayınız. 

- Liıkin ben namuslu bir ka -
clınım .. 

- İyi ya. Ben de sızın namu -

sunuza tecavüz etmiyorum. Sa
dece sızinle gorüşmek.. :şte o 
kadar .. 

Klara bı.. adamın polıse men -
up olduğunu her ha inden an -

Jamıştı. istasyona gelmeden bu 
adamın elinden kurtulmak ;a · 
zımdı. Adam belki de üzerıne a· 

tılmak suretile ellerine ke!epçe 
vurmak istiyordu. Klara buna 

meydan vermemek · çin, adamı 
şıddetle göğsünden itti ve çan· 
tasından tabancasını çıkardı: 

- Şimdi beynınt delerim_ kı
mıldama! 

Çizmeli adam trenın sarsıntı

sından mu\·azenesini k~ybede -

rf"k vere düşmüştü. 
Kompartımanda ge~en bu s~h

ne;ı hiç k'mse görmüyordu. 
Çızmeli adamın biraz da sar -

ho• olduğu beıliydi. K!ara ilkön
ce onun sarho taklidi yaptığını 

tahmin etmişti. Fakat yere düş
tuğü halde kalkamıyor ve ıöz 

Hiy:erken pek tabii olarak dili 
doiaşıyordu. 

Şüphelı adam, Klaranın elıne 
sarılmak ve eteklermden çek -
me~ istemışti. 

Bu adumın elinden kurtulmak 
ıç n bir tek yol \'ardı: 
T;;bancayı boşaltmak .. 
K.ara da onu yaptı. 

Tabanca-.nı boşalttı. ç·zmeli 
adam bacaklarırdan yarai~<ımış· 

tı. 

Klara derhal, ·avaşlıyön va -
gonun penceresinden atlıyarak, 

bir bahçenin içinde karanlıklara 
karıştı. 

Tren halfı gıdiyordu. 
Beş dakika sonra biraz ileri -

deki istasyonda, durmuştu. 
Yaralı adam vagondan: 
- Yaralandım .. tuturııız! Beni 

vuran kadını yakalayınız! 
Diye hay krrdı. 
Eğer, yaralı adam, ayakta du

rurken -yani yaia!anmadan- im
dat zilini çekseydi, tren olduğu 
yerde duracak ve Klara kaçmak 
fusatını bulamıyacaktı. 

Bu adamın polis memuru olup 
olmadığı belli değildi. Fakat, 
Klaranın tahmini doğru :se, bir 
sıvı! memurun bu noktayı önce
den düşünmesi lazımdı. 

Klara k~ran.ıklara k•rışıp ka 
çarken: 

- Ben polis müdürü o1sayd1m, 
bu adama polis merkezlerinde u 
şaklık bile Yaptırmazdım. Çün -
kü, poliste u aklık yap~cak bır 
adamın da polis memuru kadar 
gözü açık ve daima uyanık bu· 
lunması lazımdır 

Diyordu. 
Şimdi nereye gidecek!ı? 
Trend yarala<lığı adam ken 

disini takip edebilect•k miydi? 
Klara bunu ummuvorou. Zira. 

çizmeli adam a\·ağa 1 alkmar,u 
muktedir değildi. 

Belki.. hayır, belki de değil. 

kuvvetle memuldü ki, bu adam 
ilk istasyonda derhai bütün o 
mıntakanın polısine Klaianm 
yakalanmasını ıavs.) e edecek \'e 
vaziyeti aynen anlat;..;aktı 

Şu halde pol.sın el·ıoe düşme· 

mf"k için ne yapmalı~ ci•? 
Klaranın kurtulmas, ıeır bir 

çare Yardı: Derhal hil'd}etinı ve 
çehresini degişt.rmck. 

O zaten o dak•kay~ k~dar bu 
mehareti sayesinde JY'lirıen ur· 
tulmıyor m"·dı? 

Şimd' bir küçük evin arka 
bahçesınde, yeşil taflanlar ara -
sında sinmiş duruyordu. Sırtın
dan elbisesinin bir kısmını attı. 

O bunu her zaman düşünürdü. 

Onun arkasındaki manto icabın
da başka renkte görünebilirdi. 
Yani içi de kullanılabilirdı. Ev
\·ela şapkasını sakladı.. koynun
dan b'.r bere çıkarıp başına ge -
çirdi.. saçlarını başka kılığa koy
du. Hasılı orada kimseye sezdir 
meden değişti. El çantasından 
küçük projektörünü çıkardı.. ye
ni bir mak ·aj yaptı, yüzüne çız
giler çizdi. Yaşını k;rka, kırk be
şe çıkardı. Omuzlarını düşürdü. 
Sesini değ:,tirdi .. ye o civardaki 
pans,yonlardan bir.nin kapısı O. 
nünde durdu. 

lımAM 

ANKARA NOTLARI: 1 
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Ankara, bilhassa benim gibi 
ilk gidenler için her tarafı ayrı 
ayrı görülmiye değer, başlıba -
şına bir alem! 

İnsanı birdenbire hayranlığa 
düşüren bu modern, temiz, ma
mur şehirde, ne yazık ki ancak, 
bir iki gün kalabildim. Bu suret
le her bakımdan büyük eser olan 
Ankarayı ancak mahdut şekilde 
tanımak nasip oldu. Bununla be
raber şehir içindeki gezintile
rim bana umumi bir fikir ver -
diği gibi, nazik bir idare adamı
mızın, Kültür Yayin Direktörü 

' Bay Faik Reşidin delıileti ile, bu 
kısa zaman içinde Ankaranın 

en dikkati calip iki büyük kül
tür müessesesini, İsmat Paşa Kız 
San'at Enstitüsü ile, Konservatu
arı gezip dolaşma fırsatını da 
buldum. 

Bu mekteplerden diğer yazı -
)arımda uzun boylu bahsedl'ce -
ğim. 

* Ankaraya bir Pazar sabahı 

çıktını. Şehir bol bir güneş için
de yıkanıyordu. Sokaklar tenha 
idi. Bu tenhalık halkın Pazar ta
tilıni şehrin etrafındaki kırlara, 

Orman Çiftliği ye Çubuk Barajı 
gibı Ankaranın en çok rağbet gö 
ren gezme yerlcrıne akma'."tn -

dan ıleri geliyordu. 

Fakat sokakların tenhalığına 

rağml'n şehir bende hemen bır 

Avrupa şehrmde bulunuyorum 
hissini uyandırdı. Aynı zaman
da Atamızın altın başı gözleri -
min önünde canlandı ve şehrin 
umumi tesiri bana derh~l bu şeh 
re Ankara demekten ziyade Ata 
türk şehri demenin çok daha 
doğru olacağı kanaatini verdi. 
İstanbuldan gidenler, İstanbulun 
dar, çarpık sokaklarına tozuna, 
pisliğıne, bozuk kaldırımlı cad -
delerine ve bol yeşilliğine rağ -
men zavallı kalmış bahçelerıne 
alışanlar için Ankara yalnız hay 
ranlık değil, garip bir yadırga -
ma da uyandırıyor· Bende de 
öyle oldu. Gardan otele kadar sü 
ren kısa mesafeyi geçerken ye· 
şil parklara, temiz yüzlü yeni bi
n•:ara \'e nihayet asfalt bulvar
lara gözlerim kamaşarak bak · 
tım. Bır an kafamın içi öyle ay
dınlandı ye bu geniş beyaz yol
lardan gelen bir ziya dalgası ile 
öyle dolup taştı ki yanımda .Na
sıl, Ankaramızı beğendin 

mı'• diye, soran arakadaşa ve -
recek cevap bulamıyarak gü -
lümoemekle iktifa ettim. 

* Ankarada bir tılsım var. Bu-
nu ben orada birkaç gün kaldık
tan sonra anladım. İnsan Anka -
rada bulunduğu ilk günlerde 
Şnrası nasıl?>, .Burası güzel 

mi?., .Bak şuyumuz da var, bu
yumuz da var• gibi mutad su -
allere verecek cevap bulamıyor. 
Tereddüt içinde susuyor ve yal
nız geziyor, dolaşıyor, etrafına 

bakıyor. Fakat bir iki gün ge -
çince daha .Nasıl, beğendin 

mı?. suali sorulmadan, kim o -
!ursa olsun bir yabancının vere
ceği ce,·ap şu olacaktır: 

- Bu kadar mükemmel olabi
leceğini zannetmiyordum! 

* Bu şehrın geniş asfalt bulvarlaiı 
-bu asfaltlardan böyle sık sık 

EH 1 R 
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bahsedişim 1stanbulun çarpık, 
hendekli sokaklaiında yürümek
ten canımın yanmış olmasına ba
ğışlayınız- insanı sanki zevkle 
yürümeğe çağırmaktadır. Sonra 

parkları, içlerinde büyük güzel 

havuzlan. heykelleri, fiskiyeleri, 
beyaz temiz sulan, yahut göller 

içine gömülmüş, mermer koltuk

ları, sarmaşıklarla dolanmış ye
şil boyalı tahta kamariyeleri, ve 

itina ile düzeltilmiş tarhları ile 
insanı bağrına çekmekte, gözle • 
rin zevkini en mükemmel şekil
de vererek halkı dinlenmeye ha
va almıya çağırmaktadır. 

Parklaidan bahsederken bura
da şunu da kaydetmek istiyo -
rum. İstanbulda parklar daha 
çok avamin iltıca ettiği, bann -
clığı yerlerdir. Mesela Sultanah
met parkında, sıralardan birin -
de horulduyan bir adam, bir 
başkasında bır sokak kadınının, 
oturduğunu görmek, sık sık 

mümkündür. Öyle zannediyo -

rum ki bunun ıçin çok kimseler, 
~kseriya yolunu kısa kesmek i
çin bile bu parkların ortasından 
geçmek istemc·zler. Bu ürkekliği 

mazur göımemız lazımdır. Park· 
!arımız bir takım kendini bılmez 

kimselerın, sokak çapkınlarının 
fakır demiyorum ·fakat yerleri
nin daha çok Darülii.cıze yahut 

Atina, 12 (AA.) - Dün ak -
şam Mısır Haricıye Veziri Ab -
düliettah Yahya Paşa şerefine 

verilen resmi ziyafette nutuk 
söyliyen Başvekıl Metaksas, Yu

nanistanın muhterC'm misairini 

candan selamladıktan sonra de

m:ştir ki: 
Birbirlerıni ayırmaktan ziya-

de birleştiren Akdenize sahil 

memleketlerimiz arasından çok 

€Skidenberi külturel ve !'kono -
rıLk münasebl'tlerde bulunmu~ 

,.e bu münasebetler asırdan ası
ra daimi surette devam eylemiş

tir. Bugün de müşterek arzu -
muz, bu münasebetleri daima da 
ha fazla inkişaf etıiğinl görmek
tir. 

Bizi birbirimize bağlıyan ikin
ci bir bağ daha vardır. Manevi 
olan bu bağ da sulh idealine de
rin bağlılığımızdır. Dünyayı bü
tün milletlerin nefretle ve istik 

rahla yaptıkları bir felakete gö
türmeden halledilmiyeceğini bir 
dakika için bile kabulünden im
tina eyliyoruz. 

Metaksasa cevap veren Ab -
dü!fettah Yahya Paşa, demiştir 
ki: 

Memleketimoz arasındaki a -
sırlık dostluk, sırf sulh emeli ile 
kurulmuş Akdeniz siyasetinin 
esaslarından biri olduğu için bu 
dostluğa bilhassa bütün kalbi -
mizle metbutuz. 

Yahya Paşa, sözlerini bitırir -
ken, Yunanistanın l\lısır krali -
yet hanedanının banisi adına 

Kavalaıla diktiği abideden do -

-

bir ıslahhane oıması lüzım gelen 
manzaiaları ürkütücü, sefil za -
vallıların yuvası olduğu müddet 
ce böylece gidecektir. 

Şurası muhakkaktır ki 
parklara lazım gelen ihtimam 
gösterilip oraya gelen müda -
vimlere biraz daha dikkat edi -
lerek bir iki yeşil ağaç ile iki 
boynu bükük menekşenin park 
qemek olmadığı anlaşıldığı tak
dirde şimdiki tenhalıklarına mu 
kabil daha temiz daha toplu bir 
halk kütlesinin toplandığı gezip 
hava aldığı hakiki bahÇelere ma 
lik olacağız. 

Ankarada park. Bu sizin aklı
nıza hiçbir zaman bizim paikla
rı getirmemelidir, Ankarada 
park, yukarıda yazdığım gibi bü 
yük bir ihtimam ve zevkle yapı
larak halkın istifadesine açılmış 
mükemmel bahçeler halindedir. 

Ben bu parklardan birinde o 
mermer koltuklarda pembe gül

lerle kuşanmış. yeşil kamariye· 
nin altında yorgunluğumu alır

ken bızim parklarımızı, onların 
zavallı halini esefle düşünmek

ten kendimi alamadım. Zaten 

Ankara öyle mtitekamil bır şe -

hir örneğıdir ki insana bizım is
tanbulun noksanlarını her adım 

başında hatırlatmamasına imkan 

yoktur. 

Londra. 12 (A.A.) - Düq, sa
bah saat 9 da İngiltereden hare
ket ede:ı İngiliz hafif bombardı
man taY)•areleri filosu, Fransız 

toprakları üzerinde 1300 kilo -
metre katettikten donra saat 4 te 
hareket üssüne avdet etmiştir. 

Ayni gün saat 8 de hareket et 

miş ola.1 İngiliz ağır bonıbardı -

man tayyareleri filosu, Fransa

nın üzerinde 2000 kilometrelik 

bır uçuş yaparak altı saat sonra 

hareket üslerine dönmüştür. 

3•yasi mahfollerde bu uçuşla

rın pek büyük bir ehemmiyeti 

haiz olduğu, çünkü bunların İn
giltere ile Fransa arasındaki sı

kı dostluk bağlarını sarahaten 

gösterdiği beyan edilmektedir. 
Bu uçuşlar, halka İngiltereııin 

hava kuvvetleri hakkında bir 
fıkir vermekte ve İngiliz tayya
relerinin uçuş kabiliyetlerinin 
uçuş kabiliyetlerinin ne kadar 
+büyük olduğunu danyaya ispat 
eylemektedir. 

Diğer memleketlere de 
gidecekler 

Londra, 12 (A. A.) - •News 
Chronicle• gazetesi, yakında bir 
İngiliz tayyare filosunun Po -
lonya ve ağlebi iht:mal Baltık 
de\'letleri arazisi üzerinde uça
cağını haber \'ermektedir. 

layı te7ekkür etmiş ve kral Fa
ruk:.ın resmen teşekkür etmek ü 
zere bir gün Atinayı ziyaret ey
liyeceğini de biidirm:ştir. 

l3 - Temnnnı 1939 

TEKNİK KÖŞE 

MAKİNE 
= 

Makine mühendisinin ne işe yaradığı bir 
çok sınai müesseselerde anlaşılamam~~fır 

Üzerinde uzun emekler sarfi
le meydana getirilen her makine 
kul tarafından haJkedilen bir in 
san gibidir. Bakımsız bırakırsa -
nız gençliğhe doymadan ölür. 
Onun da doktorları mühendis, 
sıhhiye memurları ustalar, bakı
cıları da işçı erdir. 

Herhangi bır makine olursa 
olsun fabrıkadan ç.ıttığı günden 
itibaren bakılmağa başlanır. 

Her günkü ihtimamları bıraz ek
siltiniz. kusurlar derhal kendini 
hissettirmeğe başlar. Biraz dö· 
ha ihmal ediniz kusurlar arıza 

gösterecek kadar büyür. Biraz 
daha ihmal gösteriniz ... Ya yeni 
makine maliyetine yakın bir ta
mir parası veyahut ölüm. 

Görliliiyor ki elimizde kulla!!
mağa başladığımız her makine 
için çok dikkatli bir itina göster
mek!iğimiz bunu daima ehil el

lere bırakmaklığımız, ve bu ehil 
kimselerin kullandıWan maki

nelerin arızaları hakkında söy
liyeceklerini dikkatle dinlemek 
ve tatbik etmek mecburiyetin • 

deyiz. 
Bazı başta olanlar bilhassa ve 

ekseriya hususi sinai müessese
lerde, güya ticaii zihniyetle bu 
gibi arıza haberlerini bir fı.iim 

haberi gıbi karşılarlaı".. 

Arıza haberinı getirene ilk su· 
alleri şu olur: 

- Az daha gider mı? 
Bu sualin ce,·abı makineyi kul 

]ananın ustalık, titizlik ve cesa· 

retine göre değişir. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
BALLl 
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- Soldan sağa -

1 - Hesap ve para işlerile uğ
raşanlar (cemi). 

2 - Tafsilat - Venüs'ün mem
leketi. 

Lakayd ustalar: ·Bir çar• 
bakaiız• der ve tamirden zi. > 
bir yama ile arızanın güya ör 
ne geçer. 

Titiz ve usta, ışinden çıkarı:, a 
tehlıkesinı dahı gözüne alar c 
•Btı böyle gıtmc?, der. kese a
tar. 

Ehliyetsiz veya cesaretsiz lS

ta ise korkud .. ıı ve bilgısızı. ~ -
ten: Ev~t gıder> veya; .Gayret 
ederiz• der ve makineyi de öldü
rür. 

Diişür.cesiz patrona göre bu 
sonuncu usta en ıyi ustadn. ıicr
kese medhedilir. İkinci tip usta 
aksidir ve hiçbir şeye yaı ~maz, 
damgasını kazanır. 

Yazımda mühendisten hıç bah 
sedilmediğine şaşmayınız. :Makinı 

mühendisinin ne işlere yaradığı 
daha birçok sinai müe<sesele • 
rimizde henüz anlaşılamamıştır. 

Bu ihtisas adamının yalr. z resim 
çizmek, makinenin hesabını t·e 

inşaatını yapmak gibi "lere ya
radığı zannedilir. 

Daha tuhafını soyliyeyim. İşçi 

adedi bini aşan hususi bir mües
sesede, bütün modern tesisat a -

rasında bir tane makir. e mühen
disi göremedim. 

Mevzua avdet edelim. Vidası 

gevşemeğe başlıyan, :1-0rmal se· 
si değişen her makim: bir hasta

lık mevcudiyetıni haber \'eriyor 
·demektir. Vaktinde n,üdahale e

dilmezse zararı getirrliği kardan 
çok daha üstün oluı. - Makine 
Mühendisi C. B. 

Fotoğraf tahli ileri 
-47 -

47 - Beşiktaşta E'iref Şanoğ -

lu (Fotoğrafının r,eşrıni iste -

mcmiştir) asabi ve heyecanlı 

tiplerden - Çabuk darılır, kinı 

geçicidir. MerhamE"tlidir. Dedi 

loocludan, riyadan hoşlanmaz. 

Herkese boyun e{.wez. Bazan 

çok atılgandn; bnnun zararını 

gôrür. İsrafa iirat d~ı e.:ede mey 

li vardır. ,Sür'ati üıtikal sahibı

dir. Hafızası atalete •loğru git • 

mektedir. .. 
-48-

48 - Ankarada Bayan M. Z 

(Fotoğrafının ne§l"ıni ısteme -

miştir) Soğuk kanlı ve nefsine 

itimadı olan tiplerden - Her şe

ye hiddetlenmez. Kendine gü • 

venir. Dostlarına fazla titimadı 

yoktur. İkna kuvveti:ıe malik -

tir, fakat kendisi güç inanır. Se

faheti sevmez. Lüzumsuz yere 

para sarfetmekten çekinir, fa -

kat hasis değildir. Ail~sine bağ

lıdır. İntızamı ve doğrulugu se -

ver. Zekası vasattır. Lakin oldu

ğundan fazla zeki görünür. 

len (iki kelime). 

2 - Kumanya - Japon adala -J - Gramerde bir bahis - Şöh· 

1 ret. 
4 - Dir renk - Mektuplar (ce- l 

mi)· 
5 - Bir edat - Ters çevirin 

müthiş aleyhte bulunma 
olur. 

nndan biı> kısmı. 

3 - Lakırdı - Bina yapan. 
4 - Hiyanet • Bir hayvan. 

5 - Büyük bı~ak!aidan - Ters 
çevirin şahıs olur. 

6 - Çift cihet (iki kelime) -
Bir harfin okunuşu. 

7 - B•r millet - Giize görün -
mez. 

8 - Çiftçinin aletlerinden -
Anlama kudreti. 

9 - Bir milletin parası - Filli· 
JO - Bir emir - Çocuk bakıcı -

sı - Yükseltme. 
11 - Güldürme için yazı yaz -

ma tarzı - Ziya. 
- Yukarıdan a§ağıya -

1 - J\.luvakka'.rn bir vere g~ 

6 - Yediklerimizden - "Endişe 
ve tecessüs - İsmin tersi. 

'1 - Çöllerde hasıl olan bir 
hadise - Çivi. 

8 - Vücude getirme - Gök ·fi. 
zü. 

9 - Yumuşaklık - D;bi ~üç bu 
lunur. 

10 - Uzuvlarımızdan - S'gorta 
işlerindeki tehlikesi mev- · 
cut. 

' 11 - Fransada bir nehir - Ken· 
dıni kurban eden. 
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• --• Erik, neye yarar? ANKARA 

Yaz mevsiminin mayhoş mey-

e k k •• • t t • valarındaıı olan erik, ziyade şe-

' 
a ı c ı o y e g l l kerle pişirildiği takdirde müshil 

gibi tesir eden, susuzluğu gide-

Muhtarı çağırıp mükemmel bir 
dayak atıp yemek istediler 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

30 

, - .Bana bak efendi. Sende Ar
navutluk Çerkeslik falan var mı? 

- Yok efe halis Türküm. 
Bu cevap üzerine bir hayli za

man daha yarenlik ettiler. Ni -
hayet yatma zamanı geldi, kal -
kıp çobJlll hacı Mustafa Alinin 
evine gittiler. 'Bu evde Çakıcı 

Mehmetle beraber yatanlar Çay
lılı koca Mehmet, Çamlıcalı Meh 
met, Alaşehirli Musa ve Çakıcı
nın yeğ<mi Kürdoğlu Ali idi. Bu 
kızanlar sabaha kadar birer, bi
rer nöbet beklemişlerdi. 

İşte Çakıcı efe bunları düşü -
nerek hem yilı-üyor, hem de ken 
di kendisine hayıflanıyordu. 

••• 
Çamlıcalı Hüseyin Aydına gel 

di. Maiyyetiyle beraber pürsilah 

idi. Halk Gümrük önünde top -

lanmış, efennin gelişini seyredi

yordu. Çamlıcalı çetesi geldi. Eğ
ribozlu Ragıp paşayı ziyaret etti. 
Orada Çamlıcalı Hüseyin hak -
kında istihsal edilen af fermam 
okundu. Kahveler şerbetler içil
di. Artık Çamlıcalı Hüseyin res
men yüze çıkmış, yani şakilik • 
ten çekilmişti. 
İstiman muamelesinden sonra 

Çamlıcalı Hüseyin avdet edecek
ti. Bun:.ı Çakıcı Mehmet iyi tah
min etmişti. Bu sebeple kızanla
rını Mendegöme nahiyesinin Ça 
yır mahallesi civarındaki patika 
yoluna yerleştirmişti. Pusu mü
kemmeldi. Eğer Çakıcının tah -
mini veçhile Çamlıcalı Hüseyin 
bu yoldan geçmek ister de pu -
suya düşrese canını asla kurla -
ramazdı. 

Çakıcı çetesi kurouğu pusuda 
hasmını bekliye dursun, Çamlı
calı Hüseyin çetesi de pusu ma -
halline doğru ağır ağır ilerlemek 
te idi. Çamlıcalı Hüseyine Aydı
nın zaptiye süvarisi Aydınlı Kal 
takçının İsmail ça vuşta refakat 
etmekte idi. Yolda hem konuşu
yorlar, hem de ilerliyorlardı. 
Bir aralık İsmail çavuş efeye 
sordu: 

- Efe .. Sen şimdi yüze çıktın. 
Çakıcı bunu haber alırsa dağa 

çıkmaz mı? 

Çamlıcalı mağrur bir eda ile 
ceva,p verdi: 

- O kahpenin doğurduğu ben 
yüzde iken şehirde oturamaz. 
Bu sebeple belki dağa çıkmak 

istiyecektir. Fakat hükfimet ma
demki beni affede~ek Kırserdarı 
tayin etti. Artık ona bu dünyada 

yaşamak yoktur. Tez elden ken
disini arayıp bulacağım. 

Işte iki tarafın hissiyatı ve dü
şüncesi bu idL İki düşman ergeç 
bir yerde çarpışacaklardı. Şim

dilik bu yeri Çakıcı biliyordu. 
Zira pusu kurmuştu. Fakat Çam
lıcalı Hüseyin her şeyden biha
ıber ilerliyordu. Nihayet geldi 
pusuya düştü· Çakıcının kızan • 
!arı acele ederek derhal ateş aç
mışlardı. Çamlıcalı Hüseyin çe
vik bir adamdı. Derhal fırladı, 
yere yatt;, mevzi aldı, kızanları 
da onu takip ettiler. Müthiş bir 
müsademe başlac4. 
Eğer Çakıcının kızanları acele 

etmeselerdi Çamlıcalı Hüseyin 
de pusuya girecek ve kat'iyyen 
kurtulmıyacaktı. 

"K"n . Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 53 

·- Pekala .. Şimdi bana Scot - ) 
land Yard'a yapmış olduğunuz ( 
ziyareti anlatınız. Öteki atlamı 
gördünüz ınü? 

- O da kim? 
- Belçikalı .. A. B. C. nin mek 

tuplarını kendisine göndermek -
te olduğu adam. 

- Hayır. Orada değildi. 

İki nişanlı konuşa konuşa lo
kantadan içeri girdiler .. 

Mösyö Cust, telefon ahizesini 

ya,·aşça yerine koydu. Bir oda -

nın kapısı önünde merak içinde 

beklemekte olan madam Mar -
bury'ye döndü: 

Madam Marbury: 

- Sizi telefona çağırdıkları 

pek o kadar sık görülen şeyler -
den değildir,· değil mi, Mösyö 
Cust? 

Yazan: A.GATHA CHRISTI 
- Evet .. evet .. dediğiniz gibi. 
- Herhalde fena bir haber ol-

masa gerek. 
- Hayır .. hayır .. 
Mösyö Cust, kendi kendine: 

<Bu kadın da ne kadar merak -
lı!• diye düşündü. Bu sıratla gö

zü elindeki gazeteye ilişti ve o -
kudu: 

Doğum, evlenme, ölüm .. 

- Kız kardeşim bir oğlan ço

cuk dünyaya getirmiş .. 
Halbuki Mösyö Cust'un kız 

kardeşi yoktu .. 
Madam Malbury: 
- Çok güzel haber!.. 

(Kendi kendine:) Senelerden
beri bize kız kardeşinden hiç 
bahsetmemişti. Ah! Bu Erkekler 
yok mu! (Yüksek sesle) Telefon 
eden, sizinle göı·~ek istediğini 

ren ıneyvalardandır. Erik kom
postoları, inkıbaza tutulmak mu 
tadları olan kimselere tavsiye e
dilir. 
Eriğin mayhoşluğu terkibin -

de bulunan limon tuzıından ileri 
gelir. 

Memleketimizde eriğin ma -
lı'lm olan nevileri, şunlardır: 

Can, Tiirbe, Bardak, Mürdüm, 
Çakal, Frenk, Amasya, Uryani, 
Serfke... ilh eskiden Malta eri
ği namile sarı renkli ve iri çe -
kirdekli bir nevi erik te meınle· 
ketinıize ithal olunurdu. 

Erik, yemekten sonra ve itidal 
dairesinde yenilınek lazımdır. 

Yemek fasılalarında ve fazla 
miktarda erik yemek faide ye -

J rine zarar verir. 

Fakat olan olmuştu. Çoban 
Mehmet: 

- De gidi gara dinini 
Diye bir küfür salladıktan 

sonra ateş edivermişti. Çamlı -
calı Hüseyin mukabelede gecik-

medi. 
- Ulen .. yine kahpe karı gibi 

saklanıp ta yolumu mu bekledin. 
Al dinini.. zinası. 

Diye o da ateşe başladı. 
Fakat arada tecavüz yoktu. 

Zira pusuda olan Çakıcı çetesi 
daha Ük ateşte Çamlıcalının kı -
zanlarından Şakirle diğer iki ki
şiyi öldürmüşlerdi. Maamafih 
ıbu tevazünsüzlük içinde müte -
madiyen şiddeti gittikçe artıyor, 
asla eksilmiyordu. 

Çamlıcalı Hüseyin karşısında
kileri sinirlendirmek içln mut
tasıl ağır ağır söğüyordu. O sıra
da nasıl oldu, ne oldu da Çakı -
cının göz bebeği olan Mehmet 
biraz hedef verdi. 

Çamlıcalı böyle bir fırsatı ka
çırır mıydı? Esasen o böyle bir 
fm<:at bekliyordu. Derhal ateş 

etti ve çoban Mehmetli tam ka
fasından vurdu. Çoban Mehmet 
biruh yere yuvarlanmıştı. İşte 
o zamaıı Çakıcı Mehmedin de -
rinden bir ah çektiği ve Çamlı • 
calı Hüseyine bağırdığı işitildi. 

- Ulen Çamlıcalı orospu do -
ğurduğu .. Eğer senin derini yüz 
mezsem bana da Çakıcı Mehmet 
demesinler. · 

Çamlıcalı sakin, sakin cevap 
veriyordu: 

- Ulen sen kimsin ki.. Senin 
gibi bir zinanın zaten ne esami
si olur ki? Eğer seni bir diri tu
tup başına avrat donu geçirmez
sem bana da Çamlıcalı Hüseyin 
demesinler. 

Bu şartlar altında müsırtleme 
tam beş saat devam eth. Artık 

karanlıktan birbirini görmez ol
muşlardı. Tüfeklerin yalımına a

teş ediyorlardı. Nihayet Çamlıca 
lı Hüseyin maktul arkaraşlarını 
orada bırakarak gerisin geriye 
Aydına çekildi, gitti. 

(Arkası var) 

söylediği zaman doğrusu hayre
te düştüm. Evvela Lily'nin ses.i
ne benzettim. Benzemiyordu da 
değil, yalnız daha kuvvetli ve da 
ha sertti. Mösyö Cust, tebrik e
derim. Kız kardeşinizin ilk ço

cuğu mu? Yoksa başka kız erkek 

yeğenleriniz var mı? 

Mösyö Cust: 

- Bir tanecik... Fakat acele 
etmeliyim. Bir yere çağırıldım, 

derhal gitmeliyim. Biraz acele 
edecek olursam önümüzdeki tre 
ne yetişebilirim. 

Mösyö Cııst, merdivenleri çı

karken madam Marbury, haykır 
dı: 

- Çok kalacak mısınız? 
- Hayır .. ancak iki, üç gün. 
Odasına girdi. Madam Mar -

bury, mutfağa çekildi. 

Birdenbire kendisinde bir via

dan azabı hasıl oldu. 

Dün akşam Tom ile Lily'nin 
A. B. C. tarafından irtikap edil
miş olan cinayetin mes'uliyetini 
biçare Mösyö Cust'a yükletmeğe 
çalışın!§ olduklarını d ü~ündü. 

.Tayyare piyankosu keşidesi -
nin ikinci giinü de dün neticelen
miştir. 

Dünkü keşidede kazanan nn· 
maraları sıra ile aşağıya yazı -
yoruz: 

5(),()()() Lira 
28358 

Sonu 58 ile biten numaralar 
ikişer lira amorti 

15,()0() Lira 

35357 
Sonu 57 ile biten numaralar 

ikişer lira amorti 

12,()0() Lira 

15733 
10000 

4'768 
ıo,ooo mukatatı 19996 

9007 9071 9264 9316 10070 
10130 10943 10974 11297 11321 
11534 11998 12056 12252 12453 
12642 12711 12878 13486 13962 
14043 14160 14211 14285 14987 
16042 16803 17093 17227 17263 
17374 17935 17992 18094 18233 
17380 17753 19021 19097 17451 
17864 20253 20320 20435 20497 
20626 21145 21201 21250 21314 
21316 21732 21906 21972 22638 
22642 22810 22822 22995 23107 
23170 23237 33372 23400 23461 
237764 2112 24266 24383 24513 
24518 26473 26684 26817 27050 
27195 27506 27665 27825 28284 
28381 29446 29598 29676 29717 

29995 30357 30447 30557 30566 
30996 311M 31341 31493 32350 
32625 32669 32729 32856 33596 

l 32823 34144 34810 34979 35311 
35797 36072 36157 36856 37106 
37171 37277 38158 38574 38261 
39290 39718 39930 

30 Lira Kazananlar 
523 840 1344 1368 1373 

1378 1770 1856 1935 1994 

8332 8454 8615 8674 8781 
8846 9093 9327 9404 9423 
9454 9786 9927 9936 10012 

14322 14378 14567 14577 14812 
14858 14937 15131 15243 15303 
15624 15847 15898 15941 15961 
16001 16171 16290 16262 16617 
16654 16661 16666 16680 16782 
16955 16985 16988 17188 17301 
17350 17469 17775 17892 17930 
18110 18377 18596 18749 18781 
18904 19139 19532 19606 19610 
9045145 s Be 
19782 19976 20224 20320 20335 
20342 20539 20562 20579 20582 
20593 20713 21383 21455 21548 
21549 21628 22160 22186 22271 
22351 22351 22677 22823 23129 
23230 23348 23415 23535 23542 
23573 24083 24251 24358 24589 
24714 25016 25068 25261 2555~ 
25785 25835 26098 26235 26342 
26511 26515 26632 26647 26839 
26898 26963 27290 27306 27744 
28054 28378 28493 28534 28582 
28622 29053 29102 29114 29440 
29472 29564 29727 29747 29800 
29844 29912 30016 30084 30158 

1000 ' 
3989 18966 ı 

2093 2265 2407 2422 2608 
3459 3481 3809 4270 4324 
4536 4546 4678 4744 5040 

5812 6170 6207 6287 6430 

30399 30475 30306 30792 31492 
31515 31655 31693 32111 32119 
32375 32518 32614 32807 32862 
32977 33215 3324133374 33494 
33392 34014 34456 34477 34965 7020 7275 74<i8 7717 7720 

3879 7973 8025 8164 8236 35165 

2'7862 39()59 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
500 Lira Kazananlar 
798 1349 1816 2378 5217 

6170 6505 7595 7680 10156 
10902 11139 11253 12084 12318 

13899 17137 
17370 18494 18713 18949 19824 

19931 19964 21397 21422 22026 
23693 23807 24098 26773 28436 
29584 30123 30187 31074 33080 
35211 35604 35972 37369 37391 
38814 

4089 4171 4841 6217 1695 

200 Lira Kazananlar 
1577 2347 5220 5520 7413 
8427 8937 8970 9089 11178 

11185 12278 12358 12553 14077 

145ıl2 14982 15022 15063 17i3'20 

20389 24152 25864 28584 34215 
1 34497 

· 100 Lira Kazananlar 
8844 101235 10651 11600 11814 

13064 14677 14989 17176 17572 

19736 20056 20241 21330 21555 

23406 23751 24250 24288 2~19 
25243 26667 26915 27048 27071 
2'il655 29473 30363 30554 30638 
32530 33669 33692 3-1874 35163 
35456 36733 38390 8622 39461 

50 Lira Kazananlar 
201 

1772 
730 

1881 

2157 2161 
2586 2779 

4936 4938 
5309 

7402 
8161 

5571 

7549 
8303 

783 
1960 

1047 1562 
2074 2082 

2207 2325 2399 
3059 3388 464<i 

4996 5013 5113 
6450 6700 7'105 

7694 7835 8060 
8839 8854 8933 

Böyle düşünmelerinin sebebi de 
isminin ilk harfinin müşabeheti 
ve tarihleTdeki tesadüfüydü. 

Mösyö Cust'un kız kardeşi -
nin evinde bir çocuk dünyaya 

gelınesi, kadıncağızın kalbinıie 

müşterisi hakkında mevcut olan 
bütün şüpheleri_izaleye kafi gel
mişti. 

Mösyö Cust, yavaş yavaş mer 

divenleri indi. Elinde bir çanta 

vardı. Bir an, telefona baktı. Yap 
mış olduğu kısa telefon muha -

veresi, dimağında bir akis gibi 

tekrar etti. 
cMsyö Cust, siz misiniz? Scot

land Yard memurlarından birisi 

sizi ziyaret edecek. Onu haber 

vermek istedim.• 

Ne cevap vermiş olduğunu ha

tırlamıyordu. 

Galiba şöyle demişti: cTeşek

kür ederim; zahmet ettiniz. Çok 
naziksiniz ... • 

Bu kız, neden telefon etmişti? 
Acaba bir şeyler mi keşfetmiş
ti? Acaba mü!etti~in gelmesini 

i GAZIAYINTAB HAFTASI i • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En iyi mahsullerden 
biri de şamfıstığıdır 

Gaziantebin gayet münbit ve 
mahsuldar ola ntopraklarında 

her nevi hububat büyük bir be· 
reketle yetişir. Bunlar arasında 

fıstık, deli tütün gibi bu mın~a -
kaya has olanlar da vardır. 

Şamfıstığı adı verilen ve fakat 
Şamda bir tek ağacı bulunmı -
yan kıymetli yemiş Gaziantep 
ve mülhakatından bir kısım 

topraklarda yetişir. Eski idare -
nin alakasızlığı ve ilıracahn Su
riye yolu ile yapılması ona bu 
yabancı ismi takmıştır. Fıstık 

Gaziantebe senede vasati olarak 
bir milyon lira getirir. Efganis
tan ve İtalyada fıstık yetıştiril -
miye başlanmışsa da Türk mah
sulü piyasada daima rakipsiz 

kalmakta ve rekoltenin % 65 şi
ni Amerika çekmektedir. Hüku
metimizin fıstıkçılığa son yıllar
da layik olduğu şekilde ehemmi 
yet vermiştir. Fıstık ağaçlarına 

arız olan hastalıklar tetkik edil -
diği gibi bu yıl Gaziantepte bir 
fıstık enstitüsü inşasına da baş -
lanmıştır. Ayrıca fıstıkçılığın 

memlekette taammüm veihyası
na çalışılmaktadır. 

evde beklemesini mi arzu edi -
yordu? 

Fakat müfettişin kendisini zi
yaret edeceğini nereden biliyor
du?. 

Kız, annesi ile konuşmak için 
sesini değiştirmişti. 

Herhalde her şeyi biliyordu. 
Eğer bilmiş olsaydı .. herhalde. 

Kim bilir? Bu kadınlar, çok tu 
haf maliıklar, vesselam.. ayni 

zamanda hem iyi yürekli, hem 
de zalim .. 

Bir gün Lily'nin kapana ya • 
kalanmış bir fareyi salıvermiş 

olduğuna şahit olmuştu .. 

Lily, çok iyi kalpli bir kızdı, 
ayni zamanda güzeldi de!.. 

Mantolar ve şemsiyelerle do
lu olan vestiyerin önünde dur

du. 
Acaba ... 

Mutfak tarafından gelen hafil 

bir ses, ona kararını verdirdi. 
Hayır.. vakti kalmamıştı .. 
Madam Marbury, mutfaktll!ft 

ha çıktı, ha çıkacaktı. 
Sokak kapısını açtı dışarıya 

1 

Deli tütün meşrup tütünden 
tamamiyle farklı vasıflara ma -
lil<lir. Yegane müşterisi Mısır -
dır. Nil vadisi sakinleri mahsulü 
müzü Cevza tabir ettikleri nar -
gilelerde tömbeki yerine kulla
nırlar, ağız otu ôlarak da isti -
mal edilir. Bu tütünün ekimi bir 
kanunla Antep kazasına tahsis e
dilmiştir. Müstahsili korumak ü
zere teessüs eden kooperatiften 
çok fayda görülmüş ve bilhassa 
fiatlar % 40 nisbetinde artmış
tır. Deli tütü.n memlekete sene
de vasati 250 bin lira getirir. 

Antep bağcılığı da müterekl -
dir. Hatta (gideceğim Antep, yi
yeceğim üzüm) diye bir tekerle
me de vardır. Umumi harpte 
çok zarar gören bağcılık 15 Cüm 
huriye! yılında eskisini geçecek 
bir inkişafa mazhar olmuştur. Bu 
gün nefsi Gaziantepte üç milyon 
tiyek bağ vardır. Üzüm ve pek -
mez ihracatından mühim para 
gelir. Hunusu cinsi İlkkanun a
yına kadar piyasada bulunur. 
İktısat Vekaleti G. Antepten yaş 
üzüm ihraç etmeyi kararlaştıra -
rak lazım gelen tedbirleri almış
tır. 

çıktı. 

Şimdi nereye gidecekti?. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BAP 

SCOTLAND Y ARD'DA 

Yeni toplantı .. 
Polis müdür muavini .. müfet

tiş Crome, Poir-0! ve ben. 
Polis müdür muavini, Pol. • 

rot'ya hitaben: 

- Çok satışlarını tetkik e' -
mek fikriniz doğrusu çok mü -
kemmel bir buluştu .. dedi. 

Poirot, kollarını uzatarak: 
- Pek tabii, dedi. Bu adam, 

sipariş almak için dolaşan alelA-

de bir tacir olamazdı. 

müşterilere vasıtaya 

etmeksizin satıyordu .. 

Malını, 

müracaat 

- Müfettiş efendi, her şeyiniz 
tamam mı? 

- Zannedersem. (Dosyasına 

bakarak) İsterseniz bu tarihe 

kadar olan vaziyeti size bir ke • 
re daha anlatayl.lll. 

(Arkası var) 

12 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMi 
100 LEVA 

KAPANlş 

5.93 
126.6575 

3.355 
6.68 

28.5475 
67.2325 
50.835 

100 ÇEKOSLOV AK KR. 
100 PEZETA 

21.535 
1°0825 
1.56 
4.33 

14.035 
23.845 
24.8425 

100 ZLOTİ 
100 PE.!'l'GO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr 
100 RUBLE 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.5S 

23.9025 

Esham ve Tahvtılıt 

Tahvilat üzerine muamele ol
mamıştır. 

İstıuıbul Belediyesi Merkez hlılinde 
toptan satılan Yat meyva ve 

sebze fiatleri 

Cinsi 
Bam ye 
Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

emsali 
İyi 
kurııı 
15 

• 2 

• 8 
• 9 

• 7 

• 7 

• sırık • 15 
Araka • 10 
Semizotu 
Sivri biber 
D-Olmalık biber 
Taze yaprak 
Pancar 

• 
• 
• 
• 

2.50 
14 
13 
10 

Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan b3f 

• 
• 
• 

adet 

4 
4 
5 
6 

• orta 
Hiyar 
Maydaooz 
Dereotu 

• 
• 

4 
3.60 

demet -.76 
• -.75 

Nane • -.73 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu alqam 
Büyükdere 

Aile bahçesinde 
ÇAM SAKIZI 

3 perde 
Mişel revüsü, Oto Keti varyeteıri 
Hans Okulta, telepati tecrttbel&Ef 

* 
EGE TİYATROSU 

Nuri Genç Dur 
ve arkadaşlan 

13 temmuz peııoı 

şembe günü 
alqaını 

Aksar!Q' 
Yusufpap Emek sinemasında 

LOKMAN HEKİM 
Murad Şamil varyetesi 

' ' 

CEMAL 
SAHiR 

• 

Bayan Leyli Refik İllf kadın 
rollerin cMı olarak Ankara 'fiya1"
ro mektebi ge:ı:ı,; elemanlarlı. 

müstesna temsillere bq hyor. 

* Türle Reva 
Opereti 

Türk revii 
-Opereti 
Şenyol 

Çınardlbi 
• 
....-·- bahç.ınde 

. Bıı akşam 
Bm GÖNÜL OYUNU 

Yazan, besteliyen ve ııizzat mu
;ıWyı idare eden 

Muhlis Sabahattin 
Görles Bays S. Atilla idar esinde 

Cuma akşamı Üsküdar 
i!:!larbaıı Hale 



SAYFA S 

K ZILA Y 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu Direktörlüğünden : 
Yeri ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasız

dır. Okul, genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire ye

tiştirmek, hastanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mües

seselerde çalışmalarına mahsustur. Tahsil müddeti üç yıldır. Te

orik ve pratiktir. Dersler hususi doktor profesörler ve muallim

ler tar&..fından verilir. İsteklilerin iyi ahlfiltlı ve sıhhatli ve en az 

orta tahsili bitirmiş olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla jza

at için yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin 

de Olml Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

15 eyltıl 1939 dan sonra müracaatlar kabul edilmlyecektir. 

Maarif Matbaası Direktörlüğünden : 
Muhasebe bürosu devlet kitapları hesap işleri kadrosunda mün

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

Ylcaret mektebi mezunları tercih olunur. c5013> 

lstanbul Defterdarhğından: 
Kağılha11ede Sünnet köprü •ünden Çağlı yan 
köşl<iiııe ıködar uzayan sahadaki çayınn 

'JJJ/2/~ tarihine kadar ot ve otlakiyesi 
(İcar bedeli pe§in) 
T~hanede Necatibey caddesi 413 sayılı dük
kiln (senelik icarı dört taksitte) ve her tal<
ıittı>) ve her taksit peşinen· 

126 Şubat/340 ga
yesine kadar 

36 3 sene 

Sultanahmette Tapu Müdiriyeti altındaki 300 2 sene 
sat·ş gişesi (senelik icarı ikı taksitte ve tak-
sit peşinen). 

Yukarıda mevki ve numaralan yazılı gayrimenkuller hizala
rında yazılı muhammen icar bedelleri üzerinden açık artırma su
retiJe kiraya verilecektir. ihale 17 /7 /939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerın % 7,5 pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezkfu gün ve saatte Defterdarlık Milli 
Eml~k Müdürlüğünde müt~~ekk;l satış komisyonuna müracaatları. 

(4695) 
--~~~~~~~~~~~~--::~--::~~~-:---~~~ 

lstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul b~ kuruşluklarla yüz p.ı.ralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka

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

borçlar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şek!J ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 

zarar görmemesi ve tebllğ hilafı na harekı>tle kanuni takibata dü-
çar olmaması ıçın keyfiyet ilAn olunur. (4818) 

lKDA."1 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

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

meye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 17 /7 /939 Pazartesi günü saat 15,30 da Cağaloğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Muvaenet Müdürlüğü binasında kurulu ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat yün fanila 175, Fildekos fanila 60 Fildekos 
don 55 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 403 lira 12 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuat paşa türbesi karşısında 
Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezin den alabilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 'ka
nunda yazılı ve•;ikalar ve bu işe yeter muval<lkat garanti mah'buz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 
den bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (4790) 

P T. T. Levazım Müdürlüğünden 
Adet Nevi Muhammen bedel Muvakkat Eksiltme Eksiltmenin 

lira teminat saati sureti icraııı 
Lira Kr. 

20000 Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 

20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 

2500 Simens perfore bandı 3500 262 50 16,5 .AçJk ekııiltme 

2500 Teleem perf.ore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band münakasaları 

ayrı, ayn yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsaclif çarşamba günü yu

karda yazılı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bina
sındaki satına!ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarla i§tirak edecek talipler. muvakkat teminat 

makhuzunu veya banka mektubunu ve kanuni vesaikle tekli1 mek

tuhunu muıhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlermden bir 

saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 

veya banka mektubile kanuni vesaiki hfimilen mezkUr gün ve saat
te lro:misyona müracatları. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İsta.nbulda Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şıllıesi müdürlüklerinden 
parasız verilir. (2334) (4255) 

lstanbul limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

I - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ak -
samı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli ,559. liradır. 

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

4 - İstekliler bu şartnameleri •4• kuruş mukabilinde merke -
zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7 /939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus
tafapaşa sokağında mezkı1r merkez eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve
sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 

ka göstermeleri şarttır. c296h 

ı .. ··~·~·;;~·;:·;·· .. 11 

Harp malOlleri ile şehit 
yetimleri çagırılıyor 

Kadıköy Askerlik şubesinden: 
Harp malı1lleri ile şehit yetim 

!erinin tütün paraları gelmiştir. 

BUGÔN 
KUMBAQASINA 
PAD~ATAN 
KOCOK El 

17 Temmuz 939 gününden iti
baren para tevziatına Kadıköy 

Hüktlmet binasında evlenme sa
lonunda başlanacaktır. 

Pazartesi ve cuma günleri şe
hit yetimlerine, 

Salı ve cumartesi günleri de 
harp malwlerine dağıtılacaktır. 

Para dağıtma zamanı sabahları 
saat dokuzdn on ikiye kadar de
vam edecektir. 

Temmuzun 13/14/15 günleri 
numara almak için şubeye mü
racaat edilecektir. 

Resmi senet; maaş cüzdanı ve 
üçer adet fotoğraf beraber ge -
tirileceklir· 

* Beşiktaş şubesinden: 
Lise veya muadili ve daha 

yüksek okullardan mezun olan
lar askerliklerini yapmadan 

' memuriyet alamıyacaklarından 
938/939 ders yılında bu gibi o -
kullardan mezun olup ta tahsili
ne nihayet verecek okurların 

son yoklamaları Beşiktaş asker
lik şubesinde kurulacak asker -
Jik meclisinde 1 : 15 ağustos ta 
yapılacaktır . 

Bti 15 günlük müddet içinde 
kanuni bir mazerete dayanmak
sızın bu mecl:se muracaat etmi
yenler l;a!r1<ında kanuni mua -
mele yapıl, caktır. 

T0RK(YE 
,~ş 

İÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
.......................................................................................... ~ ............... ..__. ........................ 

T ES 1 S TARİHİ 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardcr 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen 

' 
' Çok mtlsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

• .. .,.. ' t • • - . .. ' 

Abone Şartları 

DAH1L1 HAR!Cl 

Senelik 
8 aylık 
1 •J<hk 
1 • 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK StlTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
ikinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 _ 6 mcı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

•oo kutut 
250 kıın1f 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
10 kunq 

Gazeleml.ıde neşrttl;r!le

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

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜTAHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri ı Pazar 
hariç her glln 2.6 - 6, Salı, 
Cumartesi 12 - 2.5 hlrıraya 

BAKER mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardesüler, emsal· 

siz bir biçimdedir. 

SAC.LAM 
ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 

Konya Cümhuriyet Müddeiumumiliği;:)den= 
1 - Konya ceza evini'! bir yıllık ekmek ihtiyacı 30/6/939 gı'

nür.den 25/7/939 gününe k.ıdar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulmJştur. 

2 - İhale 25/7/939 tar'ninde salı günLi saat 14 de Konya Cüm
hur;yet Müddeiumum•liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklı.fnamelerini o gün saat (13) den evvel komis

yon riyasetine vermiş bulı.macaklardır. 

4 - Ekmek ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be
deli muhammininin 5~ 7.5 yüzde yı>di buçuğu olan (1655) lira bin 

altı yüz elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerinl tekJif
namelerile birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - (4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin kilosu §im
dilik narh ile (9.5) dokuz ll'~çuk kuruştur. 

6 - İlan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir. 

7 - Fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya ce-
za evi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. (4950) 

1 .. _ı s_T A_N e_u L_B E_LE_D l_Y E_S i _N o_EN_ı 
Muhasebede münhal bulunan• 40 lira ücretli daktiloluk için 

17/7/939 pazartesi günü saat ikide Belediyede müsabaka imtihanı 

açılacaktır. Taliplerin bir dilekçe ve evrakı müsbitelerile müra • 
' cattları ilan olunur. (5150) 6• . 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği Neşriyat Mütlürlüğü kadrosunda •Depolar he

sap kontrol memurluğu• münhaldir. Azami kadro ücreti yüz kırk 
liradır. Bu işe alınacak memurun en az orta ticaret mektebi tahsili 
görmüş, askerltk hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş .olması 

şarttır. Talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak namze
de 3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durum
larına göre ücret verilecektir. Müsabaka ~onunda seçilen memur 
evvela en az altı ay namzet olarak çalışacaktır. 

Taliplerin müsbit evrak ve fotoğrafları illştk birer istida ile bir
likte 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar vekilliğimiz neş
riyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahiplerinin, müsabakaya iştirak etmek üzere 24/VII/939 
pazartesi günü saat onda Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğünde bu • 
lunmaları rica olunur. •2983> c5139> 

Sondaj barakası yaptırılacak 
Yeşilköy Mıntaka Meteoroloji istasyonundan: 

15/7/939 tarih cumartesi günü saat 10 da Yeşilköy mıntaka 
meteoroloji istasyonu binasında cl155.08• lira keşif bedeli olan 
Yeşilköy ımıntaka istasyonu için yapılacak sondaj barakası inşaatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık ış
leri genel hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hülasası ile bu
na müteferri diğer evrak dairede görülecektir, 

Muvakkat teminat c87• liradır. 

..., Sahibi v~ • Neşriyatı İd;;e Ed ... en .. &'~ 
Muharriri : Ali Nai:i KARACA.'i. 

Basıldı&> Yer: Son Telçaf ~evi 
ıı.ı.. .. • ... • .. - ... "' 

r>ANKASI 
J 

zengin çeşidleı:i, her yerden 
ucuz fiat ve müsait ~arılarla 

... sa•t•ıl•m•a•k•t•ad•ı•r· ............ .. 

İsteklilerin en az clOOO• liralık bu işe benzer iş yaptığına dm 
dairelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul viliyetin
den eksiltme tarihinden •8• gün evvel alınmış ehliyet ve 939 yılı-

na ait TU:aret Odası vesikaları ile gelmeleri, 9'7140 


