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Amerika Silöh Anbargosunu Kaldırıyor 
1938 iNGiLiZ iTAL YAN iTiLAFI BOZULUYOR 

Harp, 
korku, 
telaş! 

Moakovanın aöırlıGı tera
zinin hangi kefealne dU••· 
cek ? BUtUn dava •imdi 
buradadır ve herke• bu 
muammanın fU veyw bu 
fekllde netlcalenecacııne 

göre teoblrll davranmıya 
hazır bulunmaya çalı•· 
maktadır 

A. N. Karacan 

Her memlekette harp hazır • 
hğı, her tarafta bu hazırlıklar • 
dan doğan korku ve bütün Av
rupada - Hatta Amerikada - kor 
kudan doğan telaş! Umumi te • 
ıa~! 

Herkes soruyor: 
Harp olacak mı? 
Herkes cevap veriyor: 
- Ağustosa diyorlar! 
Ve her gün gazeteler, sanki 

halkın korkusuuu büsbütün ar -
tırmak, endişesini daha çoğalt • 
mak için, yeni haberler veriyor
lar: 

1 - İtalya ve Almanya Arna
vutlukta muazzıı-m tahşidat ya
pıyorlar: Yığdıkları ask~r mik -
tarı 2:ıo.ooo e varm~tır. 

a - İtalya - Almanya 12 adada 
muazzam_ ta~k!a~ yapıyorlar: 
Yığdık!ar_! aeker 100.000 i geç • 
miştir. 

3 - İtalya • Almanya, şarki 
Akdenlze ve Arnavutluğa va • 
pmlarla siUlılı ve mühimmat ta. 
§ıyorlar .. 

4 - Radoıı, bütün haomi isti
abiııi miktarınca bir cephanelik 
olmuştur. italyım kumandanlı • 
ğı yerlileri adayı terke daıvet et 
mlştir. Bunlar Anadolu sah!Ue -
rine iltica ediyorlar. 

5 - italyadaki yabancılar, ha
rekatı harice sızmasıs diye, ce
nuba Alman - İtalyan müşterek 
nakledilmektedir. Diğer taraftan 
döviz kaçakçtlığına karşı, İta! -
yada idam cezası konmuştur. 

Ahnanya bu n~vi takyidleri büs 
bütün artırmıştl!l". 

6 - A1manya yeniden 7 sını
fı - mevcud i:laveten - silah altı
na aldığı giıbi İtalya ve Alman -
ya donanma, kara ve hava kuv
vetlerinin filen bir lt~tirilmele
ri işi de bir Ağustosa kadar ik -
mal edilecelrnr. 

7 - Kont Ciano İspanyaya git
.ti. İspanyollarla anlaşınağa ça-

· ıışıyor. İstediği, harp vukuunda 
Cebelütta-rıkı İngilizlere kapa -
maktır. 

Bizlere, sulh cephesindeki 
devletlere gelince: 

1 - Türkiye, her taraftan ge
lebilecek tehlikelere ve teca -
vüzlere karşı koymak için bütün 
ihtimalleri düşünerek lazımge -
len tedbirleri almıştır, almak -
tadır. Trakya cephem'z aşılmaz 
müstahkem hat, boğazll>r geçil
mez bir ka'le ve bütün Eğe mın
ı\akasında tertibatımız tam ve 
ınükemmeldir. 

2 - İngiliz - Fransız Akdeniz 
ı lloları Kıl:msta toplanmışlar ma 

. ı evraya hazırlanıy<ırlar. 

A. N. Karacan 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

1Ru~velt kon~re~e müh~mllMareşalln 
hır mesaj gon~erdı çahsmaları 

Sulh davası /l .ı'ı 
ve Amerika ·-' 
Vaşington, 15 (A.A.) - Dün 

öğleden sonra Reisicümhur Ruz
velt tarafından kongreye gönde
rilen mesajın metni şudur: 

cAyfuı meclisi hariciye encü
meninin 11 reye karşı 12 rey ile 
suh ve bitaraflık meselesi hak -
kındaki kararını kongrenin gele 
cek içtima devresine bıraktığını 
öğrendim. Tarafımdan tamami
le tasvip edilen hariciye nazırı -
nin bir beyannamesini leffen gön 
deriyorum. Bu vesikanın dik -
katle tetkik edileceğini ümit e -
derim. Sulh davası ve Amerika -
nın bitaraflığı ve emniyeti için 
kongren; nbu içtima devresinde 
elzem olan bu kararı tlihaz etme 
sinin pek arzuya şayan olduğu 

keyfiyeti benim için bir müd -
dettenberl pek açık bir hakkat 
mahiyetini almıştır. Dünyanın 

halhazırdaki vaziyeti karşısında 
bu kanaatimi değiştirmek 
hiç sebep göremiyorum.• 

Altı sahifeden ibaret 

için 

olan 
Htıll'tin beyannamesinde muha
riplere gönderilecek silahlara 
ambargo konması usulünün kal
dırılmasını Amerika hükumeti -
nin hangi sebeplerden dolayı is- ' 
tediği izah edilmektedir. 

Aın~rika Meclisinin RUZVE LT'in :riyasetinde yaptığı 
toplantılard an bir'. 

Amerika hariciye nazırı Huı_ diyor ki= jRus.Japon harbi 
Anbargo, totalıterle- totaliterlerin bir 
rin elinde bir kozdur 

Ankara, 15 (Hususi Muha
brimizden) - Evelki gün ak -
şam üstü buraya gelen ve bü -
yük merasimle karşılanan Bü
yük Erkfınıharbiye Reisi Ma
reşal Çakmak, bugün, Trak
ya, Boğazlar ve Ege denizin
de uzun müddet yaptığı tef -
tiflerde edindiği intibalara a-
it icap eden yeni tedbirleı· et
rafında çalışmış ve bu husul- , 
ta alakalı makam ve zevatlar
larla temaslarda bulunmuş 
tur· 

li-;ıı;;o;;;iiilii.._lliıiiiiiiiOiii;ili;iôiiiiilliiiı;iiii;I• 

Taksim 
bahcesi , 
acıldı 

' Taksim bahçesindeki ga7.ino 
binasının temeH dün m imle 
atılmış, bahçe halka açılınıŞtır. 

Merasimde Paxti Umumi Katibi 
Parti Müfettişi, Vali, Parti, Vi• 
l&yet, Belediye erkanı, kalablık 
bir hallı: kütlesi bulunmuştur. 

Bahçenin bir kenarında inşa 

edilen büfe on beş güne kadar 
tamamlanacak, medhalin inşaa
tı yakında bitecektir. 

Merasimde Vali ve Belediye 
ReiSi Lfıtfi Kırdaı· kısa bir nu -
tuk söylemiştir. 

Bundan sonra temele ilk bal
çık atılmış, bahçe! gezilmiş, bü
fede limonata içilmiştir. 

lngiltere hazır! 
Pariste muazzam 

kuvvet tezahürü 
Daladye : ''istilacılara karşı 
istiklallerini müdafaa edecek 

milletlerle beraberiz ! 

14 Temmuz bayramı münasebe tile Pariste muazzam bir kuvvet 

Vaşington, 15 (A.A.) - Hüll'
ün mesajında Ameri'.ka tarafın
dan takip edilen harici siyasetin 
temel taşının memlekette su! -
hün ve emniyetin muhafazasın
dan, hukuku düvelin ve beynel
milel hüsnüniyetin takviyesin -
den ibaret olduğu kaydedilmek -
tedir. 

manevrası mı? -)[~-!_'.!~~~~~~~!~ tezahüründe bulunuldu. Bu tezahürde İngiltere ve Fransa impara
torluğunun malik oldukları askeri biT mumanaat ve mükemmeli
yet teşhir edildi. Bu resimde kuvvet tezahürüne iştirak eden bir 

Amerika Hariciye Nazm BULL 

Bu tehlikeli anda sulh ve bi -
taraflık meselesine ve gelecek 
aylar zarfında Amrikanın emni
yet ve menfaatlri üzerinde ya -
pacağı tesir !ere büyük bir ehem 
nıiyet atfetmek JB.zımdır. Kanaa
tim göre bu mesele, büyük bir 
dikkat ve itina i<le tedkik edil -
meli ve manasız 'bir teehhüre 

[Arka<ı 3 üncüde] 

ingiliz - itaıyan 
1938 anlaşmaları 

Romadan gelen haberler 
anlaşmaların feshedildiğini 

bildiriyor 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Moskova, 15 (A.A.) - Sovyet 
mahfellerinde, Mogol hududun -
da cereyan eden muharebelerin 

ehemmiyetsiz bir hudut hadise

sinden mi çıktığı yoksa İngiliz • 

Fransız - Sovyet paktı aktedil

meden Sovyet hükumetinin dik

katini Oaraya çekmek üzere tota 

!iter devletler anlaşarak Japon

yanın bu mıntakada harakete mi 

geçtiği malum olmadığı beyan e
dilmektedir. 

Ayni mahfellerde söylendiği -

ne göre, Mogolistanın Sovyetler 
Birliği için pek büyük bir sev -

külceyş ehemmiyeti vardır. Ja

ponlar bu mıntakada harekete 

geçtiği takdirde Sovyetlerin Mo

golistanı kendi toprakları imiş 

gibi müdafaa edecekleripe şüp • 
he yoktur. 

--000---

lngilterede mecburi hizmet 
Londra. 15 (A.A.) - Silah al

tıntına alınanlar bugün 15 Tem

muzda ilk defa olarak sevkedi • 

leceklerdi~. İngilterede mecbu

ri askerlik hizmetine tabi 200.000 
gençten 34.000 i bugün 6 aylık 

hizmetine başlıyacaklardır. 

Ekmeğin ucuzlaması 
Harbi umumideki mısrr ek -

meğinden biri de İstanbıılda bir 
ekmek meselesi vardır. Kah fi
ati, k31ı cinsi,, nev'i k8h iınal 

tarzı en mühim meseleler me -
yanında günlerce, haftalarca 
mevzuu bahsour ve vaziyette hiç 
bir değişiklik olmadığı için se -
nelerce ayni bahisler tazelenir, 
durur. 

Bizde ekmek 8.5 ile 10 kuruş 
arasındı, bocalarken bir de baş 
ka yerlerdeki fiatleri gözden ge
çirelim: Belçikada 8, Macaris -
tanda 8, Yunanistanda 8.5, Pa -
riste 11, Romanyada 11, İngil -
terede 12, Yugoslavyada 13, Al
manyada 18, Flnlandiyada 19, İ
talyada 22, Danimarkada 25 ku
ruş (Bizim paramızla). 

Ekmeği bizim kadar ucuz yi
yen memleketler göriilüyor, biz 
den daha ucuz yiyen yok gibidir. 
Onun için eski bir iddiamız var
dı, tekrar ona geliyoruz: Birçok 
maddelerin, bilhassa ekmeğin 

tek başına ucuzlamasını temenni 
etmiyelim. Hayatı baştan başa 
ucuzlatmanın çaresine bakalım. 

Yoksa yarım kilo ekmeği ancak 
yiyenler, ekmeğin ncuzlamasın -
dan günde kırk pırra kazan1rken 
çiftçi bu kırk para yüzünden mah
volabilir, 

İskoçya muhafız müfrezesini görüyorsunuz. 

Işık pahalıdır ! 
Elektrik 

Elektrikin kilova-: ı en az 10 ı 
-~~~ku~ru~şa~i=nd~iri~lm~el~id~ir~~!l 

Dün de umu -Hayat pahalılığı hakkındaki 

neşriyatımıza devam ediyoruz. 
Dün mesken meselesinden bah
sederken, bugünkü ihtiyaçları -
mıza uygun apartman, veyahut 
bahçeli küçük evlerin pahalılı -
ğından bahsetmiştik. Apartman 
ve her türlü konforu haiz küçük 
evlerin kiraları neden yüksek -
tir? Bunu sebeplerile dün izah 
ettik. Bugün de elekkik ve ha
vagazi meselesinden bahsedece
ğiz. 

-
olarak temas et 
tiğimiz gibi, kö· 
mürün ucuzla -
masına rağmen 

elektrik ve ha -
vagazi ücretleri 
pahalıdır. Bunu 
ucuzlaştır m a k 
lazımdır. 

Şehrimizde elektrik tarifeleri 
neden buakadar yüksektir. U -

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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İSANIN HAYATI 

' .. Şehir Haberleri · . 
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İkinci nevi ek. 
mek kaldırılıyor 

:························· T : H•kll Değil mi? : ürk-Amerikan • • • • i Seyyahlar i ticareti 

!Adliye koridorlar1nda 
24 SAAT 

18 - Tenııu.u J.Q 

Dış. Pplitika 

Bitirilemigen 
müzakereler 

- 58 _ Küçük fırınların 

l kapatılmasına devam 
sa aleyhindeki ithamlar, bağrışıp ediliyor 

Durgunluk bütün şid-•••• ve Eyu·· p ·=· 
: Heybelide oturan karileri. : detiJe devam ediyor 5 mizden emekli Deniz Yar - 5 Türk _ Alman ticari mün e _ 
• bayı E. A yazılor: : betlerindeki durgunluk b"tün 

Satiye binası 
yolsuzluğu 

Tahir Kevkebin tah
liye talebi reddedildi 

Satie hına ı ) ol uzlu u t hki
katında, dun yarım çalı mak 
gunü olma ı dola ısıle y enı bır 
safha olmamıştır. 

Moskova müzakerelerinin lı 
nüz nıilsbet bir netice vermeme; 
si, tekliflerin, mukabil projele . 
rin tetkiki ile ,, akit geçirlmes 
çeşıtli tefsrlere sebep olu) or. U· 
mumi efkarın dahi bu müzake 
releri merakla takip eylediği 
görülüyor. 

haykl 1 1 t kr ı d Bel d ye ıkincı nevi ek~ği 
rışma ar a C ar an ) kaldırm ga karar vermışt r. Bi _ 

1sa. memur edildig hususi ü- yma go derdi. B , haykı _ incı nevı ekmek fiatından pek 
zerinde §imdiye kadar hıçbır va ran ve küfürler savuran suru de az farklı fıatla satılan ıkincı ne-
kit bu kadar düsturlu soylemiş onun peşınden gitti. vı ekmek halkı tatmin etmem ş-
dejildi. Hırodes, bııwydam munasebe • tir. Bılakis fırınlar ikinci nevi 

Umumi vali onun yuzune ev- tile buraya gelmişti. İsayı gö _ ekmek ununu bırinci nevi ek • 
veli hayret, sonra merak ve da- türenler Hırode i adı s ray dal- mek için kullanmış. teftişlere ge 
ha so.nra merhametle baktı. kavukları ve ıçkı arkada Iarı _ !enlere ikincı neVİ ekmek pişi-

- Bu adamın filosofun biri. nın arasında Romalı efendileri- riyoruz cevabını vermiştir. 
Yapılaeak bir feY yok.. ni takl t maksadiJe alıkoyduğu Küçük fırınların kapatılması • 

Diye düşündü. Maylı bir sesle: muhafaza askerleri ıle çevrili biır na devam olunmaktadır. 
halde buldular. 

- Hakikat mi ded n, diye sor- İ 
du .. Hakikat ned"r? - ayı getrtin .. 

Ve böylece bir hisarm orta -
sında, etrafları mihverlerle, kı
lıçlarla kuptılmış olarak, biri 
ı Jghlı ve zengin lfbaslı, biri si
luhBız ve boz renk lıbaslı iki a
dam ziacirlerle bağlı bir yahudi 
ile onun Romalı hşldmi bir an 
yüz yilze baktılar. Her ikisi de 
bazı fikirler teati ettiler. 

Fakat b"r suçlu ile hAkimi gi
bi değil, efendi ile dilenci veya 
Ufağı gıbi defi, biri hayatını ko 
rumak için kendini müdafaa e
den ve diğeri o hayatı s"lahlı e
linde tartan iki adam gibi de -
jil, ank" bu suçlu bu anda ha -
kikaten bir hükümdardı .. ve Pon 
son Pllat ta onun bir veziri veya 
elçilll. laa coşmuş söylüyor .. Ro
malı vali anlar gı"bi dinliyordu. 
Ve .. belki de anlıyordu. 

Nihayet Pilat f.samn yanın -
dan &Jl'1ldı. Sarayın avlu kapı -
sından çıktı. Vereceği kararı bü
yük bir abırsızlık içinde bek
liyen sürüye: 

- Ben, dedi, getırdijiiıiz mah 
kUmla k,ııU§tum ve onda hiçbir 
ıuç bulmacbm, 

Ded ler. H rodes, idare.si al -
tında bulunan Gahlede İsanın 
şöhretıni duymll§ ve merak et -
~işti. Onu fimdı ka11ısında gö
runce memnun oldu. Bu adamın 
ömründe tek b:r düşüncesi var
dı: İçki, eğlence ve kadın .. Bay
rımı için buraya da sırf bu arzu
larını temin ve tatmin için gel
.mişt. 

(Arkuı vn) 

At arabaları birinci sınıf 
caddelerden geçemiyecek ıer 

Büyük masraflar ihtıyar edile 
lek yapılan asfalt yolların et a
rabalarının demir tekerleklerine 
!mukavemet gösterememekte, 
pek çabuk bozulmaktadır. Bele -
diye et arabalarının birinci sı
nıf sokaklardan geçirilmemesini 
kararlaştırmqtır. Reis muavini 
Rıfatm riyuetinde teşkil edilen 
komisyon birinci sınıf caddelere 
muvaziolan iki ve üçüncü sınıf 
sokaklan tesbit etmektedir. Tet 
itikat ikmal edildikten sonra bu 
sokaklar tanzim edilecek et ara
balan bu sokaklardan geçirile -
cektir. Umumi valinin bu tebliii öf

ke ve can sıkıntısından çıkan 
keskin aesıem. karfılandı. ı.. .. Denizylllan idaresi 
ıe,tıindeki ithamlar, bağr.lflp Devlet Denizyollan U. Mü -

Belediye ekmekteki narh usu
lünü kaldırmak için tetkikler 
yapmaktadır. Narh usulü kaldı -
nldığı takdırde fırıncıların şir -
ket halinde çalışmalarından fi -
atları istedikleri kadar yükselt
melerinden kurtulmaktadır. 

Belediye reis muavini Rifat, 
ekmeğin fhndiki vaziyeti ve ıs
lahat esasları hakkında bir ra
por hazırlamaktadır. Rapor Ve
kalete gönderilecektir. 

--eoo-

lnhisarlarda tetkikler 
Evvelki gün Ankaradan şehri

mize gelen Gümrük ve İnhisar 
lar umum müdürlügünde meş -
gul olmuş ve tetkiklerine devam 
etmiştir. Öğle üzeri Vekilin re
isliğ"nde müdürler ve şefler en
cümeni toplanrr.ış ve Raif Kara
deniz idare amirlerine çalışma
ları hakkında direktifler vermiş 
tir. Bunda nbaşka bira fiatlaı 1 • 

nın mümkün olduğu kadar ucuz 
tesbit edilmesi için de görüşü! -
müştür. Vekil ayrıca rakı gibi 
fazla ispirtolu içiklerin sürümü 
nü azaltmak ve halk tarafından 
rağbetten düşmelerıne ~alışmak 
için mücadelenin daha fazla §id
detlendtrilmestni bılhassa işaret 
etmiştir. 

1: •/7 /939 tarihli ve 170 sa - : şiddetile devam E:tmekt€dir. 
: yılı gazetenizde •Güzel Tür- : Bir aydanberı memleketimize 
: kiye.. başlığı altında, Türki- •. • bir tek Ameı ikan mali gelme -
" yenin ıüzel manzaraları asa- •. kt d B • me e ır. u vaziyetin ancak A-
• sıncla •yüp Sultan.dan, mezar- : "k 
: lar ve ağaçlar arastnclan Ha - : merı aya ihracat yapmağa baş -
:. lice bir bakışı. diye bir resim : lamamız ile düzeleceği tahmın e 

dilınektedir. Bugün için Amcri
: altı yazısı gördüm. Bunun te· : kaya mal göndermeden o~adan 
1 daisile şunlarn dilftindüm: ; 

• bir şey almamıza imkan yoktur. 
•. •B"r müddet evvel, bir it i· • • Kambiyo ve ticaret müdiırlük-1 çin Eyttbe ptmittim. İskele - • ı I ye çıkınca kadınlı erkekli bir : leri de bu hususta tetkikler yap-
• • maktadırlar. Kambiyo müdürlü
• seyyah kafilesine rastladım. • • nt • ğü Amerikadan gelecek mallar 
• haverelem a n z z z z•ı • •- ·ı· bild"~ . . uh • için döviz müsaadesi vermegı dü • .angı ızce ı5.m açın m a- • 
• 1 · · nl rd • şünmektedir. Bu suretle Ame-• vere erını a ıyo um. Bu • 
• uh • rikan mallarının Türkiyeye gir-
• m avereler, aeı bir istihza : 
: halinde cereyan ediyordu. : mesi kabil olacaktır. 

i Harap evlere, sefil manzara - 1 000 

: ya Hkıp bakıp cülüyorıar - ı Türkiye - Polonya 
: dL Hanikaten, baktıkları yer : anla!itması 
1 de, birbiri üzerine yulaDDU§ 1 T 
: birbç harap ev vardı ki, pek : Türkiye - Polonya ticaret an -
1 çirkin ve sefil bir manzara ar- 1 !aşması dün alakadarlara bildır 
1 zedyordu. Ben, IHuılara, mil - 1 miştir. 
: u bir lılsle, amali sillinet : Tepaba~ı bahç3si 
1 ve nezaketle, mhuip bir ce- : T 
1 vap vermek mecburiyetinde : Tepebaşının bahçe kısmındaki 
1 kaldan. : inşaatı ikmal edilmiş, yolları dun 
• • akşam tamamlanmıştır. 
• •Eyüp, tstanbulun ikinci .• • Güzel bir hala yapılmış, antre 
• derecedeki bir seyyah uğra - : 
: iıdır. yübe çıkınca çok kötü I si modern bi rhale ifrağ edil -
I bir manzara teşkil eden bir • miştir. Bahçe dün saat on sekız
=. kaç harap ev vardır ki, ilk na ! de merasimle açılmıştır. Korde-

liyı vali kesmiş, kısa bir hita -
1 zarda, ıöze çok çirkin ıörüa- : bede bulunmuştur. 1 mekıedir. Turistik ııoktaün 1 
1 tlhrin imar ve düzenlenme _ : iMerasi!lli müteakip davetli -
1 sine çalqılıfken, bu noktanm : ler zengin büfede ağırlanmıştır. 
: c1a ıöz önünde totularak E - :

1 
Tahkire uğramışlar 

1 ylpte de biru kazma ve çe - : Hasköyde kahvecilik yapan Ah 
1 ki~ hareketi vticude ıetiril - 1 met, belediye bina tahrir komis 
1 mesi lbımdır bnaatinde1iın· : yonu azasından Hayri, Sırrı ve 
1 Bilmem, sb: ne dersiniz!. : Ahmed, tahrir edilecek bir arsa 
1 Kariimidn R doiı'a •e J'• 1 yüzünden kızarak tahkir etmif, 
1 rnde sözlerine hiçbir diyece- 1 hakkında cürmü meşhut zaptı 
1 inm J'Ok. Aacak dyena k. 1 tutularak asliye dördüncü ceza 
• kariim.is, • 1 ; mahkemesine verilmiştir. 

Sadee tahliye taleb"nde bulu
nup sorgu hak mlıgınoo redde 
ugrıyan, m \ kuflardan Tahır 

Kevkebin itirazını tetkık eden 
dördüncü 50rgu hakimligi bu 
husustaki kararını vermiş, Tahir 
Kevkebin tahliye talebıni red -
detmiştir. 

Tahkikatın Pazartesi günü bi
tiril~eği tahmin edilmektedir. 
Müddeiumumilik yolsuzluk hak 
kındaki iddianamesinı hazırla -
mağa başlamıştır. 

-000--

Motosık let kazası 
4 Temuz 937 tarihinde Üskiı -

dar nüfus memuru Salıh. Ü kü
dar ziraat memurluğunun moto
sikletine binmiş, sepete de Fır
devs adında bir kadını oturt -
muştur. 

Salih ve Firdevs Yakacıktan 

doğru dönüşlerinde motosiklet 
yol kenarındaki bir taşa çarp -
mış ve Firdevs bırdenbire hava
ya fırlıyarak beyinüstü yere 
düvşmüş, kafatası patlıyarak öl -
müştür. 

Sali, Fird~sin ölümüne sebe
lbiyetten Üsküdar asliye ceza 
mahkemesine verilmişğ, kadının 
kızı Nuriye de mahkemeye mü
racaat ederek kendisınden yük
lü tazminat talebinde bulunmuş 
tur. 

2 Senedenberi görülen mu -
hakeme evvelki gün bitirilerek 
suçu sabit görülen Salıh 8 ay 
müddetle hapis cezasına mah -
kum edilmiştir. Nuriyenin de taz 
minat için hukuk mahkemesine 
mnracaatta serbest otduttına b 
rar verilmiştir. 

İngiltere parlamentosunda a 
mele fırka-.ı mebusları, Sovyet • 
lede uzlaşmağa fazlaca ehem -
miyet veriyorlar. Çemberlay 
kabinesini tenkit ediyorlar. Yin 
muhalefet mevkiinde balana 
liberal parti mebusları ve gaze 
teleri, sulh ve miidafaa iephe • 
sine Sovyetlerin girmesi lüzu • 
munda ısrar ediyorlar. Çember
layn kabinesinin dayandığı ek • 
seriyet partisini teşkil edea mu
hafazakar mebuslar dahi Mos -
kova müzakereluinin uzlaşma 
ile neticelenmesini istiyorlar. Bu 
mebuslardaa birisi, miizakere • 
lerin uzamasından, Sovyet itti· 
hadı hüldimetini mes'ul göster· 
mek istiyerek umumi efkardaki 
sabırsızlıktan balıse~ür. 

Fransacla dahi, sai ve sol par
tilere mensup mebuslar ve eaze 
teler, İngilatere - Sovyetler mü
zakeresinin müsbet netice ver
mesine taraftardular. Almanla. 
rın umumi harpteki tazyikleri • 
nin fiddetinden aluaan denle • 
rin, çıkacak yeni bir harpte Sov· 
yetlerin Fransa ve İngiltere ile 
birlikte bulunması zaruretini 
gıöstenliği Fransacla umumi bir 
kaaaat, ana halindedir, denebi
lir. 

••• 
Sovyetler hükumeti erkanı • 

nın, bu müzakerelerni uzlapna 
ile neticelenmesi b111mucla sa
mimi arzulan mı mevcut delil
dir? Böyle olsaydı, müzakereler 
bu kadar fada uzamaz, fİmdiye 
kadar kesilebilirdi. Sovyet ria
liaden Nsılarmm, ita mhake -
reler müaasebetile yaptddan be 
,. ... ile; ,. ................. 

de kullandıkları şu tabir ehem
miyeti haiadir. 

haylanfmatlar arasında tekrar dürlüiü Tophanedeki eski De-
edildf. 

• Ortada tam bir yahudi sahne- nizyollan bbıuına tqınmşı ve 
ıı oynuyordu. Çok kereler ve .ta dünden itibaren orada çalıpnaja 

Deniz &tnkt .n açak ta 
kalanlar 

Denizbank'ın lağvı ÜJ:erine a
çıkta kalan 124 memurdan bir 
kısmına tazminatları verılmiştir. 
Bu memurlar evvelce Den,izban
kın Liman İşletmeleri Müdür -

!Haklı det)ll mi ? ! Suçlu mahkemede inkar et -
• • miŞ, mahkeme de tahkir~ uğra
•••••••••••••••••• • • ••• ları iddia edilen adamların me-
Çubukluda umumi bahçe 

KUçUk Poll• Haberlerl 

* Dün sabah Eyüpte Bahari
ye sahilinde bir kadın cesedi bu 
lunmuştur. 45 yaşında olan ce -
sedin hüviyeti henüz tesbit edı
lememiştir. 

•- Bqkalannm kestanenele • 
(erini atlften almak için elleri • 
mizi yakmak istemiyoruz.• 
malul olması şartı ile kabul 

ra taassuplu cahil halk sırf gü- başlaml§tır. İdarenin liman iş -
rültü ve ayak direme zoru ile ar !etmesi binasındaki bütün ser -
zulanru. kararlarını ecnebi efen visleri yeni binaya nakledilmit 
dilerine kabul ettirmi§lerdi. Pi- !erdir. 

Çubukludaki Hıdiv'in köşkü
ne ait koru umumi bahçe haline 
konmaktadır. Yolları asfaltlan -

' mur olup olmadıklarının tahkik 
ve tesbiti için duruşmayı müd -
deiumumiliğe göndermştir. 

Vali muavininin teftlşleri 
l~t QDların bu ahliklanna va -
~ı, ılt~ ııürüitüye pabuç bı- laya fallrikuı ve flrıncalar 
r~~ fayı salıvermesi ve Fmncılann belediyenin bir 

lüğünde çalışmış olanlardır. Taz 
minat mikdarları memurların 
her senelik hizmetlerine karşı -

makta, ağaç kenarlanna banklar 
yerleştirilmektedir. Şimdilik 

Siilvri, Çatalca ve Bakırkoy 
kazalarının muamelatı vali mu -
avini Muzaffer tarafından teftiş 
edilmiştir. hatta onu himayesi altına alma- maya fabrikası kuracagı hakkın 

sı cap ederdi. Fakat o, bu nazile daki tasavvurlarını hiç te yerin· 
vaziyetten kendini kurtarmak de bulmamışlardır. Köyler ma _ 
için bir ,.esile anyordu. İşte bu yalan kendi unlarile yaptıkları-
sırada bu fırsatı kendisine ve - nı ve fabrikalarda hazırhnacak 
ren bir ses ifitü. Evlerinin elle- mayalar yüzünden ekmek t·atı· 
rinden kaçmak üzere olduğunu 
hisseden vahşi hayvan sürüsü na zam yapılması icap edeceği-

ni söylemektedırler 
gibi bu cahil sürü §Öyle haykır-

mıştı. lstimlü muameleleri 
- Vattile yehudu nasıl Gali

lede *başladı ise bu da öylece 
Galileden b8flayıp tl buraıya ka 
dar bütün Yahudiyede halkı tah 
rik etti. İlyana kıtkırttı .. 

Ölilme nriistafıaktır.. ölmeli -
dil".. ölecektir .. 

Gaille .. 
İşte n hayet bir kelime ki bü

tiın bu kamıabntik gürültüler 
arasında Romalının zlhnıine çen 
gel gibi takıldı. 

Artık düşünmenin eır•ı ve 
vakti geçmifti. 
Romalının kalbi de yahudile

nn bu galeyan ve zorlu ve he -
yecanını bastıracak, yatıştıracak 

b r fikir, bır um"t yer buldu. 
Kimbilir .. belki İsayı onların el
lenndea kul'tarab lecekti. Çün
ku Gal le doğrudan doğruya ken 
di daresı altında degıldi. HH'o-• dese aıtt. 

Hirodes Kudüste bulunuyor -
du. Pilat, İsayı ona göndermekle 
bu sıkırı şiten kurtulal>ilecejinj 
dUfilndO Roma kanunlartnca 
bır suçlu yakalandığı yerin mah 
kemesinde delil.. biriei bulun -
duiU mahallin mahkemesinde 
muhakeme edilirdi. 

Bu sebepten Pilat İaayı kendi 
1ft1dlafmları ile Hirode.tn ara -

durduruldu 
Belediye iltimWt muamelele

durdurmUJtur. Yeni istiınlik b 
nunu mucibince 1stimllk bedel
lerini takdir kıymeti komisyo -
nu takdir edecektir. Komisyon. 
şehir meclisinin Ağustosun 15 
inde yapacağı fevkalide toplan
tıda seçileceğinden istimlik mu 
amelelerine ancak o tarihten son 
ra başlanabilecektir. 

• TAKVill • 

1311 HiCRi 1355 RUMİ 
C. evvel Temmuz 

28 3 
1 ıoci A. Y lnZIR 72 

SEN B: 1131 

Vasati 

Gflnq 
4 42 
Otıe 

12 20 
lklaclf 

16 19 
Akfam 
19 39 
Ya hı 
21 !6 
lmsat 
2 21 

Temmuz 

16 
. 

PAZAR 

Ezani 
GGne, 
9 O'l 
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Yat11 
1 57 
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lık olarak bir ay üzerinden he • 
saplanmıştır. 

köşk kapalı kalacak, bahçede 
halk gezebilecektir. 

Diğer taraftan hizmetleri da -

ha bir seneyi bulmamıı memur- ( B I A A Z D A M 1 Z A H l 
lar hakkında bir karar verile -

memiş ve vaziyet Münakale Ve- --••••••••••••••••••••• • • 
küetinden sorulmuştur. Gelecek 
cevaba göre hareket edilecek -
tir. 

Halbuki Denizyollan müdür - ( 

lüğünde çalışırken açığa çıkarı -

lan memurlara ise hail tazminat 
ları verilmemiştir. 

Atatork köprasondıki 
raylar kaldınldl 

Atatürk köprüsüne ~leştiri
len tramvay rayları tamamen 
kalıdırılmıftır. Köprüye döşe -
necek tahta parkeler Fransadan 
getirilmiştir. Önümüzdeki bir 
haftadan itibaren yerlerine kon
masına başlanacaktır. 

Köprünün iki başında yapılan 
beton ayakları inşaatı köpru te
ahhüdüne ihale edilmiştir. Bu 
yüzden köprünün inşaatı uzadığı 
ıçın Atatürk koprüsü Cümhuri
yet bayramında merasimle açı

labilecektir. 

Zehirli gazlardan korunma 
komisyonu 

Zehirli gazlardan korunma ko 
misyonu Pazartesi günü sefer
berlik müdürü Nailin reisliği al 
tında toplanacaktır. Toptantıda 

bu husustaki talimatname üze -
rinde konuşulacak, icap eden 
tedbirlernn alınması kararlaşa -
caktır. 

Hayat pahalhllğı 

- Seai •nirlm, muhakkak ~ ai ı.1r kalmmwılık yapmak iak 

mlpiMlr. 

- Evet, karmwa eıı.ı.e panauıı vermedim! 

Belediye doktorunun muaye
nesi üzerine ceset, teşhir ıçın 

morga kaldırılmıştır. 

Da cU.i beyanat sözlet, yazı
lar rösteriyor ki, SovyetleriJJ u 
.zusu totaliter devletlere, fatist 
ve nazi hükumetlere kartı kat'I 
tedbir almaktır. Bu tedbirler 
yalnız askui işlerde delil ildi • 

* Yeşilköyünde oturan 13 ya 
şında Faik, havadaki tayyarele
ri seyretmek üzere bahçelerın -

1 
deki parmaklığa tırmanmış, fa-

· sa4' mali bütün iflenle ve bu • 
suslarda tereddütsüz, bt'i ola
rak abnmasmı istiyorlar. Sov -
yet gazetelerinin, lnciltere ve 
F.ransaclaki son partilere men -
sup gazetelerin yazılan bu fi -
kirleri veriyorlar. 

kat ayağı kayarak yere duşmüt 
tür. * Galatada Serçe sokağında 
kahvecilik yapan Ali, polise mü 
racaat ederek Mustafa, Raif, A· 
li ve İbrahbn adında dört kişi -
nin tecavüzüne uğradığını ve 
yaralandığını iddia etmiftir. 

Suçlular yakalanarak tahki -
kata başlanmıştır. 

09 

/skenderun 
limanı 

İskenderun limanı yann a -

bahtan itibaren Devlet Limanlar 

lşletmest U. Müdürlülüne bal -
lanmıı olacaktır. Son bir emir

le limanın teslim alınma işleri 

çabuklaştınlmıştır. 

Limanlar İşletmesi U. Müdürü 

Raufi Manyas yakında Hataya 

gidecek ve limanların vaziyetle

ri üzerinde tetkikler yapacaktır. 

Şimdi Karadenizde tetkikler 

yapan İngiliz mühendisleri bir 

müddet sonra İskenderuna gide 
rek burada inşa edilecek Uma -

nın projelerini hazırlıyacaklar -

dır. 

Yalnız o zamana kadar liman

daki tahmil tehliye işleri için 

yeni ve muvakkat wsait ve te • 

mat iDla edilecektir. 

Meseli •itik ispanya dimha -
ri7eti htikômetine ait olarü 
Fransa bankalarmcla •uludura 
laa altmlarm general Fraakoya 
teslimini bot ıörmtiyorlarö 
Framızlann, Almenlara kols 

cfbi maddeler de dahil oldatu 
•al4e, harlte ve harıt aaaayüne 
yanJHÜ m•deleri aatmadaa 
itim ediyorlar. 

Mbter Çemberlayn'ia •U&n 
Dantdg için Almaa711 ile Lehil· 
tanı uzlqtırıcı mleriae, tav • 
aiyeleri1' *1Jorlar. Sovyetler 
Baltık devletlerile Belancla, ls
viçre gif>i ldiçük devletleria ıa· 
rantileri reddetmelerini, İncil • 
tere hlk6metinin teWn eyl..U. 
iini bile ileri ailrilyorlar. Daha 
doirasa~ lqiltere b•inesiai, 
nui ve faşistler, mllteeavider 
aleJhine hareketlerimle ...Uml 
olmamakla ittilaam .,...,..._. 

Moekovadakl ....... wft•ake
kereleria ltqbe kadar tesbit ve 
kat' netice vennemeainin ye -
gine •bebi itimatsızlıktır. 

ZOrih mahkemesinin karara 
Zürih, 15 (A.A.) - Federal ce 

ca mahkemesi Fefrei'i gıbayen i
ki sene hapse ve beş sene md • 
dnt haklardan mahrumlyete ve 
Zander'i de 18 ay hapee mahtdm 
etmiftir. J>iier suçlular altı ile i 
ki 1e11e arasında muhtelif ceza
lara mahk1lm edilmielerc:Ur. 
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Erzurum kongresi 
23 Temuz 1919 da bir mektep 

salonunda toplandı 
- 32 

1 5 - Sıves Kongresi hakkında 
sadaretten doğruca vilayetlere 
tebliğ olunan 20 Temmuz 1939 
tarihli te1gra1nameyi gördünüz 
mU? Karahisardalrl Fırka Ku -
mandam bu kongreye murahhas 
intihabı için buralara beyanna -
me neşretmi§. Bu tarzı hareketi 
muvafık buluyor musnuz? Al -
men sulhü ve şarktaki aükt'.lnet, 
vaziyeti inkişafına intizaren, 
bizim de, ihıiyatkar bulunmak
lığımızı icap ettirmiyor mu? 
Şahsım hakkında hiçbir endi -
§em olmadığını artık anlamışsı
nızdır (!} Yalnız, kararsız ve 
programsız hareketlerle maksa
dı ilılfıl edeceğiz. Ya lhtiyatkfu: 
olalım veyahut hemen işi açığa 

vuralım. Fakat ikisinden birini 
yapalım. Sıvas Kongresnqen ha

).; hazırda bir fayda ümit ediyor 

musunuz? Bugünkü vaziyete 
nazaran bu ko~•min Sıvasta 
ve aleni bir tarzda yapılmasını 
'tehlikeli bulmuyor musunuz? 

Cenup lsUkametlerlnden Sıvasa 
gelecek bir darbe bilhassa bu vl 
lAyet ahalisinin kansızlığı sebe
blle Anadouyu ikiye ayırır ve 
;ııek tehlikeli olur. Bunun çln 
bu viltıyetin, son zamana kadar 

adetli bifaraf görünmesi pek zi -
;»ede haizi ehemmiyettir. Bu 
kongrenin mutlaka akthıe lüzum 
varsa aldığınız haber !ere naza -
:ren. murahhasların vücudü müm 
kilnse acaba bunun şarkta bir 
mahalde aktl daha muvafık ol -
maz mı? 

6 - Sivas ve Amasya şehirler! 
balkı pek mülevves, kazalarda, 
~öylerde halk bunlara nazaran 
pek çok iyi. l!'lmabat ona göre 
1anzlml mesai edeceğim. 

7 - !stanbuldan aldığım ha • 
}ıerde buradaki HarekAb Milli;. 
7enin hiçbir Fırka ve;rahut bir 
fahsm amal! mahsusasını tatmln 
snaksadfüı olmayıp su'f se!Amet 

'.V'3 lııtıklAII millinin temini ga -
fesine matut olduğıı hakkında, 

1 
tarafı Allerlnden, bir beyanna • 
tne ne§!1 sıırotlle İngi1izlerlıı tes 
klnl tavsiye olunuyOl', Buna lü -

1 

1 
zum gllrUldll~ halde, ben bu -
sıun tarafı Alllerinden bir beyan
tıme şeklinde değil belki E.'rzu -
ruın kongrealn1n mukarreratına 
ffiıalen neşri muvafık olacağını 

"annediyonım. 

8 - Ajanslar, Meclisi Meb'u
san !ntfhabından bahoodiyorlar. 
Bu hususta ne düş!ln!lyorsunuz 
.N."efet}. 

Üçüncü Kolrdu Erkilnıharbiye • Reisi 
Zekt 

Bu telgrafa verdiğim reva bı 

da aynen zikretmekle l.kti!fa ede

ceğim. 

Şırre 

Zabit marifetil.6 keşfdesi 
AC€ledl'r 

171 

23/7/1919 

Eıvasta Üçüncü Kolordu ErkAnı
harbiye Relıöl Zeki Beye 

Refet Beyefendiye: 

1 - Salilhattln Bey hakkında
ki telgrafı bir defa deha okumak 
ilzertı aradım. Fakat bulamıyo
rum. Hetırladığuna göre miri 
mumaileyh hakkında bahsolu -
nan hususa! İstanbuldan bildi -

:rilmiştl. Her alınan haberi, arzu 
edildiği veçhile tevsik, nadiren 
müyesser olur. Şark ahval hak
kında aldığımız malümat, muba 
l5ğadan ari olmamakla beraber 

bize, yanlış bir hatve attırmış de 
ğildir, kanaatindeyim. Mukad -
deratımızda, yalmz şark hadisa
tının tecelliyatı esasına istinat -
la iktifa edilmiş değildir. Teşkl· 

' lıitı mlliyeye vüs'at ve uzvfyet 
vermek, kongrelerle amall mlll1 
yeyi temessül ttirmek, orduyu 
teşlcilA.tı milliyeye muzehlr bu ~ 
lundurmak, maksadı :milliyen!n 
ziıyaına meydan vermek için ku
manda, silah mesailinde, ma • 
lüm kat'i kararı vermek hususa
tında yapıldığından başka türlü 
ve daha müteenni davranmak, a
caba bugünkü semereyi verebi -
lir miydi? Herhalde vazilyeti ha
zıra, cümlenin memnuniyetini 
mucip decerededir. 

2 - KAzım Paşanın vekAlete 
tayini pek münasip olmuştur. 
İngilizlerin ısrarını mucip zahl -
rl bir sebep vermem.eğe çalışı • 
yor. Fakat ııilfıh meselesi ve 
Trabzona ihraca mümanaat key 
filyetinde müsamahakA.r davra • 
namıyacağımız aşikardır, Halbu 
ki bu sebepl<!r İ118illzlerln elbet
te hoşuna gitmiyecektir, 

(Arkası var) 

Harp, 
korku, 
telaş! 

(Blı§tarafı 1 incide} 

8 - &manya, Yugoslavya, 
Yunanistan da her ihtimali dü
uünerek hazıırlıklarını tamam " 
lamaktadırlar. 

4- İngiltere, bir mleyon ka· 
ra askeri topladı. Hava filosu ö
nümüzdeki hafta !çimle Ren 
hududuna, yani Almanyaya gi
dip gelımek Ü·Ze're yeni bir gös " 
terlş uçuşunu yapmağa hazırlanı

yorlar. 
Yine İngiltere, Ağustostan ltl

!;ıaı-en bij.tün hava ve -domıruma 
kuıvvetlerini seferibeı> hale ko • 
;yaoaktn'. İngiliz ihtiyat donan • 
ına filosuna hazırlanma emri 
verilml§tlr. 

n - Alman • İtalyan lşb!rli • 
Blne mukabil Fransız - İngiliz 

• askeri teşriki mesaisi kuvvetlen. 
diriliyor ve bütün teferrüat 
p!Anlaştırılıyor, 

6 - Her iki devlet ve bunlar
la beraber olan bütün sulh cep
hesi, bir harp ihtimaline karşı, 
flmdlrlen hastana, mühimmat ve 
aııker nakli için tertlbta alınak. 
la meşguldürler ve ihzari se-fer. 
berllk yapıyorlaır, 

İşte v~ziyet! 
Ve işte bu vaziyet Uzerlnedll' 

Jd herkes soruyor: 
- Harp olacak mı? 
Ve herkes cevap veriyor: 

_ Ağustosa! diyorlar. 
Bu vaziyette şayanı hayret o

lan nokta şudur: 
Umumi Jıorpten sonra, bütiin 

mlitehassıslar, aeğer bir harp çı 
k81'5a, i!Aoı liarpsız. ve daha kar
oı tarafın haberi ol.nıııdan ve ant 
bir baskın ~!inde olacaktır. 

hükmünü vermekte ittifak ha -
linde idiler. Halbuki, işte, bütiin 
AVTtJpa harbe hazırlanıyor ve ga 

rip hAdise olarak tarih te zik • 
rediliyor: •Ağmtosa!• deniyor. 
Bu ne demektir? 1ki taraf karşı' 
kıu§ıya bu kadıu hazırlandıktan 

bir de adeti gün ve saat tayin e 
derek •Ağustosa!• diye ta:rih 
koyduktan soma harp olur mu, 
olabilir mi? 

Askeri mütehassıslıırın talı • 
minlerini alt üst eden bl!yle bir 
vaziyet karşısında hattA kendi -
lerinln bile hahetli hüküm ve 

mütalea dermeyan edebilmeleri 
şüphelidir. 

İkinci bir sual: Fakat harp çık 
sa idi, şimdiye kadar Dantzig 
meselesinden çıkmaz mıydı? Çık 
madı ve burayı işgale hazırlanan 
Almanya, bilhassa Çemberlay -

FraJ}ko - Ciyano 
görüşmeleri sona erdi 
Resmi tebliğ iki taraf arasın .. 
daki dostluktan bahsedigro 
San Sebastien, 15 (A.A.) -

Franco - Ciano görüşmelerinden 
sonra neşredilen resmi tebliğin 
IMtni aşağıdadıi: 

iFaşist hariciye nazırı Kont Ci
ano'nun devlet şefi ve ispanyol 
hükftıneti ile yaptığı görüşmeler 
esnasında iki meınlkti doğrudan 
doğruya vya biLvasıta alakadar 
eden bütün meseleler tetkik edil 

miştir. Bu tetkik, Almanya ile 
birlikte gösterilen delillerle çö
zülmez bir surette bağlanmış o
lan iki millet _arasındaki müna -
ııebetlerin vasfını teşkil eden a

çıklı kve itimat içerisinde cere
yan eylemiştir. 

Bu münasebetler sıon tezahür
lerini Duçenin ve faş:st ttalya
nın mümessiline karşı gösteri -
len çok hararetli kabulde ve 
:F1ranko ile Ciano tarafından te
ati edi:len nutukla:n:la bulunmuş 
tur. Noktai nazarlar ve teklif-

ler üzerine tam bir tesanüt mü
şahede ve tespit ed~ ve !tal
ya ile İspanya arasında mevcut 
bulunan ve Avrupa politikasın
da müsbet bir gerçek olan dost
luğun Musolini ve Franko tara -

fından iki memleket nef'ine o -
larak istihdaf edilen gayelere 
tamamen tekabül edebilmesi için 

mevcut i§ birliğııin inkişaf et
trilnfesi kararlaştınlm,ıtır. 

---0'0 

İktisat Velinin tetkiki 
Zonguldak, 15 (A.A.) - İk

tısat VekHi Hüsnü Çakır dün ü
zülmez ıruntakasındaki maden o 
caklannı ve sanayi tesisatını, a 

mele ev !erini tetkik etmiş ve şe 
retlerin dün akşa m ibrziyavJ 
rfine dün akşam bir ziyafet ve
rilmiştir. 

İktısat Vekilimiz bugün de 
tetlciklerine devam etmişlerdir. 

Anbargo totaliterle
rin elinde bir kozdur 

(Baştarafı 1 incide) 
meydan verilmeden hükt'.lmetçe 
bir karara bağlanmalıdır.> 

Hull'ün mesajında silahlara 
konacak ambargo hükmünün kal 
dm iması istenmekte ve şöyle 
denilmektedir: 

.Bu hükmün ipkasını isteyen

ler, bu memleketin bu suretle 
harbe sürüklenmiyeceğine ina -
nanlardır. Bunlar, bu şekilde ha 
reket etmekle Amerika efkarı u
mwniyesini bu yanlış ve man -
tıksız hülyaya inandırmak isti -
yorlar. 

Hull, bundan sonra evvelce 
tavsiye etmiş olduğu ve fikrine 
göre Amerikayı mümkün oldu
ğu kadar harbe sürüklenmekten 
koruyacak olan bltaraflık prog -
ramının altı noktasından bahse
derek ambargonun kaldırılması 

nı istemektedir. 

nin Polonya için icabında harp 1 
edeceğini -kat'iyetle ifade etmesi ' 
üzerine şimdi hatta işi müzakere 
ile halletmek yolunu tutmağa 
başladı. 

O halde? O halde biitiin bu 
tahşidat? 

Her halde şurası muhakkak ki 
Moskovad.µti müzakereler bu · 
günkü vaziyetin şu veya bu şe
kilde inkişafında mühim bir su -
rette müessir olacaklardır. İn __ 
giltere - Fransa Sovyetlttle an
laşırlarsa mesele kalmıyacak -
tır ve bütün terazi birden tota
literlerin aleyhine büyük bir a
ğırlıkla kendilerini eze].>il.,.,ek 
bir siklet kazanacaktır. 
Bımun için olacak ve hiç şüp· 

he yok ki Moskova müzakerele
rini mümkünse bozmak, mtim -
kiin değilse geciktirmek için to
taliterler ellerinden geleni yap
maktan geri durmuyorlar. Sov -
yetlerle onların da bil- müza -
kere zemini aramak istedikleri 
ve bir taraftan bunu yaparken 
diğer taraftan Japonlarla dış 
Mogolistanda ierasına giriştik • 
leri an1attığunız bu manevranın 
tezahilrleri değil midir? 
Moskovanın ağırlığı terazinin 

hangi kefesine dtişecek? 
Biilün dava şimdi buradadır ve 

herkes bu muammanln şu veya 
bu şekilde neticeleneceğine göre 
tedbirli davranmağa, hazır bu • 
lunmağa çalışmaktadır. 

Onun içindir ki, Ağustos de
ğil, Moskova müzakerelerinin ne 
zaman ve nasıi biteceğini merak 
etmek daha yerindedir. 

A. N. Karacan 

Mezlı.fır altı nokta şunlardır: 

1 - Amerika vapurlarının 

harp mıntakalarına giTmeleri -
nin menedilmesi, 

2 - Amerika tebaasının harp 
mıntakalarından geçmelerinin 
tahdıt edilmesi, 

3 - Muharip devletlere gön -
derilecek eşyaya ait tasarruf se
netlerinin ecnbi alıcıların na -
mına dvredilmesL 

· 4 - Kredi ve istikraz akdi hak 

kındaki mevcut kanunların ip

kas1, 

5 - Muhariplerin m<>nfaatine 
olarak Amerikada toplanacak 
famler in bir nizama bağlanma -
sı, 

6 - Silah ve cephane ihracatı 
için verilen ruhsatnameler hak -
kında şimdı tatbik edilen usu -
lün ibkasJ, 

Hull, uzun tetkikler neticesin 
de hazırlanan programın muhte
mel 'bir harp zuhurunda Ameri
kanın sürüklenmesine mfıni ola
cak ne iyi bi:r formül olduğu ka 
naatindedir. 

Bu suretle şimdiki kanunun 
yerine çok daha geniş ve fili im
kanları havi ve görünüşe göre, 
her türlü hadiseyi uzaklaştıra -

cak mahiyette yeni hükümler i
kamesi teklif edilmektedir. 

Bu hükümler, şimdiki kanun
dan ziyade harbi güçleştirmekte 
ve memleketi sıkı bir bitaraflık 
çer.;evesi içinde muhafaza et -
mekle beraber mümkün olduğu 
kadar Amerikanın harbe sürük
lenmesi tehlikesini azaltmakta -
dır. 

Mesaj, şöyle devam etmekte -

dir: 

.Halihazırdaki vahim şartlar 

altında suh, dünyanın bir kaç 
noktasmda tehdit edilmekte ol -
duğundan kökleşmiş olan ka -
naatime göre memleketin bi'r 

harbe sürüklenmesine mani ol
mak için milletimiz Amerikanın 
ananevi siyasetile kabili telif o
lan her türlü nüfuzunu kullan
malıdır. Dünya harb imkanları
nı güçleştirmek yolunda atıla -
cak ilk adım budur. 

Hükumetin de vazifesi budur. 
Fakat bazı kimseler bunu tak -
dir edemiyorlar. Hepimiz ayrı 

ayrı bilmeliyiz ki, umumi bir 
harbin patlaması, Amerikanın 

karşılaştığı tehlikeleri çoğaltır. 

Bu noktayı her kesin 'bilmesi UI -
zundır» 

Japonya 
• 
'ngiltere 
ihtilafı 

Tokyo, 15 (A.A.} - Arita ile 
Cragie arasında harreiye neza -
retinde yapılan ve üç saat 25 da
kika süren görüşmeden sonra 
neşredilen 'bir telbliğde şöyle de 
nilmiektedir: 

Cragie ve Arita Tiyençin ha -
disesine müteallik umumi mahi
yette bazı meseleleri müzakere 
etmişlerdir. Müzakerelr Pazar -
tesi günü devam edilecektir. 

lngiliz -_ ltalyan 
1938 anlaşmaları 
Roma, 15 (Hususi) - İyi ha

ber alan mahfillerde beyan o -
lunduğuna göre 1938 yılında 

Çemberlayn'in Roma seyahati 
esnasında yapılan İngiliz - İta! -
yan anlaşmaları feshedilmiştir. 

Roma, 15 (A.A.) - Bazı Ro
ma malilillerinde 1938 İngiliz -
İtalyan anlaşmalarının feshi 
derpiş edilmektedir. Gayda'nın 

Giornale d'İtalia gazetesinde in 
tişar ed<ı nbir makalesi bu şayi
ayı teyit edecek mahiyettedir. 

--000>----

İngiltere hazır 
Faris, 15 (A.A.} -:- Dün öğle -

den sonra Fransız ihtilalinin 15 
inci yıldönümü münasebetile bb· 
nutuk >öyliyen Daladye, demiş 
tir ki: 

- Biz, hiç kimseyi tehdit et
mi'.Yoruz ve istila hülyaları pe -
şinde koşmuyoruz. Sadece mil -
!etler arasında _ulhün hüküm 
sürmesini ıstiyoruz. Medeniye -
tin selametini temin edecek ye
gane çare olan bir doğruluk Ye 
teşriki mesai zihniyeti ile su! -
hü muhafaza etmek için bütün 
gayretlerimizi sarfetmeeğ azmet 
miş bulunuyoru7.. Fakat her teh 
dit ve her tahakküm teşebbüsü 
karşısında Fransa hürriyetlerini 
müdafaa edeceğiz ''" istiklalle
rini korumağa karar wren bü -
tün milletlerle berabe· Jı.""~et 
edeceğiz. 

Hor Belişanın beyanatı 
Paris. 15 (A.A.) - Hore Be -

fisha hareketinden evvel liovas 
ajansının bir muhabirine beya -
natta bulunarak, Fransanın sü
kı1net ve kuvvetı önünde hisset
tiği takdir ve hayranlık hisleri
ni bildirmiş ve şu sözler ilaw et

mştir: 

- Askeri müfrezelerimiz böy 
le bi rgeçide iştirak etmiş ve 
Fılansız aslcerlerinin y•mında 

bir rol oynamış olduklarından 

dolayı miıftehirdi_rler. Kuvveti
mizin sizinki ile bir !eşmesi artık 
bize tabii Ye meşru olarak görün 
mektedir. 

Lebrunun lngilters kralına 
mühim bir telgrafı 

Faris, 15 (A.A.) - Lebrun, 
dün İngiltere Kralına hitaben 
çe)ı:tiği telgrafa şu cevabı almış 

tır: 

.Bu büyük milli bayramı 

Fransız arkadaşlarla birlikte tes
it eden kara, deniz ve hava ordu 
!arına mensup müfrezelerin hü
kfı:ınet merkezinde bulunmaları 
dolayısil memnuniyetinizi pek 
nazikane bir lisanla bildiren tel
grafınızdan dolayı size hararet
le teşekkür ederim. Ingiliz kuv
vetleri mümessillerinin bu bay
rama iştiı-ak ettiklerini düşün -
mekle bahtiyarım. 
Onların bu ziyareti memleket

lerimizin kuvvetleri arasındaki 

sıkı teşriki mesainin bir delili 
olduğu gbi Faris halkı tarafın -
dan parlak bir surette karşılan
maları da bizi bir leştir en derın 
dostluğun sembolüdür» 

d'D'A 1 

iŞARETLER 

Zararlı içki ile mücadele 
Bir müessese ki hem halkın sıhhatini korumakla milkolleftri, 

henı de içki satarak para kazanın aya meeburdur. Bu ikisi ıı:.ıınl telil 
edilebilir? 

İçki inhhan olmasaydı içki sa tılmıyaeak mı idi? Satılacaktı ve 
kazanç başkalannın ıeliıı.e geçee ekti ... gibi bir mantık ta pek ayak
ta duramaz. 

Yalnız bizi bir nokta teselli e debili:rdi ve .o teselliyi de İnhisar
lar Vekilinin dünkü beyanatında bulduk: İçknin zararını tahdid 
etmek, azaltmak... İçkilerde alko l derecesini iıatifleterek akşanıt.ı
lıırı en zehirli içkilerin :ısrarlarından kısmen kurtarmak. 

İnhisarlar Vekili diyor ki: 
•Zararlı bir içki olması dolay ısiylo rakıya karşı açtığımız mil

cadeleye şiddetle devam edeceğiz- .r Çilııkii bu mücadele takip edil· 
mesi kararlaştınlınış olan milbim bir prenslpin icabıdır~ 

Ve İnhisarlar Vekili 40 dereceli bir rakı çıkarılacağını, bu su • 
retle yüksek derecelerle mücadele edileceğini ilave ediyor. 

48 derec:eli rakı, iyi ... 50 derec elilere göre hafif demektir. Ancalı 
mücadele bundan ibaret kalacak ve bütün diğer clerecciller de ,a 
tılaeaksa neticenin pek parlak ol \le.ağını ummuyoruz. 

İKDAMCI 

Havat Pahalılığına 
çare 

.!Jı 

[Baş tarafı 1 incide] 
cuzlaştırmak için çareler ne • 
!erilir? 

Bu suali herkesten evvel bir 
elektrik mühendisine sıormak 

13.zımdır. Bu sabah vapurda ken 
disine teı;adü:f ettiğim bir mü -
hendis arkada~a suaJ:mı sor -
dum ve şu cevabı aldım: 

Bir mUhend:sin bize 
söyledikleri 

- Bundan bir 
Ka\' sene evvel, 
Belçıkada bey -
nelmilel elek -

<111111E-:;:;;;a--... ... ·rık konferan -
/ .::: sı tolpanmıştı. 

/ / \ Konferansta e -
P....,f~•/_,. lektriğe ait me

seleler arasmda. tarife mcse1ele
ri görüşülmüştü. Ben, bu kon -
grede yoktum. Yalnız kongre 
hakkında malumatı. teknık meç 
mualardan öıiı endim. Okudu -

ğum yazılardan birinde, kongre
de tetkik edilen tar.fe me-selesı 
vardı. Kongrt<le yapılan hesap
lara göN', sene\'İ 50 milyon kilo
vattan fazla elektrik sarfedHen 
bir memlekette. kömür kuvve -

tile ıst:hsal olunan elektriğin bir 
kilovatı, bizim para ile 100 pa -
raya verlebilirmiş. Kongre, bu 
tar:feye imkan vermektedir. 
Buradaki 100 para vasati vir he 
saptır. Yüz paradan aşağı sat -
mak imkanları hakkında da kon 
greec- hesap edilmı-ştir. Belki bu 
hesaplara nazari diyenler ola -
bilır. Fakat kHovatı yüz para o
lan elektrik hayret edilecek ka
dar ucuz bir fiat değildir. 

tstanbulda elektrik kuvveti, 
maden kömlirile ye makineler 
vasıtası le istihoal €dilir, seneı. i 
sarfyatınuz 50 milyon kilovattan 
fazladır. Belçika:daki kongre ka 

rarından vaz geçtik. Yani bir k' 
lovatı 100 paradır. Hiç değilse 10 
kuruş kadar inmelidır. Buna da 
imkan \'ardır. 

Elektrik kilovatı 10 kuruşa 
inmelidir 

Nası? 

- Şehirde e
lektrik sarfi -
yatını artırmak 

lazımdır. Niie -
kim çok sarfiyat 
yapan yere, ten 
ziUıtlı cereyan 
verilir. fakat bu 
tenzilattan an -
cak sanayi mü
essese !eri isti -

iade edebilyor. Hükfunet sana -
yri himaye etmek ve maliyet fi
atini düşürmek için böyle bir ta
rife kabul etmiştir. Nitekim çok 
sa~at yapan sanayi müessese
eri kilovat başına 100 para bile 
vermektedir. 

Mesela: Kartal çinko fabrikası 

gibi . ., 
Fakat bütün bu tenzilattan, 

büyük sınai müesseselerin fab
rikalar istifade etmektedir. Halk 

için ucuz elektrik yoktur. 
Bunun için sarfiyatı artırmak 

tan başka çare yoktur. Henüz İs 
tan'bulun içinde elektrik yüzü 
görnıiyen mahalleler vardır Se-

nedir! 
nelerdenberi Çapaya yaJ..m ma
ha'lleler cereyan jstedikleri hal
de, şirket masraf ederek .bu ma
halelere kablıo döşememişt'r. 

Şimdiki elektrik idaresi ne yapı
yor bilemiyorum, umumi fab -
rikaya uzak kalan evlerin elek
trik alması müşkül bir mesele -
dir. skiden ~~ket türlü türlü ba 
hanelerle, masrafa ve bir feda
karlığa katlanmadan bu g:bi ev
lere cereyan vermezdi. Yahut 
yerdiği zaman senede •ŞU kadar 
sarfiyat yapacaksınız• diye bir 
mukaYelc yapardı. Hasılı elek -
trik zannedildiği kadar İstan -
buuln her tarafına taamiim et -
memiştir. 

En büyük sarfiyat sahas1 

I' Buooarı başl:a 
~~ e-lektriğin en 

• 1 büyük sarfiyat 
yesri sanayi sa
hasıdır, halbuki 
muamele vergi· 
si yüzünden kü 
çük müesseseleı 
elektrik motör 
!erini kaldırmı; 
!ardır. Bu da e· 
lek:lrik sart:ya -
tına büyük bir 

darbe vurmuştur. Neticede sa,r
fiyat az olduğu için, beher kilo
vat başına isabet eden maHyet 
fiatı a'l'tmaktadır. 

Mühendis arkadaşıma şu suali 
soı·dum: 

- K<imürün tonu 20 liraya sa
tildığı zaman, yine elek.-fırik tari-

ı feleri satıldığı zaman y,ne elek
trik tarifeleri böyle idi Haibuki 
kömür ucuzladı. Neden tarife -
lerde tenzilat yapılamadı. 

- Hakkınız var, ta.-ifelcri da
ha ziyade indirmek imk.fınları 

mevcuttur. Bunun iç:n fazla sar
fiyata da lüzum yok ... Fakat e -
Iektrik, bir va'l'idat membaı ev
lerden telakki edilınelotedir. E
lektrik belediyeye geçt.ği zaman, 
gazetelrlmz. bldynn vardalı ar -
tacak dive se-vfomişlerdi. 

Halbuki bundan sevmınek ı -
cap etmezdi. Elektn1<, belediye 
için büyük bk varidat membaı 
telakki edilmemeli, bir hizmet 
vasıta ı telakki edlmelidir. Asıl 
mesele buradadır. Eğe<" elek -

trik idaresini, belediyeye büyük 
bir gelir. temin eden bir memba 
diye telakki edersek, tarifelerde 
tenzilat i>eklemeğe hakkımız 

yoktur. Mesele elektrik idare;i, 
bir umumi hizmet miiessese<;i -
dir. Halka ucuz cereyan vermek 
lazımdır. 

Kolaylık tazım 
Umumi cereyan uzak kalan 

mahalelere, hiç bir mukavele ve 
teminat istemeden kolaylıkla e
lektrik vermeği düşünüyorsak, 

tarifelerde tenzilat yapmak, hal
ka yenı yeni kolaylıklar göster· 
mek lazımdır. Bugünkü gazete -

nizde hayat pahalılığından bah-
1 sederken, saat kirasını da yaz -

mı~tınız. Nekadar doğru .. Dün -
yada en mantıksız bir ücret olan 

1 bu saat kirası, varidat temin er· 
' mekten başka bir gayesi olmıyaıı 

bir kftr şirketi için, tabi! olabi-
lir. fakat belediye için dPitil 
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Artık güzelliğimi yalnız koe am ve çocuğum için muhafaza 

edecektim. Mes'uttum .. 

O gece garip bir rüya gör
düm. Üç sene evvel ölen 
zavallı anneciğim kapı-

mı ararak içeri girdi. 
Kollarında pembe bir ör -

tüye sarılı bir şey tutuyordu. 
Yaklaşınca bunun mavi gözlü, 
altın bukleli olan gül ağızlı bir 
bebek olduğunu anladım, An -
nem çocuğun üzerine eğilerek: 

- Claudinem, küçük Claudi -
nem, diye, fısıldadı. Sevgilim 
güzel kalacaksın. Mes'ut olacak
sın, göreceksin ki bu yeni hayat
ta güzeldir. 

Sıçrıyarek uyandım, yatağın i 
çinde oturdum. An!lem bana is
yan etmemek ve doğru olmıya -
cağını söylemeye mi gelmişti? 

Zaten vaziyetim öyle müşküldü 
ki ne yapacağımı bilemiyordum. 
Tahammül etmek sabretmek 
beklemek lazım geliyordu. 

Sabah çok rahat uyandım he
nüz önümde birkaç ay vardı. Bu 
esnada hiç kimseye b'r şey bel
li etmemeye çalışacaktım. Şimdi 
Andre'ye kocama karşı da garip 
bir kin duyuyordum. Onun için 
hiçbir şey değ;şmiş sayılmazdı. 
Yine atelyesine gidecek, yine gü 
zel kadınları görecek, hiçbir ıztı
rap çekmiyecekti. Nihayet bir 
çocuğa da kolayca mali kolacak
tı. Fakat ben bu ikisi uğruna 

gençliğimi, güzelliğimi, neş'emi 

verecektim. Allahım, bu ne hak
sızlıktı! 

Birkaç gün sonra büyük terzi
haneye gittiğım zaman ilk defa 
olarak meslek hayatımda bir red 
de uğradım. Birkaç gün evvel 
bana karşı o kadar mültefit olan 
adam: 

- Affedersiniz madam, dedi. 
Konturatı bozmamız lazım gele
cek. Bu yeni modellerin size gi -
deceğini zannetmiyorum. 

Bütün terzihaneleri dolaştım. 
Bir zamanlar kollarını açan bu 
evler hep ayni şeyi söylediler. 
Yani her yerden reddedildim. 

Ne müthiş ıztırap çekiyordum. 
Aynanın karşısında bende deği
şen şeyin ne olduğunu anlamak 
için saatlerce kaldığım oluyordu. 
Hayır henüz ne vücudüm ne yü
züm hiç bozulmamıştır. 

Peki ne vardı? 
Nihayet bir glin kocama sor

dum. Bende değişen şeyin ne ol
duğunu söylemesini 3öyledim, 

- Sana bunu açık bir şekilde 
söyliyebilirim, dedi, Ana oldu
ğunu anladığın dakikadanbe -
ri değiştin. Artık o eski aydınlık 
yüzlü, mütebessim, neş,eli hayat 
dolu kadın değilsin. Derin bir 
kedere boğulmuş gibi bir halin 
var. 

Ona karşı bağırmak, korkula
rımı, ıztırabımı anlatmak ister
dim. Fakat neye yarar .. beni an-

lıyaroıyacağı muhakkaktı. Sus
tum. 

O günden sonra artık sokağa 
çıkmamaya başladım. Uzun is
kemlemde oturarak, saatlerce 
hareketsiz kalıyordum. 

Zavallı Andre beni teselli için 
ne yapacağını şaşırmış bir vazi -
yetteydi. Bana çiçekler. kitap -
lar getiriyordu. Bir gün çocuğu· 
muza alacağımız şeyleri düşün • 
menin sırası geldiğini söyledi. 

- Mağazalarda hazır çamaşır 

her şey vardır, dedim. Oturup 
şimdiden onun için kendimi yo -
ramam. 

Andre gülümsedi: 

- Fakat yavrum, ben biraz 
meşgul olur avunursun, diye, 
düşünmüştüm. Hem sonra dok· 
tor dışarı çıkmanı, gezmeni söy
lüyordu. 

- Senin doktorun budalanın 

biridir, diye, bağırdım. Bu hal
de sokağa çıkacağım öyle mi? ö 
lürüm de çıkmam .. 

Aylar geçti. Bir daha kocam· 
la bu bahse gelmedik. 

Şımdi yeni bir ıztırap daha çe 
kiyordum: Kıskançlık. Andreye 
gelerek resim çektiren güzel şık 
kadınları kıskanıyordum. Bu 

yüzden hırçınlaşıp zavallı koca • 
ma etmediğimi bırakmıyordum. 
O sesini çıkarmıyor, büyük bir 
sabır gösteriyordu. 

Bir gün yine bir mecmua ge -
tirdi: 

- Sevgilim içinde güzel şey -
!er olacak dedi. Okursun, hem 
bilmecesi de var. 

Sayfaları çevirdim. Birden
bire gözlerim güzel bir resme i
lişti. Altındaki izahati okudum. 
Lecourtun yeni modeli, yani be
nim yerime alınan model.. Pem

be ipekten bir elbise ile bir ba
har sabahı ile güzel, taze bir ka
dın .. 

Birdenbire bütün kanım yü -
züme çıktı. Büyük bir hiddetle 
sarsılarak bağırdım. 

- Bu resmi benimle eğlenmek 
için mi getirdin. Bana bir şu gü
zel kadına, bir de kendi zavallı 
haline bak, demek istiyorsun de
ğil mi? 

Andre sarardı: 

- Claudin sevgilim, seni tah
min ederim ki bundan haberim 
bile yoktu. Emin ol bu fotoğrafı 
hiç görmedim. 

Artık dinlemiyordum. Birden
bire orada duran bir tablayı ala
rak karşıdaki aynaya bütün ' hı

zımla fırlattım ve Andre'nin ba· 
şın da binbir cam parçasının ser 
pildiğini gördüm. Sonra kendi -
mi kaybederek koltuğun ayak -
ları dibine düştüm. 

Gözlerimi bir hastane odası -
nın beyaz karyolasında açtım. 

a n k e t i nın Çinlilere mesajı 
Chung - King, 15 (A.A.) -

Çin istik!§! harbinin ikinci yıl -
dönümü münasebetile başku -
mandan Çang-Kay-Şek, millete 
hitaben bir mesaj göndermiştir. 

1 - Sinem.arı niçin ıever • . . ., 
Sl.QIZ. 

2 - Hangi artlstlerl sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri bo 
şunuza gidiyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara· 
smda gtyınlşlerlnl ve tavır • 
lanoı, batta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şölı.-etl mi, 
gilzelllğf mi?) 

* Beyoğlu Şükran U. söylü • 
yor; 

1 - Siinemayı, beni ağla -
tan, düşündüren, güldüren 
bir vasıta olduğu için seve • 
riın- O ... ne mektep ne de b!r 
eğlence yeridir . 

2 - Greta Garbo yaşı ill · 
!emesine rağmen değerli bir 
san'atkardır. Manalı derin 
bakışları en çok hoşuma gi -
den hususiyetlerindendir Dan 
yel Daryöyü şuh, neş'eli ve 
ayni zamanda durgun düşün -
celi manalar olan zararsız 

çehresi için Dianna Dürbini 
ideal bir genç kız tipi yarat
tığı için severim. Erkekler -
l~den: Jan Bolun ve Triyan 
Hoverin tatlı tebessümleri 
hoşuma gider. 

Fı·edrik Marşın da ifade e
demediğim b · r çok hususi -
yelleri vardır. 

3 - Kendimde Dianna Dür 
bine yakın bir genç kız ol -
duğum için onun tavırları ha 
reketleri hoşuma gider. Fakat 
tak! di küçük bir nevi hır • 
sızlık addettiğim için asla yap 
marn. Zira yapmacıklardan 

hoşlanmam. 

Giy'nişlerine gelince: O da 
asla gülünç olurum sonra. 

4 - Hemen hemen hepsinin 
güzellikleri sahtedir. Şöhret

leri ,se geçicid r. San'atlarına 
gelince: Onları perdede hay -
ran nayran seyrederim. Fakat 
san'atları hoşuma gitmez. Bu 
nunla beraber Dianna Düı<bi
nin istikbalinin de çok par
lak olacağını inkar etmem. 

* K. Köyde Bayan Mualla 
Necdet söylüyar: 

1-Sinema bir 

mekteptir, di -

yorlar. Doğru .. 
İyiliği de fena • 
lığı da neşredi • 
yor. 

2 - Janet 
Makdonaldı se -
vıeril'IL 

Bakışlarında 

ve konuşmasında canlılık var 
dır .. ve zannederim ki en bü
yük hususiyeti de budur-

3 - Bazan Janet Mokdonal
dı taklid eder gibi oldum. 
sıın'iyetin hoş bir tesir yap -
madığını gördüm .. vaz geç -
tim. 

4- Gretanın şöhretini, Mar 
ta Egertin san'atını çok cazip 
buluyorum. 

Birçok başlar üzerime eğilmi§ -
tl 

- Kocam, kocam nerede di -
ye mırıldandım. Yaralanmadı 

ya?. 
Andre, odaya girdi ve uzak -

tan bana gülümsedi. 
- Andre ... 
Kollarımı ona doğru uzattım. 

Meğerse onu ne kadar seviyor 
muşum! .. Andreyi kucaklıyarak 

af diledim. Tam bu esnada ba
yıltıcı bir sancı ile kıvranmıya 

başladım. 

(Arkası 6 ıncı sayfada) 

Çang-Kay-.Şek, bu mesajında 
geçen sene içinde Çinin kendisi.
ne nihai zaferi temin edecek o -
lan şartların büyük bir kısmını 
tahakkuk ettirmeğe muvaffak ol 
duğunu gurula kaydettikten 
sonra şöyle demektedir: 

.Silahlı müdafaa ve milli kal -
kınma eserini tahakkuk ettir -
mek için memleketin içinde ve 
dışında bulunan bütün Çinliler 
büyük bir gayretle çalışmalıdır -
lar.• 

Başkumandanın mesajında, har
bin ilk senesinde Japon kuvvet
leri Çinde 800 kilometre kadar 
ilerledikleri halde ikinci sene 
içinde muharip Japon kıt'aları a
dedinin arttırılmasına rağmen 

ancak 310 kilometre iler!iyehil -
dikleri hatırlatılmaktadır. 

Çin Reisi Cumhurunun 
mesaıı 

Chungking, 15 (A.A.) - Çin 

Cümhurreisi başkumandan Çang 

Kay-Şek'e bir mesaj göndere -

rek bu buhranlı zamanda Çin 

milletine yaptığı yüksek hizmet 

!erden dolayı mumaileyhe teşek 

kür etmiştir. 

---O<>--

Yahya Paşa 
Mısıra dönüyor 

Atina, 15 (A.A.) - Bu sabah· 
ki gazeteler, aşağıdaki resmi teb 
liği neşretmektedirler. 

Mısır Hariciye Nazırı Ekselans 
Abdülfettah Yahya paşa 11 Tem 
muzdan 13 Temmuza kadar A -
tinaya yaptığı ziyaret esnasında 
Altes Veliahd tarafından kabul 
edilmiş ve Başvekil Metaksas i
le görüşmelerde bulunmuştur. 

En yüksek bir samimilik havası 
içinde cereyan eden bu görüş -

, meler Mısırla Yunanistanı bağ -
lıyan an'anavi dostluğu ve bu i
ki memleketin kültürel ve iktı

sadi münasebetllerinin daima 
daha ziyade inkişafı maksadiyle 
itimad verici iş beraberliğine de 
vamı hususundaki müşterek ar
zularını teyid eylemiştir. 

Atina, 15 (A.A.) - Yahya Pa
şa öğle üzeri Mısıra hareket et -
miştir. 

---O<>--

Esrarengiz 
bir gemi 

Londra, 15 (A.A.) - .Daily 

Telegraph• gazetesinin deniz mu 

harririni nbildirdiğine göre Jo

kosukada Shokaku isminde bü

yük bir harp gemisi denize in -
dirilmiştir. Muharrire göre bu 

gemi, cesrarengiz• bir zırhlıdır. 

Deniz inşaatı hususunda Japon

lar tarafından gösterilen ketumi

yet dolayısile bu gemi hakkında 

fazla malumat almak kabil de -

ğildir. Bununla beraber gem~ do 

nanrna erkaniharbiye heyeti, 

bahriye nazırı ve imparaturlı.k 

hanedanının iki azası huıurunda 

denize indirildiği için bu gemi -

nin fevkalade br ehemmiyetı ha 
iz olduğu aşikardır. 

Bu gemi 1936 senesinde tez -

gaha konulan 40.000 tonluk 3 ve-

• ya 4 zırhlıdan biri veya bir tay

yari! gemisi olması ihtimali var -

dır. 

Büyük sanatkar bu isimde 
gene güzel bir eser yarattı 

LUİSE RANER Alaıı Marsba il filminden bir sahnede 

Luise Rainer .Bir tiyatro dar· 

besi• isminde yeni bir film çe • 
virdi. Her zaman trajedilerde, bü 

yük bir muvaffakiyet gösteren 

bu yüksek san'atkar bu filmi ile 

de yine hassas, muztarip bir ruh 

olarak görünecektir. cBir tiyat

ro darbesi. filminde Luise Roi -

ner'den başka Şarlonun eski ka 

rısı Paulette Goddard'ın da ol -

dukça mühim bir rolü vardır. 

Baş erkek rolünü ise Alan Mar 

chal yapmaktadır. 

Mevzuu kısaca anlatalım: 

<Bir tiyatro darbesi. konser
vatuarın talebelri arasında ge • 
çen bir vak'adır. Bu, birgün bü
yük bir san'atkar olacağına mu· 
hakka knazarı ile ha.kılan genç, 
müstait bir talebenin hikayesi -
dir. Bu genç kız Luis Rainer 
san'ata kendisini öyle bir ihti -
rasta bırakmıştır ki artık yalnız 
hocaları içi ndeğil, fakat kendi 
gündelik hayatı içinde de bir ti
yatroda olduğu gibi hülyalara 
kapılıp oyunlar oynamıya başla
mıştır. Ne yapsın insanın gün -
delil< hayatı bazan çok sade pek 
tatsız olmaz mı? işte o böyle bir 
hayatı hülyala" rile süslüyor. Ka 

fasında olan bütün piyesleri, bü
tün hikayeleri birer hakikat gi
bi tahayyül ederek kendi ken

dine onları yaşıyor ve bu yüzden 
arkadaşları ona bir yalancı na -
zan ile bakmıya başlamışlar. 

Sonra bütün konservatuar ar

kadaşları genç kızın geceleri dı

şarı çıktığını haber almışlardır. 

Bunu da söyliyen yine Luise'dir. 

Evet o, bütün geceler için an -

gajmam olduğunu söylemekte

dir. 

Fakat nereye gidiyor, ne ya

pıyor? Bunun cevabı gayet ba -

sittir. 

Zavallı genç kız o kadar fakir 

dir ki geçinmek için geceleri bir 
fabrikaya çalışmıya mecbur ol -

maktatır. Halbuki Luise arka -

daşlarına gecelerini nerede ge

çirdiğini izah çin tekrar bir hi -

kaye uydurmıya mecbur oluyor. 

Tyatro hayatında çok tanınmış 

zengin, güzel, bir adam olan Mar 

ki, Abbancourt'la gecelerini ge -

çirdiğini etrafa yayıyor. Evveli 

kimse bua inanmak istemiyor. 

Fakat genç kız öyle şeyler söy

lüyor ki nihayet arkadaşları o -

nun bu adamla seviştiğine inanı

yorlar. 

kendilerini ıyıce 

anlıyan arkadaşları 

aldattığını 

fena halde 
kızıyorlar ve ona bir oyun oy • 

namıya karar veriyorlar. Bir ge

ce büyük bir suare tertip edili -

yor. Marki de davet ediliyor. On 

lar bu suretle Luise'i mahcup e
dip hakikatı itiraf ettirme~'i dü
şünürlerken suareye gelen Mar· 
ki de bu oyuna karışıyor ve Lu
ise'nin incelği, güzelliği karşı • 
sında hayran kalarak hakikaten 
genç kıza tutulnyor. Sevişiyor -
lar. Genç kız bütün ruhu ile ada· 
mı seviyor. 

Fakat bu aşk nihayet Marki i
çin kısa sürmesi lilzım gelen bir 
oyundur. Bir müddet sonra genç 
kızı terkederek onun ıztırap i -

çinde kalmsaına sebep oluyor. 
Artık genç kızı teselli edecek ız· 
tırabını avutmak için kollarına 

koşacak bir tek yer vardır: Ti
yatro .. 

Film genç kızın tiyatroda ilk 

rolüne çıkması, yani muvaffaki

yeti ile biten bu rol Jenne d'Arc 
rolüdür. 

Luise Rainer, san'ata meclup 

hassas, içli genç kız rolünde çok 

muvaffak olmuştur. Sonra film

de konservatuarda geçen kü • 

çük küçük hikayeler vardır ki 

oldukça eğlencelidir. 

Luise'in arkadaşı güzel Nana 

rolünü yapan Pauletto Godard 

da kendisinden beklenileni yap -

mıştır. Yalnız muhakkak ki bü

tün yük Luise Rainer'in üzerin· 

dedir. Ve büyük artist her za -

man olduğu gibi bu büyült yü

kü meharetle taşımasını bilmiş -
tir. 

Veni Fi l mler 

, 
I 
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- SOLDAN SAÔA -

1 --Harp aleti • Bir kış sebze 
si. 

2 - Emniyette olan • Esarete 
düşen. 

3 - Söz - Nihayet - Va ide. 

4 - İnmekten emir - Ayak'.an
mak ·Baba. 

5 - Şiddetli fırtına· Esmekten 

emir. 
6 - Medlül • Enli. 

7 - Bir işaret sıfatı - Dinlen
mek. 

8 - Beyaz - Sofra levazımın -

dan • Su. 

9 - Sovyet tebaasından olan • 

zarif ve temiz giyinen -

Yılan. 

10 - Az sıcak - Bır gün. 
11 - Taslak • Metanetli. 

- YUKARIDAN AŞAÔIY A 

1 - Selamette olan - Ziraat. 
2 - Dini itikat - Bir beygir 

rengi. 

3 - İplik · Kafa - Seyrek olmı-

yan. 

4 - Lahza - Misafir . Bir hece. 

5 - Dizi - Yemek. 

6 - Renk veren madde • Şid

detle seven. 

7 - Nefi edatı • Temiz. 

8 - Bir nota · Tereddütle ka
rışık düşünce. 

9 - Bir nevi baston • Gümüş -
Donuk. 

10 - Göğüs - Dolu. 
11 - Bir nakil vasıtası - Batın. 

Beneş Londra
ya dönüyor 
Londra, 15 (A.A.) - Geçen Şu 

battanberi Ameril<ada bulunan 

Benes, Salı günü Londraya gele

cektir. 

• • 

Fakat günün birinde tesadüf 

neticesi genç kızın ders arka -

daşı Nana bunun yalan olduğu

nu Lulse'nin Markiy! hiç tanı -

madığını öğreniyor. Genç kızın 

Jean Artlıar &1• Cary Grant blrlilıt• ~eoirclilr.lerl 
"Ycılnu: m•lelr.l• rin kanatları ucırdır,, filminde,. 

bir •cılınecle 
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Polis haf iyesi geldi 
Ve otelciye: "Haydi önüme düş ! 
dedi, onu şimdi tevkif edeceğim.,, 

BOBİ. Prense· KLARA'yı kucakladı. Fakat genç kadını 
nereye götiire cegin; bilmiyordu ... 

K•ara o zaman tehlike], vazi
yete düşecektı. 

Bu tedbir hoşuna gitmed . 
Yavaşça otelden çıkıp gitmek

ten başka yapılacak bir iş yok -
tu. 

Se'sizce hazırlandı. Zencinin 
tekrar üstfinu örttü .. ve onu kar 
yolaN naltında olduğu gibi bıra
karak odanın elektriğini söndür
dü .. Yavaş ya,·aş merdi\·enler -
den indi. 

Ve kimseye gorünmeden otel
den çıkıp git •. 

* POLİS HAFİYESİ KLARANIN 
İZİNİ BULAMIYOR 

Ayni gece. 
Saat beş. 
Klaranın kaçtığı otel önünde 

siyah bir otomobil durdu . 
Bu, ışıksız bir polis otomobi -

Jiydi. 
Cak derhal •ere atladı \'e <·te

lin kapısını çaldı . 

Otomobilde avrıca ik memur 
Yardı. 

Otel kapısı biraz sonra açıldı 
Kapıyı açan ayni adamdı . Ya

nı Klarayı otele kabul eden \'e o 
na yer veren adam .. 

Cak içeriye girmek ıstiyordu. 
Otelci: 
- Bo şyere acele ediyorsunuz, 

decL. sızi yatıracak yerimiz yok
tur. Çok geç geldinız ... 

Cak hüviyetini anlatmağa mec 
bur oldu: 

- Kimseye sezdirmeden pan-

sıyondıı taharriyat yapacağlm. 
Dedi. Otel sahibı derhal ka -

pıyı açtı: 

- Buyurunuz, Mister! Tahri
yat yapmak için çok iyi bir za -
man intihap etmişsiniz. 

Polis hafiyesi ilkönce otel sa -
hibİ"in odasına gitti.. odayı şöy

le bir gözden geçird. 
Tamam. Yanılmamı~ım .. 

(Tarassut alet) inde gördüğüm 

~omıneli oda. 
Diye mırıldandı. 
Pıposunu yakarak, otelcıye sor 

du: 
- Bu gece pansiyonunuza bir 

kadın müşteri geldi mi? 
- E\·et, geldi amma .. bır de -

ğıl. Üç kadın geld •. 

- Hangı saatlerde ve ndsıl 
şeyler? Anlat bakalım .. 

- Bırisi akşamdan gelmışti. 

K,rk beşlık bır kadın. Nev - York 
ta tahsilde bulu-an oğlunu gor -
meğe gidivormuş. 

- Geç onu .. Ötekilerden bah
set! 

Otelcı giizler.!'ı uğuşturarak 

sözüne. devam etti 
- İkincıs. altmışlık var bır 

banka di:rektöriınıin çocuk da -
dJ'ıymış .. 

- Onu da bırak. Üçüncüsü? 
- Evet üçüncüsü gece yarısı 

geldi. Meksika otobüs yolcula -
nndan. 

- Kaç yaşında var?, 
- Otuzluk sanırım. 
- Güzel mi? 

- ç;rk'.n değil. Lekeli bir su-
rat, vardı, Aks bir şeye benzi -

yordu, Odayı bır turlü beğenme 
di. Fakat, başka yerimız olma -

dığı içın. yaımaga mecbur oldu. 
- Kaçıncı katta? 
- Üçünciı katta. 
- Yalnız mıydı? 

- Evet. 
- Yalnız geldığınden emin mi 

sın? 

Otel sahibı hayretle Cakın yü 
züne baktı: 

- Kapıdan içerıye bir kişi al
dığımdan eminim. Boş odaya bir 
likte çıktık .. kendisine bir kar -
yola gösterdim .. yanında gölge
si bile yoktu .. 

- Sabahleyin kaçta kalkaca

ğını söyledi mi? 
- Sordum. Fakat. istediği sa

atte kalkacağını söyledi. Ken -

disine tatlı uykular temenni e -
derek aynldım. 

Polis hafiyesi kendi kendine: 
- Mükemmel, dedi, işler yo

lunda gidiyor Sabahı bekleme -

ğe vaktim yok. Aylardanberi za
bıtayı isgal eden bu fettan ka -

dını bu gece elımle yakaladığı

ma o kadar 5e\'iniyorum k ... 
Yavaş yavaş ~()minenin yanı -

na doğ•u yürüdü: 

- Telefon nerede? 
- Herkes konuşmasın diye 

köşeye sakladım, 

(Arkası rar) 

:Ankarada kalacağımız şu bir 
iki gfin içinde en görülmeye de 
ğer yerleri ziyaret edelim diye 
düşünmüştüm. Nereye gidelim 
diye konuşurken Ankaralılar -
dan biri derhal şu isimleri sıra
ladı: 

İsmet Paşa Kız Elll!titüsü, 
konservatuar, Eğitmen mektep
leri .. 
Eğitmen mekteplerine maale

sef girmeye vakit bulamadık. 

Ancak Enstitüye ve konservatu· 
ara gidebildik. 

* EMtitüyü ziyaret edeceğimizi 
söylediğimiz bir tanıdık •çok iyi 
edersiniz dewişti. İsmet Paşa kız 
enstitüsü İstanbuldaki Akşam 
mekteplerine hiç benzemez. 

Programında ıyı bir aile 
kadını yetiştirmeye yanyan 
adabı muaşeret, çocuk ba -
kımı, moda zevkini yükseltecek 
değişik bir takım dersler vardır. 
Zannediyirum diğer akşam kız 

sanat mekteplerinde bu dersler 
yoktur. Bu mektepten çık.anılar 

muhakkak ki umumi kültür se

viyeleri, bakımından olduğu gi
bi ev kadınlığı bakımından da 
ideal birer insan oluyorlar,, 

Zaten sonradan İsınet Paşa 
Kız Enstitüsü müdiresi Ayşe ha 
nım da bize bu sözleri teyit e<len 
çok ümit verici güzel şeyler söy 
ledi. 

* İsmet Paşa Kız Enstitüsü gül 
kurusu renginde güzel ince u -
zun yayvan bir bina. Dışarıdan 

bakılınca biraz küçük görünü -
yor. Sonradan dört kat üzerine 
olduğunu öğrend'k. Bununla be 
raber ilk tahminde aldanmamı
şız. Bina oldukça küçük. Her gün 
bir miktar daha fazlalaşan tale -
oc·ye art.k kati gelemediğini öğ
rendik. Hatta bu yüzden bu se

ne .eyli talebe miktarı ndiril -
miştir. Bu suretle birkaç yatak 
hane dershane haline konula • 
cak.,Gelecek sene tahsbat veril
diği takdirde mektebe bitij'k bir 
de muallim mektebi yapılma5ı dü 
şüniılüyormuş. Zıtten binanın 

kifayetsizliği yüzünden >Onra -
darı ball tad:Jat neticesi ilaveler 
yapılmıştır Bu münasebetle şu
nıı da söyliyeyim ki bu gibi kül
tür mües.<eselerini her an i~'in -
deki talebe miktarının artması 

düşünülerek kaıb'l olduğu kadar 
geniş yapmak lazımdır. Çünkü 
İsınet Paşa kız enstitüsünde ol
duğu gibi gördüm ki konserva -
tuarda sonradan birçok bina ila 
veleri yapılmıştır ve hala da yer 
k 'fayet etmediğinden arka bah
çesine yine büyük bir bina yap
ma~·ı dü~ünüyorlar. 

* İsmet Paşa Kız enstitüsünü 
bir sabah ziyaret ettik. 

Ne yazık ki mektebe bu ziya
retım'zi aksi bir zamanda yapı
yorduk. Bütün mektepler ol -
dugu gibi İsmet Paşa kız ensti
tüsü de tatildi. 

Zaten bu kapıdan girer gır -
mez belli oluyor. Her taraf de
rin bır sükut 'çinde bu sükunet 
insanı garip bir üzüntü ile sarı
yor. Bizi karşılıyan mektebin na

zik müdiresl Ayşe hanım efen -
di de can sıkıntımızı gözlerimiz
drn okumuş gibi gülüm&iyerek: 

- Aksi zamanda geldiniz de
di. Mektep boş. Yalnız bir ate! -
yede faaliyet var. 

Bu sözler üzerine yüzümüo:ün 
büsbütün karardığını görmüş 

olacak ki, derhal ilave etti: 
- Bununla beraber size fay -

dalı olabilmeye mektebimi e -
limden geld.ği kadar tanıtmaya 
çalışacağım. 

Ayşe hanım bütün kadın hoca 
lanmızı, müdirelerimitı. en 

muvaffak şekilde temsil edebi
lecek mükemmel bir hoca tipi -
d.r. Orta bir boy, temiz yumu -
şak manalı bir yiız.. bilhassa 
gözlüklerin altına saklanmış, şef 
kat, sevgi ve iyilik saçan göz -
!er Bana öyle geldi ki lbütün 

Yazan: PERiDE CELAL 

talebelerini hakki bir anne gibi 1 
ona bağlanmaya sevkec!en baş - 1 
lıca şeylerden b;ri de bu iyi an
layışlı insan gözleridir. 

Kahvelerimizi içerken kendi
sin.den bize mektep hakkında 

biraz tafsilat vermesini rica et
tik. Ayşe hanım derhal anlat -
maya başladı: 

- Türk kızlarını iyi birer aıle 
kadını yetiştirmek için ne gibi 
şeyle-r yapmak la:zım olduğu dü
şünüldüğü zaman akla derhal 
bu akşam mekteplerini tesis et
mek geldi ve derhal hazırlığa gt 
rişildi, bütün akşam mektepleri 
19'28 de tesis edilmirtir. Bizim 
İsmet Paşa kız < l)Stitüsüne ge -
lince, şimdi içinde bulunduğu -
muz binanın temeli atıldığı sı -
rada mektep Himayei Etfal bi
nalarından bır:nde kira ile bu -
Junuyordu. Orada iki sene kadar 
kalındı. V<: asıl mektep binası 

biter bitm'ez y<·ni binaya g~·ıl
di. 

İlk tesis gunler.nde tn,t;tü 
pe-k tenha ıdi. fazla rağbet gör -
müyordu ve rağbet artırmak 

için mektebin faidelen hakkın • 
da propaganda yapılıyor, genç 
kızlar teşv :k ediliyordu, 
Ayşe hanım .ustu. Sonra göz

lerınin ıçi gulerek ilave ettı: 
- Şimdi !sc:- öyle bir' tehacüm 

halde Is tan bul da ve ba~ka vila
yeU.erde olduğu gibi fakat bil -
hassa bizim enstitü büyük bir 
rağbete mazhar olmuş bulunu -
yor. 

.Size l>iraz da tahsil ~eklınden 
bahsedeyim. 

- Mektibimiı. yelnız genç kız 
lan a!le hayatına hazll'lamakla 
kalmaz. İstiyenlerin devam ede
bilecekleri bir de muallim kıs-

mı vardır Bize gelecek talebe -
nin muhakkak ilk mektebi bitir-
miş olması Jazım<lır. - Tabii bu 
akşam ~ursları için varit değil
dir - B'l talebeler beş sene tah
silden sonra enstitüyü ikmal et
miş olurlar. Bu beş sene zarfın
da hem orta tahsillerini ikmal e-
der, hem de mükemmel bir ev 
hanımı olurlar. Bunlarcl~n isti-
dadı oıanlar•n muallim k•smına 

geçmelerı mümkündür. Orada 
bir iki ou.e okuduktan sonra bir 
sene ele iht sas vapmaya mee -
burdıılar. Bu ihtisası veT<lıkten 

sonra cl.ı doğrudan dogruya ens
titülere hoca olarak dağ•lır. 

Sonra alnız enstitüyü bitirrn 
talebelerden ıstiyenlere d orta 
mekkplere hoca olabil rler. 
Emtıt,inün kıymetli müdıre -

sin.o devam erlen izahını gele -
cek yazıma bırakıyorum. 

karşısmda kalıyoruz kı.. Yc·nı Hihaye. 
talebelerden bazıarına başka mek . · • 

tepler tavsiye ettiğimiz, bize 'k d •• JJ" • 
gelmek fikr.nden caydırmaya a ının guze ıgı 
çalı~tığımız zamanlar olmuyor 
değil. 

Sonra yüzü cıdd·ıleşerek ila -
\'e ediyor: 

- Bizim mektebin faydası ar
tık in.kar e<fümez bir hakikat 
halini almıştır. Bu sanat mek -
teple-rinin say~inde<lir ki ar -
tık kadınları şöyle b>r yemek pi
şirmek, süpürmek, tem'.'l.lemek gi
bi şeylerin ev işi olmadığını ka
dının çok daha ince :şJere aklı -
nın ermesi lazım geldiğini öğ -
rendiler. Benim fikrimce sanat 
mektepler:mn en büyük fayda , 
larından biri de kocaları evleri
ne bağlamak için genç bir kadı
ne en mühim vasıtaları ve-re -
bilmesinded :r. Çünkü bir kadı
nın kocasını kaybetmesine en 
büyük &mil onu yuvasında ra
hat ve mes'ut edememiştir. U -
nutmıyalım ki başka bir yuva • 
nın temizLğlni zevkle tertibini 
orada ince bri kadın elinn yarat 
tığı göz ve gönül okşayan şeyler 
görerek kendi evinin perişanlığı, 
karısının ihmalleri karşısında • 
ümitsizliğe düşen koıalar vardır. 

Ve bu kocalar mukayese yapa
yapa nihayet bir gün yuvalarını 
yıkmay3 kadar gidebilirler. 

Boz burada kızlarımıza, kadın 
larımıza lnn bır hüneri birden 
veriyoruz. Bi>tün bunlardan son 
ra onun mes'ut, güzle bir yuva 
kurmamasına imkan yoktur sa -
ruyorum. Bunun aksi bir ihti -
mali ancak o genç kız yahut ka
dının büyük şahsi bir kusurun 
clının büyük şahsi bir kusurla 
edebilırim. 

Ayşe hanım kahvesıni alarak 
ve tekrar gülüms:yerek: 

- N ~ ise esas bahse dönelim 
diyor. Me~tebimizden bahse<li -
yorduk dei(il mi? Evet, şimdiki 

( Ba§taraf, 4 ncü sayfada) 

Bu bebeğin dünyaya geleceğı
ni haber veren l)k işaretlerdi. 

Her şey bitip, kendime geldi
ğim zaman hasta bakıcı yanıma 
beyaz bir kundak bıraktı. Oğlu
mu, pembe dudakları. mavi göz
leri ıle gördüm. Birdenbire kal -
bim derin bir şefkat ve muhab -
betle doldu. Ne kadar budalalık 
ettiğimi anlıyordum. Gözlerim· 
den yaşlar siizüldii. Fakat saa -
det ya<ları.. 

• •• 
İyi olduğum zaman Andre ilk 

fotoğrafı olarak, oğlumla bera -
ber benim resmimi çekti. Geniş 
bir koltuğa oturdum. Ve bebeği
mi kucağıma aldım. Bu fotoğra
fa Andre ile bakarken o: 

- Aitık tekrar mesleğine dön
mek istersen muvaffak olacağı -
na emin olabilirsin, dedi. Çün -
kü yine yüzün o. eski güzel ifa
desini aldı. 

Fakat artık tekrar işe başla -
mak istemiyorum. Bu mütebes
sim, aydınlık, mes'ut yüzü yal -
nız çocuğum ve kocam için mu
hafaza etmiye karar verdim. 

-SON-

Macaristanda iş kampları 
Budapcşte, 15 (A.A.) - Milli 

müdafaa hakkındaki yeni kanu
nun derpiş ettiği iş hizmetleri 
kampları bu sabah resmen açıl
mıştır. 

6000 genç, 30/9 tarihine kadar 
bu kamplarda kalacak ve bu 10 
hafta zarfında askeri talim gör
mekle beraber ziraat \"e sanayi 
.işlerinde kullanılacaklardır. 
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TÜNEL 
.3. 

Bir meydanın koşesinde bacasından Lu
manlar savurup duran höyle bir fabrikanın 
mevcudiyetine müsaade edilebilir mi 'ı1 

~ "'::--::'':::;: 

iDünkü ya2ımızda tünelin ik -
tisruli ve fenni bakımdan geri • 

liğini anlatmış idik. Bugün de 

tünelin sıhhat ve emniyet bakı

mından geriliğini anlatmağa ça 
lışacağız. 

Tünelin kuvvei muharrıkesinr 

teşkil eden makine dairesinin 
tünelin Beyoğlu cihetinde, tram
vay larııı manevra yaptıkları kö

şede bulunduğu malUmdur, Ma
kine dairesinı ihtiva eden bina 
birkaç katlıdır. Zemın katı ile 

bodrum katı atelye, makine ve 

kazan daıreleri. Üst katlarda 
görünuşe göre aıleler oturmak -
tadır. Binanın damının üstünde 

buhar kazanının dum•n bacası 
ile makinein ekzos bacası var -

dır. Bu binanın ik, yanında ve 

civarında lbiiyük apartmanlar ol
duğu gı bi tam karşısında Metro 

Hanı ve yanına doğru da bele -

diye dairesi (Altıncı daire) var
dır. Baca hiç durmadan siyah 

dumanlarını dolayısile sıhhate 

muzır olan kömür gazlerini bu 

binaların içıne savurduif.ı gibi 
dumanla beraber ç.ıkan kurum
larilll da yıne bu binalarır oda -

larrna dökmektedir. 
Buhar kaza,,farının bulundu -

ğu mahallerde ne gib emniyet 

tedbirlen alınır ve bu gıbı tesi
sat hangi şa>tlarla nerelere ku -

TIYATROLA R 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam 
Ortaköy Emek 
sjnemasında 

JÖNE VEFA 
7 perde 

Mişel revüsü, Oto Ketı varyetesi 
Hans okolta, telepati t~crübeleri 

* EGE TİYATROSU 

Nuri G"nt Dur 
ve arkadaşları 

15 temmuz cuma'f 
lesi günü akşamı 
Beylerbeyi iskele 

tiyatrost<1nda 
ANALARIN GÜNAHI 

Murad Şamıl varyetl-,;ı 

CEMAL 
SAHİR 

• 

Bay "n Ley la Refik bas kadın 
rollerinde olarak Ankara Tiyat
ro mektebi genç elemanlarile 
müstesna temsillere başlıyor. 

* Türk Revü 

Opereti 

Türk revii 
opereti 
Şen yol 

Çmardibi 
bahçesinde 
Bu akşam 

BİR GÖNÜL OYUNU 
Yazan, besteliyen ve bizzat mu

zikayı idare eden 
Muhlis Sabahattin 

Görles Bays S. Atilla idaresinde 
Cuma akşamı Üsküdar 

Bağlarbaşı Hale 

• Ankara Tiyatrosu 
ZEKİ ALPAN 
ve arkadaşları 

Bu gece 
DEFTERDAR 

Pazartesi 
Kadıköy 

Yeldcğirmeni 

Salı 

:Maltepe. Piyes, .komedi, varyete 

rulabilir. Cari emniyet tedbir -

lermi burada teker, teker izaha 

girişsem bu tesisatın şu dakika

dan fübaren de-rhal fa.vliyeLni 

tatil etmesi icap eder. 

Yalnız şu hususu hatırlata} m 

ki, buhar kazanlarının mc zu 

bulunduğu mahallin üzerind \"e 

civarmJa ikamete mahsus k t v11 
binalar bulunamaz. 

En modfrn kazanlarda bı l •her 

hangi bir Sl'b<'p altında c)ursa 

olııun kazan patlamaıları berta
raf edilememiş olduğuna göre 

yukarıdaki cümle muhk' iyatı
nın üzerinde ciddiyetle durmak 

mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Hep beraber düşüneliı!': 

Şehrin en i~ek bir ca<iclesınde 

sokakları bılmem kaç kola ay -
rılan bir meydanın köşesinde 

bacasından dumanlar savurup 

duran böyle bir fabrikanın mev
cudiyetine müsade edHebilir 
mı? Ve bu vaziyet <lağrudan, 

doğruya şehrin sıhhati ve em
niyeti ile aliıkada; de) ıl midir? 

Elbette ent. 
Şu halde bt.1 vaziy .. ıı bertaraf 

e!lect>k çare bulmak lazımdır. 

Biz bu hususta düpndüğümüz 

çarelE'r, yarınkı yaz•mızla izah 

edece ğız. 

l\fakine müJıendisi C R 

1 Fotoğraf tahlilleri 
- ;;3 

:>3: Kadıko -
yunde Haydaı 

ÔLerdem (Az.rr 
VC' ırade sah. bl 
t.plerden) Ba 
zon tect:ssüsil 
~ver. Uzağı g( .. 
niş kabiliyet' 
zekasile bi.,ik . 
tc inkişaf et · 
mekledJI'. Ke 

tuındur, ı Iusı 

k>ye il!tidadı va. 
Haydar Öze.-dem 
dır. İşlerinde doğruluğu ve inti-· 
zamı sever, Sürati intikal sahi
bidir . .Muhatabına itmat telkin 
eder. 

* -54-
54: Sabha Sa -

yıner (Müteces-
sis ve kıslı:anuç 
tiplerden) zevk 
ve eğlenceye 

düşkündür. A -
ile efradından 

ziyade aıle dost 

lanna güvenir. 

Sükunetle hu -
lül eder, Kıs -

kançlığını sez -
dirmemektc- ma 

Sabiha Sayıner 
birdir, Şefkati vardrr . Nefsinden 
ziyade sevdikle-rine .harşı feda • 
kardır. Bazan egoist, hazan mü
tevazidir, 

Chung - King harbinin 
yıldönUmü 

Ohung-King. 15 (A. A.) -
Chung-Kin1! şe-mri mukavemet 

harbinin ikinci yıldönumünü tc
sid etmektt-d'r. 

Bu münasebetle durt büyük 
içt.ma aktedilmiştir. Tcrtıp edi

len mera•im esnasında ölen 

kahramanlar namına dikilecek 
abıdenin ilk taşı konulmuştur. 

Çinin bütün kiliselerinde York 
baş piskoposunun tavsiye•i iize
rne aynler yapılmış!:.'. 
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atiyyen olamaz 
Çakıcı başını 

söz olarak 
kaldırdı ve tek 
bunu söyledi 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

33 -

Diğer taraftan takip müfreze
leri de harekete gelmişlerdi, Ka
ra Sait paşa: 

- Bu ne rezalet? Bu herif be
nim bir fırka ile geldiğimi işit -
medi mi? 

Diye bar, bar bağırıyordu. E
vet .. Çakıcı Mehmet bunu işit -
mişti amma işte yine yapacağı -
nı yapmaktan geri durmuyordu. 
Çakıcı .Mehmet çetesi, Sait 

paşanın vlicudüne rağmen dile -
dlği gibi hareket ediyordu. Zira 
hükfımetin kudretsizliğine iyice 
emin olmuştu. Hükumet kendisi
ni halktan saymıyordu. Ancak 
nefsini, yani sarayı düşünüyor -
du. Köylü muztaripti, fakat köy
lti ile uğraşan, onun yarasına 

merhem olmak istiyen bir idare 
mevcut değildi. Bu sebeple eşki
ya, bilhassa Çakıcı Mehmet çe -
tesi her yerden kolaylık \'e mü
zaheret görüyordu. 

Esirlerin akrabası İzmire gel
diler demiştik. Filhakika hususi 
trenle İzmire gelir, gelmez bun
lar yine para tedariki arkasında 
koşmağa başladılar. İhtiyaç za -
manlarında dostluk pek azdır. 
V aktile eteğinizi öpenler ve lut -
fünüzü görenler bile sizden yüz 
~evirirler ve yolda tesadüf et -
tikleri zaman başlarını döndürür 
ler. Şair pek haklı olarak (Ahib
ba şivei yağmada mephut eyler 
adayı - Huda göstermesin asan 
izmihlfil bir yerde) demiştir. Ni• 

tekim bu varlıklı iş sahipleri de 
İzmirde nereye baş vurdularsa 
meyus döndüler. Nihayet kendi

lerine üzüm tüccarı M. Solariki 
-hala İzrnirde ticarethanesi var -
dır- 1500 altın lira verdi. 

Ali efendi ile arkadaşları he -
men ayni günde tekrar Aydına 
döndüler. Bu para Yörük Sarı 
Hüseyin ağanın kurtarılmasına 

sarfedilecekti. Mehmet efendinin 
ailesi efradı ancak 200 lira teda
ı·ik edebilmişlerdi. Osman efen
dinin ailesi de yalınız 150 lira 
bulabilmişlerdi. 

Oturup konuştular. Gidip efe
ye yalvaracaklar, yakaracaklar, 
bu para ile iktifa etmesini istir -
ham edeceklerdi. Osman efendi
nin parasını evvela ·meydana çı
karmıyarak memurluğundan 

bahsedecekler şayet kabul etti -
rirlerse hiç olmazsa bu parayı 
kurtarmış olacaklardı. 

Gi!celeyln Tahtacı Abbası Ay· 
dına çağırdılar. Abbas geldi hep 

beraber yola çıkıldı. 
Zavallı esirler gerçi pek rahat 

idiler fakat gönülleri rahat de -
ğildi. Kendilerine mükemmel 
bakılıyordu. Dağbaşında franca
la yiyorlardı. Nerede olduklarını 
bilmiyorlardı. Akşam olunca ya
tıyorlardı. O zaman başlarına bi 
rer beyaz örtü örtüyorlardı. Bu, 
kendilerinin esir olduklarına a
lametti. Serbestçe dolaşıyorlar, 

kendilerine çizilmiş hudut dahi
linde istedikleri gibi geziyorlar
dı. 

Efe her sabah hatırlarını soru

yor, bir şeye ihtiyaçları olup ol
madığını istifsar ediyordu. Her 
sabah gözlerini açınca yetmişlik 
birer paket tütünle Demiryolu 
markalı birer sigara kağıdını 

başuçlarında bulurlardı. Eşki • 
ya her sabah bir de Ahenk ga -
zetesi getirmeği unutmıyordu. 

Sabahları Çakıcı gelince Beledi
ye başkatibi Osman efendiye: 

- Oku bakalım, gazetede bi -
zim için bir şeyler var mı? 

Diye sorardı. 

Neredeydiler, bu adamlar her 
sabah muntazaman nasıl birer 
gazete buluyorlardı? Francala 
ekmek nasıl tedarik ediliyordu? 
Aynı zamanda sıcak sıcak bezdir 
me de buluyorlardı. Bunları kim 
getiriyordu? Hiç birisi belli de -
ğildi. Guya dağbaşında munta -
zam bir makine hep bu çete için 
çalışıyordu. 

* Esirlerin bilmedikleri bu yeri 
biz bildirelim: Çakıcı çetesi Ay
dından yarım saat mesafedeki 
Horoz köyün üstünde bulunmak 
ta idi. Bizzat Çakıcı efe ise kö -
yün içindeydi. Kendisi mescldin 
önüne halılar yaydırmış, meşa
leler yaktırmış, meydanlığın or
tasındaki çınar ağacına kuzuları 

astırmış, keyif yapıyordu. Yatsı 

vakti olmuştu. Bir müezzin, fa • 
kat köyde tanınmıyan yabancı 
bir müezzin ezan okudu. Çakıcı 
efe yatsı namazını kıldı ve ondan 
sonra köye geldiklerini daha ev
vel haber aldığı Tahtacı Abbas
la Aydından Mehmet çavuşu ya
nına çağırdı. 

Bunlar Çakıcı efenin yanına 

girdiler. Hürmetle oturdular. E
fe hiç beklemeden sordu: 

- Paraları getirdin mi Meh -
met çavuş? 

(Arkası var) 

Kan Çanağı 
Zabıta Romanı: No 56 

- Maamafi Cust'un bu cina -
yetleri bilmeksizin işlem~ oldu
ğuna inanamıyor. Eğer ortada 
mektuplar mevcut olmasaydı bu 
tezin müdafaası kabil olabilirdi. 
Mektuplar, böyle bir teze saha -
he\ edilmesine manidir, çünkü 
tashih ve tasavvurun mevcudi
yetıni ve her cinayetin yavaş ya 
vaş ihzar edilmiş olacağını isbat 
ediyor. 

Poirot: 

- Halbuki mektııplara ait bir 
gima malOmata sahip bulunmı • 
ycruz. 

- Bu. sizin fena~ıza mı gidi
yor? 

- Tabii.. çünkü mektuplar ba 
na gönderilmiştir. 

Cust, mektuplar lıakıkndaki 
ketümiyetinde ısrar ediyor. Bu 

Yazan: AGATHA CHRIST 
mesele hakında kal'i bir netice 
elde etmedikçe işe hallledilmiş 

nazarile bakamam. 

- Evet.. noktai nazarınızı kav 

radım. Bu adamın vaktile sizin

le bir geçmişi olduğundan şüphe 

ctmenız için hiç br sebep yok 
mu? 

- Hiç bir sebep yok.. 
- Size bir şey soracağım .. lfıt 

fen cevap veriniz. İsminiz? 

- Benim ismim mi? 

- Evet .. szin isminiz Cust, -hiç 

şüphesiz annesinin garip bir he
ves yüzünden- son derece mu -

lantan iki muhlis taşıyor: Biri 
Aleksandre, öteki Bonapart. Ka
rışıklıklar buradan başlıyor. A -
leksandre, fetih ve teshir edile-
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-
~ .................. ": 
L 16 temmuz Pazar ı · 

.................... : 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği (KHl

sik program), Ankara radyosu 
erkek küP/e ve saz heyetı. 

Saat 13.00: Memleket saat a
yarı, Ajans ve meteoroloji haber 
!eri. 

Saat 13.15: Miızik (Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın) 

1 - Heinz Munkd - Kara or
man polkası, 2 - Mozart - Re 
Major divertimentodan menuet 
dansı, 3 - Spero Kochmanın -
Ebedi arkadaş, 4 - Schebck -
İtalyan serenadı, 5 Toman -
Viyana hülyaları (Vals), 6 -
M!chiels - Çardaş No. 2, 7 -
Franz Königshofer - Tirol en -
termezzo, 8 - Paul L:ncke -
Emine (Mısır serenadı), 9 _ J. 
Brahms - Macar dansı No. 1-2, 
10 - Hartmann - Thrym efsa
nesi (bale), 

Eaat 14,15 - 14.30: Müzik (Ke. 
man solc(arı - Pl.) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (Şen oda 

müziği - İbrahim Özgür ve Ateş 
böcekleri). 

Saat 19.00: Çocuk saati. 
Saat 19.25: Türk müziği (İnce 

saz faslı). 
Saat 20.00: Memleket saat a -

yarı, Ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

Saat 20.10: Neşeli plaklar 
R. 

Saat 20.15: Türk müziği. 
1 - Hüzzam peşrevi, 2 - Hüz 

zam beste - Aldım hayali per -
çemin. 3 - Sadettin Kaynak -
Hüzzam şarkı - Bin hüzün çök
tü, 4 - Bimen Şen - Segah şar
kı - Sunda içsin, 5 - Kemençe 
taksimi, 6 - Halk türküsü- Bir 
yar sevdim Kuşadalı, 7 - Halk 
türküsü - Misket geliyor mis -
ket, 8 - 8 - Bedriye Hoşgör -
Kürdilih .,nkiır şarkı - Mıtrıp

ta mı, 9 - Şemsettin Ziya - Şe

tar~ban şarkı - Ey gonce açıl. 

10 - Osman Nihat - Nihavent 
şarkı - Yine aşkı bana duda -
ğınla. 

cümhur Bando>u - Şef: İhsan 
Künçer). 

Saat 21.44: Müzik (Riyaseti -
cümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Küru;er). 

1- Wagner - Lohengrin o
perasının marşı, 2 - Waldteu -
fel - Vals, 3 - Halevy - •La 
Juive. operaısnın uvertürü, 4-
Tschaıkowky - .casse - Noiset
te• balesinden şark melodisi. 5-
Massneet - Werther poerasın -
dan fantezi. 

Saat 21.15: Anadolu ajansı 

(spor servisi), 
Saat 22.00: Müzik (Cabzand

Pl.) 

cek toprak kalmamasından kor
kan namağlup adam .. Bonapart, 
büyük bir imparator .. şimdi bi -
zim Cust, kendi ayarında bir ra
kip arıyor. Kimi buluyor? Her -
cule'i kuvvetli Hercule'i.. 

- Bu muhakemeniz doğrusu 
pek yerinde, doktor. 

- Yok .. pek o kadar iddia et
miyorum .. bu, sadece benim bir 
fikrim. Avdet etmek mecburiye
tindeyim. Müsaadenizle. 

Doktor, gitti. Jap, bizimle be
raber kaldı. 

Poirot, şu suali sardı: 
- Cust'un ikinci cinayet işle -

n.ldiği esnada cnayet mahallin -
de bulunmaması sizi galiba faz
la endişeye düşürüyor. 

Müfettiş: 

Gayet tabii... fakat şurasını bi 
!iniz ki ben buna inanmıyorum. 
Fakat böyle bir iddianın reddi 
de güç. Şu Strang yok mu, olur 
adam değil.. 

- Nasıl bir adam? 
- Kırk yaşında kadar .. şahsı -

na fevkalde bir ehemmiyet atfe
den bir maden mühendisi. Şili -

Saat 22.45 - 23: Son ajans ha
berleri ve yarınki program. 

: .................... ~ 
ı 17 temmuz Pazartesi ı : ...................... : 

Saat 12.30: Progra~. 
Saat -2.35. Türk muzıgı - Pi. 
Saat 13.00: Memleket saat a -

yarı, Ajans ve mtereoloji haber
leri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -
şık program - Pi.) 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19-05: Müzik (Debussy -

cPrelude a l'apres - midi d'un 
funne•.) 

Saat i.9.15: Türk müz,ğı (Fasıl 
heyeti). 

Saat 20.00: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoriloji haber
leri. 

Saat 20.15: Konuşma (Dikto
run saati), 

Saat 20.30: Türk müziği (Ses 
ve saz eserleri). 

1 - Hıcazkar peşrev:, 2 - Ze
kai Dede - Hicazkar best - Hic 
ri lehinde, 3 - İbrahim ef -
Hicazkar şarkı - Yok hila!ın 

hem müdara, 4 - Keman tak -
simi, 5 - Rakım - Hicazkar şar 
kı - Bekledim şemai - Mızra

bı gamı aşk ile, 7 - Hicazkar 
saz semaisi, 8 - Muhtelif saz e
serleri ve oyun havalarL 

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

retinin 1 inci ve 2 inci pedele -
ri - Pi.) 

Saat ~2.00: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın). 

1 - T, Strauss - Viyana or -
manJarının efsanesi (Vals), 2-
Ganglberger - Küçük toplan -
tı (Revü - entermezzo), 3 -
4 - Fereire- Ay - Ay - Ay, 5-
Haydn - yaradılış, 6 Bizet -
Arlez'ycn süiti No. 1, a) Pre -
Mıoussorgsky - Bir göz yaşı, 

lude. b) Menuetto, c) Adagiet -
to, d) Carillon, 8 - Tschalko -
wsky - Aleji (hazin parça), 9-
Gounod ~ Ave Maria, 

Saat 23.00: Son Ajans haber -
!eri, ziraat, esham, tahvilat, kam 
biyo - nukut borsası, (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband
Pl.), 

Saat 23-55 - 24: Yarınki prig -
ram. ........................ 
J 18 temmuz Sah Jı 
...................... 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müz.gı. 
1 - Neveser peşrevi, 2 - Sa

dettin Kaynak - Ne\"eser şar -
kı - Hicranla harap oldu, 3 -
Saliıhattin Pınar - Nihavent 
şarkı Hala yaşıyar, 4 - Santur 
taksimi, 5 - Nihavent şarkı - ' 
Körfezdeki dalgın suya bır bak, 
6 - Neşetkar - Mahur şarkı -
Gücendim ben sana. 

Saat 13.00: Memleket saat a -
yarı, Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik Richard 

ye gitmeden evvel isticvap edil
mesini istedi. İşin el çabukluğiy
le halledileceğini ümit ediyordu. 

Ben, şöyle dedim. 

- Bn kadar kendisini beğen -

miş kimseye nadir tesadilf et • 
tim. 

Müfettiş: 

- Söylediğinden dönmesine ih 
!imal vermiyorum. 24 Haziran 
gecesi Cust ile Eastbourne'de 
Whitecross otelinde görüşmüş ol 
duğunu iddıa ediyor. Kendisi 
yalnızmış, birisi ile ahbaplık et
mek istemiş, Custa yaklaşmış .. 
Cust, kendisinin sözlerine ehem
miyetle kulak veren bir muha -
tap olmuş. Akşam yemeğinden 

sonra ikisi haşhaşa vermişler, 

domino oynamışlar. Strang, bu 
oyunun fıdetü delisi. Cust'u ken 
disinin tam ayarında bir oyuncu 
bulmuş. 

İşin tuhaf tarafı, dört saat mü 
temadiyen oynıyacak kadar bu 
oyuna iptila göstermek.. Bizim 
kafadarlar böyle yapmışlar, tam 
dört saat domino oynamışlar" 

Strauss'ın eserlerinden - Pi. ı 
Saat 19.00: Program. 
Saat 10.G5: Miı~k (Lucıenne 1 

Boyer'nin plak.arından). 1 
Saat 19.15. Türk müziğ. (Fa • 1 

sı! heyet~) 

Saat 20.00: Memleket saat a
yarı, A,.ı.ns ve metwroloji ha -
bcrleri. 

Saat 20.15: Konuşma. 
Saat 20.30: Türk II'üziği (Kla

sik program). (Ankara radyosu 
küme ses \'e saz heyeti). 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşelı plaklar 

R. 
Saat 21.30: Orkestra programı

nın takdimi - Mendelssohn ve 
Bizet hakkında Halil Bedi Yö -
netken tarafından. 

Saat 21.45: Müzik (Radyo or -
kestrası - Şef: Praetorius), 1 -
Mendelssihn - Bar\holdy: Heb
ridler Uvertürü, 2 - G. B"zet -
Senfoni Do Majör. 

Saat 22.30: Müzik (Schubertin 
Liedlerınden - Pi.) 

Saat 23.00: Son ajans haberle
rı, ziraat, esham, tahvil3t, kam
biyo - nkuut borsası (fiyet), 

Saat 23.30: Müzik (Cazbant -
Pe.) 

Saat 23.55 - 54: Yarınki prog
ram. 

~ .................... : 
ı 19 temmuz Çarşamba ı 
ı.. .................... ı 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müz:ği - Pi. 
Saat 13.00: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji haber 
]eri. 

Saat 13-15 - 14: Müzik (Riyase
ticümhur bandosu - Şef: İh -
san Künçer), 1 - Saint - Saens
Geçid resmi marşı, 2 - Tschaı

kowsky - Güftesiz şarkı, 3 -
Meyerbeer - Le pardon de Plo
ermel operasından fantezi 4 -
Lincke - Serenad, 5 - Del. -
bes - Lakme operasından fan
tezi. 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05: Müzik (P. Dukas • 

Çırak sihribaz: Senfonik par -
ça - Pi.). 

Saat 19.15: Türk müzil:,ti (Ka -
rışık program). 

Saat 19.45: Türk müziği (Halk 
türküleri ve oyun havaları), 

Saat 20.00: Memleket saat a
yarı, ajans \"e meteoroloji haber 
!eri. 

Saat ~0.15: Konuşma, 
Saat ~0.30. Türk müziği, 1 -

Osman beyin - Saba peşte\'!, 

2 - Dedenin - Saba şarkı -
Guşeyle gel bülbülleri, 3 - A
şık Mustafa - Saa şarkı - Bir 
esmere gönül verdim. 4 - Kiı - 1 

zım Us - Hüzz~ taksimi, 5 -
Keman taksimi, 6 - Mehmet Na 
s p -- H'cazkar şarkı - Görmez 
sem eğer sevdiceğim, 7 - Refik 
Fersan ? Rast şarkı Yakdı ciha
nı ateşin, 8 - Halk Türküsü -
Karşıda kara yonca, 9 - Halk 
türküsü - İndim dağdan ovaya, 
10 - Halk türküsü - Damından 

görünür bağlar. 

Cust, oyuna nihayet vermek, çe

kilip istirahat '€tmek istiyordu. 

Fakat Strang'a meram anlatmak 

kabil değildi. Oyunlarına ancak 

gece yarısını on dakika geçtik -
ten sonra ~ihayet verilip ayrıldı 

lar. Şu halde Cust gece yarısın· 

dan on dakika sonra Eastbour -

nede Whitercoss otelinde idiyse 

her halde Beksill plajında dolaş

masına ve gece yarısı ile sabahın 

biri arasında Betty Bernard'ı 

boğmasına mantıkan imkiin yok

tur. 

Poirot: 

- Evet, orası öyle.. mesele, 

hakikaten insanı düşündürecek 

mahiyetinde. 

Japp: 

Crome. ne haltedeceğiııi şaşır 

dı .. 

- Strang da iddiasında son de 

rece musır. 

( Arkcın tıa.r) 

'aat 21 10: Haftalık pısta ku
tusu. 

Saat 21.25: N şeli p!Aklar -
R. 

Saat 21.20: Muzik (Saksof.on 
sol '.ırı - N~ • .ı.t Eserg tara -
fından), 

Sut 21.50: .Müzik (Melodı -
Pl.) 

Saat 22.00: Müz'k (Kuçult. or
kestra - Şef: Necib Aşkın) 1-
Paul Lincke - Olur - Olur - O
lur (Şc:ı parça), 2 - MiC:: !• -
Buseler serenadı, 3 - Rach~a -
nınow - Serenadı, 4 - j. Brah
rns - .Macar dansı No. 3.5 - E
duard Künneke Dans .Suıtin -
den Blus, 6 - Beccc - Not r -
no, 7 - j. Strauss - Ne eli '·als 
operetinden (Buseler valsı), 8-
Ferrais - Çigan sevgisi, 9 -
Cari Rydhl - Melod'., 10- Fıanz 
Lclıar - Göttergatte operetin -
den potpuri, 

Saat 23.00. Son aj 'lS haber -
!eri, ziraat esham, tahvilat, kam 
biyo - nutuk borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband
Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. 

: ........ ~ ............ : 
ı 20 temmuz Perşembe ı : .................... ..: 

Saat ı2.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği, 1 -
Kemençe taksim!, 2 ~ Neyzen 
Burhan - Suzinak şarkı - Hay 
li demdlr, 3 - AhmE'\ Rasim 
Suzinak şarkı - Gel seninle, 
4 - Arif bey - Suzinak şarkı
Aşkınla yanmaktadır, 5 - Su -
zıniik şarkı - Bir nigahınla ka -
pıldım, 6 - Suz nak saz semaisi. 

Saat 13,00: Memleket saat aya
rı, ajans \'e meteoroloji haber -
!eri. 

Saat ı3.l5 - 14: Müzik (Karı -
şık program - Pi.) 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05: Müzık (MiUücker

Fakir talebe operetındeıı potpo
ri - Pi.) 

Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl 
heyeti.) 

Saat 20-00: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteiroloji haber -
leri. 

Saat 20.15: Konuşma (Ziraat 
saati), 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -
Rast peşrevi. 2 - Abdi efeııdi
Rast şarkı - Senin aşkınla çak 
oldum, 3 - Faik bey - Rast şar 
kı - Bir dame düşürdü beni. 
4 - Kanun taksim:, 5 - Lfıtfi 
be) - Hıcazkiir şarkı - Sana 
noldu gönül, 6 - Arif bey - Hi
cazkar şarkı - Açıl ey gonca! 
sadberk, 7 - Acemkürdi şarkı
Bir vefasız yare düştüm, 8 -
Şmesettin Ziya - Hicaz şarkı
Kim görse seni, 9 - Saliihatt:n 
Pınar - Hicaz şarkı - Sızlıyan 
kalbimi sev, 10 - Halk türkü -
sil - Akşam olur kervan geçer. 

Saat 21.10: Konuşma (Mar -
koninin ölümünün senei deni
yesi münasebetiyle), 

Saat 21.25: Neşeli plaklar - R. 

Saat 21.30: Müzik (Şan solo -
Sporano Şadan Candar tarafın • 
dan). 

Saat 21.45: Müzik (Opera a -
yarları - Pi.) 

Saat 22.00: Müzik (Küçük or • 
kestra - Şef: Necib Aşkın), 1-
j. Strauss - Cenup çiçekleri, 2-
Hans Stilp - Marş, 3 - Rims 
ky - Korsakow - Sadko opera -
sından düğün şarkısı, 4 - Niem 
Çarliston (dans). 5 - Maurice • 
Dudaklarım. Operetinden (pot
puri), 6 - Eduard Künneke ....,. 
Mai eliseli hemşireler operetin
den, 7 - Tschaikiwsky - Kan
zonetta (Keman için konserto). 
8 - Paul Lincke - Darılma (fan
tezi), 9 - Offenbach - Muset -
te (17 ~ci asır dans havası), 
10 Paul Lincke - Mizahi marş. 

Saat 23.00: Son ajans haber -
leri, ziraat esham, tahvilat, kam 
biyo -nukut borsası. (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazban.d 
- Pe.) 

Saa.t 23-55 - 24: Yarınki prog
ram. 

........................ • • ı 21 temmuz Cuma ı 
: ...................... : 

Saat 12.30: Pro ram. 
Saat 12.35: Türk r-..z gi - PL 
.Sa.ıt 12.30: Memleket at a-

y rı, aJans ve meteoroloJ · ha "'!" 

berl ri. 
Saat 13 15 - 14' .Müzik (Senfıo

nik plaklar - R.) 
Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05: Müz'k (Caruse'

nun bir plağı. 
Saat 19.15. Türk müz:ıı· (Fa -

sıl heyeti). 
Saat 20.00: Memleket saat a -

yan, ajans ve meteor'>loj ha -
berleıi. 

.Soat 20-15: Konunna (haftalık 
spor servisi). 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -
Ferahfeza peşrevi, 2 - İsmail 
Hakkı - Ferahfeza beste - Çağ 

!ıyan cuy sirişkle, 3 - İsmail 
Hakkı - Ferahfeza ~arkı - A
teşin aşkın, 4 - Santur talw'mi. 
5 - İshak Varan ~ Ferahfeza 
şarkı - Seyretmek için. 6 - İs
mail Hakkı Bey - Ferahfeza 
şarkı - Mehtapta güzel olur, 
7 - Nuri Halil Poyraz - Hü -
seyni şarkı - Artık yetişır. 8 -
Rahmi bey - Müsteşar şarkı -
Gel ey saki şarabı tazelendir, 
9 - Mustafa Naz:f - Hüzzam 
şarkı - Gönlüm nice bilir, 10-
Şükrü - Hüzzam şarkı - Ada. 
nın yeşil çamları. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neş'eli plaklar -R. 
Saat 21.30: Müzik (Radyo or-

kestrası - Şef: Pr., torius), 1-
j<>h. Strauss - Gece kuşu ope . 
retınden Uvertür, 2 - F. Lehar
Altın ve gümüş (Vals), 3 - joh. 
Strauss cAccelerationen•, 
(Vals), 4 - R. Heuberger - q 
pera balosu operetinden üsert., 
5 - j. Offenbach - cOrpheusı 

uvertürü. 
Saat 22.30: Müzik (Opera se

leksiyonları - PL) 
Saat 23.00: Sin ajaruı haber · 

!er', ziraat, esham, tahvilat, kam 
biyo - nukut borsası (fiyet). 

Saat 23-20: Müzik (Cazband -
Pi.) 

ı 
........ ff ............ ı 
22 temmuz Cumartesi ı ....................... ı 
Saat 12.30: Program. 
Saat 13.35: Türk müziği· 1 -

Nihavent peşrevi, 2 - İsmail 
Hakkı: Nihavent semai (Feryat 
ile yadeyler iken), 3 - Nihaveıu 

şarkı (Söyle nedir bai!'i zarın 

günü!), 4 - Rahmi bey: Niha -
vent şarkı (Saçlarına bağlanalı), 
5 - Artaki: Nihavent şarkı 

(Kolasam saçlarını). 6 - Arif 
bey. Nihavend şarkı (Şarap ig 
gülfeminde güller), 7 - Saz se
ma'.sL 

Saat 14,00: .Memleket saat aya,. 
rı, ajans ve n.eteoroloji haber -
!eri. 

Saat 14.10 - 15.30: Müzik Ka
bare müzikhol, d::.ns - Pe. ) 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik - (Offen • 

bach - Orfeus vehennemde ope
retinden potpuri - Pi.) 

Saat 18.45: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necib Aşkın) 1 -
Delibe6 (Kopelya balesinden 
bebek dansı), 2 - Heinz Walt
her: Dans eden kuklalar (Fok&
trot), 3 - Heuberger (Şarkta), 
4 - Zeihrer (Eşkiya operetin -
den potpuri.) 

Saat 19.15: Türk müziği (İn
ce saz faslı). 

Saat 20.00: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji ha -
beri eri. 

Saat 20.10: Neşeli pl5.klar - R. 
Saat 20.15: Türk müziği (Se-

çilmiş eski eserler). 
Saat 20.50: Konuşma. 
Saat 21.05: Temsil. 
Saat 22.00: Haftalık porta ku

tusu (Ecnebi millerde). 
Saat 22.30: Müzik (Richard 

Strauss - Viyolonsel sonatı), 
-Çalanlar: Mesut Cemil ve Clmııl 
Reşit, 

Saat 23.00: Son ajans haberleri 
ziraat, esham, tahvilat, kambi • 
yo • nukut borsası (fiat). 

Saat 23.20: Müzi'k (Caz:band -
Pl.) 



SAYFA S 

ANKARA 
14 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
lllO ÇEK. KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PIDiGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr-

100 RUBLE ·' 

llAPANlt 

5.93 
126-6475 

3.355 
6.66 

28.555 
67.335 
50.825 
21.515 
1°0825 
1.56 

4.34 
14.035 
13.MS 
U.8425 

0.905 
2.8925 

114.62 
30.55 

23.9025 

Eıftem ve Tehllll 

Sivas • EnUl'llJD m 19.91 
Sivas • Erzurrun V .9,91 

SllBZll FIATLllııtl 

fsUubul Belediyeııi Merkez hllinde 
toptan aatılaıı yq me.rva ve 

•ebze flatled 

Cinsi 
Ilaınye 

Sa:kızkırbağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

'Yeşil fasulye 
Domates kır 

emsali 
kilo 

" • 
• 
• 

lyi 
kuruş 

15 

2 
8 
9 
7 
7 

• sırık > 15 
10 
2.50 

Araka 
Semizotu 

• 
• 

Sivri biber • 14 
Dolmalık biber • 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar > 4 
Soğan • 4 
Sarımsak • 5 
Patlıcan baş adet 6 

• <ırta • 4 
Hiyar 
Maydanoz 

• 3.60 
demet -.75 
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iKDAM 
Abone Şartları 

Seaelilı: 

11 aylık 
3 eybk 
1 • 

• 

DAHİLİ HAR!Cl 

uoo l[r. 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
aoo Kr. soo Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SU'l'uN 
SANTİMİ 

Blriael Sahile 
İlôacl Sahife 
"Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 mcı sahifeler 
1 - 1 inci Sahüeler 

400 lnınıf 
Z58 lmruf 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
so lmruf 

Gazeteml:dde neı;rttt.rlle

cek bllciirnle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektll şirketinden alınır. 

Sahibi ve Nesriyatı İdare Eden Baı 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Jlasılchp Yer: Son Telçaf Baaunevı 

iKDAM 

İÜRK İ CA ET BANKASI A. S. 
T ES 1 S TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI '' Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

P T. T. Levazım Müdürlüğünden 
Adet Nll'lli Muhammen bedel Muvakkat Eksiltme Ekslltmenin 

lira teminat saati sureti icrası 
.,... Lira Kr. 

20000 Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz ondülatôr bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Simeııs perfore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem perfore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

ı - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band mtinakasaları 
ayrı, ayrı yapılmak üzere satın alınacaktır. 

2 _ Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsadif çarşamba günü yu· 
karda yazılı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bina· 
smdaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek talipler. muvakkat teminat 
makbuzunu veya banka mektubunu ve: kanuni vesaikle teklif mek
tubunu muhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir 
şaat evveline kadar komisyona vereceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat maldıuzu 
veya banka mektublle kanuni vesaiki hamilen mezkfır gün ve saat

te komisyona müracatları. 
5 _ Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbulda Kı

nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şulıesi müdürlüklerinden 
parasız verilir. (2334) (4255) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 1100 rulet yün ve 3000 
adet Fildekoo fanila ile 3000 adetFil.dekos don kapalı zarfla eksilt

meye k<ınulmuştur. 
ı - Eksiltme 17/7/939 Pazartesi günü saat 15,30 da CağaJoğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Muvaenet Müdürlüğü binasında kurulu ko

misyonda yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat yiin fanila 175, Fildekos fanila 60 Fildekos 

don 55 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 403 lira 12 kuruştur. 

4 _ İstekliler şartnameyi her gün Fuat paşa türbesi karşısında 

Le-yli Tıp Talebe Yurdu merkezin den alabilirler. 

5 _ İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesiıkasile 2490 sayılı ka
nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muval<ıkat garanti_ mahbuz 
veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 
den bir saat evvel makbuz mukabili komisyona vermeleri. (4790) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Kiığıthanede Sünnet köprüıünden Çağlıyan 
köşküne k.:.dar uzayan sahadaki çayırın 

2S/2/940 tarihine kadar ot ve otlakiyesi 
(İcar bedeli peşin) 
Toı:hanede Necatibey cadc;esi 413 sayılı dük
kan (senelik icarı dört tabitte) ve her tak
sitte) ve her taksit peşinen-
Sult:ınahmette Tapu Müdiriyeti altındaki 

sat·ş gişesi (senelik icarı ikı taksitte ve tak
sit peşinen). 

125 Şubat/340 ga
yesine kadar 

36 3 sene 

300 2 sene 

Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayrimenkuller hizala
rı;da yazılı muhammen ic -r bedelleri üzerinden açık artırma su· 
retile kiraya verilecektir. İhale 17 /7 /939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 tedir. Taliplerm % 7,5 pey akçelerini vakti muayye
ninden evvel yatırarak mezkur gün ve saatte Delterdarlık Milli 
EmlAk Müaürlüğünde müw;ekkil satış komisyonuna müracaatları. 

Fatih Sulh İcrasından: 

939/925 
Alacaklı: Gimis: Gedikpaşa 

Hamam caddesi 890 numaralı un 
cu dükkanında. 

Borçlu: Eleksan Eleksanyan. 
Beyazıt dişçi mektebi sırasında 
bakırcılar caddesinde 21 numa -
ralı dükkanda. 

Yedi emin: Hüsnü: Beyazıt ba 
kırcılar caddesinde 26 numaralı 
dükkanda tüccaı-. 

Gimise olan borcundan dolayı 
hacız altına alınan 9381 numara

lı ve K. L. O. P. maraklı Pilan
ya makinesi 17/7/939 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat 10 
da Beyazıt dişçi mektebi sırasın· 
da Bakırcılar caddesinde 21 nu -
maralı borçlu Eleksanın dükkfı -

nında birinci arttırması ve kıy -
meti muhamminesini bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması 20/7 / 

939 tarihine müsadif Perşembe 

günü ayni saat ve ayni yerde a-, 
leni müzayedesi yapılacağından 

taliplerin mahalli mezkı'.lrda me 
muruna müracaat eylemeleri i -
lan olunur. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Paznrdan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
oaddesl No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -
bilyalar; BAKER (ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer-

....... """"""""' ........................ .. . .. , (4695) 

i ~en ucuz fiat ve müsait şart
~rla satılmaktadır. 

16 - Temmuz 1939 

- Yeşit Bursa Ovasına hakim, emsalsiz manzaralı ., 

Çelik Palas Oteli l),J;;~ 1 
Yeni ucuz tarileyi t atbika başlamıştır. 

Yemekler dahil tek yataklı odalar 3 Lira 
• • çift • • 6 • 
• • Banyolu tek • 5 • 
•• >Çift> 8 > 

Rahat bir yolculuk mükemmel istirahat, bahçede her akşam 
Müzik bulunur 

ISTANBUL BELEDiYESiNOEN 
İlk muhammen 
Teminat bedeli 
97.50 1300.00 Darülaceze için alınacak 500 metre aba kum&§ 
45.00 600.-00 Mezarlıklar müdürlüğü emrindekj vesaiti nak

liye hayvanatı için alınacak 10950 kilo arpa 
34.65 462.00 Karaağaç m'üessesatı buz fabrikası için alına

cak 700 kil\'.> aıruınyak, 700 kilo makine yağı, 
250 k:Jo gres yağı 

220.65 2942.00 Köprü tamiratında kullanılmak üzere alına • 
cak kum, ç'akıl ve taş 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/7/939 pazartesi gü
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılcaktır. Şartnameler zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde görüleb:Jir. Taliplerin hizalannda 

•. yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunm alan. (5281) 

O. O. yolları işletmeleri U. Müdürlüğünden 
Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Gabta rıhtımı üze

rinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) bi -
nasının alt kahndaki daireye nakletmiş olduğu alakarlarana ilan 
olunur. (5274) 

İstanbul Ba§ acen!alığı 
Galata accntalığı 
Sirkeci acenlalığı 

'1'elefon No. 
42362 
40133 
22740 

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

nündPn 25/7/939 güm.ine k.<dar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulm~ştur . 

2 - İhale 25/7/939 tar :hinde salı günLi saat 14 de Konya Cüm
hur;yet Müddeiumum· !iği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler tekUnamclerini o gün saat (13) den evvel komis
yon l'iyaseı;ne vermiş bul:;t. acaklardır. 

4 - Ek.'llek ikincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be
deli muhammininin % 7.5 yüzde yedi buçuğu olan (1655) lira bin 
altı yüz elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerini tekllf
namelerile birlikte komisyıına vermiş bulunacaklardır . 

5 - (4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin kjlosu şim
dilik narh ıle (9.5) dokuz bJçuk kuruştur. 

6 - İJan vesaire bütün masraflar müteahhide aittir. 
7 - Fazla izahat ve şartnameyi görmek istiyenlerin Konya ce-

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

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAll4ATAN 

Terin :ıslattığı elbise kısa bir 
zamanda harap olmıya mah
kı1mdur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengini bo
yar. 

SUDORONO 
PERTEV 

Elbiseleı·inizi, iç çamaşırlarını
zı tere karşı korur. Teri kes
mez, sadece mecrasını değiş-
tirir. Her eczane ve itriyat 

mağazalarında bulunur. 

GAZOZ ve MEMBA SULARI 
lmalAthanelerine müjde: 

Şişelerin ae-ı.ılannı ka~ 

patmak için en son slo
tem makineler ile imal! 
edilen kapsuller SEYKO 

müessesesi tarafınJ.au 

ihzar edilir. 

Gazoz labrlkası tesis ede
cekler Jçfn en son sistem 

Ortmen ve Herbst 

fabrikaları memul~t1 ma-
kinaıarla her nevJ maı .. 
zeme SEVKO müesses· 
sinden tedarik edllcbilir. 

Müracaat , lstanbul Çakmakçılar yo
kuıu Sandalyacılar sokak 1·14 numa· 
ralı Kuınrulu handa SEVKO Tel: 23207 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHIWYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2.5 fıkaraya 

KOÇUK EL 
YA~IN 

CE t( D EFTEQ.INE 
tMıAATAH 

r>OYOK EL 
OLACAKTlll 

TORK(YE 
,~s 

e,ANKASI 
' 


