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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. TELGRAF: İSTANBUL, İKDAM 

INGiLiZ ve FRANSIZ DONANMALARI KIBRIS 
•• 
ONLERiNDE MANEVRA YAPIYORLAR 
18 lngil iz hava filosui Milli Şef Buı-·1[_1H1_an_lk_nıFD_h_lYı_lk_lYı_m_<®_tt_<®_ın_cdl_n_oe_ğ_n_,,] 
gösteriş uçuşları yapacak· o~r Kral!nı 

tazıye ettıler 
Ankara, 13 (A.A.) - Bul

garistandaki Sevlievo seylabı 
dolayısile, Reisicümhur İs -
met İnönü ile Bulgar kralı 
Üçüncü Boris arasında aşa -
ğıdaki telgraflar teati olun -
muştur: 

Majeste Üçüncü Boris 
Sofya 

Bu derece insan zayiatına 

sebebiyet veren seylab habe
rini derin bir teessürle haber 
aldım. Dostane sempati hissi
yatımla en haıraretli taziyet -
!erimin kabulünü majestele
rinden rica ederim. 

İsmet İnönü 
Ekselans İsmet İnönü 

Reisicühınur 

Ankara 

Sevlievo nııntakasındaki fe
laket dolayısiyle ekselansları 
tarafından bana karşı göste
rilmiş olan ve beni derin su -
rette mutehassis eden dostane 
sempatilerinden dolayı sami
mi surette teşekkür ederim. 

Bor is 

Milli Sefimizle Amerika • 

HAYAT PAHALILIGINA _ . .._ . 
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Mesken: 

Apartman kiraları pahalıdır. Çünkü: apart
man sahipleri, kısa zamanda masraflarını 
çıkarmak istiyorlar. Buna da sebep apartman
larından dolayı borç içinde boğulmalarıdır 
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Okuyucularımıza 

Bugünden itibaren hayat 
pahalılığına karşı bu sü -
tunlarda açtığımız mücadele 
sütununa her sınıf karileri -
miz, samimi fikir, kanaat ve 
dileklerile iştrrakte serbest -
tir1er. Mesele ve mevzu üze
rinde müsbet bir fikir ve delil 
ileri sürmek istiyenler, noktai 
.... ··"Jorını, bir mektupla •İk-

a bildirebilirler. 

İngiliz donanması c üz'iitamlarından biri bir Salvo atı şında Cumhurreisi arasında 

_ mektupları okuyarak 
içlerinde dikkate ve alaka -
darlara arza lôyık gördüğü 
müz noktaları sütunlarımız .. 
da ne redcccğiz. ~~~~~~~~~~~~~~~-~ı 

Hayat Pahalılığı 
2-

- Müstakil Grup 
suali ve Ticaret 
münasebetile -

Reisinin Mecliste 
Vekilinin cevabı 

Hayat paha1Jl%.ııdan bahse -
den dünkü yazımın samında bu 
pahalılığın bir takun ana sebep
lerden ileri gelerek belediye 
kontrolsüzlüğü ve esnafın ilıti • 
klrı gibi amillerle katmerleşti
ğini izah etmiştim. Meclisin cu
martesi günkü cel esinde müs • 
takil grup reisi sayın Ali Rana 
Tarhanın çok yerinde bir isti -
zahına karşılık olarak değerli 
Ticaret Vekilimizin verdiği ce -
vaplar, bize, yalnız hükiimetin 
bu mevzu üzerinde ne düşündü

ğünü öğretmekle kalmadı, ayni 
zamanda pahalılığı doğuran se • 

hepleri de - sıraya konmuş bir 
liste halinde - anlattı. Hayat pa

halılığı vesilesile ayni zamanda 
ticaret politikamızın da bir nevi 

izahı olan bu beyanat üzerinde 

dımnağı - ele aldığınıız dava ile 

doğrudan doğruya alakalı olma

sı dolayısile - faydalı görmek -
tc~ iz. 

Ticaret Vekilimiz bize hayat 
pahalılığını nasıl anlamak icap 
ettiğini beyan ederken; 

•- Hayat pahalılığı denilince, 
bundan fiatlerin snreıi umumi -

yede indirilmesi mana:)ını çı • 
karmamaktay~. Memleketimiz
de fiatlerinin indirilmesi icap e-

Yazan : A. N. Karacan 

den maddeler yanında fiatlerinin 
korunması ve hatta yükseltilme-
si iktıza eden maddeler de bulun 
maktadır. Fiatleri indirilecek 
maddeler içinde de kendi satış
larımıza göre nOTmal addedilen 
birçok eşya rn mamuHit fiatle -
rinin bizden çok evvel iktısadi 
kalkınma hareketine başlamış 
ve bu hareketi ilerletmiş olan 
memleketlerdeki fiat seviyeleri
ne nazaran, belki uzun müddet 

yüksek kalabileceğini berveçbi
peşin kabul eylemek Iazımdır. 

Bundan başka, hayat pahalılığı 
mevzuu, geçinme seviyesini 
yükseltme davamızla sımsıkı 

bağlıdır. Fiatleri indirme ted -
birleri yanında, kazançların yük 

seltilmesi tedbirlerinin de bir -
likte ele alınması zaruridir. Ka

zançları artırmadan, fiatleri ue 
kadar indirirsek indirelim, bir 
çok ınalJar ve eşya, birçok va • 
tandaşlar için yine pahalı kala
caktır. Binaenaleyh bütün iktı

sadi kuruluşumuz ve şart]arı -

mızla alakalı bulunan bu mev -
zııuıı ancak muayyen bir pliiıı 1 

dahilinde şamil, sabırlı ve iti -
nalı mesaiye ihtiyaç gösterdiği-

(Arka.sı 3 ün01i sayfada) 

A. N. Karacan 

Londra, 13 (Hususi) - Akde- Ankara, 13 (A. A) - A -
niz İngiliz ve Fransız filoların - merika Birleşik devletleri İs-
dan mühim bir kısmı Kıbrıs ön- tiklal bayramı münasebetile 
)erinde müştereken büyük bir Reisicümhur İsmet İnönü ve 
manevraya başlamışlardır. Reisicümhur Ruzvelt arasın-

Manevra Kıbrısın bilhas5a Sü- da aşağıdaki telgraflar teati 

veyş istikametindeki cenubi edilmiştir: 
ucu önlerinde yapılmaktadır. Ekselans Bay Franklin D. 
Diğer taraftan Kıbrısın Ma Ruzvelt 

ğosa limanı öniinde de ayrıca ve Amerika Birleşik devletleri 
manevraya iştirak etmiyen bir [Arka51 3 iincüde] 

(Arkası 3 üncü sayfada)j~-==========-~ 

Başvekil ile Hariciye 
ve Maliye vekilleri 
şehrimize geldiler 

Başvekilimiz Haydarpaşada Vali KIRDAR1a göriişüyor 

Evelki akşam Ankaradan ha -
reket eden Başvekil Refik Say
dam, beraberinde Harlbye Ve -
kili Şükrü Saracoğlu olduğu hal-

de dün sabah saat on birde Pen
diğe gelmişlerdir. Pendikte Par
ti Umumi Katibi Dr. Fikri Tü-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Memleketimizde hayat pahalı
dır. Bu meseleyi bugün •İk -
danı> da açık olarak alakadar -

ların dikkatine arzediyoruz. Ev 
kirası, su, ışık, yiyecek, giyecek 

eşyası, nakH vasıtaları, oteller, 

gazinolar, lokantalar, hasılı her 

şey pahalıdır. 

Bir misalJe söze başlıyalım: 

Kömürün en pahalı zamanın
da Köprüden Kadıköyüne 22 

Maresahn 
Teftisleri 
Muğla, 13 (A.A.) - Yüce Ma

reşaliıniz Fevzi Çakmak bu sa -
bah binlerce halkın tezahüratla
rı arasında şehrimizden ayrıl • 
mışlardır. Akşam alay tarafın -

'"Arkası 3 üncü sayfada) 

B'UIUn Betinci 

Sahifemizdedir 

Bir halk ,.e memleket da -
vası o]an hayat pahal1lığı mü 

cadelemizde meselenin te -
nevvurune yardım edecek 
samimi fikiT ve kanaatlere 
sütunlarımız her zaman a -
çıktır. Gönderilecek mek -
tupların her ne\'i şahsiyattan 
a~, yalnız meselenin mütalaa 
edilen kısmına taalluk e,.er 
mahiyette ve mümkün oldu
ğu kadar hülasa edilmiş şe -
kilde olması lazımdır. 

"·"""~~!!!!!!!!-~~-·~ 
kuruş vapur parası veriyorduk. 
Hala 22 kuruş veriyoruz. 

Şehirde bu kadar apartıman 
yapıldığı halde, hala ev kiraları 
ucuz değildir. 

-
--

Elektrik, su, ecnebi şirketlt'l'i
nin elinden alınarak bu umumi 
hizmet müesseseleri belediyelcş
tirildi, devlet eline geçti. Fa -
~at hala daha su ve elektrik ta
rifelerinde herhangi bir tenzilat 
olmadığı gibi, saat kirası gibi 
ecnebi sermayesi devrinden kal
ma ve varidatı arttırmak için i -
cat edilmiş bid'atlere de, sanki 
ecnebi şirketler devanı ediyor -

(Devamı 6 mcı sayfada) 

Tayyare, nakil vasıtası 
Bugün yer yüzünde binlerce tayyare var ve her gün binlene 

tayyare yer yüzünün bir köşesinden öteki köşeı;ine gidip geliyor. 
Bunlar arasında kazaların otomobil kazalarından fazla olmadığı 
ajans haberlerinden beJlidir: Günler geçiyor ki, diinyanın hiçbir ta
rafından tayyare kazası haberi gelmemektedir. Sebebi tayyare ka -
zalarının son derece azalmış olmasıdır. Buna mukabil hava seferleTi 
her tarafta tren ve vapur nakliyatının yerini almaktadır; )'alnız biz
de değil. Henüz biz bu hu-usta çok acemiyiz. İki büyük sehrimiz 
arasındaki çok mahdut hava seferlerinin müşterisiz kaldığını esefle 
görüyoruz. JUaamafih bu seferlerin rağbetsizliğine bir sebep de 
mahdut oluşudur. Seferler nekadar ·oğalırsa gidip gelenler de o ka
dar ~oğalacak, ta)'Jareye itimad o kadar artacaktır. 

Bir memleketin tayyareciliği, yalnız tayyare sa1ıibi olmakla in
kişaf t"tnıiyor. Tayyareci 13.zıın, r8.sıd 18ızım, rasad n1crkezleri ve 
tayyare meydanları Jazını. Tayyarenin yalnız kalkıp indiği şehirler
de değil, gilzergahında ve civarında da meydanlar, en uzak köşele
rinde usad merkezleri lazım. 

Bunların kolay temin edilemiyeceğini biliriz. Fakat en yakın bir 
günde temin edileceğinden de eminjz, 



SAYFA? 

eygam 

Musa ~ lsa • Muhammet 
• ..... ... ... .... . ... '"' ..... 

İSANIN HAYATI 
İsa, daima tabiata aşık ve insan

lara yakın olarak yaşamıştı 
- 56-

İsa, kale glbi olan bu sarayın 
iç avlusuna alındığı zaman sü • 
kunetini bozmadan etrafına ba • 
kındı. 

Bu avlu .. çok muhteşem .. ade
ta cennet gibi bir yerde. Süslü, 
ziynetli sütunlar arasından yem 
yeşil bir bahçen ·n uzayıp gitti
ğini gören İsa, bu güzel tabWit 
manzarası karşısında kendi 
derdini unutacak gibi oldu. İşte 
biraz ötede büyük bir mermer 
ha vuzuıı mermer kulecikleri et
rafında beyaz güvercinler kanat 
çırparak uçuşuyorlardı. 

Ömründe asla bir saraydan i
çeri girmemiş olan İsa kendi 
kendine: 

- Demek ki bu dünyanın kud 

retlileri işte böyle mekanlarda 

oturuyorlar .. 

Diye düşündü. Fakat o bu zen 

gin ihtişama karşı içinde bir 

arzu duymadı. İsa, daima tabiate 

aşık ve insanlara .. yakın olarak 

yaşamıştı. Yine de öyle kalmak .. 

Son nefesini verinceye kadar bu 

kanaatini sarsmamak istiyordu. 

İşte bu sırada idi ki umumi va

li Ponson Pilat avluya girmişti. 

Pilat, dalgın duran İsayı bir 

müddet uzaktan seyretti. Bütün 

Beni İsrailin aleyhinde ayaklan· 

dıği korkunç adam bu sakin 

adam mıydı? .. 

Hakikati onun ağzından anla 

mak istedi. 

Yavaş yavaş yanına yaklaştı. 

Ona yunanca olarak sualler sor
mağa başladı. Sesi sert değildi. 

Bilakis yumuşak ve tatlı idL Hi

tapları hiç te düşmanca görün -

muyordu. 

Sanhedrin meclisinin rahip -

!eri ona bu Romalı askerden, bu 

yabancı adamdan çok daha şid -

detli ve zalim hareket etmişler

di. Yoksa Tann bu yabancının 

kalbine bir iman mı vermişti? 

- Doğru söyle .. Yahudilerin 

m l.ikı en misin? .. 

İnahmak ve öğrenmek istiyen 

ve hiç te tehditkar olmıyan bu 
yumuşak ses İsayı büyük ümide 

düşı;;dü. 

- Bunu, diye cevap verdi, sen 

kendiliğinden mi söylüyorsun, 

yoksa sana başkaları mı söyle -

di 0 

ha, vaziyeti idare için kaça -

maldı cevaplar veriyor ve soru

lan suallere mukabele ediyor -

du. 

Pilat onun planını anladı ve o 

da ayni yoldan yürüyüp gülüm
siyerek: 

- Ben yahudi miyim?. dedi. 
Senı kendi milletin ve başkiibin
ler bana teslim ettiler. Ne yap
tın .se, suçun ne ise itiraf et ve 
bana açıkça söyle .. 

Pilatın bu sözleri İsanın büs
biıtün itimadını çekti. 

Kendi ırkından, kendi dınin -
den oldukları halde sırf düşman 
Jıklarından yahudiler:n anlama
dıklan şeyi bu yabancıya .. bu 
d ·,.,; ıze anlatmak istedı. Kimbi
!.r. kimsen 'n anlamadığı onu bu 
Romalı belki anlardı. 

İsa. işte bu ümit içinde kendi
r " r iın .çin topladı \'e tıpkı 
No ,ırada, Kafarnahomda ve ma
be' le vazeder. sesi ile cevap \'('f 
d·: 

_ Benim saltanatım bu dun -
yada değ.ldir. Eğer bu dcinyada 
saltanatım olsa idi h zmetkarla -
rım be:ıi müdafaa ederlerdi ve 
ben düşmanlarımın ellerine düş 
mez, sana şimdi teslim edilmiş 
bulunmazdım. 

P:lat İsayı dinledikçe hayret -

1 ten hayrete düşüyordu. 
Bu adam muhakkak c .. ,..c:un 

bir hüJyacı idi. Hatta umumi va
li bir aralık onu bu mağrur ve 
mutaassıp yahudilere karşı bir 
silah olarak kullanmağı bile dü
şündü. 

- Şu halde, dedi, sen kendini 
yahudilerin kralı olarak telakki 
ediyorsun 

İsa, muhatabının kendisini da 
ha iyi anlamak :çin bu suali sor
duğuna zahip oldu ve şu cevabı 
·verdi: 

- Söylediğin gibidir. Evet.. 
ben bunun için .. hakikate şeha -
det etmek için doğdum. Hakika
ti gören, anlıyan kimseler benim 
sözümü dinler ve bana inanırlar. 

(Arkası nr) 

Yeni Cemiyet
ler kanunu 

Geçenlerde Biiyük Millet 
Meclisinde kabul edilen yeni ce
miyetler kanunu bu sabahtan iti 
baren meriyet mevkiine girmiş 
bulunuyor. Türk ve azlıklara ait 
bütün cemiyetler veziyetlerini 
bu yeni kanuna uydurmak mec
buriyetindedirlr. Bu arada Rum 
Ermeni patri.khanelerile Müsevi 
hahamhanesindeki cismani ve 
ruhani meclisler de kalkmış bu
lunuyor. Bunların yerme yeni 
kanuna uygun yeni teşekküller 
meydana gelmektedir. 

---00--

YUzme bilmediğinden 
hogulan bir henç 

Hasköyde Camiallında Mustafa 
adında birisinin kiraladıgı be
kar odalarında oturan, Haydar 
oğlu Aziz adında birisi arkadaşı 
Mehmet ile beraber Camialtm -
da denize girmiş, fakat yüzme 
bilmediğinden çırpınmağa baş -
lamıştır. Aziz bir hayli çırpınıp 

su yuttuktan sonra denizin dibi
ne çökmüş ve bir daha su yüzü
ne çıkmamıştır. Azizin cesedi za 

bıta tarafından aranmış, fakat 
bulunamamıştır. 

ı .. - .................. ı 
ı KÜÇÜK HABERLER ı 
ı .......... --.. -ı * Hataydaki posta ve telgraf 
teşkilatını devralmak ve kadro
ları yapmak üzere Hataya bir 
heyet gitmiştir. 
* Hatay elektrik - telefon te

sisatı 15 Temmuzda devralına -
caktır. * Ankarada Altındağ mahal
lesinde oturan bir adam karısı -
na ilaçlar vererek çocuğunu dü
şürtmüş olduğundan Kayseride 
tevkif edilmiştir. * Parti müstakil grup reisi 
Rana Tarhan şehrimize gelmiş -
tir. Kendisi Parise gidecektır. 

TAKVİM • 
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16 19 8 38 
Akam Akşam 

19 41 12 00 
Yatsı Ya tıı 
21 39 Cu:na 1 59 
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2 25 6 ... 

İKDAM 14 - Temmuz 1934 

~· , 

Şehir Haberleri · 
iN... dliye koridorlarında 

#==\\ 24 SAAT 

Esnafı haraca 

Dış - Politika. 
~·. - . ' 

sullıe ve harbe 
hazırlık Deniz banktan 

açıkta kalanlar 
Hatay Liman teşkila
tında kullanılacaklar 
İskenderondaki liman teşkila

tını devralmak üzere Hataya 12 
kişilik bir heyet gitmiştir. He -
yeitmiz reisliğine intihap edilen 
Limanlar İ~letmesi U' Müdür 
Muavini Hamit Sara.,oğludur. 

Pazartesi günü şehrimizden İs
kenderona hareket edecektir. 

Heyet kısa bir zamanda İsken
deron limanını teslim alacak ve 
yeni teşkilatı kuracaktır. 

Yeni teşkilat memurları bura
dan intihap edilecektir. 
Bunların Denizbankın lağve

dilmesile açıkta kalan 124 memur 
arasından seçilmesi kararlaşmış
tır. Böylelikle bir kısım memur
ların mağduriyetlerine nihayet 
verilmiş olacaktır. 

--oo<>---

Bir ecnebinin evindeki telsiz 
Yeşilköyde oturan bir ecnebi 

komisyoncusunun evinde hem a
llcı hem verici bir telsiz cihazı 
bulunmuş suçlu hakkında tahki
kata başlanmıştır. 

MU~ga denizbankın işleri 
Denizbanktan yeni deniz teş

kilatlarına devredilen bütün iş

ler yeni baştan gözden geçiril • 
mekted:r. Bir sene içinde Deniz

bank tarafından yapılan veya ya 
pılmasına başlanarak yarıda ka
lan ve böylece yen teşekküllere 
intikal eden her nevi işlerin de
vir sırasındaki en son vaziyetleri 
tesbit edilmekte ve raporlar Ve
kalete bildirilmektedir. 

Bu arada tamamlanması çok 
geçiken yolcu salonu inşaatı da 
vardır. Salon işleri hem yavaş 
görülmüş ve hem de evvelce he
saplanan mikdardan, daha ta -
mamlanmadığı halde çok para 

sarfedilmiştir. Bütün bu nokta

ların sebepleri inceden inceye 
tetkik edilmektedir. 

-00-

Yunan işçi kafilesi 
Yunan bandıralı Eritan sey

yah gemisi ile bu sabah limanı -
mıza iki yüz elli Yunanlı ame

le ''e ustabaşı gelecektir. Şehri -

mizin şayanı temaşa yerlerini 
gezdikten sonra Yunanlılar saat 
on ikide abideye çelenk koyacak, 
müteakiben ayni vapurla Kös 
tencere hareket edeceklerdir. 

---00--

Yugoslav izcileri 
Yugoslvyadan bugün deniz 

tarıki ile şehrimize yüz otuz Yu

goslav iııci gelecektir. İzcıll!r, 
şehrimizi gezdıkten sonra saat 
on beşte Pireye müteveccihen 
yola çıkacaklardır. 

--00-

iki kilo erik yiyen bir çacuk 
Samatyada K. M. Paşa med

resesinde oturan Sadettinin kızı 
9 yaşında İclal, 2 kilo erik ye -

mş. sonra düşüp bayılmıştır. 
İclalın, kaldırıldığı Haseki has 

tanesinde muayene sonunda faz 
la yediği erikten zehirlendiği an 
laşılm ıştır. 

---00--

Kazana dUşen çocuk 
Mercanda Caferyan hanında 

Agop Kasapoğlunun elbise bo -

yahanesinde çalışan 13 yaşıııda 
çırak İsmail içinde boyalı kay -

nar su bulunan kazana düşmüş, 
yanmıştır. 

Çocuk baygın bir halde Cer -
rahpaşa hastanesıne kaldırılmış

tır. 

---000--

Demir hırsızları 
Sırkecide vagonların (Firen 

çarığı) tabir edilen demir aksa
mını sökerek çalan Sıtkı adında 
birisi, yakalanmış, Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesi ta
rafından 3 ay hapis cezasına 

çarptırılmıştır. 

.......................... ~ ·ı 

: H•kh DeQll mi? : ay.yare le ge. kesen komiser 
EM d h i len lngiliz heyeti 5 o a ama mı ·5 Altı ay hapse, üç ay 
E na giden yol E Süt .f~hrik ... ası kurmak m~muriyetten mahru-

Yeni bir tecavüz hareketi kar 
şısında, sulh ve müdafaa cep -
besine dahil biikfunellerin ala
cakları vaziyet tayin ve tesbit 
edilmiştir. Tecavüzün yapıldığı 

arazide alakadar hükiimetin si -
liblı kuvvetlerle mukabele ve 
müdafaaya başlması. .. 

: Kadıköyünde Modada otu- : ışıle ugraşacak mıyete mahkum oldu 
: ran br kariimiz Ali imzasile : İstanbulda süt fabrikası inşa e- Cibali polis karakolu komisr 
: gönderdiği mektupta şunları : dileceğini haber alan Avrupada- muavini Ulvi, karakola tayininin 
: yazıyor·. : ki firmalar birer birer belediye-
• • .. k . h k hemen haftasında semtini teftişe 
: •Ben, Kadıköyünde, Moda- : ye muracaat etme te, şeraıt a çıkmış ve Fener caddesinde 35 

Başlıyacak bu müdafaayı, si -
!ahla mukabeleyi garanti ve mü 
tekabil yardım anlaşmalarile 

bağlı bulunan diğer bükUnıetle -
rin müdahalelerini takip eyliye
cektir. Tecavüz 11e istilaya karşı 
sulh ve müdafaa cephesinin bü
tün kuvvetleri SD.'asile ve otonıa· 
tik bir tarzda harekete başlayın
ca, totaliter devletler dahi ayni 
tarzda yekdiğerine yardını ede • 
ceklerdir. Bu hareketle her iki 
tarafın siyasi ve askeri şahsiyet
lerince ve makamlarınca evvel -
den hesap edilnı iş, ona göre ted
birler alınmıştır. 

: da oturmaktayım. Çoluk, ço : kında ma!Umat istemektedir. numaralı hanı pis ve sthhate mu 

: cuk, bütün evimiz halkının, : İngilteredeki firmalardan bi - zır görmüş, sahibi Hasana hanı 
: bu sıcak, bunaltıcı yaz gün - : rinin mümessili dün tayyare ile kapattıracağını söyliyerek beş 
: !erinde, biraz rahat nefes a- •ı lira haftalık bag" lamıştı. Komiser 
• 1\1 d d · Londradan gelmiş, belediye ile 
• labildığimiz yer, 0 a enız • muavini Ulvi Hasandan iki hafta 
1 hamamıdır. Fakat, deniz ha- : temasa geçmiştir. 
:1 manuna giden yol topraktır. : Süt fabrikası için hazırlanan 

: Denize gidenler, bu yolda toz : şartname İngilizceye tercüme et
; ve toprağa gömüldüğü gibi, ; 
1 denzde yıkanıp çıkanlar da, ; 
: evlerine dönerlerken, ayni : 

tirilecek, firmanın mümessiline 

verilecektir. Mümssil bir hafta 

; bale maruz kalıyorlar. Temiz : içinde İngilizce tercüme edilen 

: vücullerine yapışan tozlar, ter : şartnameyi okuyacak, telefonla 
; veya denizin nemile çamur : firmasile temasa geçecektir. İn
i haline geliyor. Evde, tekrar ; giliz mümessili teklifini bir haf-5 yıkanmak mecburiyeti basıl İ ta sonra yapacaktır. 
• olur. • 
: •Burada, bir noktadan da - ; 5 ha bahsetmek isterim: Deni• i 
• hamamına inen yol, bayırda, • • • • adeta, bir keçi yoludur. Bu - • 
: radan inip çıkanların, bilbas- 1 • • • sa çocukların, düşiip sakat - • • • • • • lanntaları her zaman ıçın me· • • • • • muldür. Uzun yıllardanberı • • • : deniz hamamı olan, her 2a - : 

: man da deniz hamamı olarak : 
: kalacak bulunan bu yere i - : 
: nen bu keçi yolunu belediye- ; 
: oin ıııerdivenle inilir düzgün· : 

Belediye firmaların teklifleri-

ni tetki kedecek, şartnamesin-

de icap eden tadilatı yaptıktan 

sonra inşaatı münakasaya ko -

yacaktır' 

---000>---

Müstakil grup reisi 
Fransaya gitti 

Büyük Millet Meclisindeki 

müstakil grup reis vekili Ali Ra-

na Tarhan dün sabah Ankara -

; ce bir hale getirmesi büyük : dan şehrimire gelmiş ve hiç te
: masraf işi değildir. Belediye- : vakkuf etmeden saat 10 da !ima
; nin bu küçük himmeti esir - : ! kalkan nımızdan Marsilyaya 
: gcmcmesi lhımdır kanaatin- : 
• d · • Sovyet bandıralı İzvanetya va-• eyız.• • 
: Kariin1izin bu temennleri, : purile Fransaya hareket etmiş-

5Hakh değil mi ? 5 
• • 
: İKDAM: : • • 

tir. Ali Rana Tarhan mezunen 

Fransaya gitmekte ve seyahati 

tamamen hususi mahiyeti taşı -
; Bu sütun, kariJerimi~in şı - ; maktadır. Fransada bir aydan 

; kayetlerine tahsis edilmiş bu- ; fazla bir zaman kalacaktır. • • ; Junmaktadır. Gönderilen : 
: haklı şikayet mektupları, bu : 
; sütunda sırasile derced!J - ; 
: mektedir. : 
•••••••••••••••••••••••••• 
Gümrükler Vekili geliyor 

Gümrük ve inhisarlar vekilı 

Raif Karadeniz bu sabah Anka
radan şehrimize gelecek ve bir 
kaç gün kalarak gümrükler ve 
inhisarlar idarelerinde tetkikler
de bulunacaktır. 

--~ooo>---

Avustralyad.m istenen 
malümat 

Avustralyadan belediye tu -

rizm şubesi müdürlüğüne yolla

nılan mektupta Adadaki ilk 

mekteplerden birinde Türkiye 

hakkında verilecek derslere yar-

dımcı olmak 

tenmektedir. 

üzere malumat is-

(._._a_n R-A·&:--D·A~-~1-·-z_A_H_) 
Hayat pahalılığı - 1 

• 

beşer lira ve mezun olduğu gün
lerde de: 

- Canım rakı parası! 

Diyerek birer lira almış. fakat 
üçüncü hafta Hasanın ihbarı Ü· 

zerine cürmü meşhut yapılarak 
yakalanmıştı. 

Cürmü meşhut günü Ulvi beş 
lirayı almak üzere polis Cemali 
göndermiş, Hasan da numarası 
alınmış beş lirayı Cemale ver -
miş, memur !ar da polisi, para, 
çantasında olduğu halde yaka -
lamışlardı. 

Bunun üzerine komiser mua -
vini Ulvi ile polis Cemal tevkif 
edilmişler. İkinci asliye ceza mah 
kemesinde de muhakeme altına 
alınmışlardı. 

Mahkeme, dün bu duruşmayı 
bitirerek komiser muavini Ul -
viyi vazife ve san'at memuriyeti
ni suiistimal ederek irtikapta bu 
lunmak suçundan 6 ay müddetle 
hapse ve 3 ay da memuriyetten 
mahrumiyete mahkfun etmiş, 

polis Cemalin ise rüşvet hadise
sinde alakasını görmediğinden 

beraetine karar vermiştir. 

idamı istenilen bir suçlu 
Bir müddet evvel Yüksekkal-

dırımda bir cinayet işlenmiş, 

Angelos adında 40 yaşında biri
si 18 yaşındaki sevgilisini Ev -
yanyayı bıçaklıyarak öldürmüş

tü. 
Hadisenin sebebi Angelosun 

bütün ısrarlarına rağmen kızın 

kendisile evlenmemesi idi. An -
gelos her şeye rağmen Evyenya
yı almağa karar vermiş, kendi
sini tehdit etmiş, c öldüreceğim• 

diye haberler göndermiş, her 
yerde önüne çıkmış: 

- Evyenya sen benim olacak

sın!. 

Diye yalvarmış. fakat bir tür

lü kızı kandıramayınca nihayet 

bıçaklıyarak öldürmüştür. 

Sorgu hakimliği tarafından 

Angelosun suçunu tcammüden 
katil mahiyetinde görmü , 450 in 
ci maddenin 4 üncü beidine göre 
idamını talep etmiştir. 

Bir tecavüz hadisesi, sulh ve 
müdafaa cephesine dahil hüku
metlerin ihtimam ve basiretle ö
nüne geçmek istedikleri umumi, 
kanlı, korkunç harbi doğurabi
lir, korkulan şey husul bulur. 

••• 
Alman haberler, İngilterenin 

150 milyon sterlin miktarındaki 
avansın, Lehistan, Romanya, 
Türkiye, Yunanistana tahsis ve 
taksim olunmasına karar verdi· 
ğini bildiriyor. Bu paranın, İn· 
gilterenin •İhracat kredisi> da
iresi vasıtasile mezkfır büku • 
metlere gönderilecek harp mal • 
zeınesine tahsis olunacağı anla .. 
şılmaktadır. Bu hük:Unıetleria 

İngiltereden satın alacakları si
lah ve mühimmat ile demokrat 
sulh ve müdafaa cephesine da -
hil milletlerin mukavemet kuv 
vetleri f'!zlalaştırılmış olacak • 
tır. 

Dantzig yiizünden Almanya -
Lehistan arasında çıkacak bir 
harbe, İngilterenin sililbla ka -
rışmıyacağını tahmin eden to
taliter devletler ricalinin veya 

bazı mabfellerinin yanıldıkları, 

mezkiir nutuktaki kat'i sözlerle 
bir defa daha anlaşılmıştır. 
Şarkı cenubi Avrupada ve Bal 

kanlarda mevcut tehlikeler fil -
hakika Danzig ihtilafındaki gi
bi hud bir safhaya girmiş halde 
bulunmuyor. Fakat o ııııntakada 
Almanyanın )·aı>acağı bir darbe
ye nıütavaat olunması, büyük 
tehlikelerin cenubu şarki Av 
rupasile Balkanlarda dahi hu -
sulüne yol a~abilir. 

••• 
Totaliter devletlerin sebep ol

dukları birtakım tehlikeli ihti -
laflar bugün için çıkmazlarda bu 
lunmaktadır. Sulhii temin et -
nıck busu•unda olmakla bera -
her, mukabele ve müdafaaya 

, ---00-- mukavemete dahi hazır hulul\ -

1 Bostan kuyusunda bulunan mak gayesile daha kuvvetli bir 
ı - . . 

3azeteci 

*** Şefi 

- ikdam hayat pahalıdır diyor ... Ne OJ
yurulur ? .. 
Ha ... Evet, doğrudur ••• Bakın bu sene 
benim otoyu yeniliyemedim.M 

vaziyete girilmesi liizınıdır. 
Kadın mesel esi 1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Amerikan malı kalmadı Bir müddet evvel Zincirliku -
yu kırlarında bir gece devriye Son zamanlarda Amerikadan 
gezen jandarmalar bir bostan ku memleketimize mal gelmemesi 
yusu içinden kadın iniltileri işit- üzerine uzun müddettenberi 
mişler ,.e kuyuya ip sarkıtıp i- gümrüklerde birikmiş eski A

merikan ıııallarına şiddetli bir 
nince. yaralı bir kadın bulmuş - rağbet başgöstermiştir. Muhtelif 

}ardı. Kadın ölmeden evvel: sebeplerle gümrüklerden çekil • 
- Beni buraya Pakize adında miyen ve ambarlarda kalan bu 

bir kadın getirdi. Hacı adında bi· mallar komisyoncular ve tüc -
risi de ırzıma geçmek istedi. Kaç carlar tarafından bir iki gün için 
tım ve karanlıkta kuyuya düş- de memlekete sokulmuştur. Bu 
tüm. demiş. Biraz sonra da öl- suretle gümrüklerde bir tek A-

müştü. merikan malı dahi kalmamıştır. 
Tahkikat sonunda adının Me-

raya getırerek ölümüne sebep o
lan Hacı ile Pakize yakalanmış -
Jar ve ağırceza mahkemesine ve
rilmişlerdir. Suçluların dün öğ • 
leden sonra muhakemelerine baş 

lanmıştır. 

Hacı, Melahati kovalıyarak ö
lümüne sebep olmaktan, Pakize 
de fuhşa teşvik etmekten suçlu 

bulunmaktadırlar. 
Hacı mahkemede vak'ayı in -

kar ederek: 
- Melahati Pakize getirip ta

nıştırdı. Bir akşam Taksimdeki 
bir gazinoda arkadaşlarilc bera
ber bekledik. Pakize yanında Me 
J.ahat olduğu halde geldi. Bir o-

tomobille Zincir kuyuda bir ga -
zinoya giderek içmeğe başladık. 
Melahat çok sarhoş olmuştu. Bir 
aralık gezinmek maksadile dışa
rıya çıktı ve bir daha gözükme
di. Aradık, bulamayınca dönüp 
gittiğini zannettik.• demiştır. 

Pakize de, mevzuubahs Paki· 
zenın kend si olmadığını iddia 
etmiş, vak'adan haberi olmadı· 
ğını söylemiştir. 

Mahkeme, adı geçen Pakize • 
nin arattırılmasına ve şahit ola
rak ta eğlentiye iştirak eden di
ğer kadın Mua!lanın çağırılma • 
sına karar vererek muhakeme
yi başka bir güne bırakmıştır. 



• 
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Yeni kongreden evvel Sovyetlerin ~zlaş- 'lfar8deittil 
Vaziyet hakkında alakadarlar maJarı bek)enıyor . l 
arasında teati edilen telgraflar Fransa geni talimat gönderdi limanları l 

Efendiler, tatih, •ananevi bo-

30 
kir ve kanaatinin ne merkezde lngiltere de_ göndermek üzere N f' k'I" ı· 

· J oldıığıınıı bilemiyonım.• Londra, 13 (A.A.) - Ingiliz lere devam etmek istedig"i tak- Q IQ Ve 1 1 Ve yun kırmaktan müteessır o mı· 
•Refet Bey 18 Temmuz 1919 kabinesi müzakerelere devam e- dirde İng:ı·ıtere ile Fransanın ı 1 n g 'ı l 'ı z heyet"ı- t.ı. yan millet, biz yürüyelim, ar • ,. 

kamızdan eelsin!o fikir ve içti- da Sıvasa hareket etti.• dilmek üzere yakında Seeds'e müzakerelerin başlangıcından -

hadında bulunanların duçar ol- Bunun üzerine Refet Beye şu gönderilecek olan yeni talimatı beri gösterdikleri uzlaşma fik -ı. nı'n tetk'ıkler'ı 
• şifreyi verdirdim: tasvip etmiştir. 

duldan akıbetler ve ukubetlerle A d B · · F k rile hareket etnıeleri l.azlm ge- + masya a eşıncı iT a Fransa hükümti de Naggiar'a 
doludur. İdare adamlarının, bil- Zonguldak, 13 (Husus) - + 
hassa millet adamlarının, böyle Kumandanlığına yeniden talimat göndermiştir. leceği siyasi mahfellerde söylen ı Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe- + 
sakin ve merdut zihniyetlere a•- Sıvasta Üçüncü Ordu Sıhhiye Sovyetler Birliği müzakere - mektedir. soy ile beraber Ankaradan + 
la kapılmamaları lazımdır. Ha· :Müfet~::i :::~;~d~y:ahim ı·talya Hatay ani aşma t ~::~:n~:~_:n. in:g. ~!~ıe~e';;~.:.: • mit Bey, bu telgrafında, bizim . + 

h·ı Refet Bevedir: Salahattin Be- ' C - manın yennı tayın etmek u- + Refet Beyle beraber da ı e ~e • , 
• ye telgrafımı verdiniz mi? Mu - + zere Ereğli ve Çatalağzı li - + 

kilmesi hususundaki iş arımı~a k b l e 
asla temas etmiyor. sını a u e mı maıleyh arkadaşımızın kanaati t yor • manian üzerinde tetkikler • 

Hamit Beyin bu talgrafına 21 kafiyelerinin mutlaka tespit e - 1 :ry1_anp1_abcauklı.aşrı"•~ı·en bısıen~eacredkalnerbdiı·r-. •• 

miz bir cevapta: •İnşallah her 
§ey olacaktır. Yalnız, milletin 
itimadını haiz bir kabine teşkil 

ci.lmesi ve çünkü tereddüt ya- ,. , ' 
Temmuz 1919 tarihinde verdiği- y J ç t ı · d b · r 

~~tf~:k::ph:iı; ~a
8

:i~e~~bi :;::~ Fransız hariciye nazırının deklarasyonlan ı ~::~:şas~ ~ç:;;:; = 
814 ::il;?~ ı 

etmek için evvela o kabinenin 
istinat edebileceği bir kuvveti 
vücude getirmek lazımdır. O da, 
vilayatı şarkiye kongresinin ve 
onu müteakıben de, Sıvas umu
mi kongres_inin in'ikadile ola -
caktır• dedik. 

Efendiler, Üçüncii Kolorduya, 
bu münasebetle Refet ve Sala • 
hallin Beylere tekrar temas et
mek icap ediyor. Vesile şudur: 

İngilizler, Sıvasa bir tabur 
eöndereceklerini iıaa ettiler. 
Her ihtimale karşı Sıvasa gelen 

muhtelif istikametler iizerinde, 
tedabiri askeriye aldırmak la -
zınıgeldi. Bu münasebetle Amas 

yada bulunan Beşinci Fırka Ku
mnndanlığma, 18 Temmuz 1919 
tarihinde, verdiğim bir emir 

metninde, henüz Amasyada bu

lunan Refet Beye ait te şu cünı-

le vardı: •Keyfiyet haklfıııda Re-
fet Beyin eh.,mmiyelle nazarı 

'dikkati celbolıınur- İhtimal ki 

Refet Bey böyle bir vaziyeti na -

ıı:arı dikkate alarak şimdilik A • 

masyad:ı kalmağı da tercih eder.• 

Beşinci Fırka Kumandanının 

19 Temmuz 1919 da verdiği ce

vapta, calibi dikkat şu cümleler 

vardı: ..Saliıhatıin Bey el"an 

Samsundadır. Şimdiye kadar 

kendisile temas edemediğim gi

bi hiçbir nıuhaberei ciddiye ve 
mühimme cereyan etmemiş ol -

duğundan miri mumaileyhin fi-

veçhile tahammül ve mümaşat 
olunmaması, bir vecibei vatani

ye olduğundan bu hususta, e • 
vet veya hayır tarzında kendi -

sinden söz alınması ve ona göre 
bir karar veııilme•i elzoırldir. 

Sizin bıraktığınız noktadan baş

lamak, kendileri için yegane 

programdır. Şimdiye kadar he

men bir hafta olduğu halde hiç 

bir kat'i malumat alınmaması ve 

İstanbuldan da alınan bir rnalu-

matta mumaileyh hakkında muh 
kem bir kanaat gösterilmemesi 

ve hareketinden evvel Sadık 

Beyle hafi bir temas ve husus:

yetinden bahis ve şikayet edil • 
mesi bu telgrafının ya:z.ılması -

na saiktir. Bunu ve bunun ava -

ltibini bilhassa sizin takdir ve 

halletmeniz lazımdır. Zira her 

hangi bir mahfili ahalide, söy -
liyeceği yanlış ve gayei milliye
ye mugayir bir tek sözün dahi, 

husule getireceği tesiri makusu 
ve bunun ihdas eyliyeceği vazi
yeti şimdiden düşünmek kafidir. 

(Mustafa Kemal) 

Üçüncü Ordu Müfettişliği 
Erkiınıharbiye Reisi 

Miralay Kazım 

Yalnız, bu telgrafımıza değil 

çok şeye cevap olan Refet BeJin 

bu telgrafını aynen ar:ıedece -
ğim: 

* (Arkası nr) 

icin de ayni ihtiraz kayıtlarını bildiriyor ı ~:~~~~h~~=~li!~:"1

;e!~;:~: ı 
ı + !ıra ıle mukemmel bir liman + 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan Matbuat, bu münasebetle Fran + haline konacağı ileri sürül · + 
hükfuneti, Fransız hükumetine sa harıciye nazırının yaptığı ba- + mektcdir. Hem de Ereğli Ça- + 
10 temmuz tarihinde bir nota zı tahriri veya şifahi deklaras - + talağzmdan daha çok vapur + 
vermiştir. Bugün neşredilen bu yonları da neşretmekle oldu - + ba~ındırmağa eiveıişlidir. + · 
notanın metni şudur: ğundan İtalyan hükfuneti, bu + Ingiliz mühendhleri oradan + 

.Kraliyet hiikümeti İskende - deklarasyonlar hakkında da ay- + Trabzona giderek inşa edile- + 
run sancağının Türkiyeye veril- nı ihtiraz kayıtlarını bildirir.• + cek İran !Tansı limanının va - + 
mesi hususunda 23 Haziran tari- + ziyetile ve inşaat projelerile + 
hinde Fransız ve Türk hükumet M a r a ş a 1 ı n • me~gul olacaklar \:e sonra • 

• İstanbula dönerek, İstanbulda + 
]eri arasında bir anlaşma vukua 

f 1 + inşa edilecek limanın kafi + 
gelmiş olduğunu matbuat vası - te tiş eri • :verini teshil edeceklerdir. • 

tasile öğrenmiştir. ıi+--------•• 
İtalya, -San Remo'da toplanan (Bll§tarafı 1 incide) s h • • d 

müttefik devletler yuksek kon - dan verilen yüz kişilik ziyafet- e rımız e 
seyinin 25/4/1920 kararı muci - te milli oyunlar oynanmış, fe -
hince- manda veren devlet sıfa- ner alayları yapılmış ve hava 

tile, kendi haberi ve muvafaka- fişenkleri atılarak Muğlalıların zelzele 
ti olmadan müzakere ve imza e- orduya ve yüce Mareşale olan 
dile nve mandanın hedefleri ve saygı ve sevgileri tebarüz etti • 
ayni zamanda alakadar ahalinin 1 rilnıiştir. 
arzusu ile de bariz bir tezad ha- ı 
!inde görünen bu anlaşmanın 

mefadı üzerin~ her türlü ihtıraz 
kayıtlarını koymakla kesbi şeref 
eyler. 

Başvekil ile Ha. 
riciye ve Maliye 
vekilleri geldiler 

* 
Aydın, 13 (A.A.) - Genel Kur 

may Başkanımız Mareşal Fevzi 
Çakmak, refakatlerinde Orgene
ral İzzettin Çalışlar , Korgeneral 
Musttı.fa Muğlalı, Tümgeneral 
Avni Uler ve Genel Kurmay Ha
va Müşaviri Albay Şcfık Çak -
mak \C maJyetlerı oldugu halde, 
bugün saat 12.30 da Aydına gel
m• şve şehir methalinde bir kıt'a 
J>ke, , polis ve jandarma müfre
zesi, kalabalık bir halk kitlesi 
tarafından selamlanmıştır. 

Sayın Marcsalimiz <ehrin so -
kaklarını dolduran Aydınlıların 
içden tezahüratı arasında ordu -
evine inmişlerdir. Büyük misa -
firimız şerefine orduevinde bir 
öğle ziyafeti verilmiştır. 

. 

İstanbul, 13 (A.A.) - Dün sa-

at 16 yı 20 dakika 52 sanıye ge
çe şiddetlice bir zelzele kayde -
riilmı ştir. 

lngiliz ve 
-ı 

Fran-
sız donanmaları 

(Baş tarafı l inci sayfada) ' 
çok harp gemileri toplanmıştır. 

Londra, 13 (A.A.) - Star. 
gazetesınin bıldirdiğine göre 18 
ingiliz hava fılosunun Fransa ve 
Akdeniz üzerınde bir uçu< yap -
ması ıçin bir plim hazırJ.,nmak
tadır. 

Birkaç gün içınde )·apılacak o
lan bu uçuş esnasında katedıle -
cek mesafenin yekfınu 3.200 ki
lometredir. UÇU§a 1.000 pilot ve
sair mıircttebat işt.rnk edecek -
tk 

Göster'ş uçuşları 

SAYFA 1 

!_ş_ARETLER 

Kadın hukuku ve bir rucu 
Yugoslavyada •Mutfağa Rüeu• ismi altında bir c"miyet teşkil 

edilmiş, gayesi kadınları iş hayatından ayırıp ev kadını yapmaktır. 
Kadının yeri evdedir, en büyük işi ev işi, analığıdır; diyen naza

riyeler gittikçe revaç buluyor. Kadını erkekle en ~k yaklaştıran 

rejim Sovy"t Rusyanın idaresi idi. Onlar bile tadilata mecbur ol • 
dolar. Almanya ve İtalyada işsiz erkek dururken kadına iş veril· 
memektedir. 

Bundan 941 s"ne evvel kadının erkekle müsavi haklara sahip oı. 
.;..,.ı hareketi vücude getirilen Fransada kadına hlilli pek fazla hiı: 
hak tanınmamıştır. Zaten feminizmi ilk düşünen ve ortaya atanlar 
erkeklerdi. Bunun yüz elli senelik bir mazisi vardır. Neden sonra 
kadınJar bu fikirlere kendilerini alı.şt$'-ya ~alışmış, cemiyetler 
kurmuşlar, arada bir mücadoelelere atılmışlardır. Fakat kadınJara 
büyük haklar verilen memleketlerde bu hareketler, kadınların aç· 
tığı mücadelelerin mahsulü değil, erir.eklerin bir bahşişi ve hedi· 
yesi mahiyetindedir. Bir hediyenin geri alınması pek yakışık alına· 
sa bile, anlaşılan büyük cemiyetleri idare edenler, hazan yine o 
cemiyetlerin menfaatine bu yak ışıksızlığı göze almaya mecbur 
oluyorlar. İ K D A M C 1 

Hayat Pahalılığı 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

ni açıkça söylemek yerinde o -
lacakhr.• 

Nekadar doğru, nekadar sa 
mimi sözler! 

İşle şu yukarıya aynen dereet
tiğim üadcsile 'ayın Ticaret Ve
kilimiz bugün memleketimizin 
içinde yüzdüğü h: - . pahalılığı 
derdini, ellerini toprağın içine 
sokup ~d"tii davanın kökleTini 
meydana çıkarmak uretile izah 
etmi tir. 

Ve davayı dalta iyi kanamak 
için Titaret Vekilini dinlemeğc 
devam edelim: 
•- Hükllmet bu mevzuu tet

kike girişirken, birkaç e~nebi 
mütehassıır.ın mıitaleasını da al
mıştı. Yapılan tavsiyeler meya
nında ilk i~ olarak 'abih fiat sta
tistikleri. gcçin1in pahasını ,.e 
bunun değişikliklerini hakkile 
öl~meğe yarıyacak index'ler 
meydana getirilme•i bulunmak
ta idi. Bu tavsiyeleri yerine ge
tirmek için faaliyete geç ilmi tir. 
Bu tetkikler bir taraftan de\:am 
ederken milli iktisadiyat ile a • 
Jiıkadar her vekiılet istihsale, 
iınale, münakaleye, in~aya ve i 
sabası açılmasına, devlet mali -
yesine taalluk eden ha~ at paha -
hlığı davasına da müsbet Ye ha
yırlı tesirleri bulunan tedbirleri 
almaktadırlar ,• 

İşte yine doğru, samin1i sözler 
ki Ticaret Vekilinin hayat paha
lılığının ne oldugunu \!e niçin 
doğduğunu izah eden ilk kısını 
beyanatının a)·ni zamanda ce\·a

bını teşkil etmek gibi husu'i bir 
değer de göstermektedir. 

1 

Evet, hakikat aynen Ticaret 
Vekilimizin dedi):i gibidir. Ha -
yal pahalılığı bahsini ele alınca, 
e.-·cli bu husu. taki telakkimizin 
ne ,,Jdıığunu anlamak lazımdır. 
Kendilerinin dediği gibi ha\·atın 
ucuzlama ı demek , mutlaka fi -
atlerin inmesi değil. ayni zaman 
da gelirin de artması demektir. 

tılar n hiila da o vaziyette bu • 
!onuyorlar. Bu vaziyette güm • 
rük himayesi, halka fayda temin 
etmekten ziyade bu müessese -

)erin fahiş masarifi umumiyele
rini kapamağa ve bir de güm • 
rük himayesinden istifade ettik
leri halde yüzde yüz kazanmak

tan vazgeçmiyen hususi sana
yicileri zengin etmeğe yaradı. E 
sasen Ticaret Vekilimizin beya-

natında söylediği şn cümle bizim 
daha açık bir surette yaptığımız 

izahın daha ilmi bir tarifi ola -
rak ta kabul edilebilir. Muhte • 

rem Ticaret Vekilimiz aynen şöy 
le demektedir: 

•- Himaye politikamızın ter
biyetkar, hazırlayıcı ve yeti tiric; 
bir hima~·e hududu içinde kal • 

ması için gümrük ithalat tarifesi 
üzerinde bk re\'iziyona ihtiyaç 
bulunduğu muhakkaktır.• 

Çinili köşk Müzesi 
eserleri ortada kaldı 

Müzeler Umum Müdürü Ame-' 
rikadan buraya çağırıldı 

(Bll§tarafı l inci sayfada) 

zer, Parti Müfettişi Tevfık Fik
ret Sılay, Antalya Meb'usu Tay
fur Sökmen, İstanbul Vah ve Be
le<liye Reisi Lütfi Kırdar, lstan
bul Komutanı General Halis 
Bıyıktay, Vali ve Belediye Reis 
Muavinleri, Tapu U. Mudürü 
Kfızım, Denizyolları U. Müdürü 
İbrahim Kemal, Elektrik İşlet
mesi U. Müdürü Mustafa Hul -
ki, Defterdar, Şehir Meclisı a
zaları, Kartal, Kadıköy, Üskü -
dar Kaymakamları, kalabalık bir 
halk kitlesi tarafından karşılan
mıştır. 

Pendik bayraklarla donatılmış, 
halk sokakları doldurmuştu. 
Trenden inen Başvekil ve Hari
cıye Vekili kendilerini karşıla -
mağa gelenlerin ayrı ayrı ellerini 
sıkmıştır. İstasyondan yürüne • 
rek iskeleye kadar gidilmiştir. 
Başvekil, beraberinde Vali ve 

Polis Müdürü olduğu halde Ya
lovaya gitmiş, Hariciye Vekili 
İstanbula gelmiştir. 

Milli Sef Bulgar 
Kralını taziye 

ettiler 
(Başta rafı 1 incide) 

Reisi 

Paris, 13 (A.A.) - Hava ne
zareti, İng.Jiı hava kuvvetle -
rinın önumüzckki hafta bidaye -
tinde Fransa üı.erinde bır uçuş , 
daha yapacağın~ bıld.:rmekte • 1 

dir. 

Yine kendilerinin dl'diği gibi, 
fiaıleri inecek maddeler \:ardır, 

çıkacak maddl'ln \·ardır. Bu da 
doğnı. doğru amma. biitün bıı 

doğTu sozlere rağmen ,·aziyetin 
bugıinkü 'akatlığı yine kendile • 
Yinin tkinc:i kısım beyanatların • 
da yazılı değil midir? 

Fiatler sureti umnnıiyede in • 
meyecektir. fakat i~Jerinde in • 
mcleri b.,Jki çoktan icap ettiği 
halde inmiyenler hangileridir? 
Hiç şüphe yok ki bu meuuda 
evvela devlet ~ermayesile işli • 
yen veva devlet sermayesinden 
istifadoe eden müesseseleTin çı • 

İşte Ticaret v.,kilinin elini 
ko~·duğu ve pahalılığı doğuran 

ana sebt'plerden biri! Kumaş 

dokuyan, kundma yapan, çorap 
çıkaran ve bin bir çeşit eş ·a i • 

mal eden hususi teşebbüsler ,.e 
hatta devlet sermayesi ile işler 
müesseseleri idare edenler. bu 

sanayii 1mrmakl'ığunllun hik • 
metini mütalea etmek zahmeti· 

ne katlandıkları zaman - bu zah· 
mele katlandıkları da şüpheli 

ya! . meseleyi daima kendi ~er
çenleri içinde miitalea etmek

tedirler. Falan fabrika !ayete • 
nahi mauaf edeel'k ve biitün 
masrafları çıkardığı mala bin • 

direcektir. Falan falırikatör la • 

yetenabi pahalı satacak n faz
la kazancı mala taksim edecek

tir. Bu münasebetle saHn Tica
ret Vekilinin bau ihracat e ya

mızın fiatlerinin bizden ileri sa
nayii olan memleketlere nazaran 

daha birçok seneler yüksek ka· 
!atağı noktası üzerinde de dur

mak lazımdır. Evvelıi bunların 
istihsal ve maliyet şartlarını dü
zeltmek kabil değil midir? Ka • 

bil olmadığı muhakkak bir ke~ • 
fiy"t midir? Eğer öyle ise. o 
halde. Ticaret Vekilimizin arzu 

etliği geliri artırma nasıl temin 
edil.,biltteldir? G<>lir artmıya -
cağına ve bau fiatleri de indir • 

mek temayülü olmadığına göre, 
o halde pahalılığı nasıl önli~·e · 

eeğiz? 
Ayasofyanın Bizans müzesi 

haiine konacağını, Bizans müze
si ile münasebeti olmıyan Çinili 
köşkteki Osmanlı, Selçuk eserle
rının buraya nakledileceğini 

yazmıştık. 

Müzeler U. Mudürü Azizin 
Nev - York sergısi münasebetile 
Amerikada bulunmasından isti • 
fade edenler derhal faaliyete 
geçmiş, Çinili kö§teki eserler -
den bir kısmını kaldırarak Aya
sofyaya nakletmişlerdir. 

Halbuki Çinili kö~kteki eser -
ler yüzlerce sene evvel buraya 
getirilmi~, şimdiki yerlerine yer 
Jeştirilmiş, bilahare yerlerinden 

hiç kaldırılmamıştır. Asarı atika 
sever Jer bu yanlış harekete is -

yan ederek Maarif Vekaletinin 
nazarı dikkatini eelbetmişler • 
dir. 

Yeni teşkilatla asarıatika mü
zesine bağlı olan Çin "li köşk 

müstakil bir şekle sokulan Top
kapısarayı müzesine bağlanmış, 

Ayasofya müzesi müdürlüğü ıse 
Asarıatika müzesi müdürlüğüne 
bağlı olarak kalmıştır. 
Ayasofyanın başka tarafa bağ

landığını gören Topkapısarayı 

müzesi müdürlüğü Çinili köşk -

ten henüz kaldırılınıyan eser -
]ere vaz'ıyed etmiş, nakillerine 

mimi olmuştur. Bunun üzerine 

Ayasofya müzesi müdürlüğü ile 
Topkapısarayı müzesi müdürlü -
ğü arasında ihtilaf çıkmış, key -
fiyet Vekalete aksetmiştir. İhti
laf yüzünden Çinili köşkün eser

leri meydanda kalmış, Ameri -
kada bulunan müzeler U. Mii
dürü Aziz İstanbula çağırılmış • 
tır. 

Her seyyahın muhakkak uğ 
radığı Çinili köşk biçimsiz bir 
hale girmiş, eserler oraya bura· 
ya atılmıştır. Ayasofyaya kaldı
rılan eserler ise henüz bir ke
narda durmaktadır. Maarif Ve
kaletinin bu işe ne şekil verece
ği merakla beklenmektedir. 

Başvekil kendisinden bayanat 
istiyen gazetecilere: 

·- İstirahat etmek için Yalo
vaya gidiyorum .• 
Demiştir. 

Hariciye Vekili Şükrü Sarac • 
oğlu bir muharririmize şunları 
söy !emiştir: 

•- Beş altı gün Kadıköyünde 
kalacak ve istirahat edeceğim. 
Müteakiben Yalovaya gidecek, 
Başvekile mülaki olacağım.• 

Maliye Vekili ş ehrimizıle 
Maliye Vekili Fuat Ağralı dün 

sabah şehrimize gelmiş. Haydar
paşada Vali, İstanbul Komuta • 
nı tarafından karşılanmıştır. Fu
at Ağralı tedavi için Parise gide
cektir. 

Vaşington 

Asil Arn,.::rikan milletinin 
milli bayramı gününde, ek -
selansınıza, en hararetli teb -
riklerimle beraber, şahsi sa -
adetler. ve birleşik devletle
rin refahı haklundaki sami -
mi temennilerimi bildirmek
le hassaten bahtiyarım. 

İsmet İnönü 

Ekselias i..met inönü 

Türkiye Reisieümhuru 

Ankara 

Memleketimizde kutlanan 
İstikl81 gıinü münasebetile 
ekselansınızın gönderdiğiniz 

telgrafta bu derece hararetle 
ifade edilen hissiyata muka -
bele eylemekle hassaten bah
tiyarım. Birleşik devletler 
halkı adına Türkiyenin de -
"anılı terakkısi ve refahı hak 
kındalti temennilerimi yol • 
!arken ekselansınıza en sami
mi tazimlerimi de bildirmek 
ısterim. 

Franklin D. Kuıı:velt 

Fransız hava kuvvetlerinin de 
İngiltere üzerinde uçuşlar yap
ması için projeler hazırlanmak -
tadır. Fransız tayyareleri, İngil
tere üzerinde evvela gündüz. 
bılahare de gece uçuşları yapa

caklardır. 

Trablus, 13 (A.A.) - İkinci İ
talyan deniz filosuna mensup 14 
gemi Trablus'a gelmiştir. 

lngilterı silAhlanmıya 
muazzam para ayırdı 
Londra, 13 (A,A.) - Bu sabah 

iki munzam bütçe tahmini neş
redilmiştir. Bu tahminlere na -
zaran mühimmat nezaretine 144 
milyon, hava kuvvetlerine 40 
milyon Ster ling ayrılmaktadır. 

Mühimmat nezaretine ayrılan 
144 milyondan 30 u bir istikraz 
akdi suretile elde edilecektir. 

Hava kuvvetlerine ayrılan 40 
milyondan 39 u yine bir istik • 
raz ile temin edilecektir. 

Bu yeni tahsisat ile bu sene 
hava kuvvetleri için ayrılan pa· 
ranın yekunu 260 milyon ster· 

İ§te birçok sualler ki ı..,psi ü
zerine ayn ayn geltteiiz· 

A. N. Klll'•C•n 
kardıkları eşyanm maliyetini 1-----,------
hesap etmek icap edecektir. Ha -
yat pahalılığı davasını ele aldı· 
ğımız zaman ilk göze çarpan ay· 
kırılık ta zaten buradadır. Ar • 
kalarını d.,,. Jete dayıyan mües -
seselerimizin çoğu maalesef ku· 
ruluşlarındaki hikmeti unut -
muşlardır. Biz bu sanayi miies· 
seselerini harice muhlaç olma -
mak, k.,ndi yağımızla ka.TUI -
mak ve ihtiyaçlarımızı pahalı 
salın almamak için açtık. Halbu
ki bunların çoğu, bize, çıkardık· 
]arı eşyayı • masarifi umumiye· 
)erinin yüksekliğini örtmek Kİ· 

bi sebeplerle • eğer kapıları aç· 
sak gümrük himayesinden dahi 
istifade etmeden içeri girerek 
kendilerinden daha ucuza satı • 
!atak maddelerle rekabet ede • 

Futbol 
maçları 

Bden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Futbol Ajanlığından: 

Federasyon tarafından evvelce 

tesbit edilmiş olan maçların ic

rası gibi zaruretler mii5tesna ol 

mak üzere iş'arı ahire kadar bü· 

tün memlekette futbol müsaba· 

kalarının tatil edildıği 12/7 /939 

tarih ve 89 sayılı Genel Direktör 

lüğün emirleri iktizasıdır. Bü -

tün klüp ve stadlar müdürlükle-
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Her gUn 
bir hlklye Bir kadının güzelliği l r BAYANLARA 

- J:;ıi 

Çeviren: Ferit t - ı SORUYORUZ 
- Dünkü.sayıdan devam -

-2-

İki ay sonra Andre ile evlen· 
dik. Evleneceğim sırada kendi
me bazı öteberi yaptım. Andre 
ile benim uzun müddettenberi 

Bu balıkçı köyünde ANDRE ile mes'ud günler geçirdik 

moda aleminde olmamız onun 
modellerin resimlerini alan sa
natkar bir fotoğrafçı benim de 
bu elbiseleri giyerek fotoğraflar 
için poz alan bir manken iki • 
mizin de gayet zarif şeyler 

seçmemize yeni yuvamızı zevk
le hazırlıyarak bilhassa elbise • 
!erde büyük bir dikkat gösterip 
ucuz, fakat zarif şeyler seçme • 
mize yaradı. 

Andre bu alış ver~ esnasında 
peşimi bir an bırakmıyor, bü -
tün ihtiyaçlarımı tatmine çalışı
yor: 

- Küçük Claudine'im di -
yordu. Seni çok daha güzelleş
tirmek lazım. Bu uzun siyah kir
piklerle çevrili büyük mavi göz
leri, yumuşak tebessümlü pembe 
küçük dudakları bilhassa bu ha
rikulade altın rengi saçları niha
yet bu ince uzun güzel vücudü 
liyık olduğu en güzel cerçevenin 
içine almamız 18.zımdır. 

Ben onun omuzunu okşıyarak: 
- Üzülme diyordum. Man -

kenlik ;Çin bile olsa daima en 
güzel elbiseleri, şapkalan, mü • 
cevherleri ilk defa benim üze -
rimele görecekler ve bu şahane 
elbiseler içinde fotoğrafımı çe
kecek olan sensin, sen benim ko
cam. 

Andre o zaman benim mesle
kiroe duyduğum derin ihtirasa 
bütün kalbiyle gülüyordu. 

* Balayımız için Normandie'de 
küçük bir balıkçı köyünü seçtik. 
Sahilde rahat sakin bir yer. Her 
gün yürüyüşler yapıyor denize 
giriyorduk. Büyük bir itina ile 
seçilen hafif ince yazlık elbisele
rimi giymekten bilhassa gen~ 
alnı. siyah saçları uzun boyu i
le tam güzel bir erkek tipi ar • 

zeden kocamın yanında kumlar
da en şık zarif mayolarla onun 
güzelliğinden ve kendimin o -
nun yanında güzel, cazip genç 
bir kadın olarak dikkati çeki -
şimden adeta mağrurdum. 

Plaja gelenlerin bakışları iki • 
roizin ahenkli, sohbetli güzel vü
cutlerimiz üzerine takılıp kaldı· 
ğı zaman derin bir saadet duyu

yordum. 
Andre, benden çok mes'ut gö

rıinuyor, en küçıik arzumu oku -
yarak yerine getirmiye çalışı • 
yordu. 

Kumsalda geceleri biribirimi
ze sokularak gezerken dudakla
rını saçlarıma sürer: 

- Allahım ne mes'udum der
di! Ne kadar güzel olduğunu bi
liyor musun Claudina! Burada 
seninle yapayalnız başbaşa bu -
lunmak, yıldızlar bakarak, dal
gaların sesini dinliyerek ulaşa -
bilmek, nihayet mesleğimizin 
yorucu yükünü bir an omuzları
mızdan atarak kısa bir zaman i
çin bile olsa istirahat edebilmek 
benim için bundan daha büyük 
bir saadet tasavvur edilebilir 
mi? 

Ben de çok mes'uttum. Fakat 
mesleğimizin bahsi geçerken o
nun fikrine iştirak etmiyordum. 
Zira en güzel şeyleri bana geti
ren, beni süsleyen ve bir çok eğ
lenceli hususiytleri olan bu mes 
leği seviyordum. Mücadele hoşu
ma gidiyordu. Ayni meslekteki 
arkadaşlarıma faik, onlardan 
güzel, olduğum ve onlara tercih 
edildiğim zaman derin bir sevinç 
duyardım. Giyinmek, güzelleş -
mek, beğenilmek bunlar artık 

benim gıdam gibi bir şey olmuş
tu. Onları yapamıyacağımı his -
sediyordum. 

* Parise döndüğümüz zaman 
Eyliıl gelmişti. Ben derhal ter -
zilere büyük moda evlerine ve 
giydifğim elbiseleri gösterebile
cek en büyük gece lokallerine de 
vama başladım. Andre beni ken
di halime bırakmıştı. Yine gayet 
müşfik izdivacımızın ilk hafta -
sında olduğu kadar iyiydi. 
Yalnız btr gün bana şöyle de -

di: 
- Claudina, sevgilim, bilmem 

ki niçin böyle durmadan çalışı
yor kendini yoruyorsun? Bili -
yorsun ki ikimiz için kafi gele -
cek kadar kazanıyorum. 

Ona mahzun mahzun baktım: 
- Andre, hakikaten artık gü

zel elbiseler giymemi, saçlarımı 
en birinci ku vafürde yaptırma • 
mı, en iyi yerden iskarpin giy
memi istemiyor musun? 

Andre bütün bu sözleri güle
rek dinlemişti. Fakat sonra bir
denbire ciddileşti: 

- Oh, doğru hakkın var yav
rum, dedı. Yalnız şunu söyliye
yim ki artık hiç bir zaman gelin 
elbisesi ile poz almıyacaksın. Ü· 
mit ederim ki ne dediğimi anla
dın. Bizim için izdivaç bir kome
di olmaktan çıkmıştır. 
Kızarmaktan kendimi alama -

dım. Ne kadar haklı söylüyordu. 
Yüzüne nasıl gözlerle baktım bil 

İkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinema:rı niçin sever -
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

sevdiğiniz artistlerin 
~ ok h>ngi hususiyetleri ho 
şunuza gidiyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara
sında glyınlşlerlnl ve tavır -
!arını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir meşhur 
sinema yıld11mın, size cazip 
görünen hangi tarafıdır? 

(Kazancı mı, şöhJ'etı mi, 
güzelliği mi?) 

* Taksim - Bayan Makbule 
Bilgiç söylüyor: 
1 - Sinemayı 

bir san'at mües 
sesesi ve eğlen
ce yeri olduğu 

için severim. 

2 - Erkekler
den Villi Fri

çı, kadınlardan 

Greta Garboyu 

çok beğenırim. 
Giyiniş tarzları 

ve oynayışlarıhoşuma gider. 
3 - Bazen güzel sesli ar -

tistlerin sesini laklit ede
rim. Fakat tavırlarile giyiniş
lerini taklct etmeği sevmem. 

- Yukarıda (2) No. da zik
retmiş olduğum artistin san'a 
tını beğenirim. 

Bandnına - Bayan Şadiye 

Baysal söylüyor: 
1 - Sinemayı yalnız eğ -

lence yeri olduğu için seve -
rim. 

2 - Erkeklerden: Fredrik 
Marş'ı, kadınlardan: Marlen 
Ditrih'i takdir ederim ve fi
limlerine koşarak goderim. 

3 - Jan Kravfordun giyi-> 
nişleri ho~uma gider. Fakat, 
taklid hatırımdan geçmez. 

- Yukarıdaki isimlerini 
saydığım artistlerin san'atle
rini beğenirım. Bazılarının 

şöhretleri de caziptir. Fakat 
bu; seyirciden ziyade kendi -
sini alakadar eder. 

miyorum. Birdenbire gelip beni 
kollarının arasına aldı. 

- Güzelliğini herkese göster 
mekte devam edeceksin sevgi • 
!im, dedi. Mesela gelecek haftaki 
baloya beraber gideceğiz. Orada 
modeller arasında bir müsabaka 
olacakmış senin diğer arkadaşla
rını gölgede bırakacak kadar iyi 
giyinmen, zartf ve hepsinden 
iyi olman lazımdır. 

Bu bir hafta zarfında bütün 
diğer işlerimi unutarak yalmz 
bu müsabakaya hazırlanmakla 

meşgul oldum. Nihayet elbisemi 
Andre intihap etti: Üzeri küçük 
pembe büketlerle işlenmiş ko
yu mavi ağır bir ipekli, göğüs ve 
omuzlar çok dekolte. Belde kü -
çük çiçekler ve dekoltenin kena
rında küçük bahar çiçekleri ve 
başım için üzerinde elbisedeki 
çiçeklerden olan küçük hasır ma 
vi bir şapka. 

Balo gecesi modeller jurisinin 
önünden geçecekleri zaman he
yecan içindeydim. Bana numa~ 

ra olarak yedi düşmüştü. An • 
dre korkmamamı, bu rakamın 
uğur getireceğini söyledi: 

- Bu gece her zamankinden 
çok daha fevkaladesin, dedi. 

Bu sözler beni teskin etmedi. 
Andre bu müsabakaya hiç te o 
kadar ehemmiyet vermediğini 
biliyordum. Kazanmasam da 
pek üzülmiyecekti. Fakat bu be 
nim için öyle değildi. Burada bi
rinci gelirsem, rakiplerime izdi
vacın vücudümün tenasübünü 
zerre kadar bozmadığını isbat 
etmiş olacaktım. 

(Arkası var) 

İKDAM 

italyadaki ~8.iM5154A 
ecnebiler 

İngiliz matbuatı
nın tefsirleri 

Londra, 13 (A. A.) - İngiliz 
matbuatı, bu sabah Lolzano eya
letindeki ecnebilerin ihracı me
selesile uğraşmağa devam et -
mektedir. Bu tedbiri intaç eden 
sebepler hakkında sarih maliı -
mat elde edilmemesi ve iki gün
denberi birbirini nakzeden ha -
berlerin dolaşması matbuatın 

endişesinı çoğaltmaktadır. 

Times gazetesi, bu hususta 
şöyle yazıyor: 

•Lisanı almanca olan halkın 
Almanyaya veya hududun uzak 
bulunan İtalyan eyaletlerine 
nakledilmesi hususunda Berlin 
ile Roma arasında bir itilaf ha
sıl olduğu muhakkaktır. Bu hu
susta niçin resmi tebligatta bu • 
lunulmadığını anlamak müm • 
kün olamamıştır. Adige'de asır
lardanberi yaşıyan Alman ce -
maatinin dağıtılması, Alman 
milli hissi için acı bir darbe teş
kil edecektir. 

Almanya hükumetinin bu elim 
ameliyenin sessizce yapılmasını 
ve bunun için de bütün ecnebi 
müşahidlerin evvelden uzaklaş • 
tırılmasını istemiş olması müm
kündür. 

•Daily Herald• gazetesinin 
diplomatık muharriri ayni ka
naati ihzar etmekte ve İtalya 
hükumeti tarafından verilen ka 
rarın tatbiki esnasında bazı a • 
eıklı sahneler cereyan edeceğini 
belki de kan döküleceğini tah -
min eylemektedir. 

Dünkü İtalyan tebliğinde bu 
mıntakada oturan ecnebilerin 
casusluk yaptıkları zikredilmek 
\e idi. 

---00•0---

İtalya da mukabelei 
bilmisilde bulunuyor 

Paris, 13 (A.A.) - •Jour-Ec
ho de Paris• gazetesinin öğren
diğine göre •Paris - Soir• ve •Pa 
ris - Midi• gazetelerinin Roma 
muhabiri Devau, İtalyan gaze -
tecisi Pettinato'nun Paristen çı 

karılmasına bir mukabele olmak 
üzere İtalyan makamları tara -
fından hudud haricine sevkedi
leceıltir. 

---000>--

frlanda tethişçileri ve 
İngiltere 

Londra, 13 (A.A.) - Dahiliye 
nazırı Sir Samuel Hoare, sui • 
kasdler tertip eden İrlanda'lı 
tedhişçilerin tenkilini kıolaylaş

tırmak için polise hususi sala • 
hiyetler verilmesine dair gele
cek hafta parlamentoya bir ka
nun layihası tevdi edecektir. 

---<00 

.Fransız 1 arın 
milli bayramı 

Paris, 13 (A.A.) - İngiliz or
dusu erkanı harbiye reisi gene
ral Gort, dün akşam tayyare ile 
Parise gelmiştir. Mumaileyh ya 
rın 1 temmuz bayramı müna -
sebetile yapılacak olan askeri 
geçit resminde hazır bulunacak
tır. 

General resmen Fransa hüku
meti tarafından kabul edilecek
tir. 

500 İngiliz askeri dün öğle • 
den sonra Dieppe'de karaya çı
karak saat 18.15 te Parise gelmiş 
ve Parisin askeri kumandanı ta
rafından karşılanm1ştır. Bu as
kerler, yarın Fransız kıtalarile 

birlikte geçit resmine iştirak e
deceklerdir. 

--000---

Dominyonlarda mec
buri askerlik 

Paris, 13 (A.A.) - Siyasi Fran 
sız mahfellerinde söylendiğine 

göre Londra hükumeti, domin -
yonlara müracaat ederek bu 
memleketlerdeki beyaz ırka men 
sup halkın İngilterede olduğu 
gibi mecburi asüerlik hizmetine 
tabi tutulmasını istiyecektir. 

Mireille Balin' 
tatil çehizi 

• 
ın 

Genç yıldızlardan Ann Shir
leg'in orijinal elbisesi 

An Shırley'i burada yeni orijinal elbi•••i ile 11örüyor•unuz 

Yaz geldL Bu mevsimde ekseri 
yıldızlar tatil alarak meşhur eğ
lence mahalerini sayfiyelere, de 
niz kenar !arına koşar ve yine 
bu mevsimde gardroplarını zen
ginleştirirler. 

Terziden terziye koşarak bir 
çok elbiseler yaparlar. Evet ek
seri yıldızlar bu tatil aylarında 
kabil olduğu kadar süslenir, dik
kati çekmek güzel olmak için el 
!erinden geleni esirgemezler. 
Mesel! genç yıldızlardan Ann 
Shirly de bunlardan biridir. 
Ann Shirley bu yaz yeni bir ki • 
yafet icat etti. Şorta benziyen 
kısacık bir elbise, fakat bu elbi

se beyaz incecik bir ipeklidendir. 
Önünde küçük zarif düğmeler ve 

etrafında incecik kırmalar var -
dır. Bu orijinal elbise bilhassa 

güneş banyosu için çok faydalı -

dır. Çünkü bütün omuzlar ve 

bacaklar çıplaktır. 
Ann Shirley bu elbisesi ile ye

ni bir moda çikarmış oluyor. 

Şimdi gelelim Mireille Balin'e 

Cazibesi ile meşhur olan bu gü
zel Fransız artisti giyinişinde 

hiç te fazla süse mübalağaya 

kaçan bir kadın değildir. O da 
bu sene tabiidir ki tatil çehizi i
çin oldukça masraf yaptı. Bu -
nunla beraber Mireille'in yaptı
ğı elbiseler hep sade, zarif ve 
pratik şeylerdir. 

Geçenlerde güzel yıldız pro -
valar için trziye giderken ken -
disine refakat ettim. Ve hayret
ler içinde kaldım. Çünkü dik -
tirdiği şeyler arasında gayet iyi 
biçilmiş bir kaç fanila pantol -
mek nasip olmadı. 
dan, tayyörden başka bir şey gör 

Mireolle hayretim karşısında 

gülerek: 
- İşte dedi, tatil çehizimin ne

den ibaret bulunduğunu görü -
yorsunuz. Seyahat esnasında i
çinde rahat olamıyacağım elbise
ler yaptırmaktan nefret ederim. 
Canne'de geçireceğim günler zar 
fında Şert giyceğim. Bunlardan 

bazısı pikeden olacak, diğerleri 

Albeno denilen kumaştan ve son 
ra gördüğünüz gibi klasik biçim 
de ceketleri pek seviyorum. Me
sel! lacivertte beyaz çizgili ve 
sonra geceleri geniş, büzgülü el
biseler hoşuma gidiyor. Rnkleri 
mav~ yahut beyaz olmalıdır. Bu 
elbiseleri zevkle kullanırım. 

Yukarda Ann Shirley'in gü
neş banyosu için seçtiği elbise -
den bahsetmiştim. Mireille Ba -
lin, güneş banyosu, ve plajda 
giymek için terzide bu elbiseye 
hiç benzemiyen bir elbise ısmar
ladı. Bu elbiseye şork dersek da
ha doğru olur. Bu yazlık elbise 
çiçekli ince bir kumaştan yapı -
lacak, kısa bir pantolon şeklinde 
olan eteği çok geniş olacaktır. 

Yine ayni biçimdekilerden bazı
larına da fisto işlenecektir. Bü
tün bunlar, Miei!le Balin'in ter
zisine verdiği fikirler. Tabii ben 
de kulak misariri oldum. Fakat 
güzel yıldız prova için kalkınca 
müsaadesini istiyerek ve diktir
diği şeyleri gtile güle giymesini 
temenni ederek veda edip ayrıl
dım. 

Bir İngiliz hava mey
danında yangın 

Londra, 13 (A.A.) - Liverpool 
civarında kain Speke'de ·Royal 
Air Force• hava meydanı karar 
gfıhında dün gece bir yangın çık 
mıştır. Yangının çıktığı mahal, 
mühim bir yardımcı tayyare 
fabrika civarında bulunmakta • 
dır, 

Royal Aair Froce idaresinin 
talim tayyarelerinden biri yan -
gın neticesinde hemen kıimilen 
harap olmuş, bir diğeri de ciddi 
hasara uğramıştır. 

--00•0---

Tancada bir yangın 
Tanca, 13 (A. ~.) - Meknes 

civarında birkaç gün evvel çalı
lar ateş almış ve yangın 10 ki -
lometre uzunluğunda bir mesa
feyi kaplıyarak yerlilere ait 
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- DALGA UZUNLUÔU -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. ZO Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. %0 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

14 Temmuz Cuma 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12-35: Türk müziği - Pl 
Saat 13: Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14: Müzık (Karı -

şık program - Pl.) 
Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Wagner 

Meistersinger operasın.;.n uver -
türü - Pi.) 

Saat 19.15: Türk müzigi (Fa -
sıl heyeti). 

Saat 20: Memleket saat ayarı, 
aja'1s \'e meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15: Koruşma (Hafta
lık spor servisi.) 

Saat 20.30: Türk müziği (Saz 
eserleri ve muhtelif şarkılar) 

1 - Mahmut Celiılettin Paşa -
Hüzzam şarkı - Kerem eyle 
mestane. 2 - Lemi - Suzinak 
şarkı - Yeter hicranlı sözler. 
3 - Lemi - Hicazkar şarkı -
Son aşkımı canlandıran, 4 - Le
mi - Rast şarkı - Tok mu cana 
aşıka hiç mürvetin, 5 - Meh -
met Nasıp - Rast şarkı - Öyle 
yaktın ki beni. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli plaklar 

R. 
Saat 21.30: Müzik (Radyo or

kestrası - Şef: Praetorius) 1-
Haydn: Senfoni sol majör. Nr. 
100. 2 - Adam - •Sij'etais roi• 
operasından uvertür 3 - Joh. 
Strauss: Kayzer valsi. 

Saat ~2.30: Müzik (Opera ar -
yal arı - Pi.) 

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

Saat 23.20: Müzik (Cazband
Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog -
ram. 

... 
Küçük sinema haberlerı 

.,,,.. "" ..•... , ... 
• Fransada yeni icat edilen 

Fransa milli sinema mükafatı 

pek yakında en çok takdiri cel • 
beden filme verilecektir. Bu mü
kafata büyük bir ehemmiyet ve· 
rilmekte ve hangi filme düşeceği 
şimdiden merak edilmektedir. 
• Marcel L'Herbier bazı şah

si sebepler yüzünden cMbyss'in 
arkadaşları• filmini çevirmekten 
vazgeçmiştir. Fakat bu kıymeW 
rejisör Nev - York sergisi için 
güzel Documantair bir kurdela 
hazırlıyacaktır. Bu üç yüz met
relik peri masalı gibi bir f.lm 
olacaktır. 

Mevzuu da şudur: 
Genç bir Amerikalı kadın Pa

rise gelir Louvre müzesinde u
yuya kalır. Film baştan aşağı o
nun rüyasını gösteriyor. Film -
de Amerikalı aktrist rolünü 
Drue Layton deruhte edecek, 
diğer başlıca rolleri de Jak Ca -
telain, Edward Stirling deruhte 
edeceklerdir. Meşhur arfat Ga
by Morlay da bu propaganda f'l
minde bir rol almayı kabul et -
miştir. Parisin büyük bir terzi -
sini yaratacaktır. 

• Bütün artistler sinemada 
sahte isimlerle anılırlar. Bun -
!ardan Barbara Stanwyck ve Ro
bert Taylor evlendikleri esna -
da nikah memurunun defterine 
şöyle imzayı yani hakiki isim -

!erini atmışlardı: 
Rubvy Stevens Fay, Spangler 

Arbington Brugh !. 
Fakat bu isimle nikah memu

runun önüne çıkmaları onları 
yine gazetecilerin arayıp ~ul • 
masına mani olamadı ve yenı ev
lilerin üç yüze yakın fotoğrafı 

çekildi. 
• Tyron Power Ana Bella'ya 

izdivaç hediyesi olarak verdiği 
ve genç karı kocanın halen bir
likte yaşadıkları ev için tam 
3 milyon frank ödemiştir. 

mühim miktarda hububatı tah

rip etmiştir. 
Yangın esnasında 12 si kadın 

olmak üzere 17 kişi ölmüştür. 
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ÇOCUK SA VIF A SD 
Zatürreeden sonra 
Fissingen batından su alınma

sına kat 'iyen muarızdı 
- 30-

Bu bekleyış muayeneyi bitır
dikten sonra tekmil doktorları 

dı~arı çıkmağa davet eden pro -
fesör Fissingen'in baş sal.onda 
•ıahat verdiği dakikaya kadar 
SLl'dÜ. 

E,.•e':ıi mütehas:;ıs ya.ıuz dok
t..ırları topladığı salonda şu ıza-
1'ıtı vermışti. 

• - Teşhis doğru .. Bir zatür -
ree ba,:angıcı sirozla zayıf düş
muş bünyede süratle inkişaf et
mekte ,ken aldığınız tedbirlerle 
bu ınk:şaf durdurulmuş, hasta
lık menii bir hale getirilmiştir. 

hararetin normal hadde yaklaş
tı. Bir derece farkla 37,5 u gös -
terdoği sevinçle görüldü ve vizi
te sırasında Ebedi Şef müdavi 
hekimlerile konuştular. Saati 
sordular. Rahatsızlık münase _ 
betile şıkiıyet ettikleri vücut nok 
talarını doktora işaret ettiler. 
Dakık bir muayene daha yapıl -
dıktan sonra Ebedi Şef doktor -
!arı tarafından ıhtiramla zatür -
reeııin sa\'uşturulduğu arzedil
di: 

- Mühlik hastalıklardan bir 
tanesinin en müşkül safhasını 

atlattınız geçmiş olsun efend'm! 

ı-------------------------ı il l 
f Kız Çocuklara Ev İşleri i _egeca~ 1 

... 

ı"""""""""""""""""""""""""ı f!.. ı_ k a g e 
ÇAMAŞIR ve ELBİSELERİN 

HASIR ŞAPKALAR 
Çamaşır ve elbiselerin daima 

kullanılan lavanta ile kokulu ol
ması için büyücek bir tabaka 
sünger kağıdı almalı, üzerine 
vaporizatörle Jüvantayı sıkmalı. 

altın renkli şeffaf marmelat ya
pılabilir. 

Olgun, çürüksüz kaysıalrı al
malı, yıkadıktan sonra çekirdek
lerini ayıklamalı ve et makine
sinden geçirmeli. Bir kilo kaysı 
için bir kilo şeker hesap ederek 
toz şekeri az su ile ateşe koyma
lı. 

Şeker koyulaşınca içine ma -
kineden geçirilmiş kaysıları at -
malı. Karıştıra karıştıra pişirmıf

li. Mermelatı kepçeden pelte ha
linde akınca ateşten indirmeli ve 
sıcak iken muhafaza ed Iecek 
kaplara taksim etmeli. 

l\IEYV A LEKELERİ 

DEFiNE 
PESiNDE 
Necdet kllçüktenberi defne 

aramak merakına düşmüştü. Bü
yüdü gitti, bu heyecanlı işin pe
ş.'lden koşmaktan vaz geçmedi. 

Bır sabah Necdetin kapısı ça
lındı. Yüzü örtülü bir adam Nec 
dete şunları söyledi: 

İkı gün sonra bir kriz daha 
gelmezse Atatürk'ün iradesi ka
dar kuv\•etli bünyesi bu hasta -
1 ğı da yenmiş olacaktır. Fakat 
tedavi burada bitmiş olmuyor, 
asıl mühim kısmı şiiphesiz ki 
buradan sonra başlıyor. 

Ebedi Şef geçirdikleri bu teh
likenin mahiyetini fevkalade 
rahatsıılıklarına rağmen pek iyi 
biliyorlardı.. Kendilerine Fissin
gen'in de iştirak ettiği konsültas 
yon neticesinde verilen kararı 
arzettiler. Konuşmadan, fikri, 
bedeni en ufak bir yorgunluğa 

meydan vermeden mutlak isti -
rahat suretile tedaviye devam 
edileceğini hekimlerinden haber 
alan Atatürk istirahat devresin -
de buna riayet edildi. 

Meyva mevsimındeyiz. Sofra 
örtülerinde ve elbiselerde sık sık 
meyva lekeleri oluyor. Bunları 
çıkarmak için kükürt buharı -
na tutmak en iyi çaredir. 

- Ben, senin baharın eskı dos 
tuyum, senin define aradığını 

öğrendim. Çamlıcanın arkasın -
daki dağın yamacında, yüksek 
ve si\Ti bir sarı kayanın dib:nde 
Bizans imparatorlarından Vasil
yosun definesi vardır. Onları an 
cak sen bulabilirsin! Meydana 
çıkardığın zaman yarısını da 
bana vereceksin! 

Otomobili talrip eclen bir iılcelet 

Hararet düştükten sonraki 
günlerde sıhhi ve müdavi sis -
tem le re devam edilmesi lazım -
dır. Buna inzimamen Ebedi Şef 
kat .yyen yataktan çıkmıyacak
:ar. En az 25 gün böyle mutlak 
istirahat halinde kalacaklardır, 

Gıdai rejim aynen devam ede -
cek \'e 25 günlük müddet zarfın
da bilhassa bugünlerde, hiç ol -
mazsa 1Q gün hiç kimse ile gö -
rüşmiyecek, söz söy lemiyecek -

ler. Çok kavi olmasına rağmen 

bünyenin böyle bir yorgunluğa 
hıç tahammülü yoktur. 

Bat.ndaki suya gelince: Hayli 
arlml!j bulunmakla beraber su 
almak tedbirine kat'iyyen baş 
\·urulmıyacaktır. Su, bu mütcra
fik hastalık devresi geçtikten 
sonra belki fazlaca ıztırap \'er
meğe başlıyacak, buna devam 
edecektir. Bünye dahili ilaçlarla 
suyu bünyeye eritmek çareleri
ni araştırmalıdır. Su almak, bel
ki çok az bir müddet için bu ız -
tırabı dindirirse de ondan sonra 
artık kurtuluş ümidi sıfıra iner!• 

Türk doktorları da ayni fikir 
\'e kanaatte bulunuyorlardı. Bi -
naenal~yh profesörün verdiği 

izahatı ancak konsültasyon he -
yelinin karar neticeleri sayıla -
cak mahiyette görülmektedir. 

Fissingen müteakip günlerde 
de muayenelere iştirak etti. 16 
Temmuz pazartesi gününe ka -
dar Ebedi Şefin yatakta iki has
talıkla mücadelesi sürdü. Bu 
müddet zarfında Atatürk hiç 
kimseyi kabul etmedi, kimse ile 
görüşmediler. 

Rahatsızlığın bu had şekli da
ha 11 temmuzda Ankarada bu -
lunan o zamanki Başvekil Celil.! 

Bayara haber verilmişti. Celal 
Bayar o gün Ankaradan hareket 
le İstanbula geldi. Doğruca ya
ta gitti. Hekimlerle görüştü. E -
bedi Şefle görüşmesı hekimlerin 
Atatürkün söz söylememesini 
sıhhi tedbirlerin baş.nda gör • 
düklerinden mümkün olllmadı. 

Başvekil ayni günün akşam 

trenile Ankaraya avdet etti. O
rada Ebedi Şefin sıhhi vaziyeti 
hakkında malumat bekliyen ve
kil arkadaşlarına izahat verdi. 
Bundan sonra, Ebedi Şefin yat· 
taki rahatsızlık müddetleri zar
fında birçok vekiller İstanbula 
geldiler. Yata gittiler. Doktor -
lan görm.;k, Ebedi Şefin yaki -
nir.den malumat edinmek sure -
tile ziyaretlere devam ettiler. 

18 Temmuz günü, akşam üze

rine doğru zatürree arazı tama -
men bertaraf olmuş, Atatürk 
yalnız sirozun tesirlerine tabi 
bulunmuşlardı. Müdavi hekim 
sabah vizitesinde hararetin al -
çaldığını, tabii derece olan 36,5 a 
doğru muntazam bir düşüşle 

farkettiğini gördüler. Yattan ay
rılmayan hekimler bunun rahat
sızlığın bir tanesinin bertaraf e
İ!ildiği neticesini, gösterdi. He • 
yecan, merak ve endişe ile yat -
ta bekleşen maiyyet halkına 

müjdeledıler. Akşam vizitesinde 

(Arkası var) 

Çocuklara oyun 

ğunun içine biraz pamuk koyu -

nuz ve taş bebeği bunun içine 

saklayınız. Bu iş biter bitmez 

kabukları dikkatle biribirine 

yapıştırınız, sabah kahvaltısın -

da annenize, babanıza, yahut o

kulda arkadaşlarınıza veruniz. 
Onlar, iştaha ile yumurtayı ye
mek için kırdıkları zaman, için -
den güler yüzlü, cin bakışlı bir 
bebeğin çıktığını görünce şaşı -
racaklardır. 

Cava adasında maç 

Cavap soru bizim bokstan da
ha tehlikelidir. Cava gençleri, 
ellerindeki kamçıları biribirleri· 
ne vurarak maç yapar !ar. 

Amerikanın meşhur 

aleti 

• + 

L p l 
ı '7>/ _- ı ı . ~- . 
+ İspanyol ressemlarından o- ı + lan Valeskez, 1599 tarihinde 
+. S eville şehrinde doğmuştur. 

Por tretist olarak şöhret ka-
+ zanmış olan Valeskez, h i.çbtr + + hoca görmemiş ve kendi ken- + + d ine yetişmişti, hatta yapa - + 
+ cağı resimler üzerinde sair + + meşhur r essamlar kadar dü - + 
•+ şünmez ve onlar derecesinde + 

hemen yapar bitirirdi, nite - +• 
+ kim •S u satıcılar• adındaki + resminin güzelliği kendisini t 
+ krala beğendirmiye ve şöhre-

t
+ tinin artmasına sebep oldu ve + 

bu suretle k ral sarayın bü -
tün duvarlarını süsliyen re - + 
simleri Valeskeze yaptırdı. •+ 

ı Valeskezin eserleri hem sa- + 
de ve hem de İspanyol mek -

+
+ tebinin en orijinali olarak ı 

Lekeli kısmı ıslatmalı ve ger
meli. Diğer birisi de lekenin al
tına bir huni tutmalı. Huninin 
dar tarafı yukarı, enli kısmı aşa

. ğıya doğru olmalıdır. 

Huni altına bir iki kibrit yak
malı, çıkan kükürtlü duman le
keyi ekseriyetle bitirir. 

BUZ GİBİ! 

Buz bulunmadığı zaman içi • 
lecck suyu basit bir surette so
ğutmak kabildir. 

Su şişelerini bir kova içerisi

ne yerleştirmeli. Şişelerin ağız-
1 

!arından biraz aşağısına kadar 

kovayı kum ile doldurmalı. Ku
mun üzerine bir tabaka iri tuz 
örtmeli. Sonra kum tamamile ıs 
lanıncaya kadar üzerine su dök
meli ve bir saat öylece bırakma-
lı. Şişedeki sular mükemmelen 
soğur. 

DİLSİZLERİN KONUŞMA 
TARİHİ 

D ilsizlerin meramlarını anla -

tabilmelerini temin eden elifba

yı, 18 inci yüz yılda Epe adlı bir 

Fransız papası tertip ettL 

Bu elifba, kabartma harfler-

den mürekkepdi. Papas, birer bi 

rer parmakla dokunuyor, teşkil 

olunacak kelimeleri gösteriyor, 

rübelere lüzum göstermesidir. 
DÜNYANIN EN UZUN 

TÜNELİ 
Dünyanın en uzun tüneli Fran 

sada, Sen Diye ile Sen Mari a
rasındaki tüneldir. İnşası da ge-

Necdet: 
- Seni nerede bulayım? 
- Diye sordu. 
Meçhul adam şu cevabı verdi: 
- Sen defineyi meydana çı -

kardıktan sonra, ben hissemi al
mağa geleceğim. O zaman yine 
görüşürüz. 

N ecdetin hususi bir otomobili 
vardı. Bir gün Üsküdara geç~. 
Otomobiline atladı .. Çamlıcanın 
arkasına doğru ilerledi. Uzak -
tan, meçhul adamın tarif ettiği 
yüksek sarı kayayı gördü. Se -
vindi. 

N ecdelin sevinmege hakkı 

vardı. O günlerde paraca o ka
dar sıkılmıştı ki.. kardeşlerini 

yatı mektebine verdiği halde 
mektep paralarını henüz ödeye-

ve 1.096.485 kovan kullanılmış -

tır. 34.000 tondan fazla çimento 

sarfolunmuştur 

çalışmıştır. 

ve 1,266 amele 

Bu rHimlerclen lıtanbulun 

Hediyelerimiz ..: 

memişti. 

- İşte, babamın dostu tam 
vaktinde Hızır gibi yet:şti. Şim
di gidip Bizanslılardan kalma de 
fineyl çıkaracağım, diyordu. 

Biraz daha ilerledi. Sarı kaya
ya yaklaşıyordu. 

Birdenbire N ecdetın üzerine 
bir fenalık geldi.. Yıldırım sü • 
ratile sürdüğü otomobili de ya -

vaşlatmıştı. 

Necdete ve otomobile ne olu
yordu? 

Necdet bir aralık baııını yuka

rıya kaldırdı.. Ölüm sanki bir 
ejder gibi başına çökmüştü. İri 
dişlerini uzaktan sıntan korkunç 
bir kafa gördü .. Bu kuru bir kafa 
idi. Ve başucunda onunla bera -
ber bulunuyordu. 

Bir aralık korkunç bir ses duy 
du: 

ğundan yedi, Birleşik Amerika

dan dört, Almanyadan altmış 

beş defa daha büyüktür. Ve 500 

milyon tebaası vardır. 

maruf 6 Hmlini bulunuz; ! 

Doğru bulanlardan 1 inciye şık bir yazı takımı, 2 inciye 5 l ira, 
3 üncüye büyük bir albüm ve 50 inciye kadar da muhtelif hediyeler 
vereceğiz. (Bilmece müddeti bir aydır) . 

• 
tanınmıştır. O zaman İspan - + 
yada resun yapma usulü çok =;~~~~~~~~~~:::::::~~~~::~::::~~~~~~~~==============~::::::= + ~zuktu, .Valeskez bunları be- ı· 1 + genmezdı ve kendisi büsbü -

· + tün başka tarzda resim yap - + 

. 

i.ı·. . ı mak isterdi. ı 
Resimli Hikaye • • • Tin - Tin amcanın 

ba,h'ıde11 geçenler 

O, resim dersi almak arzu -

.'" . sile bir hocaya baş vurdu, fa- ı 
kat bu hoca o kadar ters ve 
biçimsiz bir adamdı ki, daha + 

Kaliforniyada, Büyük İzland
da yaşıyan bu altın adı Marki
dir. Yelesinin uzunluğu dört bu
çuk metredir. Kuyruğunun bo
yu da hemen hemen bu kadar • 
dır. 

+ ilk günü Valeskezi atelyesin- + 
+
+ de dövdü. Atelyeden kaçmıya ı 

mecbur olan ressam, sonuna 

+
+ kadar hocas ız çalıştı ve bu su- + 

retle kendisini tarihe malet - + 
•+ miye muvaffak oldu ve bütün + 

dünya kendisini iki yüz sene + 
+ sonra takdir etti. + 
: Valeskez 1660 da 61 yaşında + 
t olarak ölmüştü. + ·----------

Sllindır dayı herkesi tenki t cderkeo 
bir güo başına beklenllmlyen bir ka· 
za geldi. Yolda giderken · hem de çok 
dikkatli yürüyordu- bir ou kontrol 
deliğinin içine düşüverdi. Garip bir 
tes•dilf olarak arlı:aııodan da bir ma· 

... ... .ı •'u a n.ctryr ıcap ek · 

raogoz geliyordu. Bu adam da S llln
dJr da)1D1D. haHoe gülerken, o da cum 
diye öteki dellt lo içine düşmez mi ? 
Yoldao geçen Cingöz'le Tokgö• gül
m ekten katılıyorlardı . 

S ilindi r dayı orladakl (Dlklraı 1 Ta-

çanşaca mem 

- Öbür dünyaya gitmek i 
miyorsan, hemen geri dön! 

Zaten Necdetin kollarının 
manı kesilmıştı.. Dıreksiy 

kullanamıyordu artık. 

Durdu .. Gözleri birden d 
landı. 

Virajdan geri döndü ve ke 
kendine söylendi: 

- Bu definede bir uğursuz! 
''ar. Galıba, orası da Firavun 
tılsımlı mezarına benziyor. 

Dedi.. Geriye doğru yürüd .. 
çe açıldı .. Kollarında eski ku 
veti buldu. 

Ve o günden sonra define ar 
mak merakından vaz geçti. 

Bedriye İskend 

Jean Batist Lulli 
1633 - 1687 

• ti:l3 ..dıinde İtalyanın 
F Joransa şehrinde doğnıug o
lan Lülll bir değirmencinin 

oğlu idL 
14 y&§ına kadar biraz tah -

sile ve biraz da musikiye ça -
~an Lülli, İtalyaya seyahate 
çıkan bir Fransız asilzadesi -
nin bir tesadüf eseri olarak 



• 
SAbn 11 

Bir lspanyol Casusunun merakk maceraları 

• • ANKARA NOTLARI: 2 

BU KALBE KELEPÇE VURMALI il 
• • 

var mı ? 
• Boş yatak 

Klara otelciden, yatacağı odadan 
bir rahibin ,çıktığını öğrendi 

Çeviren: lskender F. Sertelli 

- 81 -

Klaranın yaraladıfı adam derhal en yakın poliı merkc
:üne koıtu oe hadiıeyi anlattı ... 

Klaranın önünde durduğu pan 
siyonun kapısında şöyle bir ta -
bel3 vardı: 
Müşteri için yerimiz vardır. 
Gece yansı .. saat biri vuru 

yordu. 
Klara pansiyon kapısını çal -

dı. 

Biraz sonra kendisinin polis 
tarafından şiddetle takip edile -
ceğini biliyordu. 
İhtiyar bir adam gözlerini u -

ğuşturarak kapıyı açtı: 

- Yer mi istiyorsunuz, Mis? 

- Odaya biraz hava girmeli. 
Burada hayvan bile yatamaz. 

- Odayı havalandırırsak, bi
raz sonra bu pis kokudan eser 
kalmaz, Mis! Geceniz hayrol -
sun. 

- Güle güle .. 
- Sabahleyin saat kaçta uyan 

dırmamı istersiniz? 
- Hacet yok. Ben kaçta uyan

mak icap ederse, o saatte uya -
nırım. 

Otelci oda kapısını kapayıp git 
ti. 

ş 

Evvelce bizde hep şu kanaat 
vardı: Türkiyede ancak İstanbul
da eğlenilebilir! 

Halbuki Ankarayı gördükten 
sonra şunu anladım: Ankara ya
kın hlikbalde bu kanaati değiş -
tirecektir. Hatta şimdiden de -
ğiştirmiştir ble .. Ankaradan İs
tanbula gelenler arasında sık sık 
şu sözler şitilir: 

•İstanbula geldik te ne oldu 
sanki... Ankarada ne güzel vakit 
geçiriyorduk!• 

Bu sefer Ankarayı görünce bu 
sözlere h~k verdim. Ankarada 
parklar, paralı eğlence yerlerine 

gidip masraf etmek istemiyen

ler için mükemmel melcelerdir. 
Parklardan sonra Anka:rada öyle 

temiz kahveler, pastahaneler. 

gazinolar, klüpler gördüm ki 

İstanbul bütün toprak ve nü

fus büyüklüğüne rağmen da -
ha eşll'rini vücude gefüememiş -
tir. 

İstanbuldan Ankaraya gidenler 
avdetlerinde gezip gördüldleri 

yerleri meselfı Karpiçte, yahut 

Ankara palasın pavyonunda, ve

ya İstasyon gazinosunda geçir -

dikleri bir geceyi, baraja kadar 

yaptıkları bir otomobil gezinti -

, sini zevkle hikaye ederler. Bu, 

halkın, umumi yerlerdeki eğlen
celeridir. 

Biraz yüksek tabakadakilerin 
bilh.assa diplomatik hay•tın çok 

daha çeşitli ve eğlenceli olduğu

nu ise herkes söylemektedir. De 

mek, hangi taraftan bakarsak ba 
kahm Ankarada hayat bize daha 
hareketli ve daha güzel bir man
zara gösteriyor. 

Şurası muhakkak ki birer 

şaheser halinde yedi tepesine 
kurulmuş beyaz camileri bol ye

şilliği, daha birçok güzellikleri 
ve nihayet denizi o kıvrak ku -

- Evet. Yolda biraz rahatsız-
landım da, geceyi burada ge -
çirmek niyetindeyim. 

Klara çok heyecanlıydı. caklayışı ile tabii güzellik bakı-
Acaba, Nev - Yorkta esraren- mından İstanbul değil Ankara, 

Pansiyoncu sert bir tavırla: 
- Buyurunuz .. 
Dedi. 
Klara oteldı>n içeriye girdi. 
- Bana v!'receğiniz oda ka -

çıncı katta? 

giz .tarassut aleti> başından ay-
dünyanın hiç bir parçası ile kı -

rılmıyan polis hafiyesi Cak şim 
dı Klaranın nerede bulunduğunu yas edilemez. Fakat bizim bu 
görüyor muydu? şehri tabiatın yarattığı gibi bı -

Klara buna ihtimal vermedi. rakmak, bozmak, çirkinleştirmek 
_ Karanlıklara karıştım .. izi- için elimizden geleni esirgeme-

mi kaybettim. Beni artık şey • diğintiz de yine muhakkaktır. 

EH 1 R 
Yazan : FERiDE CELAL 

ı':n gozı>l manzaralı yerlerde kı
rık dökük kır kahveleri, konfor
suz yarı meyhane gazinolar, ya

hut, mesela Tarabyada olduğu 

gibi lüks siıyıJan külüstür bir o
telimiz vardır. Bütün gazinoları
mızda müzik fena, masalar çar -
pık ayaklı, örtüler kirli, servis 
ise daima kötüdür. 

İşte bunun içindir ki yalnız 
parklar ve yollar karşısında de -
ğil, fakat, masalarınd<ı çiçek gibi 
örtüleri, rahat hasır koltukları, 

temizliği, garsonlarındak; neza -
ket ve servis çabukluğu ile tak
dir ve memnuniyet uyandıran 

cadde üzerindeki küçük bir pas
tahanede bir sabah kahvaltısı a
lırken, yahut İstasyon lokanta
sında nefis bir rr. üzik dinliyerek 
yemeğimi yerken İstanbul için 
ayni esefi daha derin bir şekil -
de duydum. 

Ankarada benim en hoşuma gi 
den şeylerden biri de birçok Av
rupa şehir !erinde olduğu gibi te
miz asfaltlara doğru çıkan ye -
şillikli, üstü tenteli, temiz ve şi
rin pastahaneler oldu. Bu önleri 
bahçeli, küçük pastahaneler ayni 
zamanda kadın erkek bütün An
karalıların hem hava alarak, 
hem dinlenerek vakit geçirdikle
ri modern kahvehanelerdir. An
karada Baraj ve Çiftlik gibi meş 
hur gezinti yerlerinden başka ge 
celeri de gitmek için Karpiç, İs
tasyon lokantası, Ankara pala -
sın pavyonu gibi eğlenilecek 

güzel lokaller eksik değildir. 
Bütün bu eğlence, gezinti yer -
}erinde bilhassa müzik gayet gü
zel, servis muntazam, halk te -
mizdir. İnsan nezih bir hava i -

çinde, en iyi şekilde eğlenebilir. 

Yukarda dediğim gibi tabiatı, 
denizi -denizden bahsederken 
buraya şunu da ilave edeyim ki 

yakında Ankarada üzerinde yel
kent:ılerin dolaşabileceği kadar 

muazzam bir. göl bu ihtiyacı da 

karşılıyacak ve bütün Ankarayı 
büsbütün değiştirecektir- seven
ler İstanbuldan hiç bır zaman 
vaz geçmiyeceklerdir. 

Fakat İstanbul bu daimi ba -
kımsızlık içinde kaldığı müddet

çe, konforü, temiz eğlence yer -
!erini, rahatı tercih edenlerin ya
kın zamanda Ankarayı İstanbu
la tercih edeceklerine emin ola -
biliriz. 

Ankarada yine güzel şeyler

den biri de yeni inşa edilen, bü

tün müesseselerin -bunlardan ba 
zıları ihtiyacı ka:rşılayamıyacak 

bir genişlikte olmakla beraber

güzelliği, inşasında ve düşünü

şündeki mükemmeliyetidir. Bu 
güzel müesseselerde, ferah, mun 

tazam odalarda her nevi rahatlık 

şartları içinde çalışan Ankara 
memurları muhakkak ki dığer 

vilayetlerdeki, hatta İstanbulda
ki arkadaşlarından daha talili -
dirler. 

- Üçüncü katta. Niçin sordu -
nuz? 
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,.::~::'.~;·~:: :.::~":: H a y at p a h a l ı l ı ğ ı - Çok yüksek ise dizlerimde 
derman yok ta. 

- Merak etmeyin otelımiz za
ten beş katlıdır. 

Dar bir merdivenden çıktılar. 
Pansiyon sahibi küçük bir o

dayı gösterdi: 
- Burada yatacRksınız, Mis! 

Zaten bundan başka boş odamız 
yoktur. 

Klara odadan içeriye girdi. 
Pencereler kapalıydı. Odada 

ağu bir nefes kokusu vardı. 
Klara sordu: 
- Burada bir insan yatıyor 

gibi .. kokuyu siz de hissediyor 
musunuz?. 

Otelci güldü: 

- Evet. Kokuyu berı de duyu
yorum. Hakkınız var. İki saat 
önce bir rahip yatıyordu bura -

da. 
_ İki saat önce mi? 

- Evet. Tamam saat on bu -

çukta. 
_ Tuhaf şey! On buçuğa ka • 

dar bu yatakta yatan adam, o 
saatten sonra yolculuğa çıkmayı 
rüyasında mı gördü acaba? 

- Evet.. evet. Bu çok garip bir 
işdir, Mis! Ben de henüz yatmış
tım. Rahibin birdenbire kalktı -
ğını ve hesabını görmek üzere o
dama geldiğini ben de sizin gibi 
hayretle karşıladım. 

- Neriye gittiğini biliyor mu
sunuz? 

- Hayır, Mis! Gidiyorum .. tre 
ne yetişeceğim. dedi ve hesabını 

görüp gitti. 
_ Çoktanberi bu odada mı ya-

tıyordu? 
_ Hayır. Dündenberi. 
Klara pencerenin birini açtı. 

çizmeli adam şüphe yok ki, ilk 
polis merkezine koşarak hadi -
seyi anlatmıştı. 

(Arkası var) 

Bitaraf /ık 
kanunu 

Vaşington, 13 (A.A.) - Taül 
devresi başlamadan evvel bita
raflık kanunu meselesi hakkın
da kara1·1nı vermesi için Ruzvel
tin kongreye bir mesaj gönde -
receği bildir:Jmektedir. 
Söylendiğine göre mesajda 

şimdiki bitaraflık kanununun 
mer'i)·ette kalması keyfoyetinin 
doğuracağı vahim neticelere i -
şaret edilecek ve bu kan'!n ile 
hükumetin kolları bağlanmış ol
duğu tebarüz ettirilecektir. 

---0---

Kayseride yeni Bele-
diye seçimi 

Kayseri, 13 (A.A.) - Bir mis
li fazla gösterilmek suretiyle 124 
kişiden ibaret olan belediye nam 
zet listesi Parti genyönkurulca 
tasdik edilmiş ve iki günden -
beri de şehrimizde hummalı bir 
faaliyetle belediye intihabı baş
lamıştır. Namzetler:n bir fazla 
gösterilmiş olması büyük bir 
semyati ile karşılanmış ve halk, 

şimdiye kadar hiç görülmemiş 
bir heyecan ve alaka ile reyle -
rini istimal etmeğe başlamıştır. 
İntihap bir hafta devam edecek
tir. 

muş gibi, devam etmekteyiz. 
Bir aılenin bir Pazar günü, bir 

gazinoda oturup bir gazoz, bir 
talık mutfak masrafına bedeldir 
kahve içmesi, o ailenin bir haf -
dersek, mübalağa etmeyiz, ha -
kikati söyleriz. 

Bir misal daha: Suadiye ci -
varında bir gazinoda bir kahve 

içmek için 50 kuruş vermek la -
Zlmdır. Beş kişilik bir aile ta -
savvur edersek 5 kere 50 kuruş 
vereceğiz demektir ki 250 kuruş 
eder. Buna tramvay, vapur mas 

raflarını da ilave ederseniz; bu 
sıcak günlerde biraz serin hava 

' almak hevesinin kaça malola -
. bileceği hakkında bir fikir edi

nebilirsiniz. 
Maişet masrafının bu şekil -

Jeri üzerinde kısaca dolaştıktan 
sonra. şimdi, yavaş yavaş mese
lenin kendisine gelelim: ' 

Hayat, niçin bu derecede pa

halıdır? Acaba bu müesseseleri 
işletenler, bize giyecek, yiyecek 
maddeleri satanlar, ihtikar mı 

yapıyorlar? Bütün kabahat, yal
nız tacir ve esnaf tabakasında 

mı?. 

Bir taraflı hüküm vermemek 
için meseleyi etrafile tetkik et -
mek ve pahalılığı doğuran se -
hepleri ayrı ayrı ele almak ıa -
zımdır. Pahalılığa karşı bir mü
cadele sütunu açarken bizim yap
mak istediğimiz de budur. Bina-

[ Birinci sahifeden mabat ) 

enaleyh pahalılık mevzuunu 1 
muhtelif dal budaklarına ayıra
rak hepsi üzerinde ayrı ayrı e -
tiidlerimizi, müşahedelerimizi ve 1 
halkın ve alakadarların fikir ve 
kanaatlerini neşredeceğiz. Fab -
rikatörler gibi, ev sahibi gibi, 
muhtelif müesseseler sahipleri 
gibi vaziyette amil ve müessir 
olanlarla hayat pahalılığı mevzu 
una dair görüşeceğiz, nihayet 
mesele iyice tenevvür edince, 
bütün bu görüşmelerden alınan 
pratik neticeleri bir tetkik hu
lasası haline getireceğiz. 

Bugün ilk yazı olarak mesken 
meselesine temas edeceğiz. 

Ev. apartman 
Bir emlak sahibine göre 
kiralar niçin pahalıdır? 
istanbulda m~ken buhranı di

ye bir dert yoktur. Nüfus kesa

feti gittikçe artan Ankara, Zon
guldak'ta mesken meselesi diye, 
şehir ekonomisini meşgul eden 

bir mesele hatıra gelebilir. Fa -
kat İstanbul için bu mevzubahs 
olamaz. Böyle olduğu halde İs
tanbulda ev kiraları norınal se
viyede değildir. 
Şehrimizde birkaç apartıman 

yaptırıp satan bir emlak sahibi, 

bu meseleyi, bize şu suretle izah 
ediyor: 

- Mesken telakkisi değişmiş-

tir. Apartımanlar pahalıdır. Ev
ler daha ucuzduT. Bu vaııiyet 

karşısında meseleyi ikiye ayıra
biliriz. Biıi ihtiyaçlarımızı tat -

min eden rahat apa:rtıman tarzı. 

Diğeri, içi apartıman kadar kul

lamşlı olmıyan ev tarzı. Ve semt 
]erine göre bu gibi ev !ere ayda 

10 - 15 lira vermek kabildir. Me-
seıa Topkapıda, Edirnekapıda, 

Üsküdarda, Boğaziçinde, iskele

lere uzak mahallerde iki üç kat
lı, beş altı odalı evler·in 16 - 20 
liraya kadar tutulduğu vakidir. 
Fakat bu, bize, İstanbulda ev ki
ralarının ucuz olduğuna dair bir 
fikir veremez. 

Mesken telkinler! 
Meseleyi, bugünkü mesken te

lakkilerimizin çerçevesi içinde 
tetkik etmek lazımdır. 

Herkes bilir ki apartımanda o
turmak daha rahattır. Aparlı -
man tarzındaki meskende, daha 
ucuz, daha kolay hayat sürebi -
liriz. Halbuki iki üç merdivenli 
ve beş altı odalı bir evde daha 
külfetli, güç ve masraflı bir 
hayat geçirilmiş olur. Bilhassa 
ev kadınları, apartımanları ter -
cih etmektedirler. Mutfak, ye -
mek odası, oturma odasının ayni 
katta oluşu yüzünden halk ahşap 
ev !erden modern apartımanlara 
hicret etmektedir. 

Bu kadar apartıman yapıldığı 
lıalde, hala aparlıman kiraları -
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TÜNEL 
Tünel, halihazır vaziyetile her bakımdan 
geri l;>ir teşekkül olarak mütalaa edilebilir 

Elektrik, Tramvay ve Tün~ 1 
müesseseleri yakın bir zaman -
danberi belediyemi2e devredil -
miş bulunuyor. Artık bu üç mü
essesenin bir müessese halinde, 
şehrin kendi malıdır. Yeni mü
essese şehrin büyük dertlerinden 
biri olan vesaiti nakliye işini ta
mamen hallı>tmeğe çalışacak, ya 
pacağı karın bir kısmını şehrin 

ihtiyaçlarına sarfedecek, bir kıs-

/ 

mı ile de kendi malzemesini, ve
saiti yeniliyecek, bollaştıracak 

ve modernleştirecek. 
Biz bütün bu işlerin ve daha 

fazlasının mükemmelen başarı
lacağından tamamen emin bulu
nuyor, ve bu emniyetimizin ya
pılacak işlerle günden güne kuv
vetleneceğinden şüphe bile etmi 
yoruz. Bu münasebetle yeni ida
reye samimi muvaffakiytler te
menni ederiz. 

Her ne kadar bu üç müessese 
eskidenberi beraberce çalışagel

miş iseler de zihniyet ve hedef 
başka olduğu için bir çok işler -
de kendilerini ayrı çalışıyor gös
termişlerdir. 

ıBiz bu arada Tünelin bugün -

kü vaziyetini bahis mevzuu yap
mak istiyoruz. 

TetkikatımıZln her tünele bi
nen meslekdaşın biraz müteces
sis nazarlarından ileriye geçme
diğini ve binaenaleyh bu sathı 

= 
zeminde bazı görüş hataları ola
bileceğini itiraf ederiz. Bununla 
beraber esasta aldanmann~ ol . 
duğumuza kanaatimiz kat'idir, 
diyebiliriz. 

Tünel, halihazır vaziyetile ge
rek iktısadi, ve fenni bakımdan 
gerekse şehrin sıhhati ve emni -
yeti bakımından geri teşekkül o
larak mütalea edilebilir. 

Tünel tesisatına sathı bir göz 
gezdirecek olursak şunları gö ~ 
rürüz: 

1 - normal hat üzerinde c elik 

kayl§la çekilen iki vagon, 
2 - Biri Galata ve biri Beyoğ· 

lu tarafında iki istasyon ve bu is 

tasyonlarda muhtelif işleri gören 
memurlar. 

3 - Tünelin Beyoğlu c<hetin· 
de tramvayların manevra kavi· 
sini teşkil eden köşede aparlı • 
manlara bitişik bir binada baca· 
sıı kazanı, makinesi vesaire tesi
satile kuvvei muharrike ,stasyo
nu. 

Biz müteakip yazılarımızda ha 
len tek bir idareye bağlanan bu 
teşekkülün bugünkü vaziyetine 
nazaran mahzurlarını ve bilaha
re de bu mahzurların izalesi için 
ne gibi tedabir alınmasının mu
vafık olabileceği hakk,ndaki ka
naatlerimizi bildirmeğe çalışa • 
cağız. - Makine Mühendisi C. 
B. 

nın düşmemesindeki sebep bu • 
dur. 

Emlak sahibinin bu izahı ka
fi değildi. Meseleyi biraz daha 

derinleştirmek 11\zımdı. Bu me -
selelerle meşgul bir dostum, ba
na şu müşahedesini anlattı: 

ııBoRsAI 

- Mahallemizde yeni bir a -

partıman yapılmıştı. Apartıman 

sahibi, binanın bir katına 45 li
ra istedi. Kimse tutmadı. Bir iki 
ay boş kaldı. Nihayet 30 liraya 
kiraya verdi. Demek oluyor ki, 
o kat 30 liraya kiraya verilebilir
miş! Halbuki, maksadı 45 lira
ya vermekti! 

Niçin? 

Sualin cevabı basittir: Apar
tıman sahipleri masraflarını kı

sa bir zamanda çıkarmak isti -
yarlar. Çünkü borç içindedir -
ler. 

inşaat kolaylığı 
Bundan anlıyoruz ki apartı -

man inşaatına girişen adamlar, 

mali müesseselerden müsait şart • 
Jar altında yardım görmüyorlar, 

memleketimizde inşaat işlerine 

uzun vadeyle ve az faizle kredi 

veren bankalar, sigortalar olmuş 

olsaydı, apartıman sahipleri da
ha kolay şartlar altında inşaat 

yapacaklardı. O zaman apartı -

man kiraları daha ucuz olacaktı. 

Halbuki şimdi bir apartıman -

yaptıran bütün amortlsmanıru, 

faizile beraber, zavallı kiracının 
sırtına yüklemeğe çalışmakta ve 
mülkünü kiracıya ödetmeğe ça• 

lışmaktadır. 

Hasılı mesele, hiribirine zin -
cir gibi bağlı, girift bir mesele

dir. Kabahat, bir balomdan em • 
lak sahiplerinde değildir. 

Hakikat şudur ki memleketi -
mizde emlak sahiplerine, yahut 

yapı kooperatif; yapacak müte -
şebbislere, ev yaptıracak küçük 

tasarruf ashabına kolaylık gös

teren hiçbir mali müessese yok

tur. Bu nevi işler yapmağa kal
kanlar ise, ağır faizlerle, Iosa va 
deyle borç para ikraz etmekte ve 

bu ise ev ve apartıman kiral~rı

nın yükselmesine sebebiyet ver

mektedir. 
Bu bahse yarın da gelerek me

selenin daha etrafile tenevvürü

ne gayret 

ANKA RA 
13 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 

100 FRANK 
100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 

100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 

MAPANlt 

5.93 
126.6575 

3.355 
6.66 

28.5475 
67.2325 

50.835 
21.535 

1.0825 

100 LEVA • 1.56 
100 ÇEKOSLOVAK KR. 4.33 

100 PEZETA 14.035 

100 ZLOTİ 23.845 
100 PESGO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 

100 YEN M.62 

100 İSVEÇ Fr. 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

ı Esham ve T•~•llilt 

Tahvilat iizeTiııe muamele ol

mamıştır. 

FIATLIEıtl 

lstenbul Belediyesi Merkez hiılindı 

toptan satılan yaş meyva ve 

sebze fiatlerl 

İyi 
Cinsi emsali kuruş 

Bamye kilo 15 

Sakızkabağı • 2 

Çalı fasulyesi > 8 

Ayşekadın > 9 

Yeşil fasulye > 7 

Domates kır > 7 

• sırık > 15 
Araka > 10 

Semizotu • 2.51 

Sivri biber > 14 

Dolmalık biber • 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar > 4 

Soğan > 4 
Sarımsak > 5 

Patlıcan baş adet 6 

> <ırta > 4 

Hiyar • 3.60 
Mayd~n<>z demet -.75 

Dereotu > -.75 



14 - Temmuz 1!139 

Dalla• K•ahn•n hak;k; hayat ve mac•••l•"· I SAGLD K 1 
[ ç A K 1 C 1 E F E J Mesane taşlan nedir 

K uleli Bah ce 
' 

Böyle güzel bir binayı görünce 
Çakıcı abluka emrini verdi 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
- 31 -

Çobal! Mehmedin vuruluşu 

Çakıcı efeyi fena halde sarsmış 
ve sinirlendirmişti. Çamlıcalı 

Hüseyinin ise vurulmadan ka -
çıp kurtuluşu onu büsbütün zı
vanadan çıkardı. Müsademe bit
tikten ve Çamlıcalının çekildiği
ne iyice kanaat hasıl olduktan 
sonra Çakıcı efe kalktı. Hacı 

Mustafa ile diğer kızanlarda ba
riz bir teessür vardı. Çamlıcalı 
Hüseyin hem Çakıcı çetesinin 
bel kemiğini kırmış, hem de sı
vışıp kaçmıştı. Gerçi onun a -
damlarından da öeln vardı. Fa -
kat matlup olan şey Çamlıcalı -
nın adam°Iarı değil, bizzat ict!n -
disi idi. 

Çakıcı yürüdü. Kızanlar da 
kendisini takip ettiler. Köye gi
dildi. Köyde muhtarı çağırdılar. 

Mükemmel ve hiç sebepsiz bir 
dayak attıktan sonra yemek is -
tediler. Çakıcı efe, Çamlıcalı 

Hüseyinden çıkaramadığı hırsı
nı zavallı kabahatsız köylüden 
çıkarmağa kalkışmıştı. Bu se -

heple her şeye sinirleniyor, her 
şeye kızıyor ve neticede köylü 
ayanı demiyor, eşrafı demiyor, 
muhtarı demiyor, kimi görürse 
dayağı atıyordu. 

Köyde yediler, içtiler, müm -

kıln olduğu kadar zulmettiler ve 
yattılar. Sabah olunca müsade - ı 

me yerindenberi taşıdıkları ço -

ban Mehmedin cesedini gizlice 
bır çuvala koydular. Kızanlar -

dan biri sırtına vurdu. Çıkıp git 
tiler. Çakıcı Mehmet Çoban Meh 
medin vurulduğunu herkesten 
gizlemek istiyordu. 

Nihayet cesedi Hacı İlyas is -

tasyonu civarındaki çayın ke -
narına gömdüler. Fakat ceset ta
şınırken ara, sıra yere bir dam -
la kan damladığını görmemişler 
di. O taraflarda dolaşan Bayın -
dırlı Mehmet efendi müfrezesi 
bu kan damlalarına tesadüf etti. 
Kan izleri takip olundu. Yeni ka
patılmış bir toprak yığınına te -
sadüf edildi. Artık oradan öte -
ye kan damlası yoktu. Hemen 
çukuru açtılar. Çoban Mehme -
din cesediyle karşılaştılar. Ba -
yındırlı Mehmet efendi bu cese
di çıkarttı ve cesedi Çoban Meh 
medin ailesi efradına götürüp tes 
!im etti. Bu suretle Çakıcı Meh -
medin gizlemek istediği iş de 
meydana çıkmış oluyordu. Bu 
vak'alar 316 senesi nihayetinde 
cereyan etmiştir. 

* Hacı Mustafa .. Çoban Meh -
medin yeri boşaldı. Onun yerini 
kimseler doldurmaz amma çare 
yok bir kaç kişi alalım. 
-Alalım efe. 
- Kimi alsak münasip alur? 
_ Bana kalırsa Mehmetle iki 

kızanım çağırtalım yeter. 

- Sen bilirsin Hacı.. Mademki 
öyle münasip gördün, bir kı • 
zanla bir haber yolla .. 
Hacı Mustafa, Küçük Mehme -

di derhal Mehmede saldırdı. Meh 
met te iki kızanım beraberine a 
!arak Çakıcı Mehmet çetesine il
tihak etti. Bu Mehmedin hangi 
Mehmet olduğu, o kadar tetki -
katımıza rağmen bir türlü anla
şılamamıştır. Vaziyet şudur ki 
Çakıcı Mehmet çetesini takviye 
etmiş bulunuyordu. 

Kan Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 54 

- Rica ederım. 
- Churston, Paignton ve Tor-

quay'da tahkikat yaptım. Çorarı 

satmak için evlerine baş vurmuş 
olduğu kimselerin bir !ı;tesini 

tJnzim ettim. Nizam ve usul da
ıresinde hareket etmiş olduğunu 
itıraf ederim. 

Torre istasyonunun yakınında 
kuçük bir otel olan Pitt otelin • 
de oturmuş ... Tam cinayet ak -
şamı saat 10.30 da otele girmiş -
tır. Churston'da saat 9.57 treni
ne yetişmiş ve Torre'e saat 10.20 

de ğelmi~tir. İstasyonlarda ve 

trende onun eşkaline uygun baş 
ka hıç bir şahıs görülmemi.ıtir. 

Fakat o Cuma günü Dartmonrh
de kayık yarışları vardı ve tren
ler Kingswear'dan itibaren tık -
lım tıklım dolmuştu. 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
Beksill de trenden 

kendi hakiki ismini 
Globe oteline girmiştir. 

inmiş ve 
vererek 

Beksill de on on iki kişiye ço
rap satmak teklifinde bulunmuş 
tur. Bunların arasında madam 
Bernard ve Kızılköy kahvesi 
müşterileri de vardır. Akşam 

erkenden oteli terketmiş ve er -
tesi sabah saat 11.30 a doğru 

Londraya vasıl olmuştur. 
Andover de ayni hadiseler te

kerür etmiştir. Plumes otelinde · 
bir oda tutmuş ve madam Asc • 
her'in komşusu madam Powler 
ile yolu üzerinde rastgeldiği on 
on iki kişiye çorap satmıştır. Ma

dam Ascher tarafından satın a
lınan ve yeğeni Mary Drower 
tarafından bana tevdi edilen bir 
çift çorap, Mösyö Cust tara -

Mesane !aşarı, maruf bir dok· 
tor arkadaşımızın dediği gibi, 
büyük adamlara has bir hasta· 
lık, onların çektikleri bir ıztı • 
raptır. Bu taşlar, çocukluğunda 

hasıl olursa fena alamettir. Fa
kat yeşı ilerlemiş kimselerde 
bu hastalık, hem fkir bakımın • 
dan hem de içtimai seviye itiba· 
rile kibarlık allntctidir. Fikir a· 
damları arasında bu hastalığa 
düçar olmuş olanlar çoktur ve 
onlann bu hastalıkları tarihe 
geçmiştir. Bu itibarla bu hasta
lığa, büyük adamlara lıas hasta
hk diye biliriz. İçtimai seviyye 
yüksekliğine delalet etmesine 
gelince bu da bu taşların fazla 
ylyip içmekten mütevellit oldu· 
ğu suretindt izah edilir. 

Hastalık kibar hastalığıdır di
ye onun ıztıraplarına tahammül 
etmek doğru olamıyacağı tabii -
dlT. Mesane taşlarının tevlit et
tiği hastalık pek o kadar korku· 
acak bir hastalık olmadığı gibi 
hali hazırda operatörlerin taş • 
!arı çıkarmak için yapmakta ol· 
duklarfı ameliyatlardan asla en
dişeye mahal kalmamıştır. 

Yine bu tarihte Kalkandereli 
Kara Salt Paşa Selanikten bir 
fırka askerle İzınire gelmiş ve 
umuınt takip kumandanlığına 
tayin edilerek Ödemişin dağını, 
taşını askerle doldurmuştu. 
Ramazanın 12 inci Perşembe 

günü akşamıydı. Umum takip 

kumandanı Kara Sait Paşa Öde

miş taraflarında tertibat aladur· 

sun, Erbeylide teravih namazı 

kılınırken cemaata hitaben: 
- Korkmayın. 

Diye bağırıvermişti. 
Çakıcı efe dokuz kızanile bir

likte Erbeyli istasyonuna gel 

miş ve istasyondaki telgraf mu
habere aletlerini tahrip ettirdik 
ten sonra üç kızanı istasyona di

kerek diğer altı kızanla camii 
muhasara altına aldırmıştı. Te -
ravih namazı esnasında camie 
bizzat kendisi girmiş ve ahalye 
korkmamalarını bildirmişti. Fa
kat korkmamak mümkünmü idi? 
Bu şaki adam elbette namaz kıl
mağa veya dua etmeğe gelmiyor 
du. Kimbilir yine kimin canını 
yakacaktı. 

Halkta çıt yoktu. Namaz da 
durmuştu. Sofuluğu kimseye bı· 
rakmıyan Çakıcı Mehmet efe. 
şakaveti uğrunda teravih namazı 
nı durdurmaktan çekinmemişti. 
İntizar uzun sürmedi. Çakıcı 
mehmet cemaat arasında bulu -
nan iki kişiye seslendi: 

- Sarı emmi.. sen gel.. Meh -
met efendi.. sen de gel.. 

Çağırdığı adamlar, Erbeyli eş 
rafından Yörük Sarı Hüseyin a
ğa ile Hacı İbrahim efendinin 
Mehmet efendi idi. İkisi de kalk· 
tılar. Çakıcı eliyle cami kapısını 
işaret ediyordu. İster istemez çik 
tılar. 

(Arkası var) 

fından satılan çorapların tıpkı -
sıdır. 

Polis Müdür muavini: 

- Buraya kadar çok mükem -
mel! dedi. 

- Elde edilen malümata göre 

Hartigan tarafından verilen ad -

rese gittim. Orada Mösyö Custun 

yarım saat evvel sokağa çıkmış 

olduğunu öğrendim. Kendisine 

nüfuz etmiş, ev sahibinin söyle

diğine bakılırsa Mösyö Cust'ta 

telefon edilmesi şimdiye kadar 

vaki şey değilmiş. 

Polis Müdür muavini: 

- Belki bir suç ortağı telefon 

etmiştir, dedi. 

Poirot: 
- Bunun pek az ihtimali var. 

Gayet tuhaf olur ... Meğer kim. 

İsticvapkar nazarlarımızı Po
irot'ya çevirdik, fakat o, başını 

sallamakla iktifa etti. 
Müfettiş. sözüne devam etti: 
- İşgal etmekte olduğu odada 

tam bir araştırma yaptıktan ar-
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Martlintl• Koı;hisarda meıhur ulucami harabel•rinin 
cepheden ııöriiniiıii 

Mardin, 10 (Hususi Muhabiri
mizden) - Mardine niçin bu is
min verildiği hakkında muhtelif 
rivayetler vardır. Arap müver -
rihlerinden Vakidi Fütuhüş -
şanı isimli kitabında şöyle der: 

•Rum memalikinde hükümdar 
Herakliyos zamanında Cari oğ
lu Ersus namında bir sergerde 
türedi. Sergerde halkın şikayeti 
üzerine hudud harici ediliyor. 
Böylelikle Rum memleketlerin
den ayrılan Ersus Mardine geli
yor ve kaleye tahassun için mu
vafık buluyor. Kalede ibadetle 
meşgul Din ismindeki rahiple 
arkadaş oluyor ve bir gece ra
hibi katlederek soranlara ecelile 
öldüğü cevabını veriyor. Bunun 
üzerine rahibin ismi olan Din 
kelimesine Süryanice aziz ma -
nasına gelen mar kelmesi ilave 
edilmek suretile şehir Mardin a
dını aldı.• 

Esbak Mardin müftülerinden 
Abdüsselam, Mardin tarihinde 
(İranlı prens Mardine doktorlar 
dört mevsimin de hükmünü icra 
ettiği bir yerde tebdilihava tav

siye ederler. Mardin de buraya 
gelerek ifakat bulur. Onun üze
rine şehre Mardin adı verilir) 
demektedir. 

Mir"atı İber tarihi sahibi S;ıit 
Paşa Mardinin Kiyanyan devleti 
ıteraslrerlerinqtın Mardinyosun 
ismine izafe edildiğini idda ey -
ler. 

Mardinin ismi hakkındaki r
vayetler daha pek çok ve muh - 1 
teliftir. Ancak, bize göre, en 
doğru ismi Merdin olsa gerektir. 
Merdlerin ini manasına gelen bu 
isim halk arasında bugün de 
kullanılmaktadır. Mardin gibi, 
daha karşıdan kalbi okunan, gıl
lıgışsız, kahraman bir Türk şeh
rine yakışan isim de udbur. 

.. <;abunculuk, bakırcılık Ayın
tabın başlıca sanat işleridir 
Antep evveldenberi mühim bir 

endüstri kurağıdır. Mahalli ih -

tiyacı gideren tesisat ve teşki -

!attan sarfınazar dışarıya külli -
yetli mikdarda ihracat yapan 
san'at şubelerinden kısaca bah
sedelim: 

Bunlar arasında dokumacılık 

başta gelir. Yalnız bu san'at şu
besinde kadın erkek yedi bin in
san çalışır. 1913 de beş bin olan 

tezgiıh sayısı her ne kadar üç bi
nedüşmüşse de elde edilen rantlı· 
man bugün daha fazladır. Alaca, 
aba, havlu, kuşak vesaire olmak 
üzere 1500 tona yakın mamulat 

alınmakta ve ihracattan memle
kete milyonlarca lira girmekte-

tık hiç şüpheye mahal kalmadı. 

Bir mektup kağıdı kutusu bul -
dum. Bu kotuda A. B. C. imzasi-

dir. Kilımcilik de müterakkidir. 
Tezgah sayısı üç yüzü bulmuş 

ve ucuz olan Gaziantep kilimle
rine bütün memlekette rağbet 

artmıştır. Son zamanlarda inki -
şaf eden trokotajcılık bugün yüz 
makineye malik bulunmaktadır. 

Sabunculuk, bakırcılık ve de
bağat da mühim ihracat yapan 
endüstri şuabatındandır. ·Cüm -
huriye! idaresinin bahşettiği mu 
afiyetler dolayısile hemen bü -
tün sanayi şubeleri makineleş -
tirilmektedir. Dört yıl içinde yet 
miş tezgahlı büyük bir mensu -
cat fabrikasiyle ikişer bin iğli 

iki iplik, bir bakır, bir elektrik 
fabrikası, müteaddit un ve sabun 
imalathaneleri kurulmuştur. 

silahı belki de evine getirmiş -
tir. Fakat odasında saklaması -

nın tehlike olacağı için başka 

le yazılan mektuplar için kul - . bir yerde gizlemiştir, diye dü -

!anılmış kağıtların ayni kağıtlar, 

bir mıkdar çorap. Bir de bir mu 

kavva kutu vardı. Buda da sekiz 
tane A. B. C. şimendifer tarife
si bulunuyordu. Bunların hepsi 
de yepyeniydi. 

Polis Müdür muavini: 

- Aşikiır bir delil! diye hay -

kırdı. 

Müfetiş, ilave etti: 

- Başka b:r şey daha keşfe1-

tim. Fakat ancak bu sabah keş· 

fetmiş olduğum için raporuma 

koyamadım. Odasında bıçaktan 

hiç bir e<cr yoklu .. 
Poirot: 

- Bir ciminin silahı üzerinde 
götürmesi için ahmak olması i
cap eder. 

Müfettiş, devam etti. 

- Hulasa, bir deli ile uğraşı
yoruz, değil mi? Her ne hal ise 

şündüm. Derakap sakladığı yeri 

buldum. Silah orada idi. 

- Bıçak mı? 

- Evet .. . Bıçak ..• Pıhtılaşmış 

kanla mülemma bir halde .. 

Polis Müdür muavini: 
- Çok iyi bir iş gördünüz, 

Crome, dedi. Yalnız bir cihet ek

sik .. 

-O da ne? 

- Katilin kendısi. 

- Onu elde edeceğiz. Emin o-

lunuz .. 

- Siz ne dersiniz, Mösyö Po -

irot? 

P»irot, dalmış olduğ uhaya -

!attan uyanarak sıçradı: 

- Affedersiniz .. ne diyordu -

nuz? 
- A. B. C. in ele geçirilmesi

nin bir zaman meselesi oldutu-
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IZMIT HABERLERi 
* İzmit'de deniz bayramı eğ

lenceleri güzel olmuştur. Liman 
reisi Nurettinin gayreti netice -
sinde gündüzkü merasime bütün 
denizciler iştirak etmiş; Atatürk 
anıtı önünde heyecanlı tezahü -
rat yapılmıştır. 
* İzmitte yeni bir liman dai

resi de inşa edilmiştir. Yeni li -
man dairesi İzmtin güzel bina
larından biridir. * İzmitte Parti Vilayet idare 
azasından Abidin Ural, Parti 
reis vekili vazifesine seçilmiş • 
tir. İzmit için, genç, kültürlü ve 
faal bir parti başkanının tayini 
mevzuu bahsolmaktadır. 

Fotoğraf tahlilleri 
-49-

Suphi Özel 

49: Taksimde 
Suphi Özal (Mü 
tevazi ve inatçı 
tiplerden) Ek -
seriya çekingen 
dir. Bu çekin -
genliği daha zi
yade tevazuun -
dan ileri gelir. 
Hafızası kuv -
vetlidir. Uzağı 

görüş kabiliyeti 
vardır. En bariz 

hususiyetlerinden biri, inatçı o -
luşudur. Düşündüklerini söyle -
mez. Dostlarına itimadı yoktur. 

-50-

50: Sultanahmette Bayan A. 
K. S. (Fotoğrafının neşrini is -
tememiştir) Hırçın ve kıskanç 
tiplerden • Dostlarına da kendi
ne de itimadı yoktur. Keskin bir 
zekası vardır. Her şeyden te -
vehhüm eder; müvesvistir. İyi -
liği sever. Musikiye istidadı var
dır. Bazan inzivadan, bazan ka -

nu ümit ediyoruz. Siz, bu fikir
de değil misiniz? 

- Orası öyle .. bunda şüpheye 

mahal yok .. 
Poirot, o kadar dalgın görünü

yordu ki etrafındakiler kendisi -

ne merakla bakıyorlardı . 

- Mösyö Poirot, sizi endişeye 

düşüren bir cihet mi var? 

- Evet.. cinayetin niçin işlen

diğini, amilini araştırıyorum. 

Pols Müdür muavini: 

- Peki amma azizim, karşı -

mızda bir deli var .. 

Crome: 

- Mösyö Poirot'nun noktai 

nazarını anlıyorum. Kendisi kat

iyyen yanılmıyor. Katil, sabit 

bir fikrin tesiri altında hareket 
ediyoı. Zannedersem ıtisaf mani
si ile karışık müfrit bir cinnet 
vak'ası karşısında bulunuyoruz. 

Bu adam, Mösyö Poirot'yu 
bilhassa kendisini takibe memur 
edilmiş bir polis hafiyesi sanı-
yor ••• 

- Soldan sağa -

1 - Gedikli müşteri - Meşhur 
bir Türk kahramanı. 

2 - Kusurlu - Bir renk. 

3 - Bir hayvan - Yer • Su. 

4 - Yazın çok kullanılır - Vü
cudümüzde deveran eder
Bakmaktaa emir. 

5 - Yapmak - Sığır yavrusu. 
6 - Bir çalgı - Kalmaktan e-

mir. 

7 - Çevik - Durup dinlenmek. 

8 - Rütubet - Tanrı - Yarım. 

11 - Eser - Ateş olan yerde çı-
kar - Şart edatı. 

10 - Bardağın küçüğü 
taşıyan. 

11 - Adaleli - Açık. 

- Yuk 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Sinirli - Bir Rum kadın 
ismi. 

2 - Karadenôzde evvelce Os
manlılara ait olan ve şim
di Sovyetlere ait bulunan 
bir yer - Eski edebiyatta 
zıd şeyleri bir araya getir· 
mek san'ati. 

3 - Eski bir Türk silahı ve 
Sporu - Zulmeden - Zarf 
eda,tı. 

4 - İstiğna - İsmi mekan eda-
tı - Delmekten emir. 

5 - Aşağı taraf - Psikolojik. 
6 - Mata - Yakıeı bir rüzgar. 
'l - Dini merasim - Bir erkek 

ismi. 

8 - Vücut - Binaların en üs -=.. 
tü - Beygirlerin ayağına 

çakılır. 

9 - Amel - Havada uçar - Ne
fiy edatı. 

10 - Körfezin büyüğü - Dil. 
11 - Alaka - Pratik. 

labalıktan hoşlanır. İddia ede -
bilirim ki, sinirler tedaviye 
muhtaçtır. 

Polis Müdürü: 

- Bu da yeni usul Bia.irn za -

manımızda bir adam deli miydi, 

ona deli derdik, anun cinnetini 

hafif göstermek için bir takım 

ilm' tabirlere müracaat etmez -

dik. Şimdi ise ihtimal sayılı bir 

doktor bize A. B. C. i bir sıhhat 

yurduna koy ;r.amız! ta·.»iye ede

cek, kırk gün conra da bütün 

hürriyet ve sa!3hiyctlerine sahip 

bir vatandaş gibi onu tahliye e -

decektir. 

Poirot cevap olarak, gülüm -

semekle iktifa etti. 

Celse, tatil edildi. 

Polis Müdür muavini: 

- Crome, dediğiniz gibi bu "' 

damın tevkifi bir gün meselesi

dir. Mütaleasında bulundu. Va: 

- Acaba bu adam nereye giz-

lenmiştir? .. 

Sözlerini ilave etti. 

(Arkası var 
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İKDAM 

NiMET ABLA 

• 
gene 4 bUyük ikramiye vererek 

rekorların rekorunu ktrdı 

• Bu keşidede 

14 - Temmuz 1934 

dahi 

50,000 lira 
15,000 lira 

Nimet ablanın uğurlu elile verdiği 28358 numaralı biletle 
Zonguldak maden ameleıinden bay Sermete 

Gene Nimet ablanın uğurlu elile verdiği 35357 numaralı 

biletle Aksaray Horhor caddesinde bayan Liltfiyeye 

,000 lira 
2 nci 10,000 lira 

Gene Nimet ablanın uğurlu ellie verdiği 19996 No. lu biletle 
Beykoz deri fabrikasında kireççilik ustası 394 No. bay Hakkıya 
Geue Nimet ablanın uğurlu elile verdiği 4768 numaralı bilet· 

le ıabık Edirne Belediye Reisi bay E kreme 

KAZANDIRDI ve PARALARI TAMAMEN VERDi 
... Adrese dı"kkat .. lstanbul Eminönü tramvay caddesi No. 29 • 31 NiMET Gl"ŞESI' h"b' N"IMET ABLA 
r Batka yerde hiç bir tubasi yoktur. Tel : 22082 Sa 1 I 

Genç .. ve taze görünmek 
isterseniz• 

PUDRANIZA BiR ' KAŞIK. 

KREMA 
KÖPÜGÜ 

Cil· 

bazan 
kuru· 
muş ve 
buruşmuş 
lıir hal keıı· 
beder. Çiln· 
kil, pudranız 
cildia tabii 
yağlı ifrazabnı 
maa eder. Yeni 
bir giizellik ted· 
biri sayesinde bu 
halden kurtulacak 
sınız. Kullandığınız 

· pudra kutunuza bir 
kahve kaşığı miktarın• 

da • krem lr.öpilğü • 
il.ive ediniz ve karıştırı• 
nız. Bu aayede pudranın 

cildin tazeliğini maı etme• 
sine mani olur ve yumuşak· 
lığı muhafaza ve idame eder. 
Halihazırda gayet ince ve ıon 
derece nefis ve ıizin için tam 
matlub nisbette •krem lr.öpil· 
ğü• lı:arışbrılmış pudradan te• 
darik edebilirainiz. O da; Yeni 
Tokalon pudraııdır. Tokalon 
Pudrası terkibindeki krema 
köpüğil sayesinde oaatlerce 
ıabit kalır, ne rOzgir ve yağ• 
mordan, ne de terden kat'iy• 
yen müteesıir olmaz, tende 
t~min ettiği • Mat • tazelik ve 
ıevimliliğinizi bozmaz, Toka· 
lon pudra11nı tecrübe ediniz ve 
bir kaç giin zarhnda teninizde 
temin edeceği glzelliği &'Öri• 
aOz. 

Beyoğlu 3 üncü 
hakimliğinden: 

Galatada Karaköyde Mürefte 
Emniyet oteli müsteciri müte -
kail kaymakam Yusuf Ziya aley 
hine Norberto Şor, Vahram Ge

sar ve ortakları tarafından ya -
pılan 99 lira alacak davasının 

duruşması sonunda 99 liranın 

11/2/939 dan itibaren % 12 faiz, 
781 kurtl§ masarifi muhakeme 

ve % 10 avukatlık ücretile tah· 

sile dair 23/6/939 tarihli hük -

mün müddeialeyhin ikametgahı

nın meçhuliyetine binaen ilanen 
tebliğine karar verilmiş oldu 

ğundan müddeti kanuniyesi zar 
fında temyiz edilebileceğine dair 

hükmün hulasası makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(19217) 

.... ... ... .. ... . 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Bq 

Muharriri : -Ali Naci KARACAN. 

Basıldılıı Yer: Son Telgraf B:wmevl 

···"""' . ,,, .... ·-·'"'·· 
Klara penceren.o un"" ~··-

• • cJr 1 m, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Kuduz Tedavi Müessesesi Muhammen Mu. temi Eksiltme-
Fi. nat nin günü 

Sade yağı azı 300 çoğu 400 98 e9Ao 21/7 /939 cuma 
saat 15.30 

Tereyağı azı 4000 çoğu 5700 115 491,63 21/7 /939 cuma 
saat 15,45 

Kapalı zarfla yapılan eksiltmede Kuduz Tedavi Müessesesinin sa. 
deyağına ve Akliye hastanesi, Sanatoryom ve Tıp Talebe Yurdu te
reyağlarına istekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdür
lüğü binasında kurulu komisyonda yukarıda yazılı gün ve saatler
de yapılacaktır. 

2 - Miktar, muhammen fiyat, muvakkat teminat yukarıda ya
zılıdır. 

3 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 
4 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin
den bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. •4880> 

İstanbul Telefon Abonelerine 
1939 telefon rehberi tabettirilmek üzere olduğundan halen elde 

bulunan rehberde büyük harflerle meslek sırasında, küçük ilanı bu
lunan abonelerimiz 20/7 /939 tarihine kadar yeni rehberde devam 

edip etmiyeceklerini bildirmedikleri. takdirde buna ait kararname 
mucibince ilanları yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi 
mucibince ücretleri tahsil edilecektir. 

Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehberde ismini büyük harf -
!erle yazdırmak ve reklam yapmak arzusunda bulunan aboneleri -

mizin 20/7 /939 tarihine kadar Müdiriyet abonman amir Eğine mü-
racaatları rica olunur. .~. DİREKTÖRLÜK 

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

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

Yicaret mektebi mezunları tercih olunur. c5013. 

İstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: 

İstanbulda Aksarayda Haseki 
Selçuk cami arkasında Mirifilem 
sokağında 6 No. lu evde İran 
devleti tebaasından Esfahani 
Hacı Mirza Fetali bin Sadık ve
resesinden İzmitte kağıt fahri -
kasında memur iken halen ika
metgahı meçhui bulunan oğlu 
Hüseyin Özarınç'a: 
Hacı Mehmet Hüseyin Ruhiye 

borçlu babaruz Mirza Fetalinin 
- vefatı hasebile verese hakkında 
yapılan icrai takipte mahcuz 
gayri menkulün dairemizce gı

yabınızda vazıyet ve takdiri .loy 
met muamelesi yapılarak 14/3/ 
939 tarihinde gayri menkulün ta
mamına 40260 lira .loymet takdir 
edilmiş ve tanzim edilen 103 ih
bar varakası yukarıdaki adresi
nize gönderilmiş ise de işbu yeri 
terketmeniz hasebile tebliğ edi
lememiş ve icra hakimliğinden 
muhtıranın ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olmakla icra ve if
las kanununun (103) üncü mad
desine tevfikan takdir edilen 
kıymet ve tutulan zabıt varaka· 
sına karşı bir diyeceğiniz varsa 
işbu ilanın neşri tarihinden iti
baren yirmi gün zarfında itira
zınızı bildirmeniz 1ebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan o-
lunur. (19215) 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

İÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
TESİS TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HER NEVİ B MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

' E 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrıne amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

pı '"' • •u T ır- -- - -

BUGON 
KUMBAOASINA 
PAll~ATAN 
KOCUK EL 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç ber giin 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2 S hlraraya 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARİCİ 

Senelik uoo K.r. 2300 Kr. 

1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
1 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Blrlncl Sahife 
İkinci Sahife 
Üçüncü Salılfe 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı sahifeler 
'1 • 8 inci Sahifeler 

400 ku.ruf 
Z50 kurut 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
10 kuruf 

Gazeleml:ılde neşrtt.iıile· 
cek bilcümle ticari llanlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kalı -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektıf şirketinden alınır. 

YAQIN 
CEK DEFTElllNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIJl 

TÔRK(YE 
l~Ş 

BANKASI 

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

lira teminat 
Lira Kr. 

20000 Telsiz per:forebandı 7800 585 

20000 Telsiz ondülatör bandl 5600 420 

2500 Si.mens perfore bandı 3500 262 50 
2500 Teleem perf.ore bandı 3500 262 50 

saati sureti icrası 

15 Kapalı zarf 

16 Kapalı zarf 

16,ö Açık eksiltme 

17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band münakasaları 

ayrı, ayrı yapılmak üzere satın alınacaktır. 

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

karda yazılı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bina
sındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zar!a iştirak edecek talipler, muvakkat teminat 

makbuzunu veya banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mek

tı?bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir 

saat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbı:zu 

veya banka mektubile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün ve saat
te komisyona müracatlan. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanhulda Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şullıesi müdürlüklerinden 
parasız veri-lir. (2334) (4~55) 

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

nünden 25/7/939 gününe k.ıdar 25 gün müddetle kapah zarf usuli• 

le eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İhale 25/7/939 tar:ninde salı günii saat 14 de Konya Cüm

hur;yet Müddeiumum·liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerirıi o gün saat (13) den evvel komiı:

yon riyasetine vermiş bulı;r,acaklardır. 
4 - Ekmek ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be

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

altı yüz e!ll beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerinı teklif. 

namele;-ıle birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 
5 _ ( 4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin kilosu şim

dilik narh ile (9.5) dokuz bııçuk kuruştur. 
6 _ iıan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir 

7 - Fııe:la izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya c<-

ııa evi direktörlüğüne müra-~aatları i!An olunur, (4950) 


