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İngiltere Biitün ---ava Ve Deniz· Kuvvetlerin 
Ağustostan itib#aren ·seferber Hale Koyuyo 
l.Jayat lr ot~literlerin Adalardaki tahşidatı l • ... 1 Günün mühim meselesi 1 1 s o v y e ,-
rı ı Atatürkün 
Pahalılığı 12Adada lOObin 1 1 • · Moskova müzakeresi J 

- 3 - va ide ermm neticelenecek mi? a p o n 
makbere leri E vvelti "Tecavüz,, kelimesi- muharebe S 

o 

Hayat pahalılığını 
arttıran amilJerden 
başlıcası maliyet 
fiatlerimizin yük
sekliğidir. .. o ti 

Yazan : A. N. Karacan 

Memleketimizdeki hayat pa • 
ba1ılığı.ıun kök sebeplerinden bi
ri ve belki de en mühimmi mali· 

asker· toplandı 
Bütün dünya bir harp tehlikesi 
~lduğu kanaatile hazırlanı.qor 

yet fiatlerimlzin yüksekıtğidlr. 

Her nevi gümrük himayelerine, 
ıenelerdenbMi sanayii teşvik için 
verilen muafiyetlere rağmen is
tihsal ettiğimiz eşyanın maliyet 
fiatini normal hadde indirmek ·11. 

Bu resim ltadosta~ bir manzaradır. Resmi kayıtlara göre burada 
yalmz 50.000 İtalyan askeri vardır. Fakat son tahşidat bu miktar
ları hiç şüphe yok ki pek geride bıraık.mıştır. On İki Adanın me11ke
zini teşki'l ecren ve şarki Akdenizde en mühim üssü bahrilerden bi-

rini teşkil eden bu adada bu kadar tahşidat niçin, kime karşı? 

Paris, 14 (A.A.) - •Jour- retle, :zorlu ve tehlikeli olacağı 
Echo de Paris» gazetesi, Londra sanılan ağustos ve eyJUI aylan, 
muhabirinden aldığı aşağıdaki İngil_tereyi gafil atlıyamıyacak-
habeıi neşrediyor: tır. Ingiliz anavatan filosunun 

Bugün Londrada elde edilen daha ağustosun ilk günlerinde 
malumata göre, İngiliz kabinesi, taın seferber edilmiş bir lıale ge-
ağustos ayından itibaren hava leceği keyfiyeti, muhakkak ki 
kuvvetlerini ve deniz filosunu fazla düşünmeden yeni bir Mü-
hakiki hali harp vaziyetine sok- nih yapılacağını söyliyenlere ve 
mayı kararlaştırmıştll'· Bu su • (Arkası 3 iincü sayfada) 

Mareşal teftişini biti
rip Ankaraya döndü 

kabil olmamıştır .. Maliyet ffatini 
nomıal hadde indiremeyince, 
binnetice, memleketimizde yap
tığımız bütün· iktisadi faaliyet
lerden almak istediğimiz semere 
istihsal olunamamıştır. Halbuki 
ıerek ziraat sahasında, gerek sa
nayi sahasında bütün iktasadi 
h at'eketlerlmizi :rasyonellcştir • 
m ekten gaye ne idi? EvvelA ha
dce muhtaç olmamak, kendi 
l endf.mb:e kAfi buJunınak ve bu 
aayede dışarının bize mal sat • 
malda ettiği kin mJlli bir tasar· 
l'Uf olarak kendimize saklamak! 
Aradaki fark pahalılık farkı idi 
ld halk:m kesesinden gitmekte 
idi ve Türkiyeyi muhtaç olduğu 
slrai • sınai cihazlarla techtz 
edince hem barice satışımızın ar 
tacağı, hem ithalatımızın eksile· 
ıek paramızın içeride kalacağı 
Jıesap ve timit olunmakta idi. Zi
:rai • ımai kalkınmamızla bu sa
laada birçok hayırlı neticeler at
dağmuz muhakkak olmakla be • 
raber, devletçe tutulan himaye 
yolunun, Tical'et Vekilimizin 
ıon beyanatında dediği gibi ha
yırkar, hazırlayıcı, yetiştirici bir 
çerçeve içinde kalmakla iktifa 
etmiyerek milli maksadı apna
ıı ve hatta aykın cepheler alma 
ıı esas gayeden uzaklaşmamıza 
sebebiyet verdi. Fih aiti harice 
satışlarımızda bir çok malları - =-:ı:::~ :: :==-==--- ::: ==~~ ::: ": ~=~==:::==c: 
mızm, senelerdlnbcri takip edi
len iktisadi politikamıza rağ • 
men rakip memleketlerin dün
ya piyasasına göre ayar edilmiş 
fiatlerine maledemediğimiz an
laşıldı. 

:::::==::::.:::~~-

Mareşal halk tarafından f ev-

Diğer taraftan dahilde imal 
ettiğimiz maUarı da yine rakip 
memleketlerin imal fiatlel'ile 
hatta ayni pahaya çıkaramadı -
ğnnız da hayretle miişahede o
lunmağa başladı. Yani ne dışarı
ya. harici piyasaya sattığımız 

malın maliyet fiati lehimizedir, 
. ne içeriye, kendi dahili piyasa -

mıza sürdiiğümüz mamulatımı

zın maliyet fiati lehimizedir ve 
bfüi.in faaliyetimize \ 'C tedbirleri 
mi1e rağmen her e,kısinde de 
nwJiyet fiati normal seviyeye in 
diTil memiştir. Bunun içindir ki 
Ticaret Vekilimizin mecliste 
güzel bir tablosunu çizdiği ha • 
rici ticaret vaziyetimiz rakip 
memleketlere nazaran geri kal
nnş ve binnetice gelirimiz iste-

( ATkası 3 üncü sayfada) 

A. N. Karacan 

kalade te_zahür.atla uğurlandı 
--- ; ----

Aydın. 14 (A.A.) Genel 
Kurmay Başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak, dün öğleden son
ra askeri garnizonları teftiş e -

derek saat 20 de refakatlerinde 
Orgeneral İzzettin Çalışlar ol -
duğu halde hususi bir trenle An 

karaya müteveccihen hareket et 
mi~lerdir. Başta Aydın ve Muğla 
valileri olmak üzere bütün hü-
kumet erkan ve memurları, par

ti ve halkevleri idare he~retl~ri, 
vilayet ve belediye meclisi aza
larıy le istasyon ve civarını dol -

duran binlerce halk, büyük as -
kerin teşyiinde hazır bulunmuş

lar ve askeri bir mü.freze selam 
resmini ifa etmiştrr. 

İs'.asyonda toplanan halle, tre
nin hareketi sı,rasında, Genel 
Kurma/ Başkanımızı içten gelen 
sürekli alkışlarla teşyi etmiştir. • Ma.teşal ÇAKMAK 

GUzel bir abide 
şeklini aldı nin manası teshil ediliyor 

İzmir, 14 (A.A.) - Atatür
kün validelerinin Soğukku -
yudaki makbe:releri güzel bir 
lbide şeklini almıştır. Bele -
diyece vücude getirilen geniş 
bir parkın içinde kalan kab
.rin üzerine on tonluk bir gra- ı 
nit yerleştirilmiştir. Buraya 
•Ebedi Şef Atatürkün anne-

Moskova, 14 (A.A.) - Tass a
jansı bildiriyor: 

si Bayan Zübeyde burada ya
tıyor» ibaresi bakkedilecek • ' 
tir. 

Makberenin etrafındaki 

park tamamen ağaçlandırı • 
lacak ve içinde bir de çocuk 
bahçesi vücude getil'ilecektir. ' 

.. S!-5--- -
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Milli ş ef in 
doğduklan ev 
İzmir, 14 (A.A.) - Mim Şef 

İnönü'nün doğdukları evin mü
ze haline getirilmesi için çalış -
malara devam edliyor. Evin aslı 
bozulmamak şartiy le esaslı su -
rette tamir edilmesi için bina as 

~ kıya alınmıştır. Tamirat binnetice 
müzenin hazırlanmasına başlana 

caktır. 

• 
inhisarlar 

Günün en mühim siyasi merkezi Moskovadır. Beynelmi•lel buhranın 
açılıp kapanması Moskovada İngiliz - Fransız - j3ovyet devlet adam
ları arasında yapılan müzakereye mualılak bulunmaktadır. Yine 
herkesin _sorduğu bir sual: Bu müzakereler .nasıl neticelenecek? 

Müsbet mi? Menfi mi? 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Mogol - Sovyet kuvvetleri Ge
nel Kurmayı, 6 ila 12 Temmuz a
rasın-da Kalkın - Göl nehrinin 
şarkında Nonom Han - Burd Q .. 
ba mıntakasında Japon - Man
çu ve Mogol - Sovyet kıt' alan ~ · 
rasında mütekatı biı' şekilde 

vukua gelen çarp~:şmalar hakkın 

da aşağıdaki izah :ıtı vermekte -
drr: 

8 Temmuzdan 12 Temmuza 
kadar, Kalkın - Göl . ıırinin 

şarkında, göğüs göğüse muhare
beler olmuştur. Hava kuvvetleri
n in de yardımı ile Mogol - Sov
yet kıt'aları, şiddetli bir mukabil 
taarruz yaparak Japon - Mançu 
askerlerinin bütiin hücumlarını 

muvaffakiyetle püskürtmüşler

dir. Mogol - Sovyet kıt'aları, Kal 
kın - Göl'ün şarkındaki arazide 
kuvvetli surette tutunma'ktadır. 

6 ila 12 Temmuz çarpışmala -
rmda Japon - Mançu kuvvetle -
rinin zayiatı, iki bin kadar, 254 

. 'i'Arkası 3 ilncii. sayfada) 

vekilinin Ev kiraları pahalıdır JI 
tetkikleri inşaat kredilerini ucuzlatmak, yapı ~~~~~ 

Şehrimize gelen veki- kooperatif 1 eri yapmak lôzımdır Garip bir emir ! 

Jin muharrir im i z e -------------

Gü:: ~eaİn~i:r~a: Vekili inşaat malzemesi de pahalrdır ! 
Bir arkadaşım dün vapurda 

bana şu garip vak'a~·ı anlattı: 

Raif Karadeniz dün sabah An -
karadan şehrimize gelmiştir. Ve 
kil doğru İnhisarlar Umum Mü
dürlüğüne giderek tetkiklerine 
başlamıştır. Öğ~eden sonra Ve -
kilin reisliğinde idarenin bütün 
şube müdürleri toplanmış ve iş
leri etrafında Raif Karadenize i
zahat vermişlerdir. 

Vekil dairenin bütün büro ve 
şubelerini gezmiş ve memurlar
la tanışarak hepsile ayrı ayrı gö
rüşmüştür. Raif Karadeniz şeb· 
rimizde kaldığı müddet içinde 

(Arko.sı 3 ündi sayfada) 

!!! Pllt;!ll-SJS"' 
ncı sahifede 

PERİDE 

• CELAL'in 

Ankara Röportajları . 
"iiiiiiiiiiiiRiiiiii•-iilii7iliil'_._..iiiiiiiniiiiiiiA~~· 

Dünkü yazımızda, hayat pa -
halılığının muhtelif şekillerin • 
den umumi olarak bahsetmiştik. 

Ev kiraları, elektrik ve havaga
zi tarifeleri, nakıl vasıtaları, gi
yecek ve yiyec~k eşyası... Bü
tün bunları pahalı olarak teda -
rik ediyoruz. 

Hayat pahalılığına nihayet ver 
mek, hayatı ucuzlaştırmak la • 
zıındır. Dün, mesken meselesin
den bahsederken. ev kiralarının 
neden yüksek olduğunu anlatmış 
tık. Bugünkü yazımızda da ev ki 

Şehirde kız ka
çırma vakası 

Genç kızı otomobille 
kaçırmak istiyenler 

yakalandı 

Evvelki gece yarısı Horhorda 
bir. luz kaçırma vak'ası olmuş, 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

ralannı ucuzlaştırmak için ne -
lere ihtiyaç olduğunu yazaca -
ğız. 

(Arkası 6 ıncı sayfada) 

- Evimde oturu;\·ordum. Kapı 
çahndı. Baktım: Bir polis! Bir 

polis ve elinde bir kağıt! Uzat

tı, baktım: Kadıköy belediyesi • 

nin bir tamimi. Okudum, bir da-

(ATka.~ 3 itntü sayf<tda) 

Bay ve Bayan kelimeleri 
Bay ''e Bayan, bey ve hanını kelimelerinin yerni alamadı. Yal

nız tıamvay biletçisi ile Kapahçnrşı csnahnın ağzında biraz ciddi 
mahiyet alıyor; yoksa bir alay ve istihfaf sıfatından ileri geçeıni
yor. Birçokları da hala bay ve bayanın kadın ve erkek keJiıneleri 
yerine kullanılacağını sanıyorlar. Kadın berberi, erkek berberi di
yecek yC!rde bayan berberi, bay berberi diyorlar. Bir misalini de 
dün Şirketi Hayriyenin ilanında gördük: «Bay \'e bayanlardan mü 

rekkep ince saz ... > 

Bay ve bayan kelimelerinin, İ&imlerin evvıcJinde. hele ''İrgiilAe 
ayrılan birden fazla isimler :zikredilirken oturmal' a mecbur olduk
ları yerin sıkıntısını bir tarafa bll'akahm; bari, tam yerlerini alması· 
m temin edelim. Bey, bay; hanım da bayan oldu; fakat erkek \'İne 

' erkek, kadın yine kadındır. 



SAYFA! 

.M.eseleler 

Bulgaristanın vaziyeti 
- =====,.,..,.-=='<'===~ ~ == 

Koseivanofun seyahati ve Bulgaristanın Ekmek 
totaliterlere ve komşularına karşı vaziyeti rı da 

mayala
bozuk 

' -~ = -- -==================="' 
1 Bulgar Başvekili Köseivano

fun son Berlin seyahati miiııa
oehetile Bulgaristanın konışu • 
larma ve Almanya ile İtalyaya 
karşı olan vaziyetini mukayese 
eden Sofya gazetelerinde şaya· 
• ._.. ; ' a tın ılM tıdi -
yoruz. Bunların bir kısmmı hu
lasa edip karileriınize bildil'lne
ği faideli bulduk.] 

Vaziyette değişmiş ~ir 
şey yoktur 

<Mir. gazetesi cKösei vanof'un 
seyahati• başlıklı yazısında cbu 
seyahatin manasını, biz, bu en
dişeli zamanlarda Bulgaristanın 
vaziyetini hariçte yabancı dev -
let ricaline bilavasıta anlatmak 
ve salfilıiyettar kimselerle gö -
rüşmekle ifade edebiliriz• dedik 
ten soma Bulgaristanın bugünkü 
bitaraflığı ve istekleri hasebiyle 
komşuları arasında şüpheler u
yandırdığını ve halbuki bunla -
rın yersiz olduğunu ve hakikate 
tevafuk etmediklerini, bazı ya
bancı gazetelerde müstakbel bir 

. harp vukuunda Bulgaristanın 

işgal edeceği mevkiin daha şim
diden llespit ve tayin edilmiş bu
lunduğuna dar musırrane haber
ler intişar eylediğini ve bunla -
rın Bulgar umumi efka -
rında karışıklık hasıl et -
mek kasdiyle yapıldığını, 

bazı hükumetlerin de bu en
trikalara kapıldıklarını anlat -
makta ve bütün bu karışık ve 
karıştırıcı isnadları bertaraf et
mek ve vaziyeti, hakiıkl veçhe -
siy le, olduğu gibi anlatmak mec 
buriyetinde kalan hükftmetin 
böyle bir seyahat tertip ettiğin
den dolayı isabetli bir harekette 
bulunduğunu kaydebmektedir. 

Gazeteye göre Bulgar istekle
rinde barışç>lığı ihlal edecek 
gayri mantıki hiçbir cihet y.ok -
tur ve harpten sonra gelip gi
den bütün hükCımetler bunları 

bila tereddüt tekrarlayıp dur -
muştur. Bul,garistan her türlü 
sergüzeşUerden sakınmakta ve 
barışçılıktan kat'i surette ay -
rılmamağa azmetmiş bulunmak 
tadır. Faris muahedelerinin ta -
dili mevzuu bahsolduğu ve bir 
çok tadiller yapıldığı bu zaman
larda kendisine reva görü1en 
haksızlıklara karşı sesini yük • 
seltmiş ve fakat bunu komşula
riyle anlaşmak suretile tahak -
kuk ettirmek siyasetini terc:h 
eylemiştir. Kösevanof'un seyd -
hati. Bulgar:stanın bu harici si
yasetini bütün açıklığiyle tas -
rih etmek gayesine matuftur. 
Berlin seyahati hiç kimseyi hay
rete düşürmemelidir. Politk 
menfaatler hasebiyle Bulgaris
tanın cBu büyük kuvvetle• dos
tane münasebetler tesis etmesi 
lazımdır. Fakat, bundan maada 
Bulgaristanla Almanya arasın -
da mütekabil iktisadi rabıtalar 
ve menfaatler mevcuttur. Bu • 
nunla beraber bu seyahat ayni 
zamanda bir protokol icabıdır 

ve Alman Hariciye nazırı Fon 
Nöyratın Bulgaristanı ziyaretine 
bir karşılıktır. 

Gospodin Köselvanof'un Ber
lini veya başka memleket -
!eri ziyareti, Bulgaristanı şu ve
ya bu muazzam cepheye bağ -
Iamak gayesine matuf olmadığı 
g bi bugünkü vaziyette Bulga -
ristandan böyle bir şey istene -
ceğ;ne de ihtimal verilemez. Bu 
seyahatin biric:k gayesi, Bulga
ristanın bugünkü vaziyetini !o
yal ve samimi bir surette izah 
etmek ve takip ettiği sulhperver 
seyahate herkesi inandırmaktır. 

'' Her seyahatten mutlaka 
.<ali netice beklenmemelidir,, 

Diğer taraftan •SLovo da Gos 
pod .n Profesör Stayno!, bugün 
dıplomatik seyahatler yapılmak 
sı,zın harici siyasetin tedvir edi
lemiyeceğini anlattıktan sonra 
bu seyahatierden müsbet netice
ler elde etmek için salahiyettar 
kimselerin takip ettikleri siya
sette samimt ve dürüst olmaları 

ve bu siyaseti bütün bir sarahat 
ve vuzuhla ileri sl1rmeleri lazım 
geleceğ;ni tebarüz ettirmekte 
ve sözü Yugoslav kral naibi 
prens Paul'ü.n son zamanlarda 
yaptığı ziyaretlere intikal etti
rettk: •Herkes Paul'ün Berlin
de yeni bir muahede aktettiğini 
ve Yugoslavyayı mihvere bağ
ladığını zaınnetmişti. Halbuki ha 
kikat bu mer0kıezde değildi ve 
böyle b'.r şey olmadı. Buna mu
kabil Arnavutluğun işgaliyle 

Yugoslavyada vücude gelen en
dişe, bu ziyaretten sonra, tama
men bertaraf edilmiş oldu. Bu 
ziyarette iki memleket arasın -
da iktısadi görüşmeler de ya -
pılmış; ayni zamanda Almanya
Yugos1avya hududunun her tür
lü tecavüzden masun kalacağı 

Alman devlet ricali tarafından 

temin edilmişti> demektedir. 
Muharrire göre bir devletin 

takip ettiği siyaseti, yaptığı se
yahatlerden istidlal etmek doğ
ru olamaz. Çünkü; bağlanmak is 
tiyen bir devlet, bu kabil seya,. 
hatleri yapıµamakla da şu veya 
buraya bağlanabilir. Nitekim, 
Türkiye hükıimeti, Hariciye Ve 
kilini Londraya göndermeğe lü
zum hissetmeden İngiltereye 
bağlanmış bulunmaktadır. Bi -
naenaleyh bir devletin hadci si
yasetini o devletin kendi men -
faatlerini koruması için hasıl o-

' lan imkanlara ve başka memle
ketlerle kendi arasında mevcut 
rabıtalara, münasebetlere ve is
teklere göre tayin etmek ve di
ğer devletlerin kendisine olan 
durumlarını, arzu ve temayül -
lerini tetkik eylemek lazımdır. 

Bu karşılıklı vaziyetler iyice 
tesbit edilmedikçe ve bu husus
ta tam bir sarahat hasıl olmadık
ça diplomatik seyahatlerden 
kati' kararlar beklenemez. Bila
kis bu seyahatleri tevali ettir -
mek icap eder. 

Esnafın muayenesi 
Esnafların senelik sıhhi mua -

yenelerini yaptırarak muayene 
cüzdanlarını alabilmeleri için ve 
rilen mühlet bittiğinden beledi
ye muayene olmıyan esnafları 

sıkı surette takip etmeğe başla
mıştır .. Bu takip o kadar şiddetli 
yapılmaktadır ki her gün sıhhi 

muayenesini yaptırmamış ve mu 
ayene cüzdanı almamış 200 - 300 
esnaf yakalanmaktadır. 

Bunlardan hem ceza alınmak
ta ve hem de tekrar muayeneye 
sevkedilerek muayene cüzdanı 
verilmektedir. 

Bu suretle bu yıl muayene o
lan esnafların mikdarı 30 bini 
bu'lmuştur. Şimdiye kadar hiç 
bir sene bu kadar esnafı mua : 
yene ettirmek kabil olmamıştı. 
En fazla mikdar 20 bini geçme -
mişti. Belediye muayenesiz es -
naf hakkındaki takibatına devam 

edecektir. 

Sislid~ ki ahırlar ' . 
Şişlideki polis, hayvan ahırla

rı kaldırılacak, Şişli meydanı ge 
nişletilecektir. Belediye ahırla

rın Hürriyeti Ebediye tepesine 
kaldırılmasını muvafık bulmuş-

tur. 1 ff 

• TAKVİM. 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel 

27 
7 inci AY 

Temmuz 
2 

HIZ!R 71 

SENE: 1939 

Vasati 

Güneş 

4 41 
Öğle 

12 20 
ikindi 

16 19 
Akşam 

19 40 
Ya tst 
21 37 
İmsak 
2 28 

Temmuz 

15 
Cumartesi 

Ezani 

Güneş 
9 01 
Uğl~ 

4 39 
lklndi 
8 39 
Akşam 

12 00 
Yateı 

1 58 
imsak 
6 48 

----
Ek m ek fabrikasile 
beraber bir de maya 
fabrikası kurulacak 

Belediye fırınlardaki mayaları 
tahlil ettirmiş, hiç birinin •sıhhi 
olmadığı meydana çıkmıştır. Ek 
mek fabrikası ile beraber bir de 
maya fabrikasının açılması ka -
rarlaşmıştır. 

Fırıncılar, aralarında birlik 
yapmış, uzak semtlerdeki küçük 
fırınları kapamağa başlamışlar -
dır. Böylece ileride belediye ek 
mek fabrikası açmak üzere te -
şebbüse geçtiği esnada fırıncı • 
!arın elinde büyük fırınlar bu -
lunacak, bunların fabrika haline 
sokulması kolay olacaktır .. 

Fırıncıların küçük fırıııları ka 
pamağa başlamaları endişe u -
yandırmıştır. Uzak semtlerdeki 
halk ekmeği almak için büyük 
fırınlara gitmek için vaktini kay 
bedecektir. 

Fırıncılar tablakarlara tenzi -
!atlı ekmek vermediği için halk 
buralarda ekmek bulamamakta
tır. Belediye istişare heyeti fı -
rınların tablakar ve bakkallara 
yirmi para eksiğine ekmek ver
mek usulünü kabul ebmediği için 
bugünkü miişkül vaziyet tehad
düs etmiştir. Dün fırıncılar ce -
miyeti reisi belediyeye çağın! -
mış, kendisinden izahat alınmış
tır. 

Maliye vekili gitti · 
Dün şehrimize gelen Maliye 

Vekili Fuat Ağralı dün deniz ta
rikile Parise hareket etmiştir. 

Taksim bahçesi 
Taksim bahçesindeki inşaat 

ikmal edi:lmiştir. Vali bugün saat 
on sekizde bahçeyi merasimle 
halka açacaktır. 

istimlak müdürlüğü 
Beledye istimlak müdürlü -

ğünün muamelatı çoğaldığı için 
işgal ettiği odalar kifayet etme
miş. müdürlük temizlik işleri 

müdürlüğünün karşısındaki bi
naya taşınmıştır. 

Ankara vapurunun dümeni 
bozuldu 

Evelki gün limanımızdan Ka -
radenize kalkan Ankara vapuru
nun Ortaköy açıklarında dü -
meni bozulmuş ve vapur kapta -
nı vapuru derhal demirlemiştir. 
Yolcular heyecana düşmüşler -
dir. Derhal vapurun imdadına 

koşulmuş ve beş altı saat uğra
şıldıktan sonra dümen tamir e-

• dilerek vapur yoluna devam ede
bilmiştir. 

Bir tip dokuma 
Memlekette bulunan dokuma 

tezgahlarının ayni tipte doku -
ma yapmasmı temin için ya -
kında Ankarada bir dokuma 
kongresi toplanacaktır. 

Kongrede bu husu'sta kararlar 
verilecek ve başka başka yapı • 
lan dokuma işleri ayni tip üze • 
rinde birleştirilecektir. 

Kadeş vapuru 
Denizyolları için Almanyada 

inşa edilen ,.e denize indirılmiş 
olan 3500 .tonluk Mersin tipi va
purlardan Kadeş vapurunu mem 
Ieketmize getirmek üzere kap • 
tan ve tayfalardan mürekkep bir 
heyet Almanyaya hareket etmiş 
tir. Vapur Ağustos başlarında li
manımıza gelecekti,. 

5300 tonluk ilk büyük vapur 
Doğu da Ağustos içinde şehri -
mizde olacaktır. 

Kı;ıçi eti satanlar 
Keçi ve manda eti satan dük

kanlarda, bu dükkanda keçi ve 
manda eti satılır diye levha a -
sılması icap ederken kasapların 
buna riayet etmedik1eri görül -
müştür. Belediye şubeleri ka -
sapları levha asmağa mecbur 
kılacaktır. 

İKDAM 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Haklı Değil mi ? : 
• • • • 
E Bir sokak i • • 
5 hakkında E • • 
: Beyazıtta Gençtiirk cadde- : 
; sinde oturan bayanlar namı- : 
: na Misi et N amer imzasile al- : 
: dığımız bir mektupta deniyor : 
• k' • • ı: • '• . 
I • Biz bayanlar; Beyazıt Ke- • 
: mal Paşa, Gençtürk cadde • : 
• . d k' 1 b' • • sın e ı apartn1an arın sa tp· • 
: !eriyiz. Caddemize, kaldırıı~ : • • • parke yapılması hususunda • • • • pek çok defalar müracaat et- • • • • tik. Müracaatlarımız zanne - • • • 

1 

: diyoruz ki nazarı itibara a • : 
: lınmadı. Caddemiz yeni yapı- : 
: lan bir çok apartmanlarla : 
: mamur hale gelmiştir. Fakat : 
: Gençtürk caddesi bizi pek bi- 11 
: zar ediyor. Şimdiye kadar : 
: parke döşenmemesi neden- : 
: dir? Bilmiyoruz. : 
: Bu toprak caddeden geçen : 
: bütün kamyon ve arabalar 1 
: yolda kalın bri toz tabakası : . 
: kaldırmakta, toz hava cere - : 
: yanı ile yükselmekte, bu toz- : 
1 !ar evlerimizin ta içerilerin - 1 
1 deki yemek dolaplarına ka - : 
: dar nüfuz etmektedir. Tann- : 
1 nın günü binalarımızın içi te- 1 
1 mizlenmekte olduğu halde pis 1 
: liğin önüne geçemiyoruz. Hiz ; 
I metçilerimiz de bu halden bık I 
: tılar. İşi bırakıp kaçıy<trlar. : j 
: Her iş _başımıza kalıyor. Ye - : 
: mek pişiriyoruz. Muhafaza et : 
1 mek imkanı yok! Toz yemek- : 
1 !erimizin içine kadar işliyar. : 
1 Mikroplu yemekleri yemek ; 

/Nı... dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

Y . l k Salih Kılıç aley-
enı yapı aca h" b" d 

il ıne ır ava yo arımız 
Asfalt yol için 
1, 100,000 liralık yeni 
bir proje hazırlandı 

Beledye fen işleri müdürlüğü 

yeni inşa edilecek yollar için bir 
milyon yüz bin liralık bir proje 
hazırlamıştır. Bu paralar ile 
şehrimizin belli başlı caddeleri 
asfalta tahvil edilecek, bir kıs -
rnına parke döşenecektir. 

Bir milyon yüz bin liranın yüz 
ellli bin lirası bu sene Plarcana
cak:tır. Gelecek sene bu paranın 
yalnız otuz bin lirası harcana -
cak, 1941 senesindeki inşaata al
tı yüz elli bin lira sarfedile -
cektir. 

Beş yüz yedi bin liralık yol in 
şaatı ilerlemektedir. Ankara 
caddesindeki ·inşaat bittikten 
sonra Yerebatan ile Nuruosma
niye arasındaki yola asfalt dö -
külecektir. 

Şimdiye kadar asfaltlanan yol 
lanmızın matluba muvafık olma 
dığı görülmüştür. Asfalt inşaa -
tında Avrupadaki usul aynen 
'kopya edilmiştir. Halbuki nakil 
vasıtalarımıza asfalt yollarımız 

fazla mukavemet gösterememek 
te hemen bozulmaktadır. Ala -
kadarlara yapılan tamimde bun 
·dan sonra yapılacak asfalt yol
ların sağlam bir şekilde inşa edil 
mesi. işin ucuz tarafına kaçıl -
maması istenmiştir. 

--000---

Bir doktorun karısına 
aşık olan Şerifin açtığı 

davaya başlandı 
Şehrimizin maruf doktorların 

dan birisinin karısına aşk mek
tubu yazmak suçundan yakala
narak haksız yere bir halta müd 
detle hapis yattığı iddiasile 
eski polis müdürü ve şimdiki 
Çorum valisi Salih Kılıç aleyhi
ne Şerif adında bir genç tara -
fından beşinci hukuk mahkeme
sinde bir dava açılmış, sabık po
lis müdüründen külliyetli mik -
darda tazminat istenmiştr. 

Bu muhakemeye dUn bakılmış, 
kendisine· aşk mektubu yazılan 
doktorun Bayanı şahit olarak 
dinlenilm i ştir. 

Mahkemeye Salih Kılıç'ın ye
rine avukatı Faruk Hazinedar 
gelmişti. Şahit Bayan şu ifadede 
btılundu: 

- Davaq Şerif bir gün bana 
bir aşk mektubu gönderdi. Mek
tubun altında imza yerine .ş. 

harfi vardı. Mektubun arkasın
dan da gazeteler, mecmualar gel 
meğe başladı. Bu vaziyet karşı -
sında işi kocama açmaktan baş
ka çare görmiyerek kendisine an 
!attım. Aldırmadık. Fakat Şerif 
yolda da karşıma çıkarak söz a
tıyordu. Bir gün de tramvaydan 
inerken, elimdeki kemanı taşı • 
mak istedi. Bir skandaldan kor
ku<yordtım. Kocam da vaziyeti 
takdir ederek polise haber ver -
di. Benim bildiğim bundan iba
rettir. : mecburiyetinde kalıyoruz. : Ticaret mUdUrlüğü 

1 Bu.ndan başka pencere açıp 1 Şerifin hapsedildiğini = temiz hava almak ta nasip ol- : müşavirliği bilmiyorum .. 
falan 

: mıyacak mı bizlere? Çok sı- : İstanbul mıntaka ticaret mü- Şerif, geçen celsede yolda po • 
: kıntı içinde bulnnuyoruz. Hat il dürlüğü müşavirliğine tayin e • lisler tarafından yakalandığı sı-
11 tii bu vaziyette mini mini ; dilmiş olan Stokholm ticaret mü rada müddeiumumi muavinle • 
• 1 d h .. • 
• yav:ru arımızı a er gun • messili Hayrettin Şükrü şehrmi- rinden Feridunun kendisini gör -
•• muhtelif hastalıklardan kur- : J · d" iıf · b • • ze ge mış ve un vaz esme aş- müş olduğunu söylemişti. Şahit 

• taramıyoruz. • lamıştır. o'larak çağırılan müddeimumi 
: Velhasıl bu haf ne zamana : - fı • • Şehrı·mı·ze gelen Yunan ı muavini ise verdiği ifadesinde 
• kadar devam edip gidecektir? • • • 1 Şerifi yakalandığı zaman gör -
a Biz bu halin önüne geçmek za • ame e . 
• • medğini, sadece dava içın mi).-
• mauının gelip te geçtiği bu • Frington isimli Yunan bandı -
• • racaatı sırasında tanıdığını söy· 
• sıcak aylarda ne yapacağımı- • : ralı vapurla dün Köstenceden 
• d • . b'ld' . • ledi. 
: zı şaşır ıgmıızı sıze ı ırı - : 307 kadın ve erkek Yunan ame- Bundan sonra söz alan Salih 
: yoruz. : lesi limanımıza gelmişlerdir. A- Kılıcın vekili şöyle dedi: 
• Neticei keliim; caddeıuibe • meleler 0··g-le u··zerı· Taksim Cüm-• • - Şeri! bende, bu davayı aç • 
• ya parke döşensin veyahut • ı k k 
• 11 huriyet abidesine çe en oy - makla akluıdan bozukluk oldu-
; şimdilik mümkün ise günde : muşlar ve öğleden sonra da şeh - k t' . d t K 
• muhakkak üç defa _ sabah, • gu anaa mı uyan ırmış ır. en 
• • ri gezmişlerdir. Akşam yine aynı d' · · T bb Ad!' ·· h d • öğle, aksam üzeri . caddemiz • ısının ı ı ıce muşa e e 
• - " vapurla Pireye hareket etmişler- ıt ı · t• • sulansın. Bu arzumuzun muit- • a ıııa a ınmasını ıs ıyorum. 

: terem gazetenizin bir sütu - : dir. Mahkeme bu dileği kabul e -
: nunda dercedilmesini çok rica : Yugoslavy~ı izciler derek Şerifin müşahede altına a· • • • 
: ederiz. : Yugoslavyalı izcilerden mü - lınması için Tıbbı Adliye mua -
1 Bu bayanlar, bu dilekle - : rekkep bir heyet dünkü posta i- yene ettirilmesine karar vererek 
: rinde, ; le ve deniz tarıki ile Köstence - muhakemeyi başka bir güne bı • 
• k d w "f - ? • raktı. Gelecek celsede İstanbul 
• • Müddiumumisi Hikmet Onat ta 
•Ha lı egı mı • den lım· anımıza gelmiş, akşam ü- ' 
• • zeri Pireye gitmişlerdr. 
;•;•;•;•;•;•;•;;•;;•;;•;;•;;•;;•;;•~•;;•;;•;;•;;•;;•;•;;•;;•;•;•;•~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!'!!!!!!!! şahit olarak din lenilecektir. 

] 
lhtiyatsızlıgın cezası 

lr ~ n R A ~ DA M ~ ~AH .' Pangaltıda Tuna apar\ımanın-
:._ da oturan Salih adında birisi 

"••••••••••••••••••••••••••• dün apartımanın çamaşırlığında 

' 

1 
1Mf'i~. 

<!MM/..! 

Zavallı kadın!.. Kocası ölünce kederinden saç-J 
larını beyaza boyatmak mecburiyetinde kaldı! .. 

çamaşır yıkamak istemiş, fakat 
havagazını açık unutmuştur. Bi
raz sonra sigara için kibrit ça
kan Salih, parlıyan gazlarla tu
tuşmuştu!'. Bir çok yerlerinden 
yandıktan sonra feryadına ge -
!enler tarafıııdan güç halle kur
tarılmıştır. 

·Salih bayıgın- bir halde Beyoğ
lu hastanesine yatırılmıştır. 

Elinde bıçakla merdivenden 
inen kızcağız 

Eyüpte Tabakhane caddesin -
de oturan Abdullahın 10 yaşın -· 
daki kızı Selma, dün elinde ek
mek bıçağı olduğu halde mer -
divenlerden inerken düşmüş, 

bıçak sol bileğine saplanmıştır. 

Damarı kesilerek fazla kan kay
beden çocuk, hastaneye yatırı! -
mıştır. 

Kamyonda ayakta dururken 
duşup yaralrndı 

Şoför Ahmedin idaresindeki 
3951 numaralı kamyon dün Zin
cirlikuyudan geçerken, içinde a
yakta duran 50 yaşında amele 
Yusuf muvazenesini kaybederek 
yere yuvarlanmıştır. Yusuf bir 
çok yerlerinden ağır sur~tte ya -
ralanmıştır. 
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Hazırlıkların 
hedefleri 

Franko ile göriişmeğe giden 
Qiano yeni ,pazarlıkJarıı ait 
tekliflerde dahi bulunacakmış. 

Bu tekliflere göre, İspanya, İtal
ya ve Almanya ile birlikte har
be girerse, şimali Afrikada Fa • 
sm Fransaya ait kısmile Cezair, 
İspanyollara terkedilecekmiş. 

Berlin ve Roma hükumetleri 
şefleri ve erkanı garbi Akdenize, 
Af'rikaya, Balkanlara ait pazar
lıklar, vaitler yaparlarken, şar
ki Akdenizde dahi boş ve rahat 
durmuyorlar. On iki adada talı
şidat, Akdenizin şarkında İtalya 
harp sefinelerinden mürekkep 
bir filonun manevraları, Suriye, 
Filistin, Hicaz ve diğer Arap 
memleketlerindeki propaganda· 
!ar, totaliter devletlerin tecavüz 
hazırlıklarına ait plil.nlarının 

saChalarını gösteren delailden -
dir. 

*** 
İngiltere'nin, Büyük Bri -

tanya imparatorluğunun Akde· 
niz, şimali Afrika, Mısır tarikile 
Filistinden geçeıı Hindistan ba
va, kara muvasalcsile ,.beraber, 
kısa deniz yolunun tehdidine ait 
harel...,tlerin ile~led;ği anlaşılı
yor"' 
İbnissuudun mümessili olarak 

geçen ay Berlin'de Hitler ve na
zi hükumetinin diğer şeflerile 

temaslarda bulıınduktan sonu 
Komaya dahi gaderek ayni işi İ
talyada dahi yapan •Sahil Elhud• 
isminde birisinin faaliyetinin e
hemmiyetini dahi küçük gör -
memelidir. Aslen Garp Trablu
sundan olup, 1912 den evvelki İ
talya işgalinde eski Osmanlı im
paratorluğu tabiiyetinde bulu.n
muş ınezkilr mümessilin hakiki 
isminin Halid Elvelid• veya •Ha 
Iidülkarkani. olduğunu Avrupa 
gazetelerinden birisindeki tafsi
lattan öğrendik. İbnissuudun bu 
mümessili vasıtasile, Filistin ve 
Suriyeyi idaresi altına almak 
için, nazi ve faşist hükumetlerile 
müzakerede bulunduğunu tah -
min edebiliriz. 

*** 
Nazi ve faşist hükumetlerin 

tecavüz ve istilı\ hazırlıklarının 

hakiki hedeflerini, Dantzigten 
ziyade, Balkanlar, yakın şark ve 
Akdeniz havzasında aramak icap 
eder. 
Şarki Akdenizdeki İtalyan de

niz manevralarına karşı, Kıbrıs 
adası veya deniz hareket üssii 
açıklarında İngiltere ve Fransa 
harp gemilerinin mukabil ma · 
nevraları, Londra ve Paris hü · 
kfunet]erinin, nazi ve faşist teca 
vüz arzualıına verdikleri ehem 
miyeti, mukavemet tedbirlerini 
gösterir. 

Satie meselesi 
Satie yolsuzluğu tahkikatında 

Ankarada bulunan bazı kimse -
!erin de ifadelerinin alınmasına 
lüzum görülmüştür. 

Bu şahitler arasında bulunan 
Zolguldak meb'usu Yusuf Ziya 
Özenci tatil dolayısile İstanbula 
gelmiş bulunduğundan dün dör 
düncü sorgu hakimliği tarafın -
dan davet edilerek malumatına 
müracaat edilmiştir. Zonguldak 
meb'usunun şahit olarak dinle
nilmesine sebep evvelce Deniz -
bank meclisi idare azalığında 

bulunmuş olmasıdır. 

Ankarada ifadesi alınan diğer 
şahitlerin istinabe evrakı da ta· 
mamen gelmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan mevkuf bulu· 

nan maznun Tahir Kevkep dün 
sorgu hakimliği nezdinde tahli
ye talebinde bulunmuştur. Fa -
kat sorgu hakimliği bu talebi 
reddetmiştir. Tahir Kevkep bu
nun üzerine asliye dördüncü ce
za mahkemesine müracaat ede -
rek itirazda bulunmuştur. Malı -
keme kararını bugün verecek -
tir. 

Buz meselesi 
Sıcaklar bastığı için bazı semt 

!erde buz bulmak kabil değildir. 
Belediye reisliği her semtte buz 
bulundurulmasının teminini şu-

belerden istemiştir. 
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a• f iSTiKLAL 
ATATURKıHARBI 

iŞARETLER - - -• 
I stikbale ait tasavvurlar 

• 
Samsundaki askerler Bir harp çıkarsa Is- lngilfereye 
Şark ordusu kumandanını tehdit panya bitaraf kalıyor gidecek hava 

Alnıanyanın )·irmi sene içinde tekrar baş kaldırıp su!kü 
edebilecek bir kuvvet sahibi olmasına Versay muahedesinin 
lığı, haysiyetşiken olu u mu sebeptir? Almanlara tercürnaıı 
Hitler öyle 'öylüyor, ayni fiY,\rde olan Fransız ve İngiliz 
vardır. Bitler Versay muahedesini yapanlardan bahsederken 
ahmaklar, budalalar demiştir ''" bunların içinde .Fransız 
biri sağdır: Tardiyö. 

için oraya çıkarılmışlardı · • 
Franko, Ciyanonun daveti üze- f 11 O ffl UZ 

Tardiyö bu iddialara geçenlerde cevap vererek Aiıaanyaın 
rar baş kaldırmasına Versay muahedesinin ağırlığa 4eğil, h 
ve bu hafif halile bile tatbik edilememesi sebep olduğunu iza 
Tardiyönün iddiası yabana atılamaz. O diyor ki: 

Asayi§e müteallik ve gayet 
aceledir. 

1828 
Samsun, 22/7/1919 

Erzurumda Üçün<Ü Ordu 
Müfettişliği Vekili Kazım 

Karabekir Pş. Hauetlerine 

1- Mustafa Kemal Paşa Haz-

retlerine: Telgrafımızı Salahat
tin Beyden ayrıldıktan sonra 
aldığım için kend:ne veren;e -
diın. Salahattin Beyi herkes g.
bi siz de aliı tanırsmız. Mu•erı:d

dit tabiatli bir zat. On gu'1den 
fazla kalmamak niyet.le gelm · 
Az kaldı kumandayı alamadan 
geri kaçacaktı. Kendisini tem:n 
ve tatmin ederek vazifeyi vata
niyesini hatırlattım. Memleke -
tini her halde sever ve fakat va-
k.itsiz icraata gelemez. Aşağı yu

karı Vali Reşit Paşadan biraz 
daha iyi. On Üçüncü Kolordu -
dan geçen e.slihaden maliima! • 
tar olduğu gibi bu işin tesviyesi 

için İ&tanbulda dahi çalışmış ve 

muvaffak olmuş. Buraya inti • 
babı Cevat PB§a tarafından ol -
muş. Binaenaleyh maksada mu

zır olamaz ve hiçbir m"hafil 

ahalide gayeye mugayır tek bir 
aöz soylemez. Bilakis mak;at da 

bilinde ve fakat sakit bir suret

te çalışmağı vadetti. Sadık Bey

le münasebe1i hakkında verilen 

maliimata inanamıyorum. Za -
ten, aldığımız haberi iyi tevsj.lı: 

ve muayyen bir program tanzim 
etmeden çalışmak kuvvetlerin 
ziyaını mucip oluyor. Şark ah -
vali hakkında, bana, verd ğlniz 
malürnatta aldığınız mübalağalı 

haberlere kapılmamış olsaydı • 
nu, ihtimal ki ben vaziyeti da • 
ha iyi idare eaer ve kumandayı 

terke mecbur kalmazdım. Resen 

lı:arar verecek insanların, haki • 

li vaziyeti bilmeleri ltizumunu 

alz de takdir buyurursunuz. Bi

ııaenaleyh Salahattin Beyi mak
satınz bir surette ürkütmek ve 

lıayır dedirtmekle ne çıkacak. 
Zaten o kaçmağa hazır. Yerine 
tıeaba kim gelecek. Emir !erini -
tin kısa ,ve sarih olmasını rica 
ed~riın. Salfilıattin Bey hakkın
dalıi telgrafınızı lütfen bir daha 
olıuyunuz. Fırtına ile başlayıp 

sükünet ile hitam bulan bu tel
graftan kat'l maksadınızı çıka -
ramadıın. Maamafih birkaç gü
ne kadar Salıihattin Bey Sam • 
sundan avdet ediyor. Kend:sile 
görüşeceğim. Her halde l'.luma -
lleyhi muvafık bir tnrzda mak -
sat dahilinde idare iç:n ittihazı 
tedabir ediyon;m. 

2 - Samsuna çıkarken tabu -
run buradaki Hintli müslünıan-

' 
ları, değişt:rmekle beraber bil -
hassa Sıvasta bulunduğunu zan
nettikleri Zatıalilerine karşı bir 
tehdit maksadile çıkarıldığını, 

İngilizlerle temasımda anladım. 
Beni İstanbul~ gitmeğe ikna i -

çin, Kavakta bulunduğum za • 
man bir İngiJ:z Binbaşısı geldi. 
İngilizlere gösterdiğim muka -
vemetten .stifade ederek \'C fa
Jıat zatıalilerın' duçarı zaf et -
mek için beni aldırdıklarını açık 
tan soyledi. Zatıalilerinin d "ğer 
m nedi Kazım Paşa imiş. Bina
enaleyh Kiızım Paşa, İngilizle -
r n ısrarını mucip olacak zahiri 
bır sebep vermemelidir. Ferit 
Pa<anın istifası hengamında Ka
zım Paşayı veka lele tayin etme
si İstanbuldakilerden bir kısmı
nın fena b:r maksadı olmadığını 
gösteriyor. Faka• İngilizlerin ıs 
rı;rı karşısında b r şey yapamaz
lar Kazım Paşanın vekalete ta
yini de Salaha•tın Beyin Sadık 
Bl'y hesabına buraya gelmedi -
ğ.ne delildir. 

S - Benim i tanbula celbim 
için İngilizlerin sureti resmiye-

31 -

d~ istanbulu tazyik etmeleri pek ı . l Al d Romaga ·a k 
muhtemeldir. Çünkü benim ıle rıne ey u e gı ece 
İngilizlerin sureti resmiyede İs- Roma, 14 (AA.) _ Franco- 'ı yat; menfaatlerimiz tehlikeye 
tan bulu tazyik etmeleri pek muh nun Romayı ziyaret etmesi için duşmediği mıiddetçe de bitaraf 
temeldir. Çünkü benim ile İngi- Kont Ciano tarafında yapılan da , kalacagız . 
!izlerin arasında sureti resmiye- veti kabul ettiği bildirilmekte - Franco, Cianonun seyahati bir 
de bir mecra var (

1
) bu tazyik <lir. favkaladeliği haiz olmadığını, bu 

Londra, 14 (Hınıusi) - Bura 
gazetelerinin verdikkri ha -
ber !ere göre önümüzdeki Bi -
rinciteşrin ayının Hk hafta -
sında bir Türk hava filosu 
İngiltereyi ziyaret edecektir. 

Bu filoya Atatürk kızı Sa
bih Gökçen başkanlık ede -

artaısa Saliıhattin Beyi müşkül Bu ziyaretin Eyliilde yapıla _ ziyaretin İspanya Dahiliye Nazı-
bir vazıyette bırakmamak ıçin cağı öğrenilmiştir. rının İtalyayı ziyaretini iade i · cek ve iılonun diğer prlotları 
izimi kaybcdeceğ.m. •~ .. .. 1 ·st· j 

Frankonun mühim beyanatı çın yapı.uıgını soy emı, ır. da kadın tayya1eci1erden 
4 - Hamit Beyin tebdili şayi- İspanyanın bugünkü rejimı çileccktir. 

ası henuz tahakkuk etmedı. Mu- Londra, 14 (Hususi) - Fran- meselesine gelince: İspanyanın l•"'-!'11!'11~-!""!!""!!'""_'!"'..,...,.'!!CS!!!!""""""• 
ma• eyh n mahallinde ipkası için 
gerek Saliıhatıin Bey r•ı ,.e ge
rekse İngilizler İstanbula müra 
caat ett .. er. Mumaileyhin tebdi
lı teşebbüsü Dahilıye Nezareti , 
ile kavga etmesi neticesidir Sa
liıhattin Beyin yerine, Konyaya 
Sedat Beyin geldiği dahi doğru 
değildir. Her nekadar tekmil ku 
mandanların tebdil edileceğini 
istihbar ettiğ;ni mumaileyh yazı 
yorsa da, Kazım Paşanın vcka -
Jete tayiı;' bunun a'ksini gösteri-
yor. 

* (Arkası var) 

( • l Diğer Saliıhaltin Beydir. 

Şehirde kız ka
çırma vakası 

(Bo.ştarafı 1 incide) 
fakat kaçırılmak istenilen kızın 
feryadı üzerine mütecavizler 
yakkalanmıştır. 

Vak'a şöyle olmuştur· 

co Lizbonda çıkan bir gazeteye bugu,kü rejimi, ne İtalya, ne de 
vaki beyanatında demiştir ki: Almandır, sadece İspanyoldur. 

_;_ Avrupada bir harp çıkaca • Frankonun nutku 
ğını zannetmem. Esasen Dant -
zig şehri Avrupayı kan ve ateşe Sar. Sebastiyan, 14 (A.A.) -
boğmaya değmez. General Franco, dün akşam 
İspanya bugün kalkınma ve Kont Ciyanonun şerefine verdiği 

sulh ihtiyacındadır. Harp çıkaı·- ziyafette bır nutuk sôyliyerek i-
sa mümkün olduğu kadar bita - ki memleket arasındaki dostlu • 
raf kalmağa çalışacağız ve ha • ğu ·medih ve &ena etmştr. 

Nafıa Vekilinin Zon
guldaktaki tetkikleri 

Zonguldak, 14 (AA.) - Dün 
buraya gelmş olan Nafıa Veki -
lili General Fuat Cebesoy, Ça -
talağzı, Zonguldak limanları va
z yetini, üzülmez ve Kozlu mın
taka madenlerini. elektrik san • 
trellerini ve kdk fabrikası ame
le ve evlerini gözden geçirmiş ve 

bu sabah Romorkörle refakatin

de mutaha~sıslar olduğu halde 

Eregliye giderek liman vazıyeti

n• tetkik eylemiştir. 

Ni:fia Vekilimız akşama Zon

guldağa dönmüş bulunacak ve 

yann İneboluya gidecektir. 

12 Adada 100 bin 
asker toplandı 

ingilterede 
intihabat 

Lındra, 14 (AA.) - Beyne! -
milel vaziyetteki gerginlık ta -
marnile zail olmadığı takdirde ge 
lecek sonbaharda umumi inli • 
habat yapıbnıyacaktır. 

Bütün partilerin muhtemel u
mumi 3ntihabata hazırlandıkla
rı, fakat şimdiki müskül şerait i
çinde bunun sonbaharda yapıl -
masına ihtimal verilmediğiğ çün 
kü intihabata başlandığı takdir -
de totaliterler muhtelif gayeleri
ni elde etmek için vaziyelinden 
istifadeye çalışacakları ayni mah 
!ellerde ililve edilmektedir. 

---voe>---

Ruzveltin 
Mesajı 

Sabaha ı adında bir genç kız 

evvelki gece saat 10.30 sıraıarın
da Yenıkapıdan evine dönerken 
peşine Seyfi adında birisi ile Sey 
finin iki arkadaşı takılmış ve 
kendisine söz atmağa başlamış • 
]ardır. 

Kız bidayette bunlara aldır • 
mamış, fakat gençler bu srrada 

oradan geçen bir otomobili dur
durarak kızı kucaklamışlar, o • 
tomobille kaçırmak istemişler • 
dir. Sabahatin feryadı üzerine et 
raftan koşuşulmuş ve müteca • 
vizler yakalanarak dün adliyeye 
teslim edilmiştir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
yahut İngilterenin Avrupada 
yeni bir kuvvet darb.,,;i mane\'
ralarına mukavemet azminde 
bulunduğundan şiiphe edenlere 
verileeek en iyi cevaptır. Sulbü 
bozmağa çalışanlara en enerjik 
nutuklardan ~ok daha kuvvetli 
surette verilmiş ihtarlar bugiin 

eden t~dbırlere tenssül eyle -
mı~lerdir. 

1 

Mesajda bitaraf-· 

Suçluların dün öğleden sonra 
üçüncü sulh ceza mahkemesinde 
duruşmalarına başlanmış, fa • 
kat hAkim işi ağırceza mahke -
mesinin salahiyeti dahilinde gör 
düğünden vazifesizlik kararile 
suçluları ağırceza mahkemesine 
göndermiştir. 

--000>---

me~cuttur. 

Ordre gazetesinin Londra mu
hab~i de gazetesine şunları 

bildiriyor: 
Önümüzdeki cumartesi günü, 

askeri hizmete çağrılan ilk 30 bin 
İngiliz kıtalarına varacaktır. İh
tiyatlar da nazarı dikkate alı -
nırsa önümüzdeki cumartesi gü
nünden itibaren seferber edile· 
tek İngiliz askerlerinin miktarı 

Müthiş bir top 
Londra, 14 (AA) - Heyecan

lı bır ba•lık altında .star. ga -
zetcsı yent tipte 94 milimetrelik 
bır İngiliz ta. ·yare dafi topunun 
•sırların ı öğrendig:ni bildirmek 
tedir Dvrdü bır araya getiril -
mek suretile bir grup teşkil edi
len bu toplardan her biri tayya
renin teşkil etüği mü teha.rrik 
hedefe elektrikle tevcıh edil -
mekte ve namlı hedefi otomatik 
bir surette takip eylemektedir. 

Bu toplar, hep beraber faali -
yete geçerek 7000 mE:!re yüksek
liğe, dakikada 50 hesabile, 56 şar 
librelık obüsler atabilmektedir
leı·. b• bir milyonu bulacaktır. Garip ır emir ! H · 

12 Adada tahşidat astane tesısatı 
[Baş tarafı 1 ındde] Londı ;;. 14 (AA.) - Hükumet 

ha Oklldıllll ve gözlerime inana- Londra, 14 (Hususi) - Tola- 1 ld ed' 
p an.arının tatbikinde e e ı-mı~·arak bı'r daha okudunı. !iter devletlerin on iki adadaki b' 
len netıcelerl tedkik eden ır 

Bu garip tamimde. Kadı.köy tahşidatları süratle ve bütün beyaz kitap, müstaceliyet halin-
dairesi, hulasaten şöyle demekte şiddetile devam etmektedir. Ge ele sıvil yaralılar için 300000 yatak 

1 

lık kanununun 
kabulü isteniyor' 

Vaşıngton, 14 (AA.) - Ruz -
velt şiddetli bir lisanla yazılmış 
olan mesajında kongreden .Ba
rış davası için ve Amerikanın 
emniyet ve bıtarallıgı menfaa -
tine olarak• bu içtima devresi -
nin hıtamından evvel bitaraflık 
kanununu kabul etmesinı iste • 
mektedir. 

Bu me6aj, Hull'ün Barış ve 
Emniyet. başlığı altında intişar 

ederek bugiınkii vaziyeti tehlike 
li addeden ve muhariplere g;de- , 
ceiı siliıh ve mühimmat üzerine J 
ambargonun terkedilmesmi na -
tık biY deklarasyonunun tam bir 
şek,lde tasYibıdir. 

----000>---

İnhisarlar Veki
tetkikleri linin idi: len haberlere göre adalara her olduğunu kaydeylemektedir. 

•Telefonla bir emir aldık. Cad gün Alman ve İtalyan gemile - Bundan başka şehirlerin Hari- (Baş tarafı 11
0

,1 sayfada) 
dedeki ~hşap e'·lerin belediye<e rile külliyetli mikdarda harp cinde bir çok köy hastaneleri ku Kabataştaki İstanbul Başmüdür 
kabul edilen iiç renkten fgri, malzemesi, tayyare \~ asker rulması ve sivil yaralıların te - Jüğü binasını da gezecek ve li -
bej ve üçiin<ii bir renk] birine sevkedilmektedir. Adalardaki davisi için mevcut hastanelerin kör fabTik86ile bütün diğer fab-
bo~anması liizumu bildirilmek- ld kullanılması derpiş edilmektedir. rikaları dolaşarak tetkikler ya • 
tcdir. Binaenaleyh evinizi bu kuvvetlerin yüz bini aşmış o u- 24 saat e•me]inden haber veril • 

· b 11 ı ğu tahmin olunmaktadır. • • pacaktır. 
renklerden birıne oya nız.• mek şarlile 1.200 otobüe, hasta Dün kendisile görüşen bir mu 

Şaştım, kaldım. Polise: Diğer taraftan İtalyanların arabası şekline ifrag edllf'Cektir. harririmize Raif Karadeniz· de-

•Fransız başkumandanı Foch Almanları mağlup ettikten v 
şartlarımızı kabule mecbur ola<ak bir vaziyete soktuJıı.n S<>nr 
mak niyetinde değildi, Berline kadar yürümek, Alman kibrü 
yetini de yenmek azminde idi. Ancak ondan sonra uzun bir 
rahat edecej;imfze kaildi. 

Raytli, buna da mani oldular, sulh yapıldı. Fakat bari, Al 
Vers~y muahedesini ilk nakzettiği zaman biz harekete geç 
ve buııJ mani olsaydık, Amlanya karşımızda daha •enelerte 
ditkôr bir vaziyet alamazdı ... > 

Bu ıddia. uzun zamandır, Fran ada hi~bir akis uyandıraın 
şimdi birçok taraftar kazanl\·or. Alnıanyanın ise ınağl(ıp] 
!er yapacağı kimsenin meçhulü olınadıgına göre ... Yu •i Lir 
rnağlüp olacak olanların \·ah haline! K D A 1\1 

Hayat 
Pahalılığı 

(Baştarajı 1 inci sayfada) 
diğimiz gibi artmamışhr. Yine 
bunun içindir ki, hele De\·let ser 
mayesilc işliyen müesseseler ta
rafından imal edil"n eşyada ma
liyet fiati, biitün t l'iklere. bi
mayelere \'e de,·1..-te ait muafi • 
yellere :rağmen, bayat pahalılı -
ğının eksiln1esinde nıiıessir o1a

eak bir hadde tenzil olunama -
mıştır. 

Binaenaleyh, lıer şeyden e\·
' eJ me!'-aimizi pahalıya nıalet ... 
mek "e ucuza maletmenin )·o -
lunu bir türlü bulamamak ne -
ticesindedir ki hayat pahalılı -
ğmm öniine g•çnıek kabil ola -
manıı~fır. 

Biitiin iktı,adi te kilatımız, 
bankaların ve hatta kanunları -
mızın bunda amil \'e müessir ol
duğunda \'e bayat pahalılığı da
va~ını ele aldığımız zaman ilk 
büyıik muadele olarak maliyet 
fiati mt:' .. ele~ini ortaya koymak 
i<ap ettiğinde i•e kimsenin şüp
h""i olamaz. İşle o zamandır ki 
her se~ i niçin pahalıya yediği ~ 

mizi. pahalı~·a giydiğimizi, pa -
halıya içtiğimizi daha iyi anla -
mak imkanını miisbet surette gö 
riip öğrenebilf."tek ve asıl haki
katle ttnıasa gele-bileceğ'iz. 

A. N. Karacan 

Sovyet Japon 
muharebesi 

( Baştarajı 1 ınride) 
e~ir, 4 top, 4 muharPbe arabası, 
15 otomobil. 60 rnakıneli tüfek 
ve dığer silah almışlardır. 

Esirler üzerinde elde edilen 
vesikaların ara;mda iki mühim 
vesika mevcuttur. Bu vesikalar 
dan bin i, Kvantung ordusu baş
kumandanı General Ueda'nın 

20 Temmuz tarih ve 1532 numa
ralı bir emri, diğeri de 23 üncü 
Japon piyade fırkası kumandanı 
Genera Komatabaranın 30 Tem 
muz tarih ve 105 numaralı bir 
emridir. Bu iki vesika da Japon
Mançu kuvvetlerinin 1 Temmuz
da Kalkın - Göl civarında başla
maları icap eden taarruza ait 
bulunmakta ve bu yeni Japon 
sergüzeştinin uzun zamandanbe
ri hazırlanmış bir şey olduğunu 
göstermektedir. 

'Mogol - Sov ·et kuv\•etlerinin, 

Moskova müzak 
neticelenecek 

Londra, 14 (Hususi) 

dra ve Paris kabinelerı :M 

vadaki mumessil ve seftr 

Sovvetlerle yapılacak mu 

reler için yeni talımat gö 
mışlerdir. 

Bu talimatların başlıca 

fi bir an önce bir ıtılafa--; 

için Sovyetlere mumkün o 
zami müsaidatın gösterılm 

Bu •«ada evvelii te. 

kdimesinin mana ve m 

tesbit edileccktu. Çünku 

yetler, garanti edJen me 

lerin arazisinde e. aslı teb 

ri intaç edecek harici bir 

kın tecavüz• addedilme 

!emekte, İngılterc ise bu 

leketlerin istiklal ve hiırrıy 

aleyhine bır harekctın te 

telakki cdLlmesi fıkrınd b 
maktadJT. 

İkınci nokta da §udur: So 

ler, Hollonda ve i<viçrey' 

cekleri garantıye mukab: 

yeller Lehistan, Roman) 

Türkıye ıle askeri itilaflar 

dedilmesini talep edıyor. 1 

re, Sovyetlerın 

vazgeçmeleri şartile, is,·ıç 

Hollanda ıçin Sovyet garan 

istemekten fcr2ğat edec('kt 

Lord Hali/aks, Sovyct 

Londra sefiri Maiskiyı kab 

derek Maskovaya gönder le 

ni talimat hakkında izahat 

miştir. Bu vaziyet karşısıncl 

yasi mehafil Moskova müza 

lerınin neticesi hakkında n 
görüniiyorlar. 

bu müddet zarfındakı zayı.a: 

293 ölü, 653 yaralıdır. 

Bu multarebeler nası 

Mogol - SoV)·et hava kuvv(' 

ile tayyare dafi bataryal~r! 

Japon tayyaresi düşürmiışl• 

dir. Bu müddet zarfında M 
Sovyet hava kuvvetleri de 
tayyare düşürmüştür. 

28 Mayıs ile 12 Temmuz a 
sında düşen Japon tayyaı e:e 
nin umumi yekünu 199, dl: 
Mogol - Sovyet tayyareler 
umumi yekünu da 52 <lir. 

·Beııinı evimi boyatmağa ha- Arnavutluktaki hazırlıklarını da h 
226.000 sedye hazırlanmış ve er miştir ki: . 

lim miisait değil. Hele hangi ren artırdıkları ve orada da fevkala- tarafa dağıtılmıştır. •- İstanbuldaki tetkiklerimi 
ge bo~·atacağını da sonradan de askeri tedbirler almakta ol - 1iiii!iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1 bitirdikten sonra İzmire de gide-

diişüneceğim şey. Yoksa, evimi dukları öğrenilmektedir. lkt"ısat vek·ıı ·ı Kara- ceğim. 
Hitler, Danzig Führc 

acilen boyatmak Jiizumuna bük- T db. Ankara bira fabrikası Tem • 
molunduysa, parasını belediye ehlikeye karşı le ır büke g"ıdecek muz sonunda tamamen inhisar-
nrecek mi?• dedim. Londra, 14 (Hususi) - Tota- !ara geçmiş olacaktır. Berlin, 14 (Hususi) - Dantzig 

rile görüştü 
Polı·s, tabii ce,·ap veremedi. ) Ik. · d" k · · H'tl t rafın 

liter devletlerin Ağustos ayında Zonguldak, 14 (A.A. - • Bira flatlarını ın ıxme ıçın ftihreri Forster ı er a • •Orasını bilmem!> dedi. Ben kde bazı muhtelif noklalardan ha- tısat Vekili Hüsnü Çakır bu sa- tetkikler yapıyoruz; Türkiyenin dan Berghestadendeki şatosun • 
1 

günlerde Dantzi.g'e silah ve ı 

himmat >evkiyatı hafiflerrüı 

Çünkü elyevm Dantrig'de bt ne ~·apacağımı şaşırdım· Fa at k ,. b' ı bah buraya gelmiş ve merasim • her tarafında birayı 20 kuruşa da kabul edilmiştir. Bu mülakat Polisin ısrarile kiıg-ıdı imzaladım re ete geçeceği artık katı ır . 

1 

k 
le karşılanmışhr. İktısat Vekili- satacağız. Rakı gibi fazla ispir· gdk mühim olduğu siıy enme -~ 

ve ... düşiinceye daldım. Rica e- mahiyet almıştır. Bunu nazarı 1 miz, şerefine öğle üzeri parkta tolu içkilerle olan mücadelemize WdJr, Resmi Alman menabıı, 
dttim, bana bir akıl öğretiniz: dikkate alan devletlerden sulh lın. · · ed ft"' Hı·tıenn· Forsterı· Dantzig halkı· d' bir ziyafet veri ıştır. de devam ec.,...z. 
Ne yapayım? Acab~ ~!e ıye cephesine dabil olanlarla mev • İktısat Vekilimiz Puar günü Halayda bir gümrük ve bir de na sellmlarıııı ibHiğa memur et 
boya parasını verece mı. b cudiyetlerini korumak mecburi· buradan Karabük'e g:decek o • gümrük muhafaza teşkillit~ vü- tiğin.i söylemekle iktifa ediyor. 

nan sillh ve mühimmat, 30. 

kişiyi teslih ve techize 'kM!c 

İşte arkada ınıın suali ve en b 1 f bri cude getiriyoruz. Bu tep:ilitta • d k' ha 1 ki de belediyeye soruyorum: yetinde oıan diğer küçük devlet- rada kurulmakta u unan a • ıu Oantzıg 
8 1 

zır 
1 

ar 
_Acaba belediye boya para. !er de Alman ve İtalyanların kalan u-t'kik ettikten sonra An• çalışacak ıııemun.r ııeçilmiş - Varşova, 

14 
(Hususi) _ Soa miştir 

smı verecek mi? . A. N. ~K~. --~m=u~h:t:em:e:l ~a~k:ı:nl~a:r:ın~a~Jı:~a:rş:ı~ic~a~p'._!._k~ar~a~y~a~d:ön:ec::e~k~t.i:r:. -----~~d~ir_::":_ _____________ _:_: _____________________ _ 

Maamafih bütün Dantzig>:lr 

manya hesabına her türu t 

bir alınml§, Dantzig'liler haı 

kete müheyya bir iıale ııeıir 



Bir kadının güzelliği 
Çeviren: Ferit Ali - -

-a-

Dolt:ıor cvoclıi bana maldm •aalleri sorda 

• ~ Dibık• •ayıdan devam -, 
O zaman benimle beraber mü-

sabakaya iştirak eden 18 yaşın
daki genç kızların karşısında ka 
famı eskisi gibi hatta çok daha 
büyük bir gururla dimdik tuta· . 
bilirdim. 
Korkularım boşa gitti, müsa

bakanın gösterdiği netice benim 
• için büyük bir muvaffakiyet ol

du. Alkışlar içinde birinci gel -
diğimi baloda bulunanlara i!An 
ettiler. Ve müsabakadan sonra 
beni sevinç içinde bırakan bir 
hadise oldu. Parisin en yüksek 
terzisi Louis Lecourt yanıma ge
lip elimi sıktı: 

- Sizi tebrik etmeme müsaa
de ediniz, dedi. Güzelliğini%, gi
yinişinizdeki zerafetle büt!ln bir 
balo halkını teshir ettiniz. Pari
sin bazı moda evleri için model 
olarak resirnl-er çektirdiğinizi 
duvdum. Yarın öğleden sonra 
bız:..'1' mağauımıza uğramanız 

ka!>il midir? diye, soracaktım. 

Belkisizinle, hoşunuza gidecek 
sızı tatmin edecek bir anlaşma 

yapabiliriz. 
Kulaklarıma inanamıyordum. 

Bu büyük terzi için çalışmak!. 
Bu adeta bir rüya idi. Şimdiye 

kadar bu büyük terzihaneye 
Lauis Lecourt'un kendi yetiştir
diği mankenlerden başka hi<;bir 
yabancı manken girmemişti. 

Louis Lecourt yanımdan uzak
laşır uzaklaşmaz kocamın yanı -
na koştum: 

- Andre, diye, bağırdım. 

Louis Lecourt tarafından anga
je edildim. Sonradan belki seni 
de oraya almam mümkün olur. 

Kocam: 
- Büyük bir muvaffakiyet de

di. Tebrik ederim. Fakat yor -
gun görünüyorsun, haydi evi • 
milıe gidelim sevgilim. 

Andre'nin tavrı bana h~ te 
fazla heyecanlı ve sevinçli gö -
rünmedi. Kendi kendime, muvaf 
fakiyetimi mi kıskandı acaba? 
diye sordum. 

* Ertesi gün meslek hayatımın 

en güzel bir günü olarak geçti. 
Parisin en büyük terzisine git
tim. Benibüyük bir nezaketle 
karşıladı. Yeni kolleksiyonunu 
gösterdi ve geceki elbisem ~ 
yine bir çok güzel sözler söyledi. 
Sonra şeraiti konuştuk. Verdiğl 
para gayet iyiydi. On iki elbise 
ile muhtelif resimler çektirme -
mi istiyordu. Çalışma altı haf· 
ta kadar sürecekti. Nihayet bu 
resimlerden bir ka<;ını da An -
dre'nin çekmesini kabul etti ve 
hazırlanmış olan konturatı se -
vinç içinde imzaladım. Bu be -
nim için büyük bir şanstı. Mös -
yö Duvivier'nin çalışmıya baş
ladığı bir modelden artık ayrıl
madığını biliyordum. Altı hafta 
sonra tekrar konturatı yenileme
miz pek mümkündü. 

Eve sevinçten, saadetten sar
hoş gibi geldim. Daha eşikte 
Andre'ye bağırdım: 

- Konturatımı imzaladım ko-

cacığım. Senin de Mösyö Lecourt 

için birkaç resim çekmeni karar

laştı Düşün ne saadet artık Pa -
ris bizimdir. 

Ve kendimi kocamın kolları a
rasına attım. O beni omuzlarım -
dan tuttu ve Vals yapar gibi o -
danın ortasında çevirdi. 

Fakat birdenbire şiddetli bir 

1 . baş dönmesi ile sendeledim. Göz 
!erimi açtığım zaman kendimi 
divanın üzerinde buldum. 

Aııdre endişe ile üzerime eğil
miş, alnıma kolonya sürüyordu. 

- Claudine sevgilim dedi. Ev
velce hiç böyle başının döndüğü 
oldu mu? 

Hafif bir sesle: 
- Hiç bir zaman böyle olma • 

mıştım, dedim. Fakat zannemi
yorum ki mühim bir şey olsun. 
Herhalde heyecan beni biraz 
sarsmış olacak. 

Amire sesini çıkarmadı. Beni 
elile soydu. Yatağa götürdü. Bi
raz sonra içerde onun telefon et
tiğini duydum. Avdetinde: 

- Doktor Louvier'e telefon et
tim, gelmesini rica ettim. dedi. 
Böyle rahatsızlıklar hoşuma git -
mez ve senin en küçük bir ıztı -
rap çekmene tahammül ede -
mem. 

- Bilhassa tam Lecourt'la be
raber çalışmıya başladığım sı -
rada, diye, güldüm. Hem sana 

bir şey söyliyeyim mi Andre, 
bu sefer giyeceğim elbiselerin i

çinde iki de gelinlik var. 
Bunu söyl-erken biraz kork -

muyor değildim. Korktum bo -

şuna değilmiş, kocam kaşlarını 

çatarak: 
- Bunun imkansız olduğunu 

biliyorsun, dedi. Ben bir kere 

benimle evlenirken gelin oldun. 
Bizimki bir komedi değildi. Ve 

şimdi ben artık gelinlik elbisesi 

ile resim çıkarmanı istemiyo -

rum. 
Bu sözler beni asabileştirdı, 

neyse ki evlendiğimizdenberi ilk 
kavgamızı yapacağımız sıra.da 

hizmetçi doktr>run geldiğini ha • 
her verdi. 

Doktor evı ,v la bana bazı ma

lum sualleri, vücudümde bir ağ

rı sızı olup olmadığını, şimdiye 

kadar ne gibi rahatsızlıklar ge • 

çirdiğimi sordu. Sonra kocama 

bizi yalnız bırakmasını rica e -

derek iyice muayene etti. Mua • 

yene bitince Andre'yi içeri ça
ğırarak mütebessim bir yüzle: 

- Genç dostum, dedi. Sizi te
min ederim ki karınızın sıhha -
tinde hiçbir mühim anza yoktur. 

Bu sizin başınıza gelen ~y dün
yanın en normal hadisesidir. Bil 
hassa gen çevliler için .. 

Andre, doktoru alıp gitti, dön
düğü zaman o da gülümsüyor • 
du. Gelip karyolamın kenarına 

oturdu: 
- Doktorun hakkı var, dedi 

Bu zararlı değil fakat sevinme • 
miz lilzım gelen bir rahatsızlık. 
Yakında anne olacaksın. 

Birdenbire sapsan oldum. Müt 
hiş bir hiddetle boğazım tıkandı. 

- Çıldırdın mı Andre diye ba 
ğırdıf. Bir çocuk doğurarak gü
zelliğimi, hayatımı nihayet mes
leğimi mahvedeceğirni aklın alı· 

yor mu? 
Ağlamıya başladım. Kocam be 

ni teskin için ne yapacağını şa -
şırmıştı. Beni kollarının arasına 
almak için sokuldu. Başımı çe • 
virerek kollarının arasından sıy
rıldım. Ve başımı yastıkların a • 
rasına sokarak ağlamıya devam 
ettim. 

(Arkası var) 
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İKDAM 

BAYANLARA Uzak Sark ızııo;MA 
SORUYORUZ / hidiseleri Susun, çevriliyor 
lkdam'ın 
hedi ye li 
ank et i 

1 - Sinem•;'• niçin sever • 
•• 9 

llUllZ. 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artlstleTla 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şunuza gidiyor?). 

3 - Sinema yıldızlan ara
sında elyınlşlerlal ve tavır -
)arını, hatti hayatını taklit 
ettiflnl:r artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şö~etl mi, 
güzelllfl mi?) 

* Konyada Hatice Ahmed 
söylüyor: 

1- Sinema, ço
cuklarımızın ah 
!akını bozan ye 
giine ifsad mü -
essesesidir. 
Si nemayı sev

mem, fakat eğ 
Jenmek için bun 
dan daha mü -
sait bir eğlence 

vasıtası olmadığı için seyre -
derim. 

2 - Silviya Sidneyi beğe -
nirim. Daima aileye merbut 
bir kadın rolü oynadığı için .. 

3 - Baştan başa tasannular 
ve sahte güzelliklerle dolu o
lan bir müessesenin san'at • 
karları taklide değer mi? 

4 - Bazılarının san'atları -
nı inkar edemem. Mesela, 
,~reta Garbo, Şarl Boy er, J a
n et Makdonald, Marta Egert 
gibi. 
Yeşilköy - Bayan Bedia Pa

ker söylüyor: 

l Sinl'ma hem eğlence, 

hem de ahlak mektebidir. Bü
tün kusurlarına rağmen sine
mayı severim. 

2 - Greta Garbo, Danyel 
Daryo, Marlen Ditrih büyük 
san atkiirlardır. 

Erkeklerden de: Jan Bari -
mor - sarhoş olmadan evvel -
çok yüksekti. Doğlasın oğlu
nu, Ronald Kolman'ı, Şarloyu 
Mıoris Şövalyeyi beğenirim. 

3 - Taklit edilecek neleri 
var ki? Hepsi, her harekete
ri sun'idir. Tabii tavır ve ha
reketler taklit edilir. 

4 - Yukarıda adlarını say
dığım san'atkarlann şöhretle
rini cazip görürüm. Fakat, bu 
şöhretler de o kadar çabuk ge 
çiyor ki.. 

Seyfettin Asal'ın 
radyoda konserleri 
Geçenlerde Avrupaya giden 

İstanbul Konservatuar profesöt" 
!erinden Seyfettin Asal'ın muh • 
telif radyo merkezlerinde kon • 
serler vermek üzere angaje e • 
dildiğini haber aldık. 

Profsör Seyfettin Asal ilk kon 
serini Temmuzun 16 ıncı Pazar 
günü Türkiye saatile 16.30 da 
Ber!in kısa dalga istasyonunda 
verecektir. İkinci konserini de 
ayni istasyonda Temmuzun 18 
inci Salı günü Türkiye saatile 
18,30 da tekrarladıktan sonra, 
Hollanda ve Bll'dapeşte radyola
rınd aprogramına devam ede -
cektir. 

Her zaman yüksek muvaffa -
kiyetine şahit olduğumuz üsta
dın bu Avrupa konserlerinde 
dahi muvaffak olmasını dileriz. 

--00-

lskenderun limanı 
Dün Halaydan limanlar işlet

mesi umum müdürlüğüne gelen 
bir telgrafta İskenderon limanı-· 
nın teslim alınmasına başlandığı 
bildirilmiştir. Teslim i~ bu ay 
sonuna kadar tamamen bitirJmş 
olacaktır. 

Londra, 14 (A.A.) -Avam ka
marasında Nei! Macleon, Mira
lay Spears'ın yakında Japon as
keri mahkemesine sevkedilece -
ğine dair İngiltere hükumetine 
re61llen haber verilip verilmedi
ğini ve İngltere hükumetinin 
Çine ilanıharp etmedikleri için 
bu memlekette kaza salahiyet -
!eri olmıyan Japonlar tarafından 
altı haftayı mütecaviz bir zaman 
danberi mevkuf tutulan Spe -
ars'ın tahliyesini isteyip istemi
yeceğini sormuştur. 

Butler, şu cevabı vermiştir: 
- Suallerinizin ilk kısmına 

hayır diye cevap veriyorum. İ -
kinci kısmına gelince, geçen Çar 
şamba günü bu hususta yaptı • 
ğım beyanatı hatırlamanızı rica 
ederim. 

Çin mukavemeti 
Chung - King, 14 (A.A.) - iki 

harp senesinden sonra iktısadi 
vaziyeti ve Çindeki ecnebi ser -
mayelerini gözden geçiren Ba~ 
vekil ve Maliye nazırı Dr. H. H. 
H. Kung, beyanatta bulunarak 
bilhassa demiştir ki: 

- Askeri harekat ile geçen iki 
seneden sonra Çinin mali bün • 
yesi kat'iyyen sarsılmamıştır. 

Diğer cihetten hadisat memleke
tin büyük yüklere gayri muay -
yen bir zamana kadar tahammül 
edebileceğini isbat etmiştir. 

İngiliz - Japon muzakereleri 
Tokio, 14 (A.A.) - Tiençin 

meselesini müzakere edecek olan 
İngiliz - Japon konferansının 15 
Temmuzda başlıyacağı resmen 
bildidlmiştir. 

---000~--

Sırp -Hırvat 
1 anlaşması 

Belgrad, 13 (A.A.) - Belgra
dın siyasi mahfellerinde dolaşan 
bir şayiaya göre dün Brdo'da na
ip Prens Paul ile Başvekil Çvet
kovi<; açan meclisi reisi Koro -
zetz ve münakalat naziri Kulano 
viç arasında yapılan mülakat es 
nasında kabinede bir değişiklik 
yapılması ihtimalii mevzuu bah
solmuştur. Maçek'in uzlaşma zih
niyetile hareket ederek mutale
batında pek ileri gitmemesi sa -
yesinde Hırvatlarla yakında ha -
sıl olacak itilaf Yugoslavya ka
binesinde bir değişiklik husule 
gelmesini intaç edecektir. 

---<000 

Fransızların 
milli bayramı 

Paris, 14 (A.A.) - Birkaç ha 
va filosunun Paris üzerinden 
uçmasını müteakip 14 Temmuz 
askeri geçit resmi ba~lamıştır. 

Evvela, beyaz elbiseli atletler 
geçmiş, bunları askeri kıt'alar ta 
kip etmiştir. 

Bir milyon kişiden fazla talı -
min edilen bir kütle, Fransız as
kerlerni ve geçide iştirak eden 
İngiliz müfrezesini şiddetle al -
kışlamıştır. 

Acı bir ölüm 
Mttteveffa General Sami Ku -

ra'run torunu, Söke kazası hü -
kfrmet doktoru Ali Rıza Kura
nın yeğeni ve Haraççı kardeşler
den Nedim Haraççının refikası 

Saliha Haraççı henüz 19 yaşın
da iken müptelii olduğu hasta -
lıktan kurtulamıyarak dün saat 
13 de tedavi edilmekte okluğu 

Haydarpaşa Nümune hastanesin 
de vefat etmiştir. 

Bir senelik evli bulunan ve 
gençliğine doyamıyan Salihanın 

bu beklenmiyen vefatı bütün a
ilesini derin teessüre garketmiş
tlr. 
Efradı ailesine, uzak ve yakın 

bilcümle tanıyanlara beyanı ta
ziyet eyleriz. 

Mukadderata doğru filmi çevri
lirken artistlerle bir konuşma •.. 

Georg Rıguantl, Galry Syhr'a mult:atlderata lt:arıı 
filminden bir s a lınede 

Güneş etrafı yakıyor. Burnos
lu Araplar, yüzleri, gözleri ka
palı kadınlar daracık sokaklar
da ka:,ınaşıyor. Küçük Arap dük 
kanları, evleri, bu evlerin önün
den Arap kadınları, eşekler ve 
siyahiler geçiyor. Bu esnada 
kalabalığın arasında uzun boy
lu, temiz bakışlı güzel bir Legi
onnaires göründü. Bu delikanlı 
bridenbire karşıdan gelen genç 
güzel bir kadını görerek olduğu 
yerde donmuş gibi kalıyor. Bu 
esnada güzel yabancı da qnu 
görmüştür. Genç kadının gözle
ri büyüyor, yüzü heyecanla ge
riliyor. 

Ben kendimi bu sahneye kap
tırmış, merak içinde seyrediyo
rum. Neticeyi bekliyorum. Ha
d'.se nedir? Bunlar ne demek is
tiyorlar? 

Birdenbire biri bağırdı: 
- Yetişir!. Mükemmel .. 
Araplar derhal oldukları yer-

de kaldılar. Güneş söndü. Arap 
kadınları yüzlerindeki örtüleri 

çekerek derin derin nefes alı -
yorlar. Genç Legionnairs güzel 
seyyahı biraz evvelki heyeca -
nını unutuyor. Başından kaske
tini çıkararak terlerini siliyor. 

Sze derhal söyliyeyim ki bu 
sahne Marocda güneşin altında 
değil Montsouris parkından bi
raz ötede stüdyoda çevriliyor. 

Fakat şunu da derhal ilave ede
yim ki dekorlar o kadar güzel 
ışık tertibatı öyle mükemmeldir 
kl insanın bir an kendini halki • 
katen Marrakech'de sanaeağı 

geliyor. Fa.kat şimdi vaziyet de
ğişmiştir. Işıklar söndü yani gü
neş kayboldu, elektrikçiier telaş 
lı, telaşlı ortada geziniyorlar. Fi 
güranlar ise oraya buraya dağıl 
mış dinleniyorlar. 

Genç Legionnair, Georges 
Rigand askeri ünifiormanın için 
de sıkılmış, bununla beraber yi
ne gülümsllyor. Rejisör Henri 
Fescourt sükunet · içinde filim 
hakkında bazı şeyler anlatıyor. 

Nihayet Gaby Syhvia gayet 
genç güzel bir yıldız, güjerek 
kQnllljuyor. Yanına yaklaşıyo -
rum. Hararetini teskin için buz
lu su içerıık benimle kon~aya 
başlıyor: 

- Filmin mevzuu heyecanlı 
bir hikayedeki Robert Charles -
Dumas'nın ·Mukadderata Kar
şı• romanından iktibas edilmiş

tir. 
- Bir casusluk hikaye gibidir? 
- Evet, ve hayır diyebilirim. 

Çünkü biraz da casusluğa temas 
etmiyor değil. Ben büyük bir ter 
zihanede küçük bir satıcı rolüın
deyim, bir gece terzihaneden ö
dünç bir elbise alarak nişanlım 
George Rigand ile birlikte bara 
gidiyorum. Barda Jules Berynin 
fenalığı yüzünden elbiliemin ü
zerine içki dökülüyor. Erbesl 
gün terzihaneye bu lekeli elbi.
sey götürmeme imkAn yok. Bir 
bankada memur olan nişanlım 
bankanın kasasından para çalı • 
yor. Elbisenin parasını verlyo • 

ruz. Fkat bu hırsızlık yüzünden 
onu hapse koyuyorlar. O bana 
bunu sôylemiyerek yalnız seya
hate çıkacağını haber veriyor. 
Onun dönmesini bekliyorum. 
Bu esnada bana kor yapan zen
gin bir baronla annem evlen -
mem için ısrar ediyor. Zaten 
ben de nişanlımın beni tıerket • 
tiğini zannetmekteyim. Anne • 
min ısrarı karşısında baronla 
evleniyorum. Bu esnada nişan
lım hapisten çıkınca Legion'a 
yazıınış, orada Jules Berry'i bu
luyor. Artık siz tasavvur edin .. 
Benim kocam olan baron da me
ğerse casusluk yapmıyormuy -
muş .. Fakat benim bundan ha -
berim yıok. Kocamla beraber 
Maror'a seyahat ediyoruz ve o
rada ben eski nişanlımı buluyo
rum. Sonra .. 

Küçük bir kız gibi heyeranlı 
ve sevin<;li bana filmin mevzuu
nu anlatan güzel Gaby Sylvio • 
nun sözünü keserek: 

- Sonunu söylemeyiniz de, 
bırakın sonundaki sürprizi filmi 
gördüğüm zaman öğreneyim de 
dim. 

- Oh çok doğru söylüyorsu -
nuz diye güldü. Beğeneceğiniz 

sanıyorum. Ben kendi rolümü 
öyle seviyarum ki .. 

- Desenize bütün bu sergü -
zeşt bir kadının bara gitmek i
çin gösterdiği arzu ve hevesi yü 
zünden doğuyor. 

Biru sonra filimde Gaby Syl
via'nın nişanlısı rolünü yapan 
George Rigand'nın locasına giri 
yomm. Artist ıslıkla meşhur 

Mon Kgionnaire şarkısını söylü
yor. Beni her zamanki sevimli 
tebessümü ile karşıladı. 

- İlk defadır ki Legionnaire 
oluyorum dedi. Evvelce Spahi, 
bahriyeli, ve orduda zaptolmuş
tum. Şimdi ise işte görüyorsu -
nuz ki Legionnair oldum, ne d&
nir hayat bu!. 

Filirndeki hazin mukadderatı 

genç artistin neş'esine hiç te ha
lel vermemiş. 

- Yalnız bu Legionnairlikte 
keyfimi kaçıran bir şey var, de
di. Ne tıraş olabiliyor, ne de yı
kanabiliyoruın. 

- Sıcaktan mı diye, sordum. 
Güldü: 
- Hayır elbiseden dedi. Ca • 

nım bilmelisiniz ki dünyanın en 
iyi giyinen, en şık, en itnalı a -
damı ble asker olunca derhal bil 
tün o itinalardaıı. sıyrılmak meo 
I:ıuriyetindedir. 

Bu sıralarda filmin muhavere
lerini haz.ı.ıılıyan Alred Maehard 
geldi. Artist ezberlemesi lazım
gelen muhavereleri getirmiş\. 
Onları baş başa bırakarak loca• 
dan sıvıştım. 
Dışarıda yine faaliyet başla • 

ml§tı. Bu sefer Gaby Sylvia'yı 
muhteşem bir tualet ve mücev
herler içinde gördüm. 

Tekrar lı§ıklar yandı. Figüran
lar oradan buradan ko~uşmaya, 
rejisör bağmp çağırmaya baş -
lad1. Bllyilk bir faaliyet w ta -

15 - Temmuz 1!>3' 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU -

Q. 19,74 m. IU95 Kes. ıo Kw. 
P. 31.79 m. 9465 Kes. %0 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

15 Temmuz Cumartesi 
Saat 13.30: Program. 
Saat 13.35: Türk müziği : 1 -

Şehnaz peşrevi. 2 - Dellal za
de - Şehnaz şarkı - Etmedin 
bir lahza ihya. 3 - Şemsettin 

Ziya - Şehnaz şarkı - Hem al
dandım hem almattım . 4 - Lemi 
- Hicaz şarkı - Neşem emelim 
5 - Salahattin Pınar - Hicaz 
şarkı - Yüzüm gülse de kızlar. 
6 - Saz semaisi. 

Saat 14: Memleket saat ayan, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10 - 15.3(): Müzik (Ha
fif müzık - Pi.) 

Saat 18..30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Kabare -

Pi.) 
Saat 18.45: Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Necib Aşkın) 1 -
Willy Koester Hind ninnisi. 2-
Bahar sesleri. 3 - Hippmann
Seyahat şarkıları (fantezi). 

Saat 19.15: Türk müziği (İnce 
saz faslı). 

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

Saat 20.10: Neşeli plaklar -
R. 

Saat 20.15: Türk müziği (müş 
terek ve solo taganni) 1 - Şeh

naz puselik peşrevi. 2 - Lemi
Şehnaz pusel!k şarkı - Narı fik
kat şule paş. 3 - Sedat Öztop -
rak - Şehnaz puselik şarkı -
Cuş edip göz yaşı. - Deniz oğ
lu - Şehnaz pusellk şarkı -
Yolun bulamam. 5 - Arif Bey 
- Hicazkar şarkı - Bir halet 
ile. 6 - Latif Ağa - Hicazkar 
şarkı - Gönlümü bir tıflı dil -
baz. 7 - Mahmut CelaClettin pa 
şa - Karcığar şarkı - Vah me
yusu. 8 - Rahmi Bey - Bayatt 
Araban şarkı - Bana noldu de
ğişti 9 - Suphi Ziya - Muhay
yer şarkı - Titrer yüreğim. 10-
Dede - Gülizar şarkı - Bivefa 
hl çeşmi bid'at. 

Saat 20.50: Konuşma. (Dış pos 
ta kutusu (ecnebi dillerde). 

Saat 22.30: Müzik (Operet se
leksiyonları - Pi.) 

Ti YATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan G!iler ve 

arkadaşları 

Bu aqam 
Ortaköy Emek 
sinemasında 

l ÖNE VEFA 
7 perde 

Mişel revüaü, Oto Keti varyetesi 
Hans okolta, telepati tecrübeleri 

* 
EGE TİYATROSU 

Nuri Genç Dur 
ve arkadaşları 

15 temmuz cumat 
tesi güaıü akşamı 
Beylerbeyi İskele 

tiyatrostunda 
ANALARIN GÜNAHI 

Murad l}amil varyetesi 

CEMAL 
SAHiR 

• 

Bayan Leyla Refik baş kadın 
rollerinde olarak Ankara Tiyat
ro mektebi genç elemanlarile 
müstesna temsillere başlıyor. 

Kızılay Horhor semt ocağı
nın buyuk sunnet doğunu 

Saraçhanebaşı Hayriye lisesi 
yanında (Yeni Özen) sinemasın
da 12 Ağustos Cumartesi günü 
akşamı yapılacaktır. 

Kayıt muamelesi için sinema 
bah<;esindeki heyete müracaat. 

hammülsüz bir sıcak.. Kendimi 
dışarı atarak npının önünde an 
cak delin bir nefes a.Jabildim. 



-
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Krizden sonra salah Demirspor takımı bugün geliyor 
Batındaki suyun verdiği iztırap 

ve sıkıntı ile geçen günler 
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Ebedi Şef'in şikayeti, batın. 

nasiyesinde toplanan sudandı. 

Viiayiiin zayıf ciüşmetine muk.a· 
bil mikdarı artan su, Atatürk'ün 
batın kısmında bir ağırlık mey
dana getiriyor, ve şüphesiz ıztı
rap vermeğe başlıyordu. Zatür
ree başlangıcının hasıl ettiği ih -
tilatı izale için uğraşmalara has
redilen sekiz günlük müddet. Si
rozun bir an için mecburi '
le tabi bulunmasına seb< 

te ertesi sabah 11 de hareket i -
çiıı emir vererek uykwa daldı -
ı.. 

Takım kuvvetlenmek için gele
cek pazara kadar hazırlanacak 

muş, bu müddet zarfında batın
daki suyun mıkdarı artmış, şim
di Ebedi Şef'i rahatsız etmeğe 

b~şlamıştı. 

Doktorlar bunun alınmağa mü 
sait olduğundan bahis dahi et -
miyorlardı. Fissingenin muaye
nesile bu hakkında vardıkları ne 
tice birdi. Su alınamazdı. Bunu, 
ancak dahili ilaçlarla bünyeye 
imha ettirmek lazım geliyordu. 
Tedaviye devam edildi. 

19 Temmuz Salı, sekiz günlük 
devamlı yatak ve kriz devresin
den sonra yeniden salah emarele 
ri göstererek geçen ilk günü teş
kil ediyordu. Ebedi Şef günü ya
taklarında geçirmekle beraber 
mühim kısmını sakin bir uyku, 
bir kısmını da hizmetlerinde bu 
lunanlara hitapla imrar etmiş -
!erdi. 

20, 21 ve 22 inci günler de bu 
halde geçti.. havalar sıcaktı. E
bedi Şef'in zayıf düşen bünyele
ri, denizde bulunmalarına rağ
men hararetten· müteessir olu -
yor, Sirozun tesirile bilhassa ak 
şamları artan hararet Atatürk'ü 
uyuyuncuya kadar rahatsız edi -
yordu. 

23 Temmuz Cumartesi, Ebedi 1 
Şefin Yat'taki 23 üncü günleri 
idi. O sabah gün günden salah 
bulan bünyelerile yatak günle -
rinin nisbeten iyicelerini geçiren 
Atatürk, erken uyanmış, traş ol
muşlar, ve yataklarında bulun -
dukları halde maiyyet halkından 
bazı zevatı huzurlarına kabul et
mişlerdi. Bu meyanda 13 gün -
dür Atatürkün elleıini öpmek, 
onun yanında fevkalade mesrur 
bir halde oynamak imkanını bu
lamıyan küçük Ülkü da daireye 
götürülmüş, Ebedi Şef yavrunun 

• saçlarını okşıyarak onunla da 
meşgul olmuşlardı. 

Fakat, bu gün pek hoşa gide
cek şekilde geçmedi. 

Bu geceki vylaı pek sakin • 
madı .. saatler arasında uyanan 
Ebedi Şef tekrar uykuya dalı • 
yor, sakin, muntazam bir şekil
de uyuyarak istirahat edemi • 
yorlardı. 

Hatta, emir vermeden bir saat 
evvel ı.fak bir kriz başlangıcı da 
g~irdiler. Hekimlerin seri mü
dahalesi bu krizin devamlı ve 
müstevli şekilde vücudü istila
sına mani oldu. 

Ebedi Şef 4 saatlik bir uyku
dan sonra saat 10 da tekrar saa
ti sorarak uyandıklarını belli et
tiler. Saat 10 du. Bir saat sonra 
Savarona hareket edecekti. Ata
türk bünye hararetinden müşte
ki bulunuyorlardı. Ve bir gün 
evvelki sabah neş'esinden kendi
lerinde eser yoktu. 

Müdavi hekim derhal muaye
neyi yaptı. Sabah vizitesinin ne
ticesi doktoru memnun etmedi. 
Hararet bir derece farklı bulu -
nuyor. Ebedi Şef'in kırıklıkları 

mevcut olduğu kendi şikayetle
rile anlaşılıyordu. Hafif bir baş 
ağrısı ve batında suyun ıztırabı 
da başka idi. 

Atatürk -Fissingen'in dediği 
gibi- Zatürree savuşturulduktan 
sonra suyun ağırlık verdiğinden 
ilk defa bahsediyordu. 

Hekim Ebedi Şefe konsoltas -
yon neticesinde görüştüklerini 

bir defa daha anlattı, ıztırap ve
ren suyun. dahili ilaçlarla bün -
yeye imha ettirileceğini, suyun 
alınması bariz bir hayat tehlike
si meydana getireceğini arzetti. 
Atatürk bu izahati dikkatle ta -
kip ediyordu. Hekim sözlerine a
ra verince Ebedi Şef sordular: 

- Bu suyun aldırılmasına im
kan var mı? 

Doktor bu hususta imkan mev 
cutsa da tatbik keyfiyetinin doğ
ru olmadığını, ancak ilaçla izale 
edilmesi mümkün bulunduğunu 
bir defa daha arzetti. Maamafi o 
günden itibaren suyun alınabi
leceğini öğrenen Ebedi Şef ni -
hayet sarayda bir doktor kon -
sültasyonu neticesinde suyun al
dırılmasına lüzum gösterilinciye 
kadar bu bahsi unutmadılar. 

* (Arkası var) 

Bu seneki miHi küme şampi -
yonluğu için ilk maçını gelecek 
pazar günü Fenerbahçe stadın -
da yapacak olan Ankaranın De
mirspor takımı bugün şehrimize 
gelecek ve Fenerbahçedeki Bel
vü oteline yerleşecektir. Demir
sporlular bu mühim maça iyice 
hazırlanabilmek için bir hafta 
evvel şehrimize gelerek müsaba 
ka yapacakları Fenerbahçe sta
dında 'idmanlarına başlıyacak -
!ardır. 

Demirsporun gerek İstanbul
da ve gerekse Ankarada yapaca
ğı maçların hakemliğine İzmir
den Ü çoklu Mustafa seçilmiş -
tir. 

Galatasaray itiraz mı 
edecek? 

Dün ı;kşam salahiyettar bir 
Galatasaraylıdan aldığımız ha -
bere göre milli küme şampiyo -
nasının finalistini tayin edecek 
olan müsabakanın kendi stadları 
mevcudken ve senelerdenberi 
toprak olan bir sahada idman ve 
maç yapmışken müsabakanın ta
mamen çimen olan Fener sta -
dında icrası karşısında doğru 

olmadığı ve saha avantajlarının 
kendiler:nden alınmasına fede
rasyon nezdinde protesto ede -
ceklerini ve icap ederce müsa -
bakadan da imtina edecek ka 
rar alacaklarını söylemiştir. 

Gece maçl2rı yapı l a
bilecek mi ? 

Şehrimi'zdeki bazı organiza 
törler ta;afından Avrupanın bir 
çok yerlerinde icra edilen ve 
memleketimizde ilk defa tatbik 
ed:lecek olan gece futbol maç -
!arı davet edilen Seget takımı 

ile henüz kat'i anlaşma yapıl -
mamış olmasına rağmen muha
berenin devam etmesine muka

bil federasyonca futbol maçla -
rının tatil edildiğin bild' ren teb 

!iği karşısında bu müsabakalara 
izin vermiyeceği anlaşılmakta -
dır. 

Bu vaziyet karşısında Taksim 

stadında gece tertibatı için bir 
hayli masraf yaparak tertobatı 

tamamlatmış olan organizatör -
!erin içi üzüleceklerini tahmin 
ediyordu. 

---oooı------Ebedi Şef'in sabahleyin erken 
den uyanışları, rahatsızlıklarına 
rağmen hafif bir neş'e tezahürü 
göstermeleri öğleye kadar de -
vam etmiş, öğleden sonra ma -
iyyet halkından kimseyi kabul 
etmemişler, yataklarında uzana
rak istirahatle vakit geçirmişler, 
akşam vizitesinde müdavi heki
me hararetten şikayette bulun -
muşlardı. Termometre ikindiye 
kadar 36,5 - 37 arasında müte -
havvilken akşam vizitesinde 
37,5 ğa tereffü etmişti. 

: ................. -.... : 
ı KÜÇÜK HABERLER ı 

Su sporları ajanlığından 

Ve .. bütün tıbbi gayretlere, 
muhtelü tedavi şekillerine rağ -
men Sirozun inkişafında zerre 
kadar duraklama bulunmadığı 

bu arazdan pekala belli oluyor -
du. 

Doktor, harareti gideren Pos
yonlan tertip etmekle beraber 
Atatürk'ün umumi zaafiyet d<>
layısile nefes alamıyormuşça -
sına bir sıkıntı geçirmelerinin ve 
bunu bertaraf edecek tedbire ma 
lik olamamasmın derin üzüntü
ler ile kederli bulunuyordu. 

Saatler geçtikçe bu his artı -
yordu. Müsekkin tertipler bunu 
bertaraf edemem, şn. Akşam ve 
gecenin ilk saatleri böyle devam 
etti. Bünye hava tebdili tedbiri
ni arzeden doktorun fikrini E -
bedi Şef kabul etti. Saat 4,45 e 
kadar sıcaktan ve havasızlıktan 
şikayet eden Ebed. Şef bu saat-

ı .................... _ı * Köylerde tahstl ve terbiye
nin daha iyi bir şekle sokulması 
için Maarif Vekaleti yeni bir 
plan hazırlamıştır. Bu suretle 
bu sene köylerde 7 bin çocuk 0 • 

kutulabilecaktır. * Maarif müdürü Ankaraya 
gitmiştir. * Et nakliyatı belediyeye g~ 
miştir. Kasaplar cemiyeti bu iş

den şimdiye kadar senede yüz 
bin lira kar etmekte idi. * Adana valiliğine Niğde va
lisi Faik, Niğde valiliğine Sü -
merbank idare meslisi reisi Safa 
tayin edilmişlerdir. 
* Orta tedrsat muallim kad

rosuna bu sene yeniden 450 öğ
retmen katılacaktır. 

% İngiliz tezgahlarına sipariş 
ettiğimiz dört denizaltının in -
şaatı lerlemektedr. Yakında İn
giltereye bir heyet gidecektir. 
* Dün İnegölde 10 lira yü -

zünden bir cinayet olmuş, Cam
baz Latif isminde biri Mamallı 
yı muhtelif yerlerinden yaralıya 
rak öldürmüştür. 
* İktısat Vekili Zonguldağa

gitmiştr. * Mezunen Parste bulunan 
Fransız elçisi Masİgli dün şehri
mize gelmiştir. 

16/7 /1939 tarih:nde Şeref sta
dı yüzme havuzunda yapılacak 
olan yüzme teşvik müsabakala
rı beynelmilel atletizm müsa -
baltaları dolayısile tehir edilmiş

tir. 

Atletizm ajanlığından 
16/7/1939 günü yapılacak 

beynelmilel atletizm müsaba -
kalarını idare edecek olan aşa -
ğıda isiırlleri yazılı hakemlerin 
o gün saat 15 de Fene~bahçe sta 
dında hazır bulunmaları rica o
lunur. 

Bürhan Felek, Adil Giray, Dr. 
Adnan Hün, Naili Noran, Cemil 
U:zunoğlu, Ali Rıza Sözeralp, S. 
Yasuai, İhsan Belor, H. Feridun, 
Sudi, Samih Türkdoğan, İ. Şa -
hinbaş, Hilmi, Nahit, Ç. Başa -
ran, Firuzan, Rauf, Fethi, N. Be
sim, Ali Besim. 

Beden bölgesi güreş 
ajanlığından 

1 - 30/7/1939 tarihinde baş -
lamak üzere serbest güreş teş -
vik müsabakaları yapılacalotır. 

2 - Bu müsabakalara amatör 
her güreşçi iştirak edebilecek -
tir. 

3 - Klüplere mensup güreş -
çiler mensup oldukları klüpler 

•namına müsabaklara girebilir -
!er. Başka bir klübe tescil edil-

miş olan bir gür<!9çi diğer bir 
klüp namına müsabakalara ka -
bul edilemez. 

4 - Her hangi bir klübe tescH 
edilmemiş olan güreşçiler bu mü 
sabakaarla şahsen kabul edile -
lebileceklerdir. 

5 - Sikletlerde iki kilo tole -
rans kabul edilecektir. 

6 - Bu müsabakalara Meh -
met Çoban, Ahmet Yener, Mus
tafa Çakmak ve Faik Göken ka
bul edilmiyeceklerdir. Bu gü -
reşçiler bu müsabakalarda de -
rece alangüreşçiler arasında ay
rıca yapılacak olan İstanbul ser 
best güreş biri·nciliği müsabaka
larına iştirak edeceklerdir. 

7 - Müsabakalar Vezneciler
de kain Süleymaniye Spor Klü
bü salonunda yapılacaktır. 

BarutgUcU sahasında ya
pılacak müsabakalar 

1- Feneryılmaz - Barutgücü 
A takımları saat 17.30 da, 

2 - Feneryılmaz - Barutgücü 
B takımları saat 15.30 da, 

3 - Feneryılmaz - Barutgücü 
bisikletçileri arasında sür'at ve 

Sporculardan 
soruyoruz: 

F enerba hçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

kuvvetlen si n 
yenilmesin ? 

ve 

Sporcu kıırllıırlmlzln vıırıı

ceklerl cııvııplıırı aıraallıı 

dıırcııdııceijlz 

mukavemet miisabakallm saat 
17.30 da, 

4 - Feneryılmaz..Barutgücü at 
letizm müsabakaları saat 18.30 
da. 

f enerbahce anketimiz 
Fenerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ? 

cılığa nihayet vermek gerektir. 
Zira Feneri yakından tanıyan · 
ve görenler gayet iyi bilirler ki 
Fenerin bugünkü on biriniın ara
sına girmek o kadar kolay bir 
iş değildir. Çünkü bu on bir, on 
ikinci ve ilh... nin yetişmesine 
takımda yer almasına adeta mu
halif ve adeta hasistir. 

Bilmiyoruz bu zihniyet belki 
de b:rbirini çok sevmekten ileri 
gelir. Fakat her ne hal olursa ol
sun bugünkü Fenerin takımının 
kadrosunu 11 den 18 e çıikarmak 
en akıllıca bir iştir. Çünkü Fe
nerbahçede bir yedek kalecinin 
bir lisansiye müdafiinin ve 
bir idmanlı muhacimin mev -
cut olmayışı ve hazrlanmış bu
lunmayışı bu klübe çok ağıra 

malolmuştur. Fu.tbolcüniln faz -
!alığı ile takımdaki inhisarcılık 

fikrinin k~ldırılması halinde 
bugünkü Fener takımının esas 
kadrosunda aksıyan yerlere ye
niden genç elemanlar yerleştir -
mek takımının kuvvetlenmesini 
nasıl mümkün kılacaksa idare 
mekanizmasında da idareci bul
mak buluşturmak o derece ida -
resizliği önliyerek Fenerbahçeyi 
eski yıllardaki kuvvetine yak -
!aştıracak ve hatta ondan üstün 
bir hale sokacak noksanlıklard<r. 

Emin Pankoğlu 

(İkdam) ın tam zamanında ve 
yerinde açtığı bu anket Fener
bahçeliler, Fenerbahçeyi seven 
ve tanıyanlar için bulunmaz bir 
n:mettir. İşte bu saik beni de 
gücümün yettiği aklımın erdiği 
kadAr bu işe karışmama yardım 
etti. Bence Fenerbahçeyi kuru
luşundan bu ana kadar geçen 31 
yıllık mazisinde bu seneki kadar 
zafa sürükliyen, mağlübiyetten 

mağlübiyete adeta koşturan ve 
hemen ayar takımların arasında 
beşincilik gibi bir fena dereceye 
götüren sebeplerin başında ida
resizlik ve idarecisizlik gelir. ! 
Fenerbahçe o yemyeşil ve biri -
cik stadile o sevimH klübünde ya 
ni kendi aile yuvasında bu se -
neki kadar idaresizliklere uğra -
mamıştı. İşte bu idaresizlik şüp
he yok ki idarecisizler azlığın -
dan veya hiç olmayışından neşet 
etmiştir. Fakat her ne olursa ol
sun Feneri o Fener yapacak ida
re elemanları bulmak veya iki 
Fenerli ağabeyleri yeniden hız
landırmak ve aŞka getivmek ge
rektir. Hepimiz biliriz ve hatır
larız ki geçen senenin milli kü
me maçlarının başmda bu eski 
spor yurdunda ilk '1efa olarak 
futbolcü idareciye karşı geldi o

nu dinlemedi ve isyan etti. Bu
nun neticesi iyi mi oldu, fena mı 
oldu. Orasını bilmem. Yalnız be
nim bildiğim ve anladığım bir 
nokta varsa o da yarüağyara 
karşı bu hareketin çok hem de 
90k çiııkin ve kayboluşudur, 

r .. ;:: .. ~~·;:·; .... ı 
İşte bu itaatsizliğe bu isyana 

da sebep yine idaresizliktir. Spor 
yapanlar gençtir, toydur ve tec
rübesizdir. Fakat eğer Fener • 
bahçede bir idarcei kafa bir ida
reci insan mevcut olsa idi bu i
daresizlik olmıyacak ve bu çir
kin hadise meydana gelmiye -
cekti. Şu halde evvela Fenerbah 
çeyi idare bakımından kuvvetlen
dirmek, orayı idare edecek ele
man bulmak lazımdır. 'Sonra da 
Fenerin bir sembolü olan ve gün 
den güne zafa düşmüş bulurum 
futbol takımını kuvvetlendir -
mek ştal'1:ır.Bu takımı kuvvetlen 
dWmek için takımdaki inhisar • 

Askeri Liselerin Su sporları 
Bayramı 

Askeri Liseler Müfettişliğin • 
den: 

Çengelköy Kulelide 16 tem -
muz 939 pazar günü saat 15 te 
yapılacak Askeri Liseler beşinci 
yıl su sporlan bayramına İstan
bulda bulunan bütün meb'usla
rımızla vilayet ve belediye er -
kanı, ParÜ ve Halkevleri baş -
kan ve azaları, Matbuat erkanı, 
Üniversite, Dekan ve Doçentleri 
ve talebeleri ve tekmil diğer o
kul direktör, muallim ve talebe
leri, spor kliipleri başkan ve a -
zalan davetlidirler. Teşrfleri ri
ca olunur, 

,, _, 

SAYFA 7 

BARB AR OS 
Donanmamız saltanatın Akde. 
nizde teessüsüne delalet ediyordu 

Yazan: Rahmi Yağız 
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İlkbaharda hazırlanan 400 yel 
kenlik muazzam donanma. Bar
baros Hayrettin Paşanın kuman 
dasında maıMıvralara batlamak 
üzere Akdenize çıkmak için yalı 
köşkünün önüne gelmiş, demiz' • 
!emişti. 

Donanmada yiğitliğin hilr ha 
vası Barbaros leventlerile kap -
tanlarının iltihaki!e son hadde 
çıkmış, savaş arzusu gönüllerin 
ihtiras haline gelen arzusu :ıek -
!inde beliriyordu. 

Bu ihtirası en içden duyan • 
!arın başında kaptan Barbaroe 
Hayrettin paşa bulunuyordu. 

Daha bir kış devresindeki ge -

mi imaldtına nezaret ederken 
koca Türk denizcisinin gece uy
kusunda. gündüz işbaşında dili
ne doladığı tek düşman smi: 

- Andrea Dorya! 
idi. 
Hele Turgudun esaretinden 

sonra son bir yılı nasıl bir iç a-

zabile geçirdiğini kendi dillle 
tarif etmesine imka.n bulunmı -

yan koca Barbaros bu ihtirasla l'
çin için kavruluyordu. 

Dorya ona karşı zahiren cephe 
alınış gibi görünen ve her fırsat 
ta Barbarosun önünden dar ka • 
çan, saklanan ve gıyabında mey 

dan okumaktan geri durmıyan 
bu Venedik Amiralı Barbarosun 

biricik harekat hedefini teşkil e
diyordu. 

Kanuni, donanmanın şenlik -
!erini ve top selaınlarını güver
teleri bizzat dolaşarak büyük bir 

haz ve sevinç ile takip etti. 

Huzuruna kabul ettiği zaman 

yiğit tavrı, yılmaz konuşuşu, ve 

etrafında imrenilecek bir hale 
teşkil eden büyük şöhretile gö -
züne büyük görünen Barbarosu 
Padişah Kaptan Paşa baştarda -
sındak kumanda mevkiinde ken 
disinden daha mehip, kendisin -
den daha büyük ve daha azamet 
li gördü. 

Padişah; kaptanı hazırladığı 

donanmanın mükemmelliğinden 

ötürü orada tebrik ettikten son

ra yine selam toplan arasında 

karaya dönerken ellerini göğe 

açtı, dua etti: 
- İlahi. bu yiğitlerin yüzünü 

ak, kılıcını keskin, kendilerini 
muzaffer eyle. 

Bu duaya leventlerin gün ses
lerinden kopan gülbank deryayı 
inleterek iştirak etti: 

- Amin, amin! .. 
Donanma, Nevruzun haftasın

da demir aldı, Sarayburnundan 
döndü, Marmaraya açıldı, mun-

tazam bir ftlo seyrlle Boğaza 

doğru yürüdü. 
.Sahil halkı, ününü duyduk • 

ları Derya Kaptanı Barbaroau 
bll donanma Ue tam bir ihtişam 
içinde alkışlıyarak uğurladılar. 

Donanma Çana.k'kaleden ayni 
şekilde çıktı. Adalar denizlnde1ci 
iricaolı körfezler dolııfarak E
l~n denizine doğru yola koyul • 
du. 

Mestan reisin kumandasında 

7 çektirden mürekkep biz' filo -
tilll pişdara memur edllmif, Ve 
nedik donanmasını aramak, bW.. 
mak vazifesi de bu gözü pek !kap 
tana havale edilmişti. 

Barbaros merkezde bulunu • 
yor, sağ kola Muhittin, sol ko -
la da -Turgudun yerine- Murat 
reisler kumanda ediyorlardı. 

Adalar denizi o güne kadar bu 

kadar yelkenden mürekkep böy 

le muhteşem bir donanma gör -
memişti. 

Bu donanma Osmanlı hakımi
yetinin artık sarsılmaz bir şekil 
de Akdenizde teessüsüne delalet 

• 
eden en büyük müeyyide idi. Ve 
bu müeyyide, mütevali syaıılar

la eski sahibi Sen Jan şövalyele 
rine tarafdarlık göstermek isti
yen Rados adası asilerini sindi
rirken Kıbrıs, Girit \'e diğer Ve
nedik adalarına da korku sar'a
Iarı geçirtiyordu. 

Bar\>aros rotasını en·ela Pire 
limanına çevirdi. Burada muaz
zam bir deniz resmi geçidi yap -
tıktan sonra seleflerinden Kemal 
ve Burak reisler n dö\·Ü~tiıklerı 

suları dolaştı, ve tekmil aziı.me
tile rotasını Sicilya sahillerıne 

çevirdi. 
Barbaros yaklaşmadan evvel 

Sicilya ve diğer Venedik sah ,J -

!erini bir dehşet ve korku ha,·ası 
sarmıştı. Halk hükümete, gittik

çe yaklaşan bu tehlikenin berta
raf edilmesi için müracaatlara 

başlamış, Venedik hükümeti İs
tanbuldaki elçisine verdiği ta -
limatla Osmanlı hükümdarı Ka 
nuni Sultan Süleyman nezdınde 
teşebbüslerde bulunmasını, pa
dişahın. Türk kaptanının yolun

dan çevirmesi için iradesini is -

tihsal etmlsini bildirmişti. 

Elçsinn müracaatları Kayma
kam paşa tarafından reddedildi. 

Barbaros Sicilya sahillerını 

yağma ve talan ederek korku ye 
Sardunya adalarını da Türk kı
lıçlarile hayli titretti. Alinan e
sirlerle donanmanın forsa kısmı 

_(kürekçileri) takviye edilerek 
seyir sürdüriildü. 

(Arkası ııar) 
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H ·A YA ·y BU KALBE KELEPÇE VURMALI 1 . : . 
Yerde bir ceset gördü 
Cesedin üstündeki Örtüyü çek
ti ve kocam diye bağırdı .. 

Çeviren: lskender F. Sertelli 
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Poliı lıafiyHİ, Klaranın izini lıaybetmiıti. Otelcinin 
odaıında araıtırma yaptı ve bir İz; bulamadı 

Artık anlaşılmı tı kı. trende 
yaralanan genç adam, Klarayı 

anyan s.vıl memurlardand •. O -
nu şahsan tanımıyordu .. ancak 
şiıphe üzerine onunla meşgul ol· 
mağa başlamıştı. Tren pencere
ııınden atlayınca, kendi<ıne kur· 
§un atan kadının Klara olduğunu 
anlamıştı. 

Çoktanberi ızin kaybetugi u
şagı demek ki burada ölmıiştiı! 

Fakat, bu koskoca vücutlü a
damı kım öldürmıi tu? 

Klara başını karyolanın altına 
uzattı ve bırden geriye çekildi. 
Ceset fena halde taaffıin etmişti. 

Acaba, Klaranın zenci kocası
nı rahip mı öldürmüştü' Yoksa 
bu adam da kokudan yatamamış 
da mı kaçmıştı? 

Mesken buhranı ve pahalılık.. 

bu iki dert Anka.rada henüz hal
ledilmiş d eğildir. Bir kere nü
fusa gör e mesken çok azdır. 0-ç 
kişiye ancak bir oda düştüğünü 
söy !emek Ankarada ev ihtiya • 
eının nasıl büyük bir dert hali • 
ne geldiğine çok iyi bir misal -
<lir zannediyorum. İşte bu yüz
dendir ki yine fiatleri ürkütücü 
bir rakkam olan bütün ailelerin 
karşısına kabus halinde çıkıyor 
ve yine bu yüzdendir ki çok kim 
seler Ankaraya bu mamur şeh -
re gitmelerı IUzım geldiği zaman 
derhal endişe ile kerıdi kendile
r ine şu suali soruyorlar: 

• Ş.mdi ne yapacağız! Ankara 
öyle pahalı imiş ki'• 

Bu söz doğrudur. Ankarada 
oturan bir aıle babosı bana bir 
gün dert yanarken • burası sizin 
durmadan pahalılığından ~ika -
yet ettiğ niz İıitanbula nazaran 
ateş pahasıdır. ded •. 

Yine ayni adam şunları söy • 
le<li: 

- Beş kişilik bir ailenin ba -
basıyım . Elime yüz lira geçiyor. 
Her ay kasaba kırk beş, bakka
la altmış, sebzeciye de otuz li
ralık hesap açıyorum. Samanpa
zarında esk. iki buçuk odalı bir 
evde 30 lira kira ile oturuyo -
rum. Göruyon;unuz ki şöyle bir 
hesap edersek 165 lira tutan bu 
he6ap yekunu aldıgım maaşı aş 
maktadır. Hem de epeyce başka 
mıiteferrik mıısrafları katmadı

ğım halde. Bu şerait dahilinde 
ne yapar ını.z?. 

Pek tabiidir kı kendimizi bir 
çok şeylerden mahrum ederek 
masrafı kısmaya, diğer taraftan 
da şura"a buraya borçlanmaya 
mecbur oluyoruz. 

Bu zatın karısı ise gülerek o 
sene kiraz yemediklerini. çünkü 
bu meyvanın Ankarada nadide 
hır meta gıbı kilosunun kırk ku
ruştan 'atılmakta olduğunu söy
ledi. 

Geçen yazımda eğlence \'e ge
rinti yerlerinden bahsetm.ştim. 
Bana bu yerler de Ankarada ol
dukça pahalı gibi geld.. Diğer 

Yazan: PERiDE CELAL 

.. 

Anlıarada Yeniıehirden bir görünüı 

yerleri pek bilmiyorum. Fakat 
Gazi çiftliğinde yiyecek ve ıçe • 

cek liatlerinin oldukça yüksek 

olduğuna dikkat ettim. Kebap 

\'C patlıcar. kızartması le, sala -

tadan ibaret gayet az miktarda 
üç kişilik basit bir yemeğe beş 

bu~uk lira verdik. Şimdi gele -

!im yine mesken buhranına. 

Çnükü evlerin nüfusa kafi gel

memesidir ki ev kiralarını yük

seltmekte ve böylece kiraların 

yükseklıği umumi pahalılık için 
de en esaslı, üstünde durulacak 
nokta olarak dikkati çekmekte -
d;r. 

Ankara bazı sokaklarına gir -
diğıniz zaman size yarım hır 

şehir hissıni ver.r. Bu her halde 
buyük bir hızla rlevam eden in • 
şaattan, her adırr. başında bir ya 
pıya tesadüf etmekten ileri ge • 
liyor. Bununla beraber ev ihti -
yacı henüz Jayıkile karşılanmış 
değild r 

Me<eliı Ankarada yine bir aıle 
tanıdım Erkek orta derecede bir 
memurdu. Otobus masrafından 
kurtulmak ıç n Yenışehirde, bü
yiık caddelerden birine çıkan M· 

ka >o:O.aklardaki aparım,nlardan 
bırinin zemin katını 28 liraya 
tutmuştu. Bu zemin katı, basık 
havasız ve rütubetl. idi ve iki 
küçük vdadan ibaretti. Baıiyoou , 

yıkanacak bir yeri olmadıgı gi
bi, yüz yıkanacak yerinin, yani 
musluğunun antrede biç:msiz bir 
yerde olduğunu, mutfağa ise iki 
kişinin bir arada sığmasına im
kan olmadığını gördüm. Yine 

bir gim diğer bir aileye gıtmiş • 

tim. Bunlar genç bir karı ko -
ca idiler ki ikisi de çalıştıkları 

için vaziyetlerinden bir şikayet
leri yoktu. Bunların evleri de 

dığeri gibi büyük bulvarlardan 

birine çıkan ara sokaklarda bu -

lunuyordu. Bana 50 liraya tut -

tuklarını söylediler. iki buçuk 

odası vardı. Butün mezıyti iki 

kat ve antresinin b.raz daha ge

niş olmasında, bir banyosu bu -

lunrnasındaydı. 

Daha fenası Ankarada tek bir 

odada :yatmak mecburıyetınde 

kalan beş kişilik küçük memur 
ailelerine tesadüf etmek pekala 
mümkündür. 

Tekrar edelim: Evet, Ankara. 
eğlence, gezinti yerleri. kültür 
müesseselerı, parkları, bahç~le

ri ıle tam manasıle mütekamil. 

modern bir şeh r örneğidir. Fa

kat ne yazık kı bu şemrde otu -

ran.lar pahalılık derdi w ev buh 
ranı ıle mücadeleden guzel hır 
şehirde ya~amak zevkini tatmak 
tan mahnım bulunuyorlar Klaranın yaltıgı pansiyon ci

varındaki polıs karakolu fa~li • 
yete geçmişti. Yaralı memur, ka
koldaki memurlara K.laranın şe
kil ve kıyafetıni ve sol yan~ii n
dakı benini tarif etmişti. 

Klara tehlikeyi görünce dü -
şıinmeğe ba<ladı. 

Geceyi bu otelde geçirmek doğ 
r1" muydu' Ya bir baskına uğ -
rar da yakayı ele verirse, o za
man işlemediği bır cınayetle de 
itham edılecekti. 

Hayat bahalılığına çare bulalım 
Memurlar hani harıl, o C:•ıar

da Klarayı arıyorlardı. 

K lara, otelde yattığı odar0 ır· 

pencereleriru kapayınca odada 
tekrar pis ve ağır bir koku inti
•ar etmeğe başladı. 

Klara saate baktı : 

- iki buçuk .. 
Dıye mırıldandı. 

Odadaki koku tahammül edil
mez hır dereceye gelmışti. Uyu
mak kabı! değildi. Klara sağına 
soluna döndü .. burnunu tıkadı .. 
koku o kadar artmı tı ki .. pen -
cereler kapalı kaldıkça uyuya • 
mıyacağını anladı. 

Tekrar yataktan kalktı. 
- Hele hır şu odayı gozden ge 

çıre ·nn.. bu ığrenç koku nere -
den geliyor". 

Diyerek, odanın .çindekı do -
lapları. garderobu ve karyolanın 
altını araştırmağa başladı. 

O ne?!.. 
K lara bırdenbıre gözlerıni a

arak, bir adım geriye çekilmış -

lı 

Karyolanın altında, üstü ör
ı ulu hır ceset yatıyordu. 

Kiara hayretınden küçük dili
m yutacaktı; bırdenbıre o kadar 
korkmuştu ki .. 

Demek ki, gece yarısı pansi -
yonu !erkeden rahıp burada bir 
c nayet ışlemıştı. 

Y rre eğildi.. 
Çantasından elektrik fenerıni 

ç.kardı. karyolanın altına tuttu. 
Cesedın üzerindeki ortüyii sol 

e!ıle çektı. 

Klara burada bır kinci garip 
hadıse ıle karşılaşmıştı. 

- Ah, dedı, zencı kocam .. 
K lara aklını oynatacaktı. 

B u ne heyecanlı bir sahneydi. 
Hadiseler bırıbırını tak.p edi· 

yordu. 

Klara, 1enci u agın1 a\·lamak 
ve yaptığı suçların mes'uliyetini 
icabında onun sırtına yüklemek 
maksadile Meksikada onunla ev
lenmişti. 

Nev - York zabıtası onu res
men Klaranın kocası tanıyordu. 

Gerçı o bir gün polis haliye6i 
Jak'a gonderdiğ; bir mektupta: 

O, benım u•ağımdır. Kocam 
del(ll .• 
Demı e de, kocası olsun. u -

şagı olsun .. mademki ona men -
sup bir ;.damdı .. onun ölümıi Kla 
rayı her zaman mu.,kül vaziyete 
sokabılırdi. 

Gunnü bırinde zabıtaya zenci 
uşağın he>abını \·ermeğe mecbur 
olacaktı. 

Artık, bu vazı ·et kar ısında 
otelde durmanın \'e sabahı bek
lemenin de mana ı \'Oktu. 

İyı amma . saat uçü geçiyor -
du 

Klara bu saatim sonra otelden 
çıkıp nerıye gidecekti? 

Ortalık ııfiri karanlıktı. Köy 
halkı dt'rın uykuya dalmıştı. Sa

dece etraftan geçen yolcu oto -
buslerınin . esleri ışitiliyordu. 

B. A. köyu, Meksikadan gelen 
otobüslerın geçıt merkezi ·di. 

Klara evvela otelciye: 

- Burada fena bir koku var .. 
yatamam .. gidiyorum .. 

Demeyi diışiındu Fakat, bi
raz once kendısı gibi rahibin de 
kvkudan miişteki olarak kaçtı -
ğmı giıren oteıci bu sefer odanın 
içınde iyKe bır araştırma yapa -
cak olursa, zencınin cesedi mey
dana çılımıyacak mıydı? 

(Arkası ııar) 

( Bıı§tarafı 1 inci sayfada) 

Bir inşaat müteahhidi 
diyor ki 

Kendi>i ile göruştugümüz bır 
ınşaat müteahhidi diyor ki: 

- Ben senelerdenberi Anka
rada inşaat islerile meşgul ol -
dum. Ankarada inşaat malzeme
sı daha pahalıdır. Mesela tuğla
nın bin tanesi 10 liradır. Böyle 
olduğu halde, Ankarada yapılan 
tuğla şekil itibarile de İstan · ' 
bulda yapılan tuğlalardan iyi de-

l ğildir. Arıkarada çımı>nto daha 
pahalıdır. Bütün bunların tesiri
e Ankarada yapı yapmak daha 
pahalıya malolur. Jstanbulda ise 
inşaat malzemesi daha ucuzdur. 
Ayni zamanda İstanbulda inşa
at malzemesi yapan bir endüstri 
vardır. Çimento ve tuğla fabri
kaları gibi ... Bu itibarla İstan · 
bulun Ankaraya nisbetle daha 
müsait şartları \'ardır. Böyle ol
duğu halde, İstanbulda apartı • 
man kiraları ucuz değildir. 

- Buna karşı çareler? 

- Her şe ·den evvel inşaat iş-
lerıne ucuz kredi verme!. ... Hal
buki inşaat işıne teşebbüs eden
ler ehven şartlarla kredi bula • 
mıyorlar. Faizler:n mikdarı yük
sektir. İnşaat \'e emlak işlerine 
kolaylıklar gösterrn Emlak ban
kasının daha gen.ş ve uzun va • 
deli krediler açması liizımd1r. 

Her memlekette inşaat \'e emliik 

işlerıne daha çok kolaylık gös • 
teren mali muesseseler vardır .. 
Sigorta ş.rketleri de, inşaat iş • 
!erme yardım edebilir. Her yer

de böyle yardımlar yapılmak -
tadır. Mesela: Bir sigorta şirketi 
20 senede ödenmek üzere, bir 
kırr.seye para vererek ev yaptır
masını tem ın eder. Her ~ne ~ -

gorta şır ketı, hır ev sahibinden 
prim alarak bu parasını almış o 
Jur. Başka memleketlerde. sigor
ta şirketlerınin küçük tasarruf 
ashabına biiyuk kolaylıklar gos
terdiği vak rdir. Bizde de sigor
ta şirket leri bunu pekala yapa
bilir. 

Bir çare daha 
Bir çate daha var. Yapı koo -

peratıfleri yapmak .. bu iş An -
karada muvaffak olmuştur. Şim 
d1 yapı kooperatrlinin 170 e\'İ 

vardır. Kooperatife iştırak eden , 
bır ahbabım, ayda 50 lira ,·er -
mektedir. Halbuki evin k1ymeti 
10 bın liradır. On bin liralık eve, 
ayda 50 lira kim vermEZ? Ni -
hayet 50 }ıra ]:ıra bedeli demek
tir. 

htanbulda da. Ankarad olduğu 
gıbi bir yapı koopera1ifi yapmak 
'.kabild ir. Bu kooper atife teşeb -
büs edecek kımseler Ankara ya
pı kooperatifini model ittihaz e
de bilır !er. 

İstanbulun imara muhtaç yer
leri çoktur. Burada da bir mes
kc-n meselesi vardır. Artık iki üç 
merdivenli her türlü konfordan 

mahrum ahşap evlerde otum -
ntııvoruz. Bugünkü ihtiyaç ları
m12a göre mesken tarzı 11\.zım .. 
bu da apar1ıman, ve bahçeli kü
çük evler 9labilir. İstanbulda 
bahçeli evler mahallesi yapmak 
için çok müsait sahalar vardır. 
Meseıa Topkapı civarı ne güzel 
b ir yerdir. Havası da iyidir, şe
hirle irtibatı çoktur. Tramvay, 
otobüs işler. Böyle bir yerde, 

bahçeli evler kooperatifi kuru -
lamaz mı? 

İstanbul belediyesi bu gibi te
,ebbü6lere rehber olmalıdır. 

Her şeyden evvel yapı koo -

peratifi işine teş<>bbüs edecek 
kimselere mali bır mül'ssesenın 
yardım etmesı lazımdır. Bu ·azı

fe memleketımizde Emlak Ban
kasına düşmektedir Bir taraf -
tan sigorta şirketleri, Emlak 
Bankası, d;ğer milli bankaları

mı.z bir araya gelerek inşaat şir
ketleri yapabilir. 
Diğer taraftan da memurlar, 

ayni müessesede çalışan meslek 
erbabı b'r araya gelerek yapı 

kooperatifleL kurmalıdır. 

inşaat malzemesi de 
pahalıdır 

İnşaat malzemesı de pahalıdlT. 
Tugla. çimento, kum, poırel \·e
saire ... Bunlardan demh' potrel
li çubuklar, dünya clemır piya -
sasına tabidir. Malumdur kı si -
!ah yarışı yüzünden, demir liat
Jarı artmıştır. 

Çimentoya gelınce. Şimdiye 

kadar çimento füıtları birkaç de
fa indirilmiştir. F akat yine pa -
halıdır. Çünkü kömür ucuz de -
ğildir. Kömürü de ucuzlaştırmak 
liızım .. K um, tuğla, çimento gi
b i eşyanın nakH ücretleri de pa
halıdır. Halbuki inşaat malze • 
mesi ağır bir yük olduğu için 
nakil ücretleri ucuz olmalıd ır. 

Bu gibi eşyayı taşıyan vapor, 
tren, hatta araba, yelkenli san • 
dalların bile tarifelerine müda • 
hale temek icap eder. 

YENi NEŞ.RIYAT 

Hukuk gazetesi 
Cevat Hakkı Özbey tarafın -

dan beş senedenberi ttlrkçe ve 
fransızca olarak ne~redilmek•e 
olan Hukuk gazetesinın 37 • 38 
numaralı nüshaları zengin mün
der icatile intişar etmiştir. 
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Tünel arabalarının işletme müddetinin 
üçte biri kadar istasyonlarda durmaları 
tesisahn iıetisadi çalışmadığına bir delildir 
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Dünkü yazımızda tünel t eşlti

Iatırun iktıı;aıli ve fenni bakım
dan olduğu kadar sıhhat ve em
niyet bakımından da geri oldu
ğunu bahis mevzuu yapmış idik. 

Sırasile tetkik edelim: 
Tünelin Beyoğlu cıhetinde 

tramvayların manevı·a kavsinin 
köşesinde apartmanlara bitişik 

bir binası vardır. Burada tüne -
!in kuvvei muharrıkesını teşkıl 

eden makine grupu bulunmak -
tadır. Bınaya dışarıdan bakacak 
olur ;sek damında tuğladan ol -
dukça uzun bır baca ile bu baca 
yanında saçta~ hır eksoz borusu 
görüriız kı bu da muharrik kuv
vetin buhar maKınesi olduğu ne
tices:ni verır. Ancak bacadan 
kada dumanlı ve eksoz borusun 
dan da çürük buhar ~ıktığına gö 
re bu makineye ait kazan oca -
ğının kömürü iyi yakmıyan sis
temde olduğuna veya duman ga 
zından meııeliı tagdiye suyunu ı
sıtmak gibi hususlarda istifade 
edilmediğini ve eksoz borusun
dan da daimi olarak çürük bu -
har çıktığına göre makinenin de 
kondensesiz binaenaleyh randı
manı düşük yıne eski sistem bir 

buhar makinesi olduğuna hük
medilebilir. B'naenaleyh işletme 
masrafının •üksek olmasmdaki 
birinci amil budur. 

Böyle bir !es.satın işletme 

masrafını ve işletme memurla
rım dü~ünelım. Buna benzer bir 
işletmede en aşağı bir baş ma -
Jdnist, bir mak:nist, bir yağcı, 

bil' ateşçi ve bir de kömürcü) e 
ihtiyaç vardır. Tünelin faal~etl 
16 saate yak:m bir zaman tut•u • 
ğundan bu işletme memurlar.na 
bir misli daha ilave etmek ıa -
zımdır. Şu halde en l4'ağı 10 ki
şi. 

İşletme masrafına gelince taba 
ilk saita kömür ve su gelir. Bila 
hare muhtelif cins yağlar, ü lüpu 
vcsaır işletme malzemesi v bü
tün bunların bir de tamir as
rafını ilave eder is('k ik "' rr.as 
raf fımilini de bu suretle izah et 
m.ş oluruz. 

Tünel arabalarının hare <<'tle
ri mütemadi değildir. He ıkis!

nin tevakkufu ayni zamar la vu
kua gelir. B'naenaleyh rrulıar -
rik makinede azami yük •le as • 
gari yük arasında çalışıvor de
mektir ki bu da makinc-nin ran
dımanı üzerinde mües ır olur. 
Bu vaziyet ilk bakışta her ne 

kadar ehemmiyetsiz gibi görü • 
nür ise de ince bir hesöp bunun 
hiç te ihmal edilmeyecl k bir ye
kun tutacağını gösterir. Tü • 
nel arabalarını işletme müdde -
tinin üçte biri kadar bir zaman 

- istasyonlarda hali tevakkufta 

olduklarına fakat makine daima 

işler - bir halde bırak?lmaga meQ 

bur olduğuna göre yalnız bu 

nokta bıle tesi:;atın ,kt:sadi ça

lı§madığına bir deli: addedileb'.

lir. - Makine miihenclisı C. B. 
Tünele ai t ilk ya:ıı dünkü nü • 

hamızda intisa; etmiştir. 

Fotoğraf tahlilleri 11 ~ o R s A. I 
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51: Eğirdirde 

İzzet Meıi (Kıs
kanç ve mtives-

1 vis tiplerden) 
Her şeyden şüp 
helenir. Dost -
!arına itimadı 

yoktur. Zekası 

vasattır. Hafı -
zası geç inkişaf 
etmektedir. A -

" !ıngandır. İşle -
Eğirdir - iuet rinde dağınık -

Mert tır. Eğlenceye 

meyli fazladır. ~u,ikiye istidadı 
vardır. 

- 52 -
52: Bursada Şüküfe Memduh 

(Resmniin neşrini istememiŞ'tir) 
Aceleci ve ınatçt tiplerden - Ze
kası yaşından evvel in!Uşaf et • 
miştir. Sürati intikali ve uzağı 

görüş kabiliyeti vardır. İnatçılı
ğı fazladır. Aceleci olu u kendi
sini ekseriya munffakiyetsizli
ğe düşürmektedir. Teenni \'e ih
tiyata ehemmiyet vermez. Müs
riftir· Musikıye ıstıcladı yoktur. 

Almanların 
tehciri 

Londra, 14 (A.A.) - İtalya -
İsviçre hududunda bulunan . n a 
ily Ekspress. gazetesi muhabui
n in biidirdiğine göre sözlerine i
t imat edilebilir İngiliz ve Hol -
landalı yolcular, Tirol'lu kadın • 
!arın ve genç kızların Tirol halk 
şarkılarını söyledikleri için Chu 
isa'da hapsedildiklerini beyan et 
mişlerdr . 

Diğer cihetten cNews Chro • 
niele• gazetesinin Bolzano mu • 
habiri bu mıntakayı dolaştıktan 
sonra yazdığı bir yazıda halkın 
§'ilndiki haleti ruhiyesi sükfınet 
bulmadığı takdirde Alman aha
lisinin tehciri için jandarmalara 
yardım etmek üzere İtalvanların 
askeri kıt'alar göndermek mec • 
buriyetmde kalacaklarını kay -
detrriektedir. 

ANKARA 
13. 7.9:;9 

IUPANlt 

1 STERLİN 5.93 
100 DOLAR 126.6475 
100 FRANK 3.355 
100 LİRET G.66 
100 isVİÇRE Fr. 28.!>55 
100 FLORİN 67.335 
100 RAYŞMARK 50.825 

100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEK. KRON 4.34 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PE..'ı!GO 24.842.. 

100 LEY 0.905 
100 D1NAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Fr. 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

Esham •• Tanvıı tı 

Sivas - Erzurum m 19.91 
Sivas - Erzurum V -9.91 

SllBZI! FIATLll!ıtl 

lstnbul Belediyesi Mukes bHlincle 

toptan satılan ya, meyva ve 

ıebze fiatlerl 

İyi 
Cin6i emsaE kuruş 

Bam ye kllo 15 

Sakı.zka:bağı • 2 
Çalı fasulyesi • 8 
Ayşekadın • il 

Yeşil fasulye • 7 
Domates kır • 7 

• sırık • 15 

Araka • 10 
Semizotu • 2.50 
Sivri biber • 14 
Dolmalık biber • 13 
T aze yapr ak • 10 
Pancar • 4 
Soğan • 4 
Sarımsak • 5 
Patlıcan baş adet 6 

• orta • • 
Hiyar • 3.80 
:t.hydanoz demet ~.,, 



ıs - Temmuz 1939 

Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

• 
~ÇAKICI EFE 
Zavallı esirler· 

Nerede olduklarını bilmiyorlardı, 
fakat kendilerine iyi bakılıyordu 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
-32-

Maamafi Çakıcı Mehmet bun- ı 
!arı değil, Aydın eşrafından 

Cambazzade Necip Beyi arıyor -
du. Necip bey kahvede oturmak
ta idi. Çakıcının geldiğini haber 
alınca kahve kepenklerinin altı
na saklanmıştı. 

Çakıcı çetesi hakikaten Necip 
beyi aradı, taradı, bulamadı. Bu 
nun üzerine Yörük Sarı Hüse -
7in ağa ile Mehmet efendiyi de 
beraberine alarak Ömerbeyli 
köyü yolunu takibe başladı. 

Yolda giderlerken bir bahçe
nin kenarına geldiler. 
Çakıcı Mehmet bahçeyi işaret 

le sordu: 
- Sarı emmi.. Bu görünen 

bahçe ile içindeki kule kimin -
dlr? 

- Belediye beşkatibi Osman 
efendinin efe .. 

Çakıcı Hacı Mustafayı çağır -
dı: 

- Hacı .. duvardan atlayın, ku 
leyi abloka altına alın. 

Bu emir derhal ifa edilmişti. 
Du,·ardan atlıyarak içeriye gi -
ren zeybeklerden biri bahçe kapı 
sını açtı.. 

Çakıcı efe de esirlerile bera -
ber ı çeriye girdi. Belediye baş· 
katbi Osman efendinin hizmet
karları telaş içinde kalmışlardı. 
Çakıcı bunları çağırdı. 

j 

Davet.. hacet mi vardı? Eşiti -
ya zaten girmeğe hazırdı. He -
men içeri daldılar, odaya dol • 
dular. 

Duvarda asılı bir Gra tüfeği 
vardı. Onu aldılar. Bunun üzeri
ne Çakıcı sordu: 

- Osman efendi .• başka silAh 
var mı? 

- Var efe .• 
Ve Osman efendi ilerliyerek 

baş yastığının altından bir Bul
gar nagandı çıkardı, efeye uzat
tı. 

Osman efendiyi de beraberle· 
rine aldılar. Yörük Sarı Hüseyin 
ağa, Mehmet efendi ve Osman e
fendi olmak üzere üç esirle yola 
düzüldüler. Gidiş i§te o gidişti. 

* Ertesi gün Cuma idi. Yörük 
Sarı Hüseyin ağanın oğlu Ali e
fendi, Hacı İbrahim oğlu Meh
met efendinin akrabaları hep bir 
araya toplanarak vaziyeti konuş 
mağa başladılar. Çakıcı efe Os
man efendinin kuleye g:rdğ za • 
man bağırışıp çağmşan kadın -
lara htaben: 

- Te18ş etmeyin bacılar. Bir 
kötülük yapmağa gelmedik. Kö
tü bir maksadımız yoktur. Os -
man efendi bize azıcık liizım ol
du. Beraber alacağız. İki gün 
sonra Tahtacı köyünden Abbas 
size haber getirir. 

Demişti. Esirlerin akrabası is-
- Gidin Osman efendiye ha -

ber verin. Çakıcı geldi, seni gör· 
mek istiyor, deyin. 

Hizmetkarlar gittiler, zavallı 

Osman efendi o akşam erken yat 
mıştı. Hemen kalktı, giyindi ve 
efeyi karşılamağa çıktı. 

ter, istemez iki gün sabretmeğe 

1 
ve efeden gelecek haberi bekle
meğe karar verdiler. 

Filhakika iki gün sonra Tah
tacı Abbas çıka geldi. Abbas doğ 
ru Ali efendiyi bulmuştu. Ali e- ı - Buyurun efe, buyurun. 

Zabıta Romanı: No 55 
OTUZUNCU BAP 

(Bu bap, yüzbaşı Hastings'in 
anlattıklarından tamamile müs
takildir.) 

Mösyö Cust, bir sebzeci dük • 
kanının önünde duruyordu. 
Nazarı sokağın öbürtarafına 

in'itaf etti. 
Yanılmak ihtimali yoktu. 
Madam Ascher, tütün ve gaze· 

te bayii boş camek5nda söyle 
bir levha vardı: 

Kiralık .. 
Boş .. 
Kimseler yok .. 
- Pardon Mösyö!. 
Sebzecinin karısı, limonları al 

mağa uğraşıyordu. 
Mösyö Cust, özür diledi ve ke· 

nara çekildi. 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
Yavaş adımlarla uzaklaştı ve 

ana caddeye çıktı. 
Vaziyet, berbattı.. cebinde beş 

para kalmamış olduğundan için· 
den çıkılabilecek şekilde değil

di. 
Bütün gün aç durmuştu.. bu 

yüzden hastalanmıştı .. başı dö
nüyordu .. 

Bir gazete bayiinin dükkanı -
na asılmış olan bir ilanın önün
de durdu. 

A. B. C. nin cinayelleri. Cani, 
henüz ele geçirilememiştiı. Mös 
yö Hercule, Poirot ile müla -
kat. 

Mösyö Cust. kendi kendine şöy 
le söylendi: 

- Hercule Poirot ... Acaba far 
kına vardı mı? ... 

Yoluna devam etti. 

Eskiden muhtelif hastalıklara 
tutu\an insanlardan, hatta sıh -
hat halinde bulunanlardan kan 

· alınmak suretile bir nevi tedavi 
usulü tatbik edilirdi. Yalnız ka· 
nın hangi uzuvdan ve ne tr{taf
tan alınacağı hususunda do_ktor
lar arasında ihtilaf vardı. Şimdi 
bu meseleye halledilmiş nazari
le bakmak icap eder. Kau alın -
mağa .ıncak yürek hastalıkları 

ile böbrek hastalıklarının bazı • 
larında damarlarında tansiyon 
fazlalığı pek ziyade rahatsız et • 
tiği zan1anlarda cevaz vardH'. 
Yalnız alınacak kan miktarını 

doktorun tayin etmesi iiap eder. 
Sıhhat halinde ' iken kan al -

dırmağa gelince bir doktor iti -
zum göstermeden kan aldıran 
kimse, her halde tehlikeli bir iş 
görmüş olur. 

fendi heyecan içinde kalktı. Ab 
basla evin yolunu tuttu. Diğer 

iki es;rin de akrabasına haber 
gönderildi, hepsi de Abbasın 

getirdiği eşkiya emrini tebellüğ 
etmek üzere derin bir meyusi -
yet içinde toplanmışlardı. 

Abbas bu emri tebliğ etti: 
- E~nin · hepinize telamı 

var. Sarı Hüseyin ağa için 3000, 
Mehmet efendi için 400, Osman 
efendi için de 200 lira para is
tiyor. Bu emanetler üç gün için
de gelmezlerse esirleri ölürecek. 

Ortalığı müthiş ve ye'saver bir 
sükut kapladı. Alı efendi: 

- Bu kadar parayı nereden 
bul,~lım Abbas? 

' De~işti. Fakat Abbas bir el
;jiden baş'ka bir şey değildi. 
Yapılacak hiçb'r şey yoktu. 

Paraları bulup bu1uşturmak la
zımdı. Tahtacı Abbas ağa: 

- Eh .. Bana müsaade .. Vazi
fem bitti. Üç gün içinde paralan 
tedarik edince bana haber ile , 
tirsiniz, geı:rim. Beraberce Ege
ye gideriz. Sakın benim gelip 
gittiğimi k'mseye söylemeyin: 
Hükümete haber verirseniz Efe 
hepinizı de öldürür. 

Dedi ve Allaha ısn:arladığı çe 
kerek bıraktı, g:tti. 

Biçare mağdurlar düşündüler, 
taşındıar, para tedar;ki içir. Ay
dına gltrneğe karnr verdiler ve 
öyle de yaptılar. 

3600 altın lirayı tedarik etmek 
h'ç te kolay bir iş değildi. Fakat 
çaresi yoktu. Bu para beheme
hal bulunmalıydı. 
Aydında baş vurulmadık ban

ka rica edilmedik tüccar kalma-
' 

mıştı. Maalesef paranın tedari-
kine Aydında imkan yoktu. Be
hemehal İıımire gidilmeli ve ne 
yapılırsa orada yapılmalıydı. 

Ancak vade de geçiyordu. Ça
kıcı dediğini yapardı. Üç gün 
zarfında para gelmezse esirler 
muhakkak öleceklerdi. Bu se -
beple Ali efendile arkadaşları 

posta trenile bu işin yetişmiye

ceğini düşündüler ve müdiriye
te çektikleri bir telgrafla husu
si bir tren temin ederek Aydın
dan İzmire geld.ler. 

(Arkası var) 

Bu ilanın önünde durmak ih-
tiyatsızlık olacak. 
Şöyle düşündü: 

- Bu, böyle devam edemez .. 
Bir ayak önde, bir ayak geri -

de ... Bu ne biçim yürümek. 
Bu ne saçma şey ... 
Tamamile maskaraca bir iş .. 
İnsan, ne de olsa, ahmak bir 

hayvandan başka bir şey değil .. 
Kendisi, Aleksandre Bonapar· 

te Cust ise bütün insanların en 
ahmağı idi. 

Hiç bir zaman ahmaklıktan fa 
riğ olmamıştı. 

Her zaman herkes;n eğlencesi 
olmuş, herkes ona gülmüştü. 

O. bundan dolayı yalnız ken • 
disine kabahat buluyordu. 

Neriye gidiyordı.ı? İleriye doğ 
ru .. fakat nereye gittiğini bil -
meksizin .. kuvveti tükenmiş, ba
caklarında mecal kalmamıştı. 

Bir ayak önde, bir ayak geri • 

de .. 
Gözlerini yukarı kaldırdı ... Bir 

ışık gördü .. bir takım harfler .. 
Polis merkezi. 

iKDAM SAYFA 7 

:t-
DÜNKO BULMACAMIZIN 

BALL1 

F nara Amerikanın iştiraki bü
yük bir sevinç uyandırdı 

:" ...................... : 
· 1 f Fakir çocuklaraf - - ı . h ı 

1 iı temız ava ıı 

Pazar günl•rİ fOlc kalabalık olan Kültür 
parktan bir görünüı 

sine getillilmiştir. Bunlar için 

inşa edilmekte olan pavyonlar, 
fuarın açılma. zamanına kadar 
tamamlanacaktır. Belediye reis
liği •dünkü, bugünkü, yarınki 

İzmir pavyonu• nun hazırlan -
masına büyük ehemmiyet ver -
mektedir. Bu pavyonda müstak 

bel İzmir şehrine ait plan ve ta
sav,·urlar da görülebilecektir. 

Eski İzmire ait birçok tarihi e -
serler belediyece temin olun -
muştur. Bunlar İzmir pavyonun 
da teşhir edilecektir. Yine eski 
İzmir şehrine ve limanına ait ta
rihi tablolar bu pavyonda hal -
kın ziyaretine hazır bulunduru • 

lacaktır. 

Sun'i göl için çok kıymetli ku

ğu kuşları , rengarenk ördekler 

getirtilmiştir. Fuar mevsiminde 

İzm:rde mühim spor temasları 

yapılacaktır. Bunun için zengin 
bir program hazırlanmaktadır. 

Program, fuar mevsiminde 31 
gün ve gece fuar sahasında ya -
pılacak muhtelif eğlenceler prog 

ramını hazırlamak için çalışan 

yali komite tarafmdan tanz:m e

dilmektedir. 

BUGtlNıttt llULMACAIOZ 

ı ye~z;~s~~ ~::sa~ı~ ~e~~~~ ı 1 1 ll ' 5 8 7 ll 9 10 1;= 
ı çoeukla:ı için B;ıca nahi~e ı I • 
ı merkezınde 100 kişıl.k bır kın ı ı---ı-··- -1-:-\--
i derhaym açmı.ştır. Çocuklar, ı __ .. -1· __ •---__ 

burada bir doktor ve bir öğ - ı \_ -ı• ___ l_i_. __ 
ı ret men nezaretinde temiz Ye ı I_ . __ ·-_I • _ 
ı sıhr.i bir hayat yaşamakta, ı l _. ft • 1-
ı çamlıkta güzel oyunlar oynı- ı • - ---, • . ·-r-- · 9 
ı yarak istırahat etmekted:r • ı ,---- ·-1- · 

ı na büyük ehemmiyet veril - ı 
1

- • .

1

_ - _

1

_

1

_ _ __ 

!.:ı:!!~-............ J - -,--.-,---,•ı-. 
Bir çocuk kamyon al- 1- --r .-,- --

tında kaldı 
İzmir, 13 (Hususi) - Büyük 

Gazi bulvarında Denizli - 1 sa
y>lı kamyon 1 ı 10 yaşında Emin 
adında bir çocuğu ezmiş, öldür
müştür. Şoför Baki Polad yaka
lanmış, adliyeye verilmiştir. Ka 
zanın çocuğun, kamyon geçer
ıken caddenin karşı tarafına geç
mek istemeeind~n ilri geld:ği 

anlaşılmıştır. 

iki kişi boğuldu 
İzmir, 13 (Hususi) - Karan • 

tinede İnön~ caddes.nde avukat 
Hüzninin yalısında hizmetçi Yu 
nan tebaalı Jorj kızı 21 yaşında 
Lemanya, bir kaza neticesi de
ze düşerek boğulmuştur. 
Karataşta sahil Park gazino· 

su önünde banyo almak ürere 
tlenize giren 18 yaşında Osman 
adında bir. genç te yüzme bilme
diğinden denizin derinliklerine 
sürükle!}miş ve boğulmuştur. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıall Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
ak~ama kadar. Telefon: 23899 

- Soldan sağa -
1 - Kizip - Et satan. 
2 - Unsur - Bir oyun. 
3 - İstifham edatı - Usta ol -

mıyan - Köpek. 
4 - Vukua getirmek - Zınınen 

anlatmak - Büyük. 
5 - Bir nota • Ufuklar. 
6 - Çocuk gıdası - Yapmak. 
7 - Meşhur bir O>manlı şairı-

İsim. 

8 - Valide - İsyan eden - İz -
mir havalisi kabadayısı. 

9 - Bir nota - Bir Çerkes ka
bilesi - Nefer. 

10 - Vasıl etmt?k • Sinemada 
üst kat balkon. 

11 - B:r işe memur etmek -
Padişah. 

-Yukarıdan aşağıya -
1 - And - Mürekkep olma -

yan, iptidai. 
2 - Budala - Garbi Anadolu • 

da bir vilayet. 
3 - Mef'ulü maa edatı - Bir 

sebze - Mah. 
4 - Fakat - Olur mu? - Bir er-

kek ismi. 
5 - Bir isim - Su. 
6 - Tenebbüt - Sinir. 
7 - su· - Açıkça anlatmak. 
8 -· Alelade - Kör - Orta. 
9 - Şart edatı - Beyan - Beyaz. 

10 - Deniz paşası • Karşılıksız 
olarak vermek. 

11 - Çocuk ayakkabı - Am"k. 

İzmir, 13 (Hususi) - Ameri • 
ka B'.rleşik hükumetleri birliği
nin bu seneki İzmir fuarına işti

rak edeceğini İzmir Fuarı Komi

tesi Reislğine bildirilmiş olma

sı burada memnunyetle karşı
lanmıştır. Amerika pavyonunun 

süratle inşa edilerek fuar mev
simine yetiştirilmesi kararlaş -
tırılmıştır. İtalya devlet pavyo

nu, ecnebi devletler pavyonları 
arasında büyük ve güzel bir eser 
olacaktır. Bu pavyonda 1940 bey 
nelmlel Roma fuarı için geniş 

mikyasta propaganda yapılaca -
ğı anlaşılmıştır. Romanya, Po -
lonya ve Fransa devletleri pav

yonları süratle yükselmektedir. 

Bütün bu pavyonların bu ay so

nunda ikmal edecekleri anlaşıl

maktadır. Diğer taraftan fuar 

komitesinin yaptı.rmakta olduğu 
muhtelif inşaat ta hızla ilerile
mektedir. Belediye ve fuar ko
mitesi reisi doktor Behçet Uz, 
mesaisinn ve vaktnin çoğullU 

fuar işlerine hasretmiştir. Her 

gün, bazı günlerde bırkaç defa 

kültürparka gitmekte, fuar in -

şaatının hazırlıklarının ilerile -
yişini tetkik ederek mühendis, 
mimar ve müteahhitlere direk -
tifler vermektedir. Fuar hazır -

!ıklarının zamanında yeti ·tıril • 

mesi içıı fuar sahasındak inşaa • 

ta geceleri de devam olunmak -

tadır. 

Havalar çok sıcak gittiğinden 
plajlar hıncahınç doluyor 

Muavin ticaret filosu 
Londia, 14 (A.A.) - Harp zuhu
runda armalorlere mali yardım
da bulunulmasını ve cMua\in 
bir ticaret filosu• ilidasını der -
piş eden layiha, dün avam ka -
marasında birinci defa okunmuş 
tur. 

Kültürpacklaki hayvanat bah
çesi, fuar ziyaretçileri için eğ -
lenceli bir ziyaret yeri haline ge 
tirilmiştir. Hamburg hayvanat 
bahçesnden birçok kıymetli hay 
vanlar, İzmir hayvanat bahçe • 

Mösyö Cust: 
- Tuhaf şey! .. diye mırıld • ,_ 

dı. 
İçeri girdi.. birdenbire ;allan· 

dı ve tepesi üstüne y~re düştü. 
( Arka.ı var) 

OTUZ BİRİNCİ BAP 
Hereule Poirot, isticvap edi -, 

yor. 
Aydınlık bir Teşrinisani günü 

doktor Thompson ile müfettiş 
Japp, Aleksandre Bonaparte 
Cust vak'ası hakkındaki adli tah· 
kikatın neticesine dair malumat 
vermek üzere Poirot'yu ziyaret 

eltiler. 
Hafif bir boron itten muzlarip 

olan Poirot, yapılan adli tahki
kat esnasında hazır bulunmuş 

idi. 
• Japp., söze başlıyarak şöyle de 
di: 

- Cust, adliyeye verilecek ve 

kendisine resen bir müdafaa ve

kili tayin olunacak. 
Sordum: 
- Bu usul doğru mudur?. 

Bence bir mahpusun kendi mü -

İzmir, 13 (Hususi) - İzmirde 
havalar iyiden· iyiye sıcakladığı 
için birçok aileler, sayfiyelere 
hareket etmişlerdir. Çeşme, Ilı

ca ve plaj köyü ile V rem Mü
cadele çerı\yetinin Yamanlar da 
ğında açtığı kamp, Ödemişte 

dafaa vekılini intihap etmekte 
serbest olması icap eder. 

Japp: 
- Bu bizde adettir. Genç Lu

cas, işi süratle bitirmek istiyor. 
Unutmıyalım ki baroya henüz 
yeni intisap etmiştir. Onun es • 
babı muhaffefe olarak ileri sü -
rebileceği anca'k deliliktir. 

Poirot, omurlarını silkti: 
- Bir deliyi tahliye etmezler 

ve Majeste Kralın dilediği ana 

kadar hapishanede iğne ;pliğe 

dönmek bence hemen hemen Ö· 

lüm gibidir. 

Japp: 
- Hiç şüphesiz Lucas, taliin 

kendisine yarolacağını tahmin e
diyor. Eğer müvekkili Baksill ci-

nayetinin işlendiği gün orada 
bulunmadığını sağlam bir suret

te isbat edecek olursa bütün it
hamlar suya düşecektir. Lucas, 

işin vahametini hiç te hesaba kat 
mıyor. Bir yenilik yapayım, di
yor. Kendisi genç. Halkı meb -
but etmek sevdasında .• 

Boz dağ yay !asında Gölcük ve 
Bozdağ köyleri, halkın büyük 
rağbeti ile karşılanmıştır. İz • 
mirin İnciraltı plajı ile Karşıya
ka ve Güzelyalı deniz banyoları 
da sıcaklardan banyolara koşan 
!arla doludur. 

!Poirot, doktor Tlıompson"lıl 

döndü: 
- Sizin bu baptaki fikriniz ne 

dir, doktor? dedi. 
- Cust hakkında mı? Vallahi 

nasıl bir mütalea ileri sürebile • 
ceğimi bilmiyorum. Bütün akli 
melekil.tına sahip bir insan gibi 
rolünü mükemmel bir surette 
oynuyor. Herhalde sar,alı bir a
dam. 
Şu mütaleayı ileri sürdüm: 
- Netice pek ziyade hayreti

mi mucip oldu .. 

- Andover polis komiserli -

ğinde bir sar'a buhranına tutu • 
lup düşmesinden mi bahsetmek 

istiyorsunuz? Böyle feci bir 

dram için bundan daha hailevi 

bir hatime icat edilemezdi. A. 

B. C., her yakit işini becermesi -

ni bilmiştir. 
- Farkında olmadan blı' cina· 

yet işlemeğe imkan var mıdır? 
Kendisine ka11ı yapılan itham

lara verdiği cevaplarda böyle 
bir samimiyet edası var! 

Zogo Londraya 
gidiyor 

Riga, 14 (A.A.) - Kral Zogo, 
Stokholm yolu ile Londraya git· 
mek üzere buraya gelmiştir. 

Doktor Thompson, gülümse -
di: 

- cAllahı işhat ederek yemin 
ederim. Gibi tiyatro aktörleri • 
ni nlisanına yakışan sözlere ku
lak asmayınız. Bence Cust, bu ci 
nayetleri kasden yapmış olduğu 
nu pekala biliyor. 

Crome: 
- Caruler, bu derece kuvvet

le inkar yoluna saptıkları zaman 
ben onların masumiyetinden şüp 
helenirim. 

Tlıompson'. 

- Bana sormuş olduğunuz su 
allere gelince sar'alı bir insanın 
sair filmenam halinde farkında 
olmaksızın bir cinyate işlemesini 
kabul ederim. 

Doktor Thompson bundan soıı 

ra birtakım ilmi ve felsefi mü

lahazata girişti.. İtiraf ederim ki 

. teknisyenin künhüne vakıf ol • 

duğu bir meseleden bahsettiği 

zamanlarda vaki olduğu gibi bu 
mülahazalardan hiç bir şey anlı
yamadım. 

(Arkası var) 
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Konya Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
1 _ Konya ceza evim 0 bir yıllık ekmek ihtiyacı 30/6/939 gü

nür.den 25/7 /939 gün tine k.ıılar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulm~ştur 

2 _İhale 25/7/939 tar•hinde salı günıi saat 14 de Konya Cüm-
1ıuriyet Müddeiumum•liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 _ Talipler tekEfnamelerini o gün saat (13) den evvel komis
yon riyasetine vermiş bul:;r,acaklardır. 

4 - Ekmek lkincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be
deli muhammininin % 7.5 yüzde yedi buçuğu olan (1655) lira bin 
altı yüz elli beş Jira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerinl teklif· 
namelerile birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - (4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğ'n kilosu şim
dilik narh ıle (9.5) dokuz bdçuk kuruştur. 

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

za evi direktörlüğüne müra~aatları ilan olunur. (4950) 

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

lira *minat saati 
Lira Kr. 

Eksiltmenin 
sureti icrası 

20000 Telsiz per:forebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz ondülatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Simens perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band münakasaları 
11yrı, ayrı yapılmak üzere satın alınacaktır. 

:ı - 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 zarfa iştirak edecek talipler. muvakkat teminat 
ınaldıuzunu veya banka mektubunu ve kanuni vesaikle teklif mek
tu'lıunu muht~ kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir 
saat evveline kadar komi6yona vereceklerclir. 

4 - ~ık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektıııbile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün ve saat
te komisyona müracatları. 

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

ALTINKUM PLAJ ve GAZiNOSU 
Konforlv banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beıiktaştan gidip gelme birinci mevki . bilet 
ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iıkelelerden 33 kuruıtur. 

lstanbul Defterdarl ığından : 
• Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz p.ıralıkların ve nikel 
kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve lstlmal eldildiğl haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi veı;alr 
borçlar mukabilinde malsandıkla rınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekli ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ hilafına harekı>tle kanuni takibata dü· 
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. ( 4818) 

BU GON' 
KUM&AOASlNA 
PAll~ATAN 

İKDAM 

irketi Hayriyeden 
Sayın Halkımızın 

•• s Plaj 
ve Lokantasına ile .Gazino 

göıterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 
Plaj ara1ında bu pazardan itibaren Pazartesi günlerin
den maada her gün için binek otomobillerine mahsus 
araba vapuru ıervisi ihda1 edilmiştir. Hareket vakitleri 

tarifede yazılıdır. Ücrette değiıild ik yoktur. 
Kartlar muteberdir . 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarif Vekilliği Ne§riyat Müdürlüğü kadrosunda •Depolar he

sap kontrol memurluğu• münhalclir, Azami kadro ücreti yüz kırk 
liradır. Bu işe alınacak memurun en az orta ticaret mektebi tahsili 
görmüş, askerlik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş olması 
şarttır. Talipler arasında yapılacak müsabakada kazanacak namze
de 3659 sayılı kanun hükümleri dairesinde tahsil ve hizmet durum
larına göre ücret verilecektir. Müsabaka şonunda seçilen memur 
evvela en az altı ay namzet olarak çalışacaktır. 

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

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

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

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

Yicaret mektebi mezunları tercih olunur. c5013• 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kağıthanede Sünnet köprüıünden Çağlıyan 
köş~üne ık"dar uzayan sahadaki çayırın 

28/2/940 tarihine kadar ot ve otlakiyesi 
(İcar bedeli peşin) 
Torhanede Necatibey caddesi 413 sayılı dük
kan (senelik icarı dört taksitte) ve her tak
sittP) ve her taksit peşinen. 
Sultanahmette Tapu Müdiriyeti altındaki 

sat ş g'şesi (senelik icarı ikı taksitte ve tak
sit ;>eşinen). 

125 Şubat/340 ga
yesine kadar 

36 3 sene 

300 2 sene 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizala
nnda yazılı muhammen icdr bedelleri üzerinden açık artırma su
retile kiraya verilecei<tir. İhale 17/7/939 tarohine müsadif pazartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezkfır gün ve saatte Defterdarlık Milli 
Emlak Müaürlüğünde müto.>~ekkil satış komisyonuna müracaatları. 

(4695) 

ı Fatih Sulh İkinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

1 
MİLİTYADİ; Fener, Tevkii 

Cafer Kazancı sokak (28) No. 
Mahkememizin 39/347 esas 

sayısıııa mukayyed evraka isti -

KOÇUK El 
YA~IN 

CEt{ DEFTEQ.INE 
IMZA·ATAH 

r>OYOK EL 
OLACAKTUl 

naden Olombiya kendi namına 
bil'asa.le ve küçük çocukları 

Mel. Pomeni ve Marta namları
na vilvelaye olarak hissedar bu
lundukları Fatih eski Hacı Mu
hittin, yeni Hatice Sultan ma -
hallesinin eski Acıçeşme, yeni 
Fevz:paşa caddesinde eski (104, 
88) yeni 1/285 numara ile mu -
t'akkam arsada hissedar olrnak
lığınız itibarile aleyhinize ika
me olunan izalei şüyu davasının 
görülen muhakemesi sonunda: 

TÔRK(Y 
ı'ş 

~ANKASI 

, ·-- -

Müddeabih gayri menkulün ka
biliyeti taksimiyesi olmadığın -
dan satılarak bedelinin beynel
verese tevziine temyizi kabil ol
mı•k üzere 21 haziran 39 tarihin
de gıyabınızda verilen karar 
başkatip ihbarnamesi davetiye 
ma,kamına kaim olmak .üzere on 
beş gün müddetle ilan olunur. 

(19240) 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması hasebile· Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları müdiriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zeni th Radyoları 
stoku üzerinde tenzilat icra
sına karar vermiştir. Stokun 
tükenmesinden evvel istifa -
de ediniz. 

... '"'"'"' .......... ... .. '"' 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 
Basıldığı Yer: Son Telıraf Basunevl ...... .,. ................................. ... 

ıs - Temmuz 193!1 

TÜRKiYE 
,, . . 

MUMESSILI 

VA~RAM GESAR 
' 

GALATA 
TUNE-L CADDESİ 
N~ 4e TEL .4o~oa 

ZAYİ: Meşguliyetimden bilis- 1 
tüade ceketiı:nle cebinde bulu- j 
nan Yeniköy nü!us idaresnden 
almış olduğum nüfus cüzdanile 
evrakı müsbite ve vesaik çalı'!
mıştır. Bu suretle zayi olan evra 
kın yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur: Yeniköy 
Köybaşı caddesi 2 numarada 
Hiristo Yorgi Vingas Şöfkı". 

* l'rolot · Ope~.alör . ~ · ; 

;Dr. OSMAN-s"':ö'NER 
•. ~ . · :· ~:A-. "''· ... ~ ·-:.~: .. -~ .. :~-.::.~ ..... --., 

: idrar . Yolları, B•lsoj!ukluj!u ' "), 
'· Hastalıkları , Mütehassısı . ~·. .f,ı · 

f, 

~ . - . ;·"..-...-:..-" .. ·.-. -""'"· : -. :;~ .. 
Sirkeci trıınvay .· dlfl'ıl't .No. ·· 8 

._,_~_Tan foıotrıfhın,tirİe bitiıik ·~, 
Sııt 10 dan '20 y~ kadı~ ... 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHİLiYE MÜT AHASSISJ 

Divany<'lu 104 
Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gQn 2.5 - 6, Salı, 
Cumartesi 12 - 2.5 fıkaraya 

u 
Göçmen evleri yapılacak 

Çorum iskan Müdürlüğünden: 
1 - İskilip kazasının Alagöz cBayal> nahiyesine bağlı Alagöz, 

Karadibek ve eski Alibey köylerinde yapılacak kerpiç c50, çift ya-
ni clOO· göçmen evi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl- • 
miş ise de talip zuhur etmediğinden 10/7 /939 tarihinden itibaren eh 
ay içinde eksiltmenin pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. 

2 - Bu evlerin beher çiftinin muhammen keşif bedeli c350> :,,. 
radır. 

3 - İhalesi her gün saat clO. da Çorum İskan Dairesinde mütı:
şekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu husustaki ~arlname, keşifname vesair evrak her gün 
Çorum İskan Müdürlüğünde ve Ankarada İskan Umum Müdürlü
ğü fen heyetinde görülebilir. 

5 - Taliplerin •% 7,5, dan tutarı olan cl312• lira c50. kuru 
teminata ait vesaikle İskan Dairesine müracattalan ilan olunur. 

c5200> 

., ... ~ ·~ , .. '. _· , 

TORK TİCIRET BINKISI A. S. 
............... ~..__...._. ....................................................................................... ....... 

T ES 1 S TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI ANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilen 

' 
Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere giıelerimize müracaat olunması 

• 

• 


