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BAŞV EK I L 
Orhangazi de 

• ALMANLARI DOGUDAN VE BATIDAN 
Karsılama Tedbirleri Ahnacak 

Refik ~aydam 
memurlar ve halkla 

temas etti 
Yalova, 17 (A.A.) - Burada 

kaplıcada istirahat etmekte 
bulunan Başvekil Dr. Refik 

Londra, 17 (AA.) - İro.<ide, 
beralbernide Polonyanın Londra 
daki ataşemiliteri olduğu halde 
Varşovaya müteveccihen Oroy
dondan hareket etmiştir. 

Röyter ajansının dipl.omaei 
muhabiri mumaleyıhin Pol.onya
da beş veya altı gün kalacağını 

Saydaın, bugün Orhangaziye beyan etmektedir. 
gitmiş, orada memurin ve ~ Harfuiye nezaretinde bu ziya-
halk ile teınasda bulunarak retin evvelce tesis edilmiş olan 
dileklerini dinlemiştir. askeri temasın devamı olduğu 

I ıbeyan edilmektedir. 

_._;;;--;Gazetelerin mütaleası 

• 
Maarif oelcilinin nutkundan sonra aecilen encümenler reisleri Maarif ıJtkilinin • 

ba,hanlıflnda Atatürkün muuakhat kabrine t;elenlr koydular 

Maarif şôrası Vekilin bir 
nutku ile dün toplandı 

Ankara, 17 (Hususi Muhabi • 
rimızden) - Maarif Şı'lrası bu
gün İsmet İnönü Kız Enstiiü • 
sünde toplandı. Maarii Vekili 
Hasan Ali Yücel bir nutuk söy
liyerek Şurayı açtı. Vekil nut • 
kunda bilhassa diyor ki; 

Sıhhiye arabası değil, 

ölüm arabası ! 
Nümune b,astanesinde ebe 

olarak çalışan hemşirem, cu • 
martesi günü öğle vakti Kadı • 
köy vapuruna yetişmek üzere 
köprünün bir tarafından öbür 

tarafına geçerken, gökten iner 
gibi ani bir kazaya uğradı ve 
kaburıda kemiklerinden bazıla-

rı kırılarak baygın ve bitkin bir 
halde hastaneye kaldırıldı· Gök· 
ten iner gibi ani dediğim bu ka· 
za, gıly>l insani bir hizmet gaye· 
sile her gün şehrin içinden şu ve 
bu istikametlere doğru Azrail 
gibi koşan imdadı sıhhi otomo • 
bili erdir. 

- Şfıranın ilk toplanmasını 

açıyorum. Vekilliğimiz teşkilatı 

;çerisinde en yüksek danışma or 
Kadıncağız köprünün çivili 

ganı olan bu heyetin birinci top 
kısmından, tam karşı kaldırıma 

)anmasında vazife almış bulu • 
geçe<:eği sırada cankurtaran adı 

nan sizeri, sevgile, saygı ile se· verilen bu ölüm arabası, içinde 
Himlarım. bir an evvel tedavi edilmek icap 

Kanaatimca bütün maarif teş eden bir yaralı veya hasta ol -
kilatı tam ve mükemmel bir ün- duğu bahanesile veyahut hiç 
siyet olabilmek için her uzvu • kimse bulunmadığı halde yüz 
nun birbirleriyle alfıkalı, birbir- kilometreden fazla bir suretle 
le münasebetli bir şekilde işle- geliyor ve ani gelişinin farkına 
mesi lazımdır. Ben, maarifimiz- varınıyan zavallı kardeşime ça-
de ahenk meselesini ana dava • murluğu ile • bereket versin yal-

larımızdan biri biliyorum. Ve nız çamurluğu ile! • çarparak 
muvaffakiyetlerindeki eksiği o· kardeşimi oraya, parke taşların 
kul dışına ve öncesine atfediyor üstliııe seriyor ve bıı çarpış ile 
!ar. Orta okul öğretmenleri ;Jk kaburga kemiklerini kırıyor, ko 
okullardan gelen çocukların za- lunu birkaç yerinden yaralıyor 

yıf olduklarını söylüyorlar. Lise Maarif vekili Maarif fÔ'rasını bir saat süren bir ve tabii kazaya $ıyan kadın 

Paris, 17 (AA) - Bu sabahki 
gazlte tefsirleri: 

Gerleral İronsi.de'n Vah.,ıova 
seyahati ve İngiliz - Leh erkanı 
.baııbiyeleri istişareleri hakkın -
da tefsiratta bulunan m<ırdan, 

Londradan Journal gazetesine 
yazıyor: 

Bu görüşmelerin bilhassa muh 
temel bir ihtilaf çin Leh ve İn
gi1z harekM planlarını telif ve 
tanzim işini hazırlamak sure -
tile hakiki İngilz - Leh askeri it
tifakını teyide matuf olduğu an
laşı1maktadır. Hava planlarının 
teli ve tanzimi işi şimdiden ol -
dukça ilerlemiştir. Hat ta Leh 
mamfillerinde bildirildiğine gö -
re halen İngiliz • Leh hava kuv
vetlernin tek kumanda altına 

konulması hakkında.ki proje tet
kik edilmektedir. 

Pobr..ıs, Londradan Jour • Ec· 
ho de Paris gazetesine yazıyor: 

Londra syasi mahfillerinde, 
İngiliz • Leh askeri istişareleri • 
nin Fransız ve Türk eksperleri 
arasında mümasil müzakereler
le ayni zamana tesadüfü bilhas· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 
idam 
İki kişi öldüren 
Ali bu sabah 

asıldı 
ve yüksek mektepler ile liseden nutlıilc 4'iı. baygın bir halde düşüp :kendin • 
gelen çocuklarımızın ve bu nok- den geçiyor. Çatalea köylerinde11. birisin • 
tahırdaki kuvvetsizliğinde ısrar F · k A h • Marifetini yapan şoför,, tabii ele, kızları Zebrayı kendisine ver 
ediyorlar. İlkokula giren ÇOCU - ransız as erı eyetı hadise iizerine duruyor, polisler mi:yerek başkasına nikahlıyan 
ğun içinde yaşadığı dar muhit- geliyor ve kardeşim hastaneye Asım ve karısı Nefiseyi yolda 

te başlıyan bu şikayet gailesi, d •• A k d b •• •• k nakledıliyor. Şimdi, ailece bü • pusu kurarak öldüren katil Ali, 
burada kapanmış gibi görünür. un n ara a uyu tün dileğimiz, henüz genç yaşta ağırceza mahkemesi tarafından 

olan kızcağızın sakat kalmama- hk'· dilın' t• Fakat aldanmamaıdır. Çünkü Ü· idama ma um e ış ıi · k sıdır. 
niversitenin ve yüksek mekte - merası·mıe arşıland ,-Arkası 3 üncü sayfada) Karar temyiz tarafından tas-
bin verdiği mezundan da bizzat } dik olunmuş ve Büyük Millet 
hayat şikayet ediyor. Ve devlet, Meclisi umumi heyetine sevke -

bu şikayetin ancak umumi hayat Ankara, 17 A.A.) _ Orgene· neral Ankara garırnda korgene- Peride CelAlin dilınişti. 
ve geniş muhite dayanmasile ka ral Huntzigerm riyasetindeki ral Sadık Noyan, Ankara gar _ Meclis de tatil etmeden evvel 
panıyor. Bu devre/batıl bir dev· Fransız heyeti askeriyesi refa· nizon kumandanı general Kemal Ankara notları bu ölüm kararını tasdik edince, 
rimdir değil midir" ·Onu bura • katlerinde mihmandarhırı ve Gökçe, Merkez kumandam al· Münderecıhmızın çolı:lu2undan evrak müddı?iumumiliğe tebli~ 
da münakaş·a etmiyeceğim. Yşl- Fransanın Ankara sefareti ata - bay Ali Demir, Genel Kurmay- bugünkll nüshamıza girememiş- edilerek hükmün infazı bildiri! -
nız böyle bir ~ik~yet halkasının şemiliteri general Vorin ile ata· dan, Kurmay albay Eşref Alp- tir özür dileriz. miştir. 
mevcudiyetini ve oııun manası • şenaval albay Lahal olduğu hal doğan, kurmay yüzbaşı İrfan Yarın: Konservalu- Katil Ali tahkikat evrakına 
nı belirteceğim. Bence bu şika- de bu sabah Anadolu ekspresi- Alptekin tarafından karş\lan - arda bir dolaşma. nazaran, cinayetini taammüden 

~~~~~~~~--';.....~~~~~--~..ı.~~~~~~~~~~--'--~...ı.~ ..... ~~~~~~~~ ..... --~"-'-~~~~~~~~~~~~~_L._ 

Beynelmilel siyasi buhranın e n mliblm milıraklarından biri 
Dantzigdir. Herkes soruyo r: Harp bu güzel şehir de mi 

patlak v erecek? 

· ttay8t pahilldığıll8 : 
'.: ll{Ç .... C_'···~~l.i!l!.IJ!J :·· :}l 
Hayat ·pahalılığı 
Yerli mamulat daha 

ucuza mal edilmelidir 
Şimdiye kadar hayat pahalı -

lığından bahsederken, ev kirala
rı, elektrik, su, tarifelerinin u
cuz olmadığını izaha çalıştık. Ha 

yat pahalılığı mesele.5i, umumi bir 
mevzu olduğu için, bunun için 
ev kirası, elektrik, su meselele-

(A rkcısı 3 üncü sayfada) 

Mecliste barem müzakere edilirken meb'uslarımızd.an biri me
murlara verilen maaşların biitçed eki yekfınunu çok buldu. Vakıa 

bu para diğer memleketler bütçelerinde mem"l!lara ayrılan para
dan çoktur. Fakat bu yekunun yarısını inhisarlar temin ediyor. Eğer 
inhisarlarm iş sahasındaki tahdi tlerini, geniş bir tahdide tabi tut
mak imkanı bulunursa memurların çoğu da dışarıda iş bulr:ıak im· 
kanını elde ederler, memur maaş 18'lllla bütçede 100 milyon ayır • ·- . 
mak lüzumu kalmaz. 

İnhisarları tahdit etmek şimd ilik hiç te mümkün değildir. An -
cak bari bundan sonra nelerin in hisarı tasavvur edildiğini ve hangi 
işlerin devletin eline geçmesi mü ınkün olduğunu iş sahiplerinin 
bilmesi lilzımdır. Çünkü anlıyoru ki, memlekete yeni birçok işler 
geti~k 1eş;ebbüsünde bulunan Iar, bu işlerin bir gün eller;nden 
alınması korkusu karşısında tere ddüt ediyor ve teşebbüslerinden 
vaz geçlyorlar, Bakitatte belki bu korku çok beyhudedir. Fakat bu 
tereddüdün beyhude olduğunu temin etmeliyiz. 



• 1 , 

Art 
ar al 

per. 
tek 
şar 

m 
m 
so 
k 
c 
m 

ı. 

~ 

l!:~::ııc'AT 1 
Mu a • lsa • Muhammet 
'"' ,, ... " ........ 

İSANIN HAYATI 
- 59-

Kahinler titrediler, Romalılar 
• 
Isa 'nın ölümünü kabul 

etmiyorlardi 
İsanın, arkasında deli gömleği 

olduğu halde saraya getirildiği
ni pencerede gören Pila:tm ka
rısı bu genç, filosof tavırlı, tatlı 
bakışlı, maihzun ve miltevekkil 
halli adamı ne yapıp yapıp vah
şi yahu.di sürüsü eliıırlen kur -
tarmak istiyordu. Kocasının da 
bu fikrde olduğunu sezdiği için 
cesareti a':"lımıştı .. 

Tariıh bu kadının bir takııın ba 
tıl itikadlarla karışık bir felsefe 
ilmini okuduğunu ileri sürüyor. 
Beki de bunun tooiri veyahut Ce 
nahı Hakkın kalbine verdiğ il
ham ile olacak, kocasına cariye
lerinden biri ile şu h~beri yolla
dı: 

- Tetik davran .. ayağını denk 
al. Ol salih kimse ile senin işin 
olmasın. Zira bugün ıben rü -
yamda onun için çok zahmet çek 
tim. 

Karısının bu ihtiyar ve ihtarı 
Romalı valiyi ilk vermiş oldu -
ğu kararda kalınağa sevkeıfıti. 

Evet .. İsa suçlu değildi O coş -
kun bir hülyacıdan ıbaşka bir 
kimse değildi. Onun aleyhinde 

bulunanlar bütün yahudiler de -
ğil, bu yahu.diler içnde kendile
rine mümtaz bir mevki veren bu 
yazıların rekabet hisleri idi. 
Şüphesiz sarayının önüne gel -

miş sürüyü de yine bunlar teş
vik etmişlerdi. İsa hakkında ve
ri!.ıniş öliiım kararını tasdik ede
cek olursa belki bugün bu sürü
yü memnun edecekti. Fakıot ya

rın dğer yahudiler ayaklanırsa 
o zaman Rolnaya ne cevap vere 
cekti. İdaresi altında ıbulunan 
halkı hüsnü idare edeınemlk su 
çu ile Roma onu cezalandınmaz 
mı idi? İljte Pilat kendi mevkini 
de düşünerek tekrar sarayında 
halkın karşısına çıktı: 

- O adamı Hirodese günder -
dim. Galile valisi de onda bir suç 
göl'll1edi. Ben tekrar sorguya 
çektim ve ben de suç bulmadım. 
Başkabin ve kahinler titredi 

!er. Romalı İsanın ölümünü ka
bul etmiyordu. Bu kaıdar za -
manda pışÜı~ düştükleri ve ni
hatet ele geçirdikleri İsa tekrar 
ellerinden kuPtulacak mıydı? 

·- O suçludur .. o ölmelidir .. 
Sesl€:'i etraftan yükseliyordu. 

Romalı da, yahudi kMıinleri de 
şimd burada ve karşılıklı son 
kozlarını oynuyorlardı. 

Romalı vali bir put perestti. 
Tanrıya inanmıyordu. Yahudiler 
Musa dininin tabii idler ve ken
dileri gibi Tanrıya tabi ve ken
dierindln olan Jbr adamı bu put
pereste teslim ediyorlardı. 

İşte bu sırada uzaktan bağırıp 
çağırarak gelen bir kalabalık 

belirdi. Bu kalabalık: 
- Bugün bayram günüdür .. 

Bir mahküımü salıver .. 
Diye haykırıyordu. 
Pilat tekrar ümide kapıldı. 

yükselen seslere uyarak bağrı
şıyorlardı. 

- Barabası salıver.. Bara,ba,. 
sı ... 

Vali tekrar sordu: 
- B~ral;)ası salıvereyim. Fa ~ 

kat bu sene fazla bir lı'.ıtuf oa -
rak ve onunla beraber ikinci bir 
mahkı'.ımu, İsayı da affedeyim .. 
İset misiniz? 

Sürü tekrar ulı.ıdu: 

- Hayır .. istemeyiz .. 
- Peki .. o halde yahudilerin 

meliki olan İsaya ne yapmamı 
istyorsunuz? 

- Kahinlerin arasında bir ses 
yükseldi: 

- Çarmıha ger .. 
Sütün meydan, ça~mıha ger .. 

çarmJ!ıa ger .. sesleri ile çınladı. 
Pilat hala tereddüt ediyor ve 

İsayı kurtarunak için 'başka ne 
gibi tedbirlere baş vurması lii
zım geldiğini düşünüyordu. 

Kahinler bunu seııdiler. İçle
rinden biri: 

- O .. Kendini bütün yahudi -
yede lbir kral diye ilan ebti. Her 
kim ıböyle biı cür'ette bulunursa 
Roma ka~rine ihanet eder. Bi
zim Kayserden başka hükümda
rımız yaktur. Ve eğer sen onu 
affedersen sen de Kaysere iha
net etmiş olursun ... 

Kahinler Pilatı tam can alacak 
yerinden :yakalamışlardır. 
Romalı vali İsayı artık kurta

ramıyacağını anladı. Ayni za -
manda kendisini Roma nezdinde 
mazur gösterecek sebebi de yine 
bu kMıinler vermiş oluyorlardı. 

- Peki .. dedi, isteıdiğniz olsun. 
Ve İsayı getirmelerini maiy. -

yetne emretti. 
Dışarıda halk sürüsü: Çal'mı

ha .. çanruha diye bağrışırken i
çeride, saray avlusundaki muıha
fızlar da İsanın arkasındaki deli 
gömleğini çıkarmrşlar, çıplak 

bir halde bir ağaca bağlamışar 
ve kıtlbaçlamağa başlamı.şlardır. 

Bu.. çar.mıha gerlecek mah -
kılma ölüm cezasının tatJbkin -
den evvel yapılan ceza idi. 

İsa, kı.ııbaçların altında vüeu
dünıdln kanlar fışkırırken bile 
sakin duruyor. ses çıkarmıyor -
du. o sanki artık bu alem ile, bu 
insanlarla aliı.kasını çoktan kes -
mişti. 

Dayak faslından sonra Romalı 
muhafızlardan biri alaylı ibir 
sesle: 

- Bu, dedi, mademki kendi -
sine yalı udilerin kralı süsünü 
veriyor, bizde onu kendisine ya -
.kışacak bir hükümdar şekliili" 

sokalını .. 
Mılhafızın bu fikri kahkaha -

!arla tasvip edidi. 
Askerlerden biri İsanın omu -

zuna toka dil ile süslü bir harp 
bil' ati a,ttı' · Bi rdiğeri eline asa 

yerne br kamış verdi. Bir üçün-
cüsü bahçedeki çitten birkaç di-
ken kesip taç yerine başına koy-
du. 

(Arkası var) 

Yeni Şişli 
hastahanesi 

600 yataklı kısmının 
projesi hazırlandı 
Şişlide yapılacak modern has 

tahane hakkında belediyenin Sıh 
hiye Vekaletine şifahi ve tahri
ri olarak verdiği izahatı muva
fık bulunmuştur. • 

Hastahanenin projesini hazır 
lamağa memur edilen mimar 
Valter bin yataklı hastahanenin 
şimdilik 600 yafaklı kısmının 

projesini ikmal edecektir. Has -
tahane otuz üç kilometrelik sa
ha üzerinde yapılacak, iki yüz 
elli metre cephesi, yüz elli met
re eni olacaktır. 

Altı yüz yataklı kısım, bir mil 
yon iki yüz bin liraya çıkacak
tır. Hastahane altı katlı olar ak 
inşa edilecek, her katı bir şube 
hastasına tahsis olunacaktır. Ay 
rıca yüz yataklı verem pavyonu 
da bulunacaktır. Hastahanenin 
altı yüz yataklı kısmı tamamlan 
dıktan sonra inşaat bin yataklı 
oluncaya kadar devam edecek
tir. Bin yataklı Şişli hastahane
si iki buçuk milyon liraya malo
labilecektir. 

-00---

Dol mabahçe statyomu 
Dolmabahçe stadının tadil e

dilen sonproj€Sine göre bu civar 
daki Gazhanenin bir kısmı sta -
da maledilmektedir. Gazhane sa 
hipleri belediyeye müracaat et -
mi§, stada maledilen kısmın bir 
an evvel [stlınlak edilmesini is
temişlerdir. 

--oo--

Çubuklu korusu 
Çubukludaki koru yakında 

millete açılacaktır. Belediye ko
ruya elli bank göndermiş, yol -
!ar düzeltilmiş, ağaçlar budan -
mıştır. 

---00---

Motörlü kara nakil vası
talarının muayenesi 

Belediye motörlü nakil vası -
talarını senede bir defa muaye
neden geçirmektedir. Bundan 
sonra belediye motörlü nakit va 
sıtalarını sık sık muayeneden ge 
çirecektir. 

---00---

Em'.nönünün tatbikat planı 
Belediye imar işleri müdürelü 

ğü Eminönü meydanının latbi -
kat pliinını hazırlamağa başla -
mıştır. 

--000---

Kanalizasyon borusunu 
çalan uşai< 

Büyükadadaki köşkünde otu
ran Hamdinin, deniz içindeki ka
nalizasyon borularını evevlki ge 
ce yarısı balyözla kırarak kayı -
ğına yükletip götürmek istiyen 
Ahmet adında bir hırsız, polis -
ler tarafından deniz üzerinde 
iki buçuk saat koğalandıktan 

sonra yakalanmış, Sultanahmet 
birinci sulh ceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Ahmet, hakim Reşit tarafın
dan duruşması sonunda, 3 ay 
hapse mahkum edilerek, tevkif 
olunmuştur. 

---00---

Bayram günü bir ölüm mahku
munun affedilmesi iııdet oldu -
ğunu hatırladı. İşte affedile<:ek 
mııihkt1m halka hitaben: • TAKVİM • Nafia Vekili Hataya gidecek 

- Size, dedi, İsamn hayatını 
bağı.şlıyayım mı? 

Bu hitabı derin bir sessizlik 
takip etti. Sürü düşünüyordu. 

BZir evet sesi yükselmi§ olsa i
di İsa kurtulmuş olacaktı ve bu 
ses belki de yükselecekti. 

K3hinler vaziyetin nezaketini 
kavradılar. Derhal safları ara -
sında bir kımıldanma oldu. Bir 
fısıltı bir rüzgar gibi sürü üze -
rinden esti ve bu fısıltı rüzgarı 

bir kasırgagibi yükseldL 
- Hayır .. İsa değil, Baraıbası 

salıver .. 
Baraıbas isyan çıkarmak halkı 

birbirine katmak suçu ile ölüme 
mahkum bir serseri idi. Onu ta
nımayan, bilmiyen halk sürüsü, 

1 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel Temmuz , 5 

7 incf AY HIZIR 72 

SENE: 1 9 3 9 

Vasati Ezani 

Güneş Temmuz Güneş 

4 43 9 05 
Ôğlc Üğl• 

12 20 18 
4 42 

lkıadl lkiad! 

16 ıs 8 40 
Akşam Akşam 

19 38 12 00 
Y a ısı Yatsı 

11 43 SALI 1 59 
imsak imsak 
l 32 6 54 

Nafia Vekili General Fuat Ge 
besoy, İskenderunda yapılacak 

yeni liman işlerile meşgul ol
mak üzere yakında Hataya gi -

decektir. 

Vekil, deıniryolunun 940 da 
Siirda ulaşacağını, ilk önce Zon 

guldak, Trabzon ve İskenderun 
limanlarının yapılacağını. iki ay 

sonra tren hattının Erzuruma 
varmış bulunacağını söylemiştir. 

--00---

Belediye daire müdürlüğü 
Belediye daire müdürü Ab -

durrahman tekaüt edilmiş, yeri

ne zat işleri memurlarından Sa
dettin tayin edilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
:Haklı Değil mi ? : • • ! Gene eg" lence 5 
• • 

1 
. • 

! yer erı ! 
• n 
• Bu pazar ailesi efradile be- • • • : raber Adaya giden bir a-rka- : 
• daı;ımız anlattı: • • • : •Adada biraz gezip tozduk- : 
: tan sonra bir gazinoya gidip : 
: oturduk. Tarüede biranın şi- : 
: şesi nıeze ile beraber 80 ku- : 
: ru~ olarak gösteriliyordu. Beş : 1: şiş9 bira içtik. Hesabı gör • : 
: mek üzere garsona beş lira : 
: verdim. On beş kuruş geri ver • ' . 
: di. Bira ııarası 400 kuruş edi- : 
: yordu. 40 kuruş ta garson : 
: hakkı idi. Ya bunlardan son • : 
: raki 45 kurnş ne oluyordu?! .. : 
: Garsona sordum. Yutkunup : 
: hık mık ettikten sonra •Efen- : 
•diıng hkk "d .• • , arson a ı yuz e yır.. • 
: mi aJıyontz!• dedi. : 
: uBunun bir başka türlüsü- = 
: ne de Bebekte rastladıklarını : 
: yakın akrabamdan sözüne iti- : 
: mad edilir birisi anlattı. Bu : 
: haller. a;;ağı yukarı, bütün : 1 
: yazlık eğlence yerlerinde rast : 
: !anan şeylerdir. Gerçi •Böyle : 
• b' 1 " • • ır seye rast adıgtnız zaman • 
: derhal belediye polisine ha- : 5 be:r verin!• denebilir. Fakat, : 
• çolu.:u, çocuğu, karısı kızile ; 
: eğlenmeie giden bir kimse : . ' . 
: 40 • 50 kuruş için günü ken • • 
: dine zehir edip kapıda, baca- 5 
: da, karakolda mahkemede do- : 
: laşamu-or. Bu parayı verip : 
: çıkıyor işin içinden. Belediye, • 
: eğlence yerlcrni daha sıkı ! 
: kontrol edip halkı bu çirkin : 
: tuzaktan kurtarmalıdır lrnna- : 
: atindcyim . .- : 
: Arkadasımızın bu sözleri ü- : 
: zerinde. uzun uzun, enine bo~ : 
: yuna düşündük ve şundan : 
: başka söyliyecek sey bulama- : 
• dık· • • • • 
!Hakh değil mi ? !. 
• ••••••••••••••••••••••••• 

Floryada kasden bir 
sandalı devirdiler 

Pazar günü Floryada bir san
dal içinde şiddetli bir kavga ol
muş ve sandal devrilerek içinde
kiler denize dökülmüşlerdir. 

Vak'a şöyle olmuştur: Küçük 
pazarda Atlamataşında oturan 

Cemil, Floryaad sandalla gezme 

ğe çıkmış, İlyas ve Necip adında 
iki kişl de bu sandala binmek 
istemişlerdir. 

Necip pek haklı olarak tanı -
madığı bu adamları sandalına al 
mamış ve bu yüzden yabancı 

gençler tarafından taarruza ma
ruz kalmış ve kendisinin de mu 
kabelesi ile kavga başlamıştu-. 

Kayık içinde olan Cemil, de

nizde bulunan İlyas ve Necibi 

kürekle bir hayli dövmüş, bu -
nun üzerine onlar da sandalı de
virmi§lerdir. Cemil boğulmak ü

zere iken etraftan yetişenler ta
rafından kurtarılmıştır. İlyas ve 
Necip yakalanmışlardır. 

Satie meselesi 
neticeleniyor 

Yusuf Ziya Önişin 
hl iye talebi reddedildi 

Dördüncü sorgu ve müddeiu
mumilik tarafından yapılan Sa
tie binası yolsuzluğunun tahki -
katı , bazı banka ve müessesele· 
rin verecekleri izahı gönderınele 
rile dün bitirilmiş, dosya müdde 
iumumlliğe teslim edilmiştir. 

Yolsuzluğun tahkikat evrakı 90 

sayfayı tecavüz etmiştir. Müd -
deiumumilik birkaç güne kadar 
iddianamesini bitirecek, evrakı 

muhakemeye sevkedecektir. 
Diğer taraftan Yusuf Ziya 

Öniş dördüncü sorgu hakimliği
ne avukatı Sadi Riza vasıtasile 

müracaat ederek tahliye talebin 
de bulunmuş, fakat isteği red -
dedilmiştir. 

Reassürans ikinci müdürü Ma 
lik Kevkep ile hukuk müşaviri 

avukat Atıf da dün sorgu hiı.kim 
liğine getirilerek yeniden ayrı 

ayrı sorguya çekilmişlerdir. Sor
guda 12500 liralık komisyon ve 
4 bm liralık hakkısükut mese
lelerine temas edilmiştir. 

Muhakemeye birkaç güne ka 
dar tatil dolayısile ağırcezanın 

davalarını görecek olan ikinci 
asliye ceza mahkemesinde baş
lanacaktır. 

--000---

ls tan bulun imarı 
Halicin Beyoğlu yakasını baş

tan başa kateden müstakbel sa
hil yolun planını Nafia Vekale
ti tasdik etmişti. İmar işleri mü
dürlüğü yolun tafsilat planlarını 
hazırlamakatdır. 

Halicin İstanbul cihetindeki 
sahil yolu üzerindeki çalışma de 
vam etmektedir. Güzergahta bu 
lunan surların bir kısmı yıkıla
cak bir kısmı üzerinde viyadük
lü yol yapılacaktır. Yakında teş
kil edilecek bir komisyon yıkı -

lacak surlarla tarihi kıymeti ha
iz bulunan ve muhafazası zaruri 
olan surları tesbit edecektir. İ
mar ikleri müdürlüğü komisyo
nun raporundan sonra planını 

tamamltyacak, tasdik ettirilmek 
üzere Nafia Vekaletine gönde -
recektir. Yolun planı Nafia Ve
kaletinden tasdik edildikten sonra 
tafsilat planlarının hazırlanma -
sına geçilerektir. 

---oo•o---

Bilecik Valisine Dahiliye 
Vekilinin bir mektubu 
Bilecik valisi Riza Oskayın 

tahdidi sinne tabi olarak teka
üde sevki dolayısile Dahiliye Ve 

kili Faik Öztrak kendisine bir 
mektup göndermiştir. 

----000--
Arşiv dairesi müdUrlUğU 

Başvekalet İstanbul Arşiv da
:iresi müdürlüğüne eski İstanbul 

polis müdür muavini Kamiran 

tayin e~ir. 

' 

_ İtalyanlar körleri hava müdafaasında kullanacaklaı-m'§. 

- Ya gözü açıklar? 
- Onlar ela müdafaa ed.i!ecekle-r tabii... 

1 ~ dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 
. ,. ... -~ "Al' ,''< .. ,.. ,~ ', 

Adliyede yaz 
tatili başlıyor 

Adliyenin, ayın 20 inci per -
şembe günü başlıyacak olan yaz 
tatilinde İstanbulda şu mahke
meler çalışacaktır: 

İstanbul asliye birinci, ikinci 
ceza, asliye ikinci ticaret, asliye 
ikinci hukuk, cürmümeşhut için 
asliye dördüncü ceza mahkeme
leri. 

Üsküdar hukuk hakimi İrfan 
asliye ceza ve hukuk davalarına 
bakacaktır. 

Kaçakçılık işleri için de asli
ye beşinci ceza mahkemesi ça
lışacaktır. 

Sulh ceza mahkemeleri: Ba -
kırköy, Eyüp, Fatih, Sultanah -
met birinci ve ikinci, Beyoğlu 

birinci ve ikinci, Beşiktaş, Sarı
yer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, 
Kartal, Adalar. 

Ağırceza işlerine İstanbul as
liye ikinci ceza mahkemesi ba
kacaktır. 

---00,0---

Araba altında kalan 
çocuk öldü 

Ramide oturan Muzaffer adın 
da 12 yaşında bir çocuk, evvel
ki gün araba altında kalmış. e
vinde tedavisine başlanıpıştır. 

Fakat yaraları ağır olan Muzaf
fer dün kurtarılamıyarak Ölmüş 
tür. 

Ceset adliye doktoru Enver 
Karan tarafından muayene edi -
!erek Morga kaldırılmıştır. Ara
bacı yakalanmıştır. 

000---

Belediyed~ teftişler 
Belediye fen heyeti muamela

tını teftiş eden mülkiye müfet
tişleri fen heyetinden on beş su
al sormuştur. Fen heyeti müdür 
lüğü suallerin cevaplarını hazır
lamaktadır. 

---000---

Dolmabahçe - Bebek yo)u 
Dolmabahçe ile Bebek arasın 

da yapİlacak yolun projesini Na 
fia Vekaleti tasdik etmiş, İstan
bul belediyesine göndermiştr. 

İnşaata Nafia Vekaleti yardım e
deceğinden bu hususta mütalesı
na müracaat olunacaktır. 

oo--

Beykoz kaymakamı 
Beykoz kaymakamı İhsan Di

yarbakır vali muavinliğine la -
yin edilmiştir. 

İdam 
iki kişi öldüren Ali 

bu sabah asıldı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ve kasden işlemi§tir. Vak'a şöy
le olmuştur: 

Ali, Asım ve Nefisenin Zehra 
adındaki kızlarına aşık olmuş. 

ailesinden istemiş, fakat reddo

lunmuştur. Ali evlenme talebini 
birkaç defa tekrar etmiş, li\kin 

hepsinde reddedilerek. kız kom
şu köydeki bir gence nikahlan -
mıştır. 

Ali bu vaziyet karşısında pek 
fena olmuş ve kızlarını bir tür

lü vermiyen ana ile babayı öl
dürmeyi kurarak, tabanca ve 
kasaturasını almış, diğer köyde 

yapılan düğünden dönecek olan 
Asım. ile Nefiseyi beklemeğe baş 
lamıştır. Köprü başında jusu ku 

ran Ali sabaha karşı Nefiseyi eş
şek üzerinde ve Asımı yerde ge

lirken görmüş, tabancasını ateş
liyerek evvela Asımı öldürmüş, 
eşşekle kaçmak istiyen Nefiseyi 
de koğalıyarak yakalamış, 18 ye
rinden bıçaklıyarak onu da öl -

dürmüştür. 

Ali bütün muhakeme sırasın
da öldürdüğünü itiraf etmiş, an 
cak pusu kurarak beklediğini in 

kar etmi-şti. 

Katil bu sabah saat 3,5 da i
dam edilm.iştir. Usul üzere Ali 
öğleden sonra umumi koğuştan 
alınarak kapı altına kapatılmış
tı. Şaşkın şaşkın dolaşıyor fakat 

Harp tehdidi 
Blöf müdür? 
Totaliter devletlerin durma • 

dan devam ettırdikleri kara, ha
va, deniz kuvvetlerini hazırla • 
malan, ctrafo daima heyecanlı 

haberle~ işaa etmeleri tesirsiz 
kalmıyor. Bu suretle husule ge
len aksülamelleri muhtelif tarz. 
lard.a ve sahalarda tetkik edebi
liriz. Her şeyden evvel bn hazır
lıkların, askeri hareketlerin biz· 
zat totaliter devletlerin dahili 
bünyelerinde sarsıntılar hazır -
ladığına şüphe edilemez. Askeri 
hazırlıkların istilzam ettiği 
büyük masraflar Bcrlin ve Ro
ma hiikılmetlerinin bütçel,erin -
de biiyük açıklıklara sebep ol -
muştur. Alman ve İtalyan mil
letlerinin iç iktisadi bünyelerini 
zayıflatmıştır. 

*** 
Totaliter devletlerin uğradık

ları bn zOTluklara sebep olan 
harp hazırlığına ait masraflarm 
müdafaa ve mukabele tedbirleri 
almak mecburiyetinde kalan de
mokrat devletlerde bulun -
ınad.ığı söylenemez. 

Sulh ve müdafaa cephesine 
dahil memleketlerin mali ve ik
tisadi bünyeleri sağlamdır, va -
ridat kaynakları çoktur. 

Bu vaziyeti tetkik edin -
ce, mütecaviz devletler grupu 
karşısında müdafaa ve mukabe

le hazırlığı yapan hükUmetlerin 
ve milletlerin çok kuvvetli ol -
duklarını görürüz. 

*** 
Bir harbin aşlıyacağı seneden 

evvelki yıllarda silih ve harp 
mühimmatı stokları ne derece
de fazla olursa, olsun, harp için
de imalatın geceli, gündüzlü de
vam etmesi mecburiyetinden mu 

barip hiç bir milleti müstağni 

kılamaz. Harp seneleri içinde 
devam etmesi zaruri olan ima
lat içn de iptidai maddeler la
zımdır. Totaliter devletler, ikti

za eden iptidai maddelerden ba
kır, demir gibi en mühimlerile 
ve lüzwnlularile, kauçuk, pamuk 
gibi ikinci derecedekilerin bile 
kendi memleketlerinde kaynak
larına ~ahip 'bulunım~orlar. 

İngiltere ve Fransa donanma 
!arının tefevvııku, Almanya ve 
İtalyanm ablokalarını temin ede 
bilir. Müttehit Amerika hükıl -
metinin bitaraflık kanununu, 

muharip iJ>i tarafa serbest ola -
rak harp mühimmatı satması 

tarzında tadil edeceği hesap o -
lunsa bile, getirecekleri levazı -
mm bedellerini tediye edecek 
döviz stokları Almanya ve İtal
yada bnlunmaınaktadır. 

Bu vaziyette, totıaliterlerin 

harp tehdidlerinin bir şantaj, bir 
blöften ibaret olduğunu iddia 
edenlere hak verilebilir, düşün
cesindeyiz. 

buna rağmen itidalini kaybetmi
yordu. Hakkındaki ölüm karan 

ve biraz sonra asılacağını, saat 
3 de müddeumumi muavini Sah 

ri tarafından kendisine bildiril

miş, son arzusu sorulmuştur. 

Mahkiı.m bundan sonra son dini 
vazifesini ifa ederek namaz kıl

ını~ ve hapishane otomobiline 

bindirtlerek darağacına götürül
müştür. 

Katil darağacını görünce her 

şeyin bitbğini anlamış ve kolun 

dakilerin üzerine yığılarak bay
gınlık geçirmiş ve sürüklenerek 

sandalyeye çıkarılmıştır. Ali 

ipin boynuna geçi1·i!mesile boş -
luğa sallanmış bir iki debelen
dikten sonra da ölmüştür. 

İdam hükmünü infaz eden he 
yet şu zevattan mürekkepti: 

Müddeiumumi muavini Sabri, 
ilamat dairesi şefi ve muavİni, 

ağırceza mahkemesi azasından s .. 
lim, ağırceza mahkemesinden 
bir katip, tabibiadli Enver Ka -
ran, Feridun Bagana, Hapisha

ne baştabibi İbrahim Zati, jan
darma bölük kumandanı ve em
niyet ikinci şube müdürü Nev

zat. 
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Heyeti temsiliye 
Erzurum kongresi dağılmadan 
önce sekiz kişilik bir heyet seçti 

- 33-
Tarihin, bir milletin varlı::uıı 

n hakkını hlçbir uman inkir 
edemyeceğini, bnaenaleyb, va • 
tanımız. milletimiz aleyhinde 
verlen hükümlerin muhakkak 
mahkumu iflas oldugunu sö~· le
drn. 

Vatan ve milletin mukaddera· 
tını tahlis ve himaye hususun • 
da, son sözü SÖ) liyecek ve bu • 
nun hükmünü tatbik ettirecek 
kuvvetin, bütün \'atanda bir r • 
Jektrik şebekesi haine ginnş o • 
lan milli eeTPy anın. ruhu erli • 
drti olduğunu ifade ettim. 

Kuvvei manniyenin takvye
sne medar olmak üzere de bii • 
tün mazlum milletlerin maksadı 

millilerine vasıl olmak için 
içinde bulunduğumuz tarihteki· 
faaliyetlerine dair mevcut bazı 
malıimah bula a ettim. 

Ve mukadderata hiikim, bir 
l:nıdei milliyenin, ancak Anado

ludan zuhur edebileceğini tas • 
:rlh ettim ve iradei mlliyete müs
tenit br şürayı nıilli tesisini n 
Jıuvvetini iradei milliyeden ala • 

cak bir hüln'lmetin tr kilini, ilk 
hede.fi me ai olarak gösterdm. 

Efendiler; Erzurum Kongresi 
14 gün de\·am etti. Muhas.alai 
mesaisi, tespit ettiği nzamnanıc 

"e bu nizanıname muhte,·iyah· 
111 liin eden beyannamedeki miin 
tlerieı.ttan ibarettir. 

Bu nizanınanıe \'e beyanname 
mohte\·iyatmdan, zaman '\"e mu
hitin istilzam ettirdiği biıUkım 
fil "'" sur! mütalu ve mülaha· 
sah zaide ta~· ·olunarak tetkik o
lunur a, birtakım eııaslı \"e , ü • 

mullü prensiplere ve kararlara 
d...trt'S oluruz. 

:'lfüıaaM buyurursaıuz, tıu 

pren iplerin ve kararana, ben~e, 
daha. o zaman, nelerden ibaret 
teliıkki edilmiş olduğunu şarf't 

edeyim: 
l) Hududu milliye dahilinde 

bulunan bilcümle ak~amı vatan 
bir küldür. Yekdiğesinden inli
kil kabul etmez (Beyanname, 
madde 6. Nizamname, madde 3 
iin taf iliıtı. Nizamname ve be
yannamf'nin birinci mandeleri 
mütalf''l ve tetkik buy1111ulsun). 

2) Her tüslii ecnebi işgal ve 
miidahalPSine karşı ve Osmanlı 
hiiJı:ümetinin inhilıili halinde 
millet miittehiden müdafaa ve 
nıuknemet edecektir. (Nizaınna 
me madde 2 ve 3, beyanname, 
madde 3). 

3) Vatanın \'e istiklıilin mo • 
hafaza ve teminine hükumeti 
merkeziye muktedir olmadığı 

takdirde, temini maksat için. bir 
hiikiımeli muvakkate teşekkül 

edecektir. Bu hükumet he)·eti, 
milli kongrece intihap olunacak 
tnr. Kongre münalrit değilse, bu 
intihabı heyeti temsiliye yapa -
caktır (Nzamname, madde 4, 
be) an name, madde 4.) 

4) Kunyi Milliyeyi iımil ve 

radei milliyeyi bakın kılmak e • 
sa hr (<'Byanname, madde 3). 

5) Anasın hristiy ani yeye bli
kimyeti siyasi e ,.e mu\.·azenei 

içümaiyemizi muhil imth·ıızat 

ita olunamaz (Be> anname. mad
de 4). 

Fransız askeri heyeti 
r (Ba§tarafı l inci sayfada) 
mış ve başta mızıka olduğu hal
de bir kıta askeıc resmi i.iıtirarnı 
ifa eylemi~tir. 

Orgeneral Huntzigerio riya -
ııetin~ki Fransız heyeti askeri • 
yesi kurmay albay Buje, albay 
Bok ve yüzbaşı Chaitdan mtirek 
kep bulunmaktadır. 

General Huntriger ve refaka
tindelu ze\·ata kurmay albay Ha 

lim ve kurmay yuzbaşı Talat 
mihmandarlık etmektedirler. 

Fransız heyeti Ankarapalas
ta aynlan hususi dairelere misa
fir edilmişlerdir. 

Ankara, 17 A.A.) - Bu sabah 
şehrimize gelmiş olan Orgeneral 
Hutziger maiyetile birlikte saat 
10,30 da Çankayadaki Riyaseti· 
cümhur kö küne gıderek defteri 
mahsusu imza etmiştir. 

iri Froı,.ı:ıı 

Son Haberler 
Prens Polün Londra 

seyahati 
Yugoslavya harp 'Vukuunda 

totaliter/erle birleşmiyor 
Londra, 17 (A.A.) - Yugos

lavya naibi Prens Pol ve Pren· 
ses Olga saat 13,40 da Do~Tes'e 
varmışlar ve kendilerine Lond
raya kadar refaka edecek olan 
Yugoslav orta elçisi tarafından 

karşılanmışlardır. 

Paris, 17 (Hususi) - Prens 
Polun bu nazik zamanda Londra 
ya yapm~kta olduğu seyahate 
büyük ehemmiyet verili'yor. Bu 
seyahat neticesi Yugoslavyanın 

umumi vaziyetinde çok değişik
lik olacağı söyleniyor. Umumi • 

yelle siyasi mahfellerin mtitale 
ası Yugoslavyaın totaliterlerle 

a.<>la teşrıkı mesai etmiyeceği 

~rkezmdedır. 

Calais, 17 (A.A.) - Prens Pol 
ve Prenses Olga semplon eks • 

pres.ıle saat 11.30 da buraya gel-ı' 

miş ve Cote d'Azur• vapuru ile 
Dovrese hattket etmişlerdir. 

Dantzig 
meselesi 

-
Mühim bir telefon 

muhaveresi 
Pari, 17 (A. A.) - Mou -

lıer, Londradan Ekdelsyor 
gazetcsıne yazıyor: 

Dantzıgden dun ak anı 
g.len emın haocTleı·c göre, 
Greiser geçen gec telefon· 
la uzun müddet Hıtlerle ve 
Dantzıgin Nazi §<'fi Fors -
ter le görüşınuş ~ bu isti-
areden sorua Nazı şefleri· 

ni bu&un Dantzıg senato -
ıvuda hır 1 tiroaa çağırma-

lngiltere -Bulgaristan il !:~:a~:r::~~'~::~ 
~ liyecek:tlr. 

Bulgar Meclis Reisi Londrada =
1
;;:;:.====b=.=• 

Londraya gelmiştir. Bir hafta da İngiliz - Bulgar münasebet - t e kz 1 1 
kadar burada kalarak baı.ı par- lerı meselesini tetkika imkan ve 
lamento lizası ve nazırlarla gö- recegi kanaatini göstf'mıek1edir-
rü~cektır. ler. 

Maarif şôrası vekilin bir nutki 
dsn toplanpi 

( Baştarafı l incide) 
yellerin sebebi her tahsil kade · 
mesinin münferit ve mücerret 
bir halde bulunuşu, ve kendin • 
den önceki ve sonrak ı kademe· 
!erde olan münasebetin tees üs 
etmeyişidir. 

Ctimhur1yet maarifının bır • 
bırınden mühım ve birbirinden 
çetın meslelerı var. Bunlann 
yiıksek hır kısmı bu .içtima dev
resinde yüksek tetkikinıze arze
dilmiş bulunmaktadır- Güzel Sa 
natlar okullarımızda ve bedeni 
ve bedii terbiye ve iş terbiyesi 
gibi her ehemmiyetli meseleler
d tam hazır olamadığımız için, 
bu mevzuları bundan sonraki 
toplanmamıza terketmek mecbu 
riyetinde kaldık. Takdim ettıği
mız meselelenn başında memle
kethnizde okuma ve yazına öğ
renmiş tek adam bırakmamak 
için alınması lazım gf'len acil ted 
birler vardır. 

Köy öğretrnenlığ! davasının 

en ıyi surette halletme yolunda 
epeyce mesafe katetmiş bulun • 
maktadır. Bu öğretmen okul)a· 
rında yetişecek öğrenmenlerirniz 

köy bünyesinin asırlardanberi 
bıze ibram ettiği halde ancak 

'cümhuriyet devrinde zaruretini 
duyduğu kalkınma hareketinın 

yorulmaz ve ıdealist yapıcıları 

olacaklardır. 

Açılmış ve açılacak köy okul
hırını beş sınıf üzerıne kurmak 
esasını takip ediyorum. ı 

Şimdiye kadar anc:ak 4838 öğ· 
retmen gönderebildiğimiz 40 bin 
köyün hepsine öğretmen okulun 

dan çıkmış öğretmen gönderme· 
nin, ne kadar par!.ak olursa ol· 
sur. bugiın bulunduğumuz prt
lar içerisinde ancak bir hayal ol 
duğunu takdir edersiniz. Onun 
için nüfuslarının azlığı dolayısi

le, öğretmen okulundan çıkmış 
bir öğretmen gimdermeğe bu · 
gün için imkan bulamadığımız 

köyleri, egitmenle okutmanın za 
ruri olduğunu yuksek heyetiniz 
de teslim buyurur. 

Bugün ilk okullarını yalnız 

hususi idareler bütçesinden ida· 
re eden memleket, hemen kal· 
mamış g bidir. Komşumuz Yu
nanistan gibi ilk öğretim masra· 

fını tamamen umumi devlet büt 
çesme alınış memleketler de ,.ar 

dır. 

Birkaç senedenberi gerek bti-
lisi Parti ru -

lı bir tetkık mevzuu olan ilk ciğ
retimin masraflan meslesi son 
aylarda yemden ele almıştır. 

Ebedi Setin manevi 
' huzurunda 

Mut<;akıben Şiıraaa ihtisas 
kcmısyonları s ilmiştir. 

S at 12 O da Ma ıf Vek ı 

Şıi:rayı temsı.len beraberleı·inde 

.komisyon reıslerı olduğu hal~ 
Eiıedi Şef Ataturktin muvak -
kat kabirlerinı ziyaret ederek 
bir hürmet çelengı koymuşlar -
dır. 

Öğled n oonra: Saat 14.30 da 
komisyonlaı çalışmalarına giri· 
şerek kt'ndı ı planlanndakı ~v 

zuları i<lemeğf' ba•lamışlardır. 

Almanları doğudan ve bab
dan karşıla Tedbiri aliracak 

(Haf tarafı 1 ı...,ı sayfada) 
sa kaydetmelı.te4ir. Filhakika 
dün İstanbula varan general 
Hıınl:ıiı:fr hbctinin vazifeıö 
son Türk • Fransız anlaşmaları
nı tamdmen ameli bir muka,·ele 
ile tamamlamak olauktır. Bu 
suretle ıarantiler sistemi resa
net bıımaktadır. Muknemet 
cephesi Milletler Cemiyeti gibi 
vecibesi• 'e zecri tedbirsiz ba -
it •ir manni kod ol•ıyarak 

t•. 
Demokrasilerin 
tedafii faaliyeti 

Londr~, 17 (A.A.) - iroruıi -
de'in Polon.ya seyahati hakkın
da müsait m~ealar serdetmek 
te olan gazetelerden mesela 
Daily, Mail, bu seyahati deınok
rMilerin tedafüi ma-hiyetteki 
faaliyetlerinın bir nişan<'6i ad
detmelıUdir. 

Sllahip lr&baSI delil 
ilam arabasa 

(&fUırafı l incide) 
HMise bu, hWiııe münasebe

tile sormalı istediiim sual de şu: 
Dünyanın haqi medeni kö • 

şesinde, vele\· içinde hatta ö • 

Iüm halinde bir ha ;ta dahi olsa, 1 
bir sıhhiye arabasının bütün sey 
rihderi tehlikeye koyacak şe • 
kihlc koştuğu görülmüştür? Bir.. 
hastayı bir dakika daha evvel 

hastane~·c yeti tireceğim diye 
yoldan geçen binlerce ki inin ha 
yatını tehlike)·c koymak hakkı 
bu arabalara, bu . oforlere, hattii 
onları idare eden beledi e\·e ki· 
min tarafından verilmiştir? 

SGrmak ve anlamak i tiyornm. 

Ankara, 17 (A.A) - Deyll 
Te lcgraf gazet<'SITid<'n naklen bir 
kısun lst.anbul gazetelerınde çı
kan ,-e baş ugretmen Sabiha 
Gökç-enin ıdaresın<l~ olarak Ba
yan• pilotlardan murekkep bır 

Turkkuşu f losunıın İngrltereyı 
zıyaret edec-eğint daır ola ha
ben tekz be Anadolu aJan me-
zundur 

p o 1 is 
enstitüsünde 

Bu sene mezun olan 
polislere merasimle 
diplomalan ve.,iJdi 

Ankara J 7 (Husuıu Muhabiri 
mizden) - Bugün polis Ensti -
tüsünd diploma tevzıi rnf'rasi
mi yapılım tır. Merasımde Da· 
hıh e Vekılı Faik Oztrak. Adli
ı e Vt>kıli Fethi Okyar, , !aanf 
Ve.kıli Ha an Ali Yucel, Sıhhat 
ve iı;tımai • !ua ·eJM'I Vekıli Hu
lü > Ala taş ~ e Dahili •e Vekile· 
ti ılerı gelenlerı hazır mulun
mu5tur. 

Saat 14 de Enstıtu talebeleri 
mot.ölrü 'E- suvari kıtalari\·le bir 
Jikle önlerinde mızıka olduğu 

halde onrc Ulus me danına ge
lerf'k anıda ve müteakiben Ern
nıyet abidesuJL gıderek abıdeye 
merasını le Çt'Jenk koymuşlardır. 
Saat 16,30 da Dahılıye Vekili 
Faik Öztrakın nutkunu mütea
kıp mezunlara dıplomalannı tc\· 
zi r<lilmıştır; ekıl bilhassa de· 
miştir kı: 

- Bugün bu Juymedı mues
seseden diplomalarmı alan ar -
kadaşlar. sizleri tebrik ederim. 
Vazifel~riniz kanunla ve onları 

izah ed~n nizamnamelerle gös· 
terilmiştir. Hocalarınız bunları 

size izah etti. Ben size hülisa o
larak şunları söylemek isterim: 
Bu mesleğin size tevdi ettiği va
zife yurd içfode nizamı temin et 
mek, onu korumak ve bozulunca 
tekur temin etmektir. 

Arkadaşlar, mesleğiniz zah
metlı, hatta tehlıkelidir. Günün 
hangi saatinde hangi ağır vazi· 
fenin sizi bekledigını bılemezsi
niz. Uyanık ve basiretkar ola • 
caksınız. 

Yurtta emnh <Ctin temini va· 
zHesini ifa edebilmış olmanın 

verecegi zevk d çok büyüktür. 
Bu zevk o fedakarlığa kat k~t 
değer. S zi daima bu fedakar 
zümre arasında görmek bızim 
en büvuk eme. m· ı;e medarı if 

tiharımızdır. 

Hep'nize hayat v millete hiz 
metinde daımır. mm; af!ak · etler 

SAYl'AI 

iŞARETLER 
- -

Sulhun işine yarayan bir tereddüt 
Üç aydan beri kiıb Londrada, lıı ah .Mosko\"8da cerf'yan eden mü -

zakereden bir netice çıkmadı .-e galiba çıkmıyaeak ta. Çünkü Lon· 
d:ra Moskovadan, Moelı.ova Lond radan çekiniyor. İki taraf birbiri • 
ni~ sözüne ve samnıi) etine inanm ıyor. İki tarafın da hakkı vardırı 

fngilizler Ru&ların bir harpte bitaraf kalarak iki tarafın da yıp· 
ranmasından Mliladeyi dütüııdük lerine, &uıılar İngilizlerin imzala
rına rağmen kendilerini ortada bı rakacııldarına emindirler. 

Ancak, müzakerelerin böyle u uyıp ıritmeııi tot.ıttederiıı değil, 
sulh cephesinin şine y~ır. B a müddet ııaftmda yerindea la • 
mıldamıyan, akıbeti endi~ ile gö diyen Almaayaam brpauııılakiler 
birdenbire ve en geni manaı;ile 'silihlanchlar. Şimdi &myuız da 

Almanya ile boy ölçüŞtteklerine k anidirleT.Miizakenler inlataa uğra 
mamqtır, henüz devam edi~ or n belki daha Üf ay devam edecek • 
tir. Bu müıldet zarfmda ıla İııgilt ere onlnsano ve hava ku"vetlerini 
artıtırank, şimdi a) da 500 tap ar e yapan fabrikaları o zaman 1000 

tayyare nnne e başlı a~akJar v e ınilıvrr de\letlf'ri gene Rosyanın 
sulh cephesine iltihak edip etıniy eceğinde tereddüt edeceklerdir. 

Çemberlayn. 011lanla uyandır ılığı bu tereddüdıi devam eilir • 
dik e sulhün ihlal edilmyeeeğin den emndir. 

İKDAMCI 

Hayat pshallılığı 
(Baştarafı 1 ncıde) 

rinden b8'11'a, gıvect>k \ yıve • 
cek "ıJYasl da bulunmaktadır. 
Bugün de gi erek e ından 
bahsediyoruz: 

Givect>k eşyasının muhi!ın bır 

mı mem )tetlmizd apılcl.-

gı ı bu m zu uzerın ekı pa
hah:ıg ana) sana da tetkik 
edecegız. Bugu u d ayı mu • 
e e!erınin hayat paha ıl gına 
ne d~ ece c kadar te ı €ttıg · 
anlatmak ıç n. B. M ~eclisi ık· 

tısat encumenin .ımerbank 

fabr aları hakkındaki mazba • 
l1ı ını okumak kfıfıdır. Bu maz
batada masraflar yuzunden Sti
batacla fazla masraflar ytiztin • 
den Sumerbanlı ana iının ha • 
yat pahalılığına sebebiyet verdi
ği açık olarak ıfade edılmektey
di. Bu a~ık ifadeye bız yen br 
şey la'" etmeğe Hizum gormıi
yoruz. 

Arab eri fabrkalann ma • 
mulatı neden bu cıerec<-d paha
lidır? D .. ha ucuza ma,€-dılemez 

m ' 
Kumaş fabrikatörü ne diyor 

Bu suali bır kumaş fabrıka • 
türüne sordugumuz zaman ~u 

ce\abı aldık. 

- Fabrıkalanmızın ham mad 
des: E-kseri t>t ıtibarile dışarı -
dan gelir. Mesela iplik gibi. .. 
Bursadaki Merınos ıpliği fabri
kası hE>niız ışe başlamış değildir. 

Çtinku bu fabrikaya Merinos yü 
nu v!'rınek için kafı dt'Tecede Me 
rinos koyunu yetiştirilmemişti'r. 
Bunun sebeplt'Ti uzundur. Ben 
tetkik et~ğe imkan bulamadım. 
çünkü bazı mütehassıs baytar • 
lar, Merinos koyununun bu tarz 

da yetişmiyeceğini 'e yeti~ 
usulleri hakkında enteresan fi
kirler dermeyan edeTI«. Bay • 
tarlıkla aliokam olmadığım için, 
hiçbir mütaleam yoktur. Netice, 
anladığımız şudur ki Merinoı; 

yünü daha yeti tiremedik. Bu
nun içindir ki, dışarıdan Meri
nos ipliği alıyoruz. Malümdur ki 
dışarıdan mal almak serbest de· 
ğild'.1'. 

Merinos ipligı aldığımız yer
leden, takas usullerine müraca
at ederek i• yapıyoruz. Taka& 
primleri yükseldıği zaman, mal 
da pahalılaşıyor. Biz ne yapa -
hm? Her fabrikatör, malufı u • 
cuza satmak ister. Rekabet ka· 
nunlan, bizi bu hedefe doğru 
silrtiklemeğe mecburdur. En bu· 
yok ga1emiz, mal et fıy atını 
indırm k ır. MaaJ.e f mali ·et 
fıyatı ı b'zım güze zu arımı· 1 
za uv ara ıne. I} o malı:, E-ti du 
şunı'ek cl:.mizdc d g d Bu · 1 
nun seb p rini ş s ret c ız h J 
-.3~\.. .......... 

Sebebler 
1 - Sanayı muesseselerimiz 

yeni kuruldugu ıçın, makioele -
rin amortisman masraflan, tesl· 
sat masraflan henüz ~•kınamış
tır. Tesis senesi 1830 ile 1910 se
ne>! arasında olan Avrupa fab· 
rikalarının bılançolarında, amor 
tiımıan masrafı sıfır olarak gös
terılir, çtinkıi bm sekiz yüz bil
mem hangi tarihinden bu ana ka 
dar fabrıkaların masrafları, a
mortısman bedelleri ıtfa edilmiş 
t· . Bız<le en sk· fabrikanın ta
;rih 929 dur. Çiınkü ekseri fab
rikalarımız 929 senesmde tatbık 
edılen hunaye.ı g.ımruk tarife· 
rrinden sonra kurulmuştur. 

2 - lkincı bep de şu olabi· 
lır: Ham maddeyı tedarık etmek 
g\ıçttir, Bu guçlültlerden ve ben 
bahsetmıştıın. Tf'krar etmeğe lü 
zum yoktur. 

3 - Anı 1 rnC'Sel i ... Avru-

pa ve Amerika fabrikalarında ol 
duğu gtbi mütehassıs amele bu
lamıyoruz. Bunu da tabii gör • 
mek liizım. Çunkıi 011 sene gibi 
kısa bir mazısı olan endüstrinın 
:ihtisas ameles yeü§tamesi m iım 
kün olama2ldı, Bunıın çin de bek 
!emek icap eder.ı 

Fabrikatore gıbi kumaş fi -
yatlannı ucuzlaştırmak için ya
pılacık bir iş yoktur. Beklemek 
liızım. Ne zamana kadar? Bu bel 
li değil... 

Mevzu üzerinde tetmllat ~·a
parken, fU fikirlere de tesadüf 
ettik. Bunlardan bir taaıeııin i a • 
şağıya yazıyoruz: 

..... llilaJ6llrilini 
uraıWI 

Sanayi saha ındaki pahalılı

ğın en mühim amillerinden biri 
de gümruk tarifeleridir. Mahal
li sanayıi hıma) e etmek için. ta 

ri!eleri artırmıştı. Fakat fahri • 
katörler, bu tarifelerden daha a· 
şagı mal çıkarclıkları halde, yı

ne pahalı mal ,atıyorlar. Çiinkü 
gümriık larıfeleri mucibince, 
dışarıdan daha pahalı ma 1 geli-

or. 

Yapılaca kiş udıır: Genel t· 
halat reJimm genışlcterek ıtha· 

la a daha fazla :yer ayırmak .• O 
zaman f br .kalarımız rekı.bet 

l<orkusile hem ucuz, hem iyi mal 
amrus o urlar. 



rdu. 

SAD'A 4 

Brrisi sesknince dönüverdim. 
Çehreyi hayal meyal hatrladım. 

Fakat adamın ismi neydi, bir 
türlü bulup çıkaramadım: 

Meçhul zat: 

Çeviren : ibrahim Hoyi 

reden gelirse gelsin .. Ben, tabia

tim icabı öyle tehlikeli işlere 

burun sokmam. Amma gafil dav 
randım ve sormuş bulundum: 

- Nedir bu iş Mister Cores? 

Tahminim gibi de hakikaten 
belalar mübareği bir işti bu. He-

rif Almanyaya gidip, oradan bü-

- Birer kadeh parlatalım 

mı? .. Der demez ayaklarım suya 
erdi .. Artık aldanmama imkaıı 

yoktu. 

Vay .. canım Terri ... Diye kol

larımı açtım .. Yahu yine ne iş -

ler peşindesin bakalım? .. 

[ 

yük bir kokain paketini teslim 

alarak Parise getirecek bir adam 
arıyordu. Cores anladığın gibi 

keyf verici 7.ehirler tüccarlığı 

Bara girerken: 

- Bahtıma ne çıkarsa .. Son 
defa, bir kaçakçılığa giriştim .. 

dedi Terri ve bizi önliyen gar -

sona bir şiş 2e8 Krug şarabı ıs
marladı. 

Ummadığım bir şeyi işitmiş 
olmakla neşelenmiştim amma, 

hiç de şaşırmamıştım. Terri ile 

son defa büyük harp bttiği za -
man konuşmuştuk. Bana Alla

haısmarladığa gemiş, gözeri par 
lıya par lıya: 

- Dinle babalık demişti. Bir 
işin düşer de, elini bulaştırmak 

istemezsen bana bir habercik 
yolladın mıydı o işi olm~ bit • 

miş bil.. Biz eski dostlarımıza 

kul köle oluruz .. 

Bittabi para, ücret meselesini 
konuşmamıştık. Bu elde birdi za 
ten ... 

Terri, cebimden çıkardığım 

yüz franklığı meyhaneciye uza -
tarak: 

- Burada, Pariste Lola ismin 

de bir kız var.. diye hikayesine 
başladı. Tabiatile bir de Cores 

adlı bir herif .. Lola güzel, hoş, 
fındık gibi bir kız .. Amma genç 

!iği kalmamış. Cores ise mende-1 
burun biri. Fakat nah böyle kum 

gibi para keraada.. Çok, çok 

zengin .. İşte bu Cores melunu se 
nelerdenberidir Lola ile metres 
yaşamaktadır. Yedirir, içirir .. Fa 

kat adam para babası olduğu 

kadar da yaşlı. Lolacık kağşa • 

mış surat görmekten bıkmış, u

sanmış, daha genç bir delikanlı

yı sevmiş. Sevince ne olacağı 

malum... Lola, Coresden kurtu

lup sevgilisile evlenmek isti -

yor. Cores de gene gibi yapışkan 
kıskan çın biri. Bir türlü kızın 

yakasını bırakmak istemiyor. 
Daha doğrusu, işin aslı astarı şu .. 

Cores. kızın başkasına sevdalan

dığını görüne, kör ölür badem 

gözlü olur derler, o da alevlen • 
rniş .. Maliım a, sen de evli bir 

erkeksin. Dalavereyi anlarsın .. 

Fakat abdiaciz, Coresin nasıl pa 

ra kazandığını bilmiyordum. Bil 
miyordum amma, herifin pek de 

öyle namuslu işlerle uğraşma -
dığını sanıyordum. Lola da bil

miş olsa bile, bana asla çıtlatmış 
değildır. Fakat bir gün Cores 

laf arasında bir iş gördürmek ü
zere birisine ihtiyacı olduğunu 

söüledi. Ve bu işin de tehlikeli 
nevinden ve adeta gayrikanuni 
olduğunu ima etti. 

Terri sustu. Omuzlarını sıkıp 

ellerini havaya açarak sözüne 

devam etti: 

- Garip kuşun yuvasını Al

lah yapar •. İnsan y~amak ister .. 
Bir lokma ekmek bulsun da ne-

yapıyordu. Bu yüzden de tümen 
tümen para kazanıyordu. Fakat 

Fransız polisi, onun seyyar a
damını yakalamış, kendisinin 

de izinde yürümekte idi. İşte 
bu son vut>gunu vurduktan son
ra, Arjantine kapağı atıp orada 
işe bll§!amayı tasarlıyordu. Üs -

telik Lalayı da birlikte götür -
yi kuruyordu. 

İl kişim ne dünyalık vermek 

istediğini anlamak oldu. 

- Bin dedi. 

- Bin İngiliz lirası babalık.. 

Fran kdeğil ha!.. Diye karşıla
dım. 

- Evet İngiliz lira sı • 

- Tabii peşin olarak. 

Elbette ki buna yanaşmak is
temedi. Gidip paketi alacak, Pa 

rise getıı·ecek, ondan sonra da 

bin adet lirayı İngiliz! elime sa

yacaklardı. 

Cores, Almanyaya gidecek o

lan kimsenin, kokaini peşin pa

raya alacağını, bunun için de pa 

rayı yanında götüreceğini söyle

yinceye kadar, bu pazarlığa ya

naşmadım. Zira, peşin alışveri

ş iseverim. Bu suretle ana para

dan komisyonu hacamat etmek 

pek kolay olur da ... 

Uzatmıyalım: 

- Peki ne kadar mal alaca -

ğız?. Diye sorup da: 

- Üç bin İngiliz liralık ka

dar .. Cevabını alır almaz, işe 

dört elle sarıldım, ve konferan

sa başladım: 

- Dünya bu, bilınmez. Sütü 

bozuklar çok .. Hekese, bu ka -

dar para emniyet edilmez. Mu

hakkak ki deve yaparlar.. Her 

ne kadar bu iş benim zanaatim 

değilse de, bana emniyet edebi

lirsiniz .. Nihayet, benim. tekrar 

Parise döneceğimi bilecek kadar 
bni tanırsınız .. 

İşin tuhafı herıf kanar gibi ol 

du. Sordu: 
(Deı·amı t•ar) 

Adana Parti 
Müfettışi 

Adana, 17 (A.A.) - Parti mü 
fettişi Hasan Reşit Tankut bu -

gün şehrimize gelmiştir. Müfet
tiş, bugün Partide yapılan içt, -
maa riyaset etmiştir. Bu içtima

da, Parti idare heyeti reisliğıne 
avukat Fahri Uğurlu ve Adana 

Halkevi reisliğine Parti idare he 
yeti azasından Ne\·zat Gü\·en se· 

çilmişlerdir. 

B. Hasan Reşit Tankut, Mer

sine gitmiştir. Yarın ~ehrimize 

dönerek Ha aya gıdecektir. 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

fkd am ' ;~ 
hed iy el i 
a nk et i 

1 - Sinema;<• niçin ıneı • .. ~ 
lllllZ. 

2 - Hanırl artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdli\;lnlz artlstlerln 
en çok hangi hususiyetleri bo 
ıunuza gidiyor?). 

3 - Sinema yıldızlan ara· 
sında giyınlşlerlnl ve tavır -
lannı, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöllretl mi, 
cüzellli! mi?) 

* Ankete_ cevap: 
Türk sahnesi emektarların

dan: F. D. Ünal söylüyor: 
1 - Sinema bir eğlence va

sıtasıdır. Hi.Çbir zaman bir aılı 
lak mektebi olamaz. 

:ı - Kadınlardan Silviyayı, 

erkeklerden Şarl Boyer'i çok 
beğenirim . Hususiyetlerine 

dikkat etmedim, fakat, şu i
simlerini saydığım artistler 

cidden çok büyük ve ince sa-
natkıirdırlar, 

3 - Giyinişlerini ve tavır
larını taklit çok egülünç ve 
garip olmaz mı? Zirii, mu -
hakkak ki, Türk al'tiStleri gi
yinmesini onlardan daha iyi 
bilirler. 

4 - Her san'atkar pardeıde 
o\:;un, sahnede olsun, paradan 
şöhret pe~inde koşar. Bu iti

barla her san'atkarın şöhreti 
caziptir. 

Moda . Bayan Afife Halil 

söylüyor: 
ı - Sinema 

bir san'at mü -
essesooidir. Si -
nemayı her eğ
lenceye tercih 
ederim. 

2 - Gretadan 
maada her ar -
tisti beğenirim. 

Ben: Gu -
rurun düşmanıyım. Mağrur 

insanlandan Jıoşlanmam ve 
Grate dünyanın en mağrur 
kadınıdır. 

3 - Marta Egertin giyiniş 

ve tavırlarını beğenirim. Fa
kat taklit etmek aklımdan 

geçmez. 
4 - Emil Yanings, perdede 

kazanılmış en büyük şöhret
lerden biridir. Bu şöhreti, 

san'atı kadar cazip bulmak -
tayım. 

İKDAJ\f 

Uzaksark 
hadiseleri 
İngiliz - Japon 
müzakereleri 
talik Edildi 

, Tokyo, lt (A.A.) - Saliıhiyet
tar bir kaynaktan bildirildiğine 
göre, Arita ile Robcrt Oraigie 
arasında bugün öğleden sonra 

yapılacak olan ikinci görUşme 

19 temmuza talik edilmiştir. Bu

nun sebebi Craigie'nin 15 lem -
muııda yaptığı görüşme hakkın

da verdiği rapora Londradan ce
va p bekl~esiıdir. 

Cekyada 
Yenileskilit 

Prag, 17 (A.A.) - Neuetag 
gazetesi Bohemya ve Moravya
da Alman idaresinin teşkilat şe
masını neşretmektedir. 

Bu teşkilatın b~ııııda Vali -
Hami Vonneurath ve valinin i_, 
darooinde bütün faaliyet sah -

neleri ihtiva eden bri hmaye o
fisi bulunmaktadır. 

Bu ofiıse, Almanların menfa • 
atlerini müdafaaya ve her biri 

3 veyıılıut 4 Çek departmanını 
ihti\•a eden maiyyot idarelerinin 
faaliyetini kontrola memur 19 
yük5ek vlıiyet loonseyi bağlıdır, 

Bir gazete Kapatıldı 
Prag, 17 (A.A.) - Pıolis Na -

rodni Listj gazetesini üç gün için 
kapatmıştır. Bunun sebebi gaze

tenin cÇekce konuşalına baş -
lıklı ve cıbizi küçütten Almanca 

konuşmak itiyadından vazgeçe
lim• cümlesini ihtiva eden bir 
yazı neşretmesidir. 

1Roma-Berlin arasında 
otomobil yolu 

Berlin, 17 (A.A.) - Roma ile 
Berlin arasında Brenner tarikile 
bir ot.ostrad inşasına ·başlanmış
tır. Bu yol, münaka!Ma ihtimal 
sene nihayetinden evvel açıla -

cakıtır. İtalyaya ait kısmının in

şası için İtalya hükümeti tara • 

fından yeni krediler tahsis edil
miştir. Almanlar da Müııilı -
Brenner arasındaki Alman kıs.. 

mın inşasına faaliyetle devam 
etmektedirler. 

---000---

Filistin Yahudi mu-

~-----,#· 
hacereti meselesi 
Londra, 17 (A.A.) - Yahudi 

ajansının siyasi depat1t.manı şe

fi Shertok, Filistine yapılmakta 
olan yahudi muhaceretine niha
yet verilmesi y-üzünden tahad. -

düs eden vaziyet hakkında İn -

giliz siyönllitleri rüesllfiı ile gö

rüşmek üzere tayyare ile Ku -
düsten gelmiştir. 

Türkkusu 
çahsmalan 

Ankara, 17 (A.A.) - Aldığı -
mız malumata göre, Türkkuşu 

kamplarında son temmuzdan be 
ri, tam mevcutlarla çalışmalara 
başlaıaınıştır. 

timesutıtaki motörlü tayyare 
kampında bugüne kadar !liseli 
amatör tayyareci talebeler 3262 
uçu~. İnönündeki liseli amatör -
ler ise 6365 talim uçuşu yapmış
lardır 

Yapılan 9627 uçuşta hiçbir arı
za vukuE bulmadığını Anadolu 
ajansı memnuniyetle kaydeder. 

Japonya - Almanya ticari 
müzakere 

Berlin, 17 (A.A.) - Japjonya 
ile Almanya arasında bir ticaret 
muahedesinin imzası pek yakın 
dır. Vesikalar pek yakında Ber 
linde parafe edilecektir. Bir se
neden fazla zamandır de\•aın e
den müzakereler clkseriya pek 
çetin olmuşur. Japonyanın Al • 
manyaya ihracaltnın mahsüs su
rette artırıldığı bildirilmektedir. 

--oo<>---

Mani müsabakası 
rekoru kırıldı 

Roma, 17 (A.A.) - Matmazel 

Testoni, 11 5/10 saniyede kadın
lara mahsus 80 metrelik mania 

müsabakası rekorunu kırmıştır. 
Bundan evvelki rekor Alman 

Eberhardda ait idi ve müddeti 
11 6/10 saniye idi. 

Yeni rekor İtalyan Alman ka

dın atletizme maçı esnasında te
sis edi1miştir. 

-ooo-

lngilterenin yeni 
Paris sefiri 

Londra, 17 (A.A.) - Belıgrad

daki İngiliz sefiri Bay Roland • 
Hugh Campbell, Paris büyük el 

çiliğine tayin edilmiştir. Muma

ileyh son baharda tekaiidlüğü • 
nü ihtiyar edecek olan Sir Plıip
se halef olacaktır. 

Sinema alemınde 
Yeni çevrilen filimler 

evleniyor - Mary 
fort Pariste 

Henry 
. Garat ı 

Piuk- 1 

Paristen yazılıyor· 
Geçen gUn Vilaconblay'de Mo

rane meydanında Plancher des 
Vaches filminin son kısımlarının 
çevrilmeı;i şerefine büyük bir 
öğle ziyafeti verilmişti. Ziya -
!ette filmin artistleri, rejısör, ve 
askeri sivil tayyarecıler bulu -
nuyordu. Havanın biraz fena ol
masına rağmen yemek çok eğ

lenceli geçmişti. Bunların a
rasından arada sırada çıkan gü
neşten istifade etmek için ye -
mek esnasında iki sahne çevril
di. bu sahneler çevrıldi~ esnada 
filmin baş kadın ~·ıldızı güzel 
Betty Stokfeld ve parteneri Nö
el - Nöel sı ksık tabaklarını bı
rakıp rejisörün peşinden koşu -
yorlardı. Bu da yemekte bulu -
nanların eğlenip neş'elenmooine 

ayrı bir vesile olmuştu, 

... 
Bu aralık g~nlerde bir gö

zünün sakat kalmasına sebep ol
duğunu ileri sürerek bir Krup
ye aleyhine zarar ve ziyan dava
sı açmış olan Henry Garat yeni 
filmine çalışmakta devam edi
yor. Bu meşhur Fransız artisti 
bu fllminde hem baş rolü deruh
te etmiştir. Hem de filmin ami
lidir. 

İki üç gün evvel artist filmi • 
nin en mühim sahnelerinden bi
rini çevirdi. Bu ti.imde kendisi 
bir zabit rolü ifa edecektir. 

Onun mesleki faaliyetine ait 
şu izahatı verdikten sonra biraz 
da hususi hayatından bahsede • 
liın: 

Sevimli artistin açtığı zarar ve 
ziyan davasını kazanıp kazan -
mıyacağı henüz malum değil. Fa 

kat yeni bir havadiste Henry 
Garat pek yakında evleniyor. 
Evleneceği kadın ihtilal esnasın
da Rosyadan kaçınış bir pren -

sestir. Güzelden ziyade asıl zarif 
bir kadın olmasının Henry Ga -
rat üzerinde tesir etmiş olduğu 
söyleniyor. 

* Bütün artistler tatil alarak şu 
raya buraya eğlenmeye gittiler. 
Fakat zavallı Fernardel bir fır -
satım bulup gidemedi. Çünkü 

bu meşhur komik durmadan film 
çevirmiye çalışmıya devam edi
yor. Hala Fric - Frac filmini bi
tirmemiştir. Fakat neyse ki film 
deki bazı vak'alar münasebeti. i
le artist sık sık bisiklete binerek 
kırlara gidıyor, hem de yanında 
güzel güzel arkadaşlarla: Bu gü
zel arkadaşlar şunlardır: Arletty 
Josetto Day .. tabii anladınız bu 
iki sevimli kadın artistin de 
Fric - Frac'da rolleri vardır. Bi
ri Fernandele hakiki bir aşk 

gösterir. Diğeri ise onu baştan. 

l ç 

çıkarmıya fena yola sevketmi
ye bakar. 

* Şimdi Canne sahillerinde sık 

sık gayet sade giyinmiş. elinde 

kast ile orta boylu ve orta yaşlı 
'bU- kadıncağıza tesadüf .edilıir. 

Bu kadın kimdir, diye ~ak e

deceksiniz. Douglas'ın eski karı

sı meşhur Mary Pickford. 

Amerikalı artist yeni evlendi

ği genç kocası Budy Roggers'le 

birlikte Avrupada balayı seya • 

yahatinde bulunuyor. 

hatinde bulunuyor, 

1 Küçük sinema haberlerı 1 
* İki sene evvel cMiss Pa -

ris• olarak seçilen Lilian Gile 

ismindeki sarışın güzel genç kız 

yakınlarda Warner stüdyosu 

tarafından angaje edilmiştir. 

Pek yakında Londrada çevrile -
cek olan cDressed Kili• filmin
de bir yıldız rolü yapacaktır. 

* İki sene evvel •Miss Po -
diye yeni bir dans çıktı. Genç 
Fransız yıldızı Corinne lbu ha1lta 

içinde verdiği suarede .bir müd

det yapanların ayağına bakarak 

öğrendilı!ten sonra ilk defa 

Swüg .Yapmıştır. 

* Biliyorsunuz ki • Kalb Çlll'

pıntısı• fihninde DanielJ.e Dar· 
riux'yu kocası reji.sör Henıry 

l>e<ıoin idare ediyor. Sevimli 

_Yıldız bu münaısebetle geçenler

de şöyle bir şaka yapmıştır: 

- Doğrusu kocam rejisör Hen 

ry Decoin'nun !benden ısrarla 

başka bir adamı sevmemi iste -
:ıneı;i oldukça eğlenceli oluyoır. 

Bu sözlenden sonra 

deıılıal ilave ediyor: 
Talbii filim icabı .• 

Daniee 

Dogru ıbeni bulmağa Ağ.riboz 

Veni filimler 
Rocalna Russel ve Montaoomery Robert 

Kocam 

-
-

anket 
bir 

w 

yapıyor 

sahnede 

,, 
J ;t I' 

/_ , 

filminden 

..... -
~~ 
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salı 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35· Türk müziğı. 
1 - ............ - Neveser peş -

revi. 
2 - Sadettin Kaynak - Neve

ser şarkı - Hicranla harap oldu. 
3 - Salahattin Pınar - Niha -

vend - Hala yaşıyor. 
4 - ......... - Santur taksimi. 
5 - ......... - Niha\·ent sarkı -

Körfezdeki dalgın suya b;r bak. 
6 - Ne,Jetkar - Mahur şart. 

Gücendim ben sana. 
Saat 13.00: Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji 1'aber -
!eri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik Richard 
Straussun eserlerinden - Pi.) / 

Saat 19.00: Program. \ 
Saat 19.05: Müzik (Lucienne 

Boyer'nin plaklarından) 
Saat 19.15: Türk müziği (Fl\ 

sıl heyeti.) 
Saat 20.00: Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haber -
leri. 

Saat 20.15: Konuşma. 
Saat 20.30: Türk müziği (Klc

slk program) 
(Ankara radyosu küme ses n 

saz heyeti) 
Saıııt 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli pUlklar - R. 
Saat 21.36: Orkestra progra -

mının bl<di.ıni - Mendelsson ve 
Bizet hakkında Halil Bedi Yö -
netken tarafından. 

Saat 21.45: Müzik (Radyo or -
kestrası - Şef: Praetorius) 

1 - Mendelssohn - Bartboldy: 
Hebridler uvel'türü. 

2 - G. Bizet - senfoni Doma
jör 

Saat 22.30: Müzik (Sohu.bertiıı 
Liedlerinden - Pi.) 

Saıııt 23.00: Son ajans haber • 
leri, ziıaat, esham, tahvillt, kam 
biyo - nukut borsası (fiyat.) 

Saat 23.20: Müzik (Cazband -
Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. 

Ekmek 
meselesi 
Dün Belediye İkıtısat İşleri Mü 

dörlüğünde miJ!ı.im ,bir toplantı 
yapılmış, şehrin ekmek ihtiyacı 
üzerinde konuşulmuştur. Eko -
nomi istişare heyeti aralarında 
toplanıruş, lbililrhare toplantıya 

İktısırt İşleri Müdürü ;ştirak et
miştir. Belediye bu hafta sonu· 
na kadar ekmek işini halletmiş, 
icraata geçmiş olacaktır. 

Fınncılar arasında meydana 
getirildiği haber verilen tröst 
mooelesi ehemmiyetle incelen • 
meldedir. Bu hususta fırıncılar 
cemiyeti reisi Rıza şunları söy -
!emektedir: 

- Fırınların bizim tarafımız
dan kapatıldığı yolunda ileri sü
rülen iddialar varid değildir. Bu 
gün kapalı duran fırınlar evvel· 
ce kapananlardır. Ekmek mese
lesi diye bir şey yoktur. Bizim 
bu işde hiç suçumuz yoktur.• 

Belediye fırıncılar arasındaki 
Tröste mani obnak için en salim 
tarafı fırınları açmakta bulımak
tad>r. 

Belediye navh komiııyonu ek
mek fiatlerini incelemektedir. 
Zahire borsasından buğday fiat
leri getirilmiş, tetkikat yapıl 

mıştır. 

Lehistanda bir tren 
kazası 

Varşova, 17 (A.A.) - Varşo
\•anın bir Belçika kumpanyası 

tarafından işletilmekte olan Va
roş şimendifer hatlarından birin 
de bir şimendifer kazası olmuş
tur. Powsin istasyonu şefinin ha
tası yüzünden muhalif taraftan 
gelen ki tren ayni yola sevkedil
miş ve bu .trenler çarpmıştır. 

Trenler, müsademe esnasında el
li kilometre sıiratle gidiyorlar -
dı. Bu trenlerden birinin üç di
ğerinin iki vagonu harap olmuş 
tur. Diğer vagonlanda ciddi su
rette hasara uğramıştır. Loko -
motiflerin benzol depolarında 

infilak vukua gelmiştir. 
Bir çok kişi ölmüş ve yara -

lanmıştır. 

• 
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Gezintide mülakat DiKKITLI OLALIM! 

Yat hafif seyrederken abedi şef 
sabık vekilin izahatini dinliyordu 

• 
ls t anbul istişare heyeti 

toplanıyor 
-34-

b ugün Ben, şahsan hayranı olduğum 
Atatürkü cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü şenliklerinde, An -
karada, resmi geçitten evvel biz
zat okuduğu nutku dinlerken 
çok yakından tanımak fırsatını 
bulmuştum. 

Ebedi Şef o gün yarattığı ese
rin üstünlüğünü bizzat görmek 
saadetile bahtiyar bir yüce san 
atkar gururile nutkunu verir -
ken alelade bir insan görünüşün 

den milyon defa farklı bir jest 
taşıyordu. Ve ... nutkwı son elim 
lesini teşkil eden kendi vecize
lerinin en vecizi. 

- cNe mutlu Türküm diye -
ne!• 

Kelimesini balkondan hay -

ranlarına haykırırken ki yüce 
lişini yaşadıkça unutamıyaca -
ğım. 

Bu sesleniş bir millete 
bir yanlış anlaşılışın en beliğ i
kelime ile anlatmaktan ziyade 
asırların kara yüzüne savrulan 
br yanlış anlaşılışın en beliğ i
fadesi, muasır dünya devletleri
ne Türk gücünü, Türk karakte -
rini, Türk inkılabının bütünlü -
ğünü ve üstünlüğünü bildiren 
bir seslenişti. 

Ebediyete intikali sade b~r 

milletin matemile değll bütün 
dünya milletlerinin matemile 
insanlık muhitinin yais mahtye

tini alan Ebedi Şefin her yeri 
bir tarih olacak nice büyüklük
leri mevcuttur. 

Çeial Bayar bir buçuk saat 

dairede, Atatürkün yanında kal 

dı. Sırasile idari, siyasi hadisele
ri arzetti. İmar işleri, den iz mü 
essesesi Denizbankın faaliyeti, 

bunlardan alınan neticeler hak
kında lüzumlu izahatı Ebedi 
Şefe birer birer anlattı. 

Saat 13,10 geçe Savarona Flor 
ya önüne varmıştı, 

Atatürk geminin yolunu kes 
mesini hissederek sordular: 

- Neredeyiz? 

- Floryadayız Paşam! 

Saat henüz 13 ü 10 geçiyor -

du: Ebedi Şef tekrar emir ver -
di: 

- Burada biraz duralım. 

Yat demir üzerinde beş saat
lik muvakkat biı' mola verdi. Bu 

Deş saatlik müddeti Başvekille 
görüşmeğe tahsis eden Atatürk 
hararet derecesinin yüksekliği -

ne rağmen Celal Bayarın ver -
diği izahatı dinliyor, bu rahat -

sız vaziyette dahi kendisine ar
zedilen meselelerle yakından a
lakadar oluyordu. 

Saat 18 e kadar bunları dinli
yen Atatürk Başvekil izahatını 

tamamlayınca sordu: 

- Saat kaç? 
Celal Bayar herkesten evvel 

cevap verdi: 

- 18 Paşam! 

Atatürk irade etti: 
- Adalara doğru yola devam 

edilecek.. Çok sıcak vaı·! 
Bu kısa ve bir cümlelik ce -

vapta istirahate muhtaç bir vü

cudun devlet işlerile meşgul o
larak yorulınasının bir tezahürü 
göze çarpıyordu. 

Atatürk rahatsızlığına rağ -
men hala kendi sıhhatinin endi
şesini duymuyor, en büyük en

dişe olarak idari ve siyasi mese

lelerin tafsilatını alaka ile takip 
ediyordu. 

1 çin yat seyrine devam etti. 
Akşam olınuş, sular kuar -

mıştı. Savarona hala yoluna de
vam ediyor, Büyükada önünde 
birkaç saatlik bir mola verdik
ten sonra yem bir emirle Boğa
za avdet için pen,anesini İstan- • 
bula çevirerek seyrini sürdürü -
yordu. 

Kızkulesi, Şemsipaşa, Boğazi

çi iskeleleri sıra ile bordalana -
rak seyir Boğaza kadar uzatıldı. 

Ebedi Şefin çok sevdiği Sa
varona yatile yaptığı bu son te
nezzüh hazin bir hava içinde ce
reyan ediyordu. 

Yat, karaya vurmuş bir balık 
gib; Marmaradan Boğaza, Bo -
ğazdan Marmaraya gayrişuuri 

bir seyir ve ölçüye sığmaz sür
atle dolaşıyor, koca gemide hiç 
kimse ağzını açmadığı halde ma 
tem havasile hali işbaa gelmiş 

gibi bir vaziyet taşıyan yatta 
yalnız Atatürk konuşu;·cırdu. 

İ.9tanbul istışare heyeti bugün 
eşinci içticaını aktediyor ve en 
müıhim ir meseleye karar ver -
mek üzere bulunuyor. Bu kaı·ar 
beden teııbiyesi İstarıbul bölgesi 
için alınması istenilen Güneş 

klübü binası işidir. Yalnız bu 
ıbinanın alınmasmda evvelki iç
timalarda azalandan ekserisi fi -
atın çok pahalı oluşunu öne sü
rerek muhalif rey kullanmış -
!ardı. İşte nihai karar bugün ve
rilecektir. 

uyandırm.ştır. Yüzmelerden son 
ra kürek yarışlarına geçilmiş ve 
bwıdan sonra şarpi yarışları ya
pılmıştır. Yarış yarışını Feyya -
zn teknesi kazanmıştır. 

Geç vakte kadar devam ooen 
eğlencelerden sonra davetliler 
büfede izaz edilerek ayrılmış -

!ardır. Demirııporun bu yeni şu 

besinde de muvaffak olacağına 

emin bulunarak kendilerini ha -
raretle tebrik ederiz. 

Yüzme ve su topu 
Viyana, 17 (A.A.) - Macaris

tan yüzme ekibiyle burada kar
şılaşan Alman ekibi, ilk gün 11 
puana karşı 17 puanla galip va
ziyettedir. 

Neticeler şu·nlardır: 

4X100 metre senbest yüzme: 
Almanya 9 dakika 18,2 saniye 

Macaristan 9 dak. 27,8 saniye 

Sporculardan 
soru yu ruz : 

Fener bahçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 
k u v v e t 1 e n si n ve 

yenilmesin ? 

Sporcu karllarlmlzln vara
ceklarl cevapları sıras11e 

darcedaceıDlz 

Ebedi Şefin konuşması da iki 
kelimeden 'ibaretti: 

- Sıcak var .. Lfova istiyo -
rum! 

Ve .. yat, bu devamlı seyrile 
büyük Atatürke biraz hava te
minine uğraşıyordu. 

Güneş klü.bünün binası için 
pazarlığa girişilen fiai maafaiz 
31 bin lira gibi ehemmiyetli bir 
mabliiğdır. Bundan aşka 18 lbin 
liı'a da bu yıla ücret hesaplana -
cak olursa bir İstanıbul bölgesi 
için 40-50 lbin lira hiç te lüzumu 
olmadan kuru bir binaya kapatı
lacak demektir. Halbuki İstan -
bulun göz kama·ştırıcı imar faa
liyeti karşısında şehrin birçok 
ihtiyaçları mevcut ken sırf bir 
kaç memurun rahat çalışması i
çin sportof bakımdan hiç bir kıy 
meti, ne bir jimnastik salonuna 
ve ne de bir spor yerine malik 
bulunmayan bu binaya verile -
cck bu !<adar çok para hem faz
la ve hem de yazılotır ve İstan -

Fenerbahçe anketimiz 
* (Arkası "ar) bul sporunun sayın delegeleri 

--, bu husustaki kararınıza biraz 
: ................ ,........ dikkatli olunuz! 

ı Harici Haberler i ** 
• --00·0----

F enerbahçe takımı 
nasıl ıslah edilmeli? 

......................... : 
* Suriye hükfunetinin dağıl

ması üzerine Lazkiye, Elcezire 
ve Cebelidruzda muhtariyet ka
zanmışlardır. 

* Çekoslovakyada eski aske
ri üniformaların giyilmesi ya -
sak edilmiştir. 

* Almanyadan Dantzige ge -
!erek orduya girenlerin sayısı 17 
bini aşmıştır. * Polonya, Almanya iktisadi 
münasebetlerinde esaslı bir dü
zelme göze çarpmaktadır. . * Fran5anın Se>vyet Rusyaya 
ıb.'.r askeri ıheyet göndereceği 
soylenmekıtedir. * Dantzig meslesinin halli i
çin Polonya ile Almanya ara -
sında gizli müzaklre1er cereyan 
ettiği soyleniyor. 

: ........................ : 
ı KÜÇÜK HABERLER ı 
ı ...... ~ ................ ı 

* Hamıdıye mektep gemimiz 
Çarşambaya Akdenize çıkacak 
ve İskeııderuna da gidecektir 

* Deniz tayyaresinin uğrıyabi 
leceği şehirlere deniz tayYare _ 
!erile nakliyat icrası kararlaş _ 
tırılmı.ştır. Yeni deniz tayyare _ 
!eri alınacaktır. * Moda deniz klübünün idare 
heyeti seçimi dün de yapılama -
mış. gelecek pazarakalmış tır. * Tramvay, tünel, elekıtrik i
darelerinde çalışan nafıa me -
murları tamamile ayrılımışlar -
dır. Yerlerine belediye ·başkala
rını tayin ede.:ektir. 
* Dolmabahçe gaıilianesinin 

Halice nakli mukarrerdir. Yalnız 
nakil ınasarifinin temin şekli 
düşünülınektedir. Bu iş içn bir 
mlyon lira razıındır. * Taksim bahçesile Dolma -
'bahçe arasındaki bostanlar be -
lediyece istimliik edilerek bah
çeye katılmıştır. Burada !ona -
park yapılacaktır. 
* Ha.midiye suyu da, yakın -

da, diğer membe suları gibi ma
kinelerle şişelere doldurularak 
satılacaktır. 

* Yeni matbuat müdürü Sa
lim bu hafta yeni vazifesine ·baş
lıyacaktır. * Piyasada kömür buhranı ol 
duğu için kömürün bu sene 
3.5 kuruşa kadar bu yüzden yük 
seldiği söyleniyor. 
* Saı·arona İstinye doklarına 

alınmıştır. Bugünlerde denize in 

D. sporun deniz 
lokası 

İstanbul Demirspor kfübü fut
bolde gösterdiği büyük mU\·af -
fakiyetlere inzimam eden yeni 
bir şubeye daha ka nışmuş olu -
yor. Demirsporluların lbu yeni 
şubesi denizcilik kısmıdır. Dlin 
Saınatyada bilyük bir kalabalık 
ve mümtaz bir davetli kü !lesi 

huzurile denizcilik şu:besini kü

şat etmişlerdr. Çalı.şkan baş -
kanları BaJ'. Nurinin nutku ile 
küşat resmi yapılmış ve bunu 
müteakip ta pr.ograma geçilerek 
şu neticeler alınmıştır: 

100 metre se11beıstte Firuzan 
birinci Fel'hat ikinci Cabahattin 
de üçüncü olmuştur. olmuştur. 

200 metre KuDbağalama birinci 

Ali, ikinci Ferhat olmuştur. 100 
metre sırt üstü ve 400 metre ser 
best yarış lar fevkalade he1ecan 

Mıııhterem İkdamın açtığı Fe
nenba.hçe anketine iştirak etmeği 
se,,gili Sarı - Lacfrert için ölçül
mez bir fırsat telakki ederek fik 
rimi bildiriyorum. 

Bugünlerde dolaşanşa yiaları 
nazarı itibara alarak ben gele -
cek mevsim için Fenenbahçe ta
kımını ~u şekilde tertip edilmiş 
görmek isterim. Lakin her ma -, 
çında daima bu on biri oynat -
mak ' eldeki diğer oyuncuları 

formlarından düşürmek, ihmal 
etmek pek fena neticeler doğu
racağından münavebe ile yer de 

ğiştirmek en makul bir idare ve 
her an için, takunın her mevki
iruie mükemmel oyuncular elde 
bulundurmak mümkün olur. E
sasen İstaılbul klüplerinde mev
cut olmayan B takınılan ve do -

ayısile, lik maçları yapılamadı -
ğrndan, on bir oyuncudan kalan 
diğerleri de maçsızlılotan muat~ 
tal bir vaziyette kalmaktan kur
tülm~ olıı.l:Jar. 

' Kadınlar arasında 
yüzücülük merakı 

Son zamanlarda bütün dünyada kadınlar arasında yüzme mc· 
rakı günden güne artmaktadrr. 

Cihad 
Gazi Lebib 

Ali Rıza Bülend Boncuk Ömer 
Fikret Naci Melih REilıii 

Necati Yaşar 
Bu takımda görühlüğü vlçhlle 

müdafi Gazi Ankara Deınirspor 
kfübünden istifa ederek Fener -
bahçeye intisap ettiğini duydum 
ve ·baylece yaptım. Ci'hadııı da 
Fenenbahçeye intisap edeceği ar 
tık bir gün meselesi okluğuna 
na·zaran diğer oyuncular esasen 
elinde bulunan kimseleııclir. Va
ha.hın kaııcleşi sağ açık Salın 

mektebi bitirmiş olup artık fut
bol oynıy~ilecek bir haldedir. 
Ağabeyisi Vahap ta yakında İs
tanbula nakledeceğine nazaran 
yukarıki takımda mevcut iki ih
tiyata Vahap, Saim formunu 
alması !azını gelen M. Reşat, 

Basri, Şaban, Hüsamettin, mü -
dafi Faruk, müdafi Muammer, 
her gün için takımda yer alabi
lecek gençlerdir. 

'Bence gelecek mevsim Fener
ıbahçenin maçlarda oynıyacağı 

rolü tamamen muhacim !hattı 

oynıyacaktır. Fener idarecileri 
ve bilhassa, futıbol kınmını idare ; 
edenlerin en fazla alakadar ola -
cakları ·bu haltta kat'iyyen değiş

memesi lazını gelen mevkiler 
sak açık Fikret, orta muhacim 
Melli, sol açık Fikrettir. Bunla
rın sürükliyeceği muhacim hattı 
gelecek mevsim içn Fenerbahçe 
hesııbına çok şeyler vadeder. Ci 
had, Lebib, Gaziden teşekkül e
den sol müdafi haıtı iddia edili
yor ki, İ.stanbulun en kuvvetli 
son müdafiidir. Bunlara gol yap

mak ciddet çok müşküldür. 
Mua'Vin hattında cenahar çok 

iyidir. Ortada Esadın cidden şa
hane idaresi eşsizdir. Llkin vü
cut noksanını burada ken -

disini göste~mektedir. Şayet 

Bülend :bu mevkide muvaf -
fak olursa memlekette Anka -
ralı Hasandan !başka mevcut ol
mıyım orta haf mevkii de mem
lel<oet hesaıbına doldurulmuş o -
!ur. Netice: İyi idare ediliyorsa, 
eldeki mevcu~la Feneıibahçe ge
lecek milli küme maçlarında şm 
diye kadar düşmediği bu seneki 
mevkünden çabucak kurtulur. 
Asıl Iayık olduğu en başa geçmiş 
olur. Ufa kfuir say, ve hüsnü ni -
yet bu mertebeye yiil<Selmesine 
kaflıilr. Lileli 

Atatürkün emı ile demirini a
lıp yola koyulan Savarona Ada -

lar istikametinde süratle yol al
mağa başladı.. Sırasile Kınalı, 

Burgaz, Heybeli bordalanarak 
Büyükada önüne varıldı. Bura
da yeni bir iş'ar yapılmadığı i- · dirilecektir. 

Bilhassa Amerika. ile Avrupanın şimal memleketleri kadınları 
arasında bu nıerak daha ziyade kendini göstermektedir. Bu sene 
Avrupa ve Amedkada kadınlar arasmda uzun mesafelerde yüzme 
mukavemet müsabakaları tertip edilınektedir. Resmimiz bir kadın 
yüzücliyü göstermektedir, A. F. 

SAYFA S 

·-~11-Jt! 
BARBAROS 

Yazan : Rahmi Yağıı. 

Venediklilerin Preveze önünde 
toplandıkları öğrenildi 

- 31 -

- Gidip mem1eke'tini%in bii
yüklerine: •Tiirklad bizi h araya 
gönderirken hiçbirimizin göril
nü aymadılar!> deyiniz! (1) 

Barbaroo böyle yapmakla iki 
maksat istihdaf etmişti. Birisi 
Türklerin insaniyet, merhamet 
ve ulüvvücenabını esirlere bu 
tarzda muamele ederek en me
dem bir tekamiilmel'halesindegös 
termek, diğeri de böyellikle An
drea Doryayı kışkırÇmak bir an 
evvel kaı-şılaışmak üzere hare
kete geçimıeloti. 

Şireyi zapteden Barbaros fü
tuhatını Endire, Mikonoz, ve 
İstandil adalarını da işgal sure
tile ilerletiyordu. Şireden son
ra zaptedilen bu adalar aynikolay 
!ıkla t~lim olmuşlar, derhal 
Osmanlı topraklarına ilhak edil 
mişlerdi. 

Barb>\ros, Andrea geciktikçe 
Iütuha.tını ilerleterek yine hu -

Diyerek zavall ı elçinin sol 
gözünü çıkanıuş, öylece mem -
lekele iade etmişti. Niyazi E
fendi başı sargıı ile İs tanbula ge- ı 
lip doğru huzura çıkmış. Bar -
baros ta padişahın yannda iken 
bunları bire bin katarak anlat
mıştı. Barbaros Andreayı tanı

dığı için: 
- İmkanı yok, Venedikliler 

böyle bir şey yapamaz! 
Deyince, Hoca Niyazi başta· 

dan sargıyı çıkarmış, kör gözü
nü gösterer.ek haykırmıştı: 

- İşte size şahidi adil! .. 
Baraboros bu hadisenin tel

mihini yapıyordu ... 
sus! maksatlarından birini teş

kil eden Giridi zaptebmeğe doğ 
ru yürüyordu. Bu yürüyüşte, 

Giritli muhafaza emelinde olan 
Venediklilerin zorile Andrea -
nın Girit sularına geleceğini, 

burada, Akdenizin bu en müsait. 
yerinde muharebeye tutu acağı
nı da umuyordu. 

Donanmanın Girit sularına 

ilk defa hareket ettiği tarih bu 
idi. 1538 yılı .. Türk korsanları 
Akdenizi haraca kestikleri de -
virlerde olsun, Osmanlı donan -
masının İnebahti muharebesin
den sonra Akdenizdeki cevelan 
Jarında olsun Türk bayrağı he-

( 1) Barbaros bu tarihi cüm
lesile bir hadise yüzünden Ve
nediklilere tariz yapmaktan 
kendini alamamıştı, hadise şuy
du: 

Barbaros Cezayiri zapt ve 
Şarlkenin muazzam bir ku\'\'et 

ve 500 parçalık bir donanma i
le burayı is tirdadından sonra 
İstanbula döndüğü zaman ha -
zırlıklara başlamış (1535), yeni 
sefere çıkıncaya kadar donan -
maıun lıeçhizi ile /uğraşm ıştı~. 

İşte bu sıralarda Divanıhüına -
yun k atibi olup Venediğe sefa
retle gönderilen Hoca Niyazi E

fendiyi V etıedik Doju Loksdano 
•Bziın Türklerden korkmadığı

mızı efendine isbat için senin 
bu :öziinü oydttracağnn ı! 

nüz Girit sularında dalıgalanma
ıruştı. 

Dinanma burada hareket e
derken Barabaros etrafı iyice 
tetkikten geçiriyor, Perpe ve 
Kaşot adalarının yalçın sahil -
ler üzerine kurulmu~ varoşları.
nı gördükçe: 

- Ne yüksek, ne sağlam, ne 
erişilmez ve illşilmez kaleler 

ıbunlar! 

Diyerek hayret etmekten ken 
dini alamıyordu. 

Girid ile bu adaya ekli küçük 
adacıklar tamamen Venedlk ida
resinde idiler. Bunlar, toplarca 
Venediğin mühim varidat 
merdlıalarıru teşkil ediyor. Ak -
denize mahsus mahsulerin en 
!güzeli bu kolonilerde yetiştirili
!Yordu. Bu sebeple Venedik hü -
ıkfuneti bu adaları kolaylıkla 

Türklere bıralmnazlar, ıbıraka • 
·mazlardı ve bu düşünce daha 
yıllarca evvel - Süleyınanm Ra
dosu zaptı esnalarında - devamlı 
mesai ile yalçın tepeler üzerin • 
de göle baş dayamış kalelerle 
şehirleri muhafaza altına alınış 

1ardı. Banbaros Giritli en az bir 
:ka.ç yıl mu!hasara etmedikçe ele 
•geçiremezdi. Ba!ibaros donan -
1ınasile Giridi .bir defa dolaŞtı. 

Hanya, Kandiye, Resmo kalele
ırini teker teker gözden geçirdi. 
Zaptları imkansız görünen ka -
leleri, Andrea Dorya ile boy öl
çüşm~en sonraya bırakarak sa 
'hillerden ele geçirdiği esirleri 
korsa diye gemilere dağıtarak 
motrus kuvvetini arttırdı. Yola 
devamı etti. 

Girit sularından geçerek tek
rar Kerpe ve Kaşot adalarını • 
bordaladı. Kaşotun kalesinde 
dalgalanan Venedik bayrağı 

Türk amiral ıbaştardesinden atı
lan bir topla denize uçuruldu. 
Kerpe limanında iki gün istira
hat 'edildi. 

Gemiler çok yol yapmışlar, 

yağlanmağa ihtiyaç hasıl omuş
tu (1). 

Barbaros, bu istirahat mola -
sile donnamaya çeki düzen ver -
dikten sonra daha muhkem bir 
Umana gitmek, ıorada donanma 
vahidlerini yağlamak kararını 

vermişti. 

Kerpeden denize açılan. Bar -
ba ros bu işi görmek için Is tan -
köye geldi. Daha limana demir
lemeden çıkagelen bir gemi, Sa
lih reisin bir mektı.ıbunu getrdi. 

cAğrlboz adasında sizi bekli
yorum. Düşman donanması hak
kında çok mülhlın malümat al -
dım. Gizli diyeceklerimi öğret
mek için doğru heni buLmağa, 

Ağriboza geliniz. (Arkası var) 

[1] Eski gemiler birkaç ayda 
bir yoldan düşerler, bunların sü
ratini arttınııak için bir limana 
girilerek ç yağı le karne tama -
men yağlanırdı. Yağ, suyun il -
2erinde kolaylıkla kaydığından 

girilerek böylelikle sür'at iki üt 
mil fadalaşırd1. R. Y. 
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Bir lapanyol Casusunun merakll maceraları 

• • 
1 BU KALBE KELEPÇE VURMALI '\ 
• • Çeviren: isken der F. Sertelli 

- SS-

O, kocasını öldürmüş! 
Polis, karyolanın altınde bir ceset 

gördü ve onu tanıdı. 

Polis hafiyl' i birdenbire Hintli bir çete ile lıarşılaşınıştı .• 

Dıye haykırdı ... 
Otelci; 

- Şimdiye kadar, pansiyoner 
1erimden hiçbiri bu saate oteli 
lerlı:ebnem.i4ir, dedi. Belki tua -
Jete çıkmıştır. 

Calt burnunu llkad: 
- Odanın içinde müthiş bir 

'leş kokı:ısu var. 
Dolpaları. gar~roplan anııdı

Jar. 
Otelci kor kak bir sesle tek -

rarladı: 

- Bıraz beklıyelım.. her hal -
de (W. C.) ye gitmi olsa gerek. 

Cak, otelciyi kolundan itti. 
- Haydi, sen git bak orayıı .. 
aVe otelci gıd rken, kulağına 

eğildi: 

- Yakn mı buraya? 
- Evet. Şuracıkta.. merdi -

ven başında 
Cak oda kapısnı ardına kadar 

açmıştı. Otelcı tualete koştu .. 
bütün kabineleri arıyordu ve 
çarçabuk döndıi: 

- Hiç kimseler yok. Mistr! 
- Nereye gıdebilir? 
- Bunu ancak siz ahmin ede-

bilirsıniz! Ber..ım aklım durdu, 
Mıster! 

Polis hafiyesinin ümitleri Vt' 

plıinları altüst olmuştu. Eğer 

!Gara kaçmışsa, izin; bulmak ta 
gı.iç oacaktı. Çüikü, kendisi 
(Tarassut aleti) nın başından çe 
kilmisti. Aleti kimse takip et -
miyordu. )arayı bulmak "'içle • 
şecelrli. 1 

- Onu bın müşkülatla bula· 
bildim. Eğer otelden gitmişse, 

sizı mes'ul tutacağım. 

Diyerek, hı.ittin oteli baştan 

başa aradı. Tavan arasını, su 
mahzenlerini( kilarları, has1lı 

otelın gizli kapaklı yernireli 
otelın gizli kapaklı yerlermi bi -
rer birer gözden geçirdi. 

- Eyvah! Şeytan kadlru yine 
ka~ırdık. 

Diyerek baş-.nı ikı elinin ara· 
sına aldı.. d sünmeğe başladı. 

Otelde yaptığı taharriyat hiçbir 
net.ce vermem şti. 
• IŞTE BİR CESET... KLARA, 

* KOCASINI ÖLDÜRMÜŞ.• 
Polis hafiyesi tekrar Klara -

nın yattığı odaya girdt Otelci 
korkudan ne yapacağını bilmi -
yordu. Bu belalı müşt.eriyi de o 
gece nereden almıştı otele ... 

- Keşke yer yok deseydim de 
basımdan savsaydım. 

Diye söyleniyordu. 
Cak odadaki kokunun .: • 

bini anlamadan dönemezdi. Ye· 
re eğildi.. karyolanın altına şöy
le bir göz attı: 

- İşte bir ceset... Adam öldür
müşler buarda. 

Diyerek, pencereye koştu .. so· 
kakla duran memurlarından bi'
rini yukarıya çağırdı. 

Tekrar yere eğildi.. karyoa
yı ebirlığile ve yavaşça kenara 
çektiler. 

Siyah suratlı bir adam yerde 
cansız yatıyordu. 

Cak, ölünün gözlerine dikkat
le baktı: 

- İşte .. bu adamı tanıdım ben. 

Diye bağırdı. 

Ve otelciye: 
- Sen uyuyorsun burada~ de

di. Otelinde cinayetler oluyor da 
haberin yok. Yahut her şeyi bi· 

liyorırun da bizden gizliyorsun! 
Bu sırada aşağıdan gelen me

mur da yerdeki ölüyü tanıya • 
rak: 

- Prenses Klaranın Zenci ko
cası.. 

Diye mırıldanmışh. 

Şimdi işler büsbütün çatll"§ • 
mıştı. 

Polis hafiyesi, yerde yatan ö • 
lüyü iyice muayeneden geçirdi. 

- En aşağı dört gı.in olmuş ö
leli. dedi. 

Ve otelciye döndü: 

- Klara bu gece buraya gel -
diği zaman eşyası var mıydı? 

- Hayır, Mi•t<'r! Elindeki kü-

çük çantasından ba · hir şey 
yoktu. Meksikadar diğini. eş 

ya~nı trenle Nev • Yorka gön -
derdıgini söylemişL. 

- Huviyetini almadın mı? 

- Sabahleyin alacaktım, :Mis-
ter! Adını bile bilmiyorum. 

(Arkası ı:ar) 

İKDAM lB ,....._ 1939 

ıBenzin motörü mü, 
Dizel moförü mü ? 

.5. 

Dizel otobüs işletme kararına varanlar her 
müessesenin ilk yapacağı işlerden biri 
usta şof Ör yetiştirmektir. 

Dizel rnotörünün otomobille
re teşmili yeni ve memleketi • 
mizde kullanılmağa başlanılma
sı pek yenidir. Diz€! motörleri
nin -Otomobil motörü olarak kul 
lanılmaS1 iktısadi bakımdan bü 
yük bir ileri adım değerinde ol
makla beraber her yenilik gibi 
bunun da mük€?Dil!€! bir hale 
gelebilmesi için bazı tecriibele
ri atlatması bu tecrübeler neti
cesinde daha ziyade tekamül et
mesi icabeder kanaatindeyiz, ni
tekim bundan birkaç sene evvel
ki Dizel otobüsleri ile bugünkü 
JJizel otomotoör leri arasında bü 
yük tekamül eser Jeri müşahede 
edilmektedir. 

= 
kar ki bu anzaları tam olarak 
bertaraf etmek için yalnız ve a 
dece şoför olmak değil usta o
för olmak İcap ed€r. 

Böyle bir şoförün bir el 1·ır
pınca hazır olacağına ihtimal veı 
mek büyük bir düşüncesizli o
lur. 

Binaenaleyh Dizel otobv iş· 

etme kararına varan her rn ües
sesenin ilk yapacağı işhrden 

birinin usta şoför ye~tirilrnesi
ne ehemmiyet vermesi icap eder 
Yoksa fabrikadan yeni olarak ge 
len makineler eskimeğe başla -
yınca getirecekleri ki'ıı· zı,rarma 

bile tekabül edemez. 
Makine mühnndısl 

Dizel ve benzin motörunün 
mukayesesini yaparken bunlar· j ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!l 

C.B. 

dan Dizel otomotörünü tekamül 

1 
1 

halinde ve diğerini de tekem - B Q R S A 
mü! etmiş bir halde buluruz. 

Dizel otomotörünü kaba bir 
tetkike tabi tutacak olursan bu A N KARA 
motörlere benzin motöründe 18 • 7.939 
mevcut bütün aksamı görnı<'k

le beraber fazla olarak bir ma

zot 151fıcısı, bir mazot tulmnba
sı ve motörün silindir adedine 
tekabül eden miktaı·da mazot 
püskürtücü memeleri görürüz. 

Bu saydığımız aksam motörün ı 
en mühim ve işletme ile birine> 
dereced<! alakadar parçaları ol
duğuna göre bir arıza vukuun • 

da benzin motörünün gösterece
ği ıi:nzalardan fazla olarak bir 
de bu parçalarda .irıza aramak 

icap edecektir. Şu halde Dizel 
otomotöründe arıza tevlit ede -
cek aksam benzin motörüne na
zaran fazlalık gösteriyor demek 
tir. 

Bundan başka motörlerin iş
letme prensiplerinin ayrı olma
sı Dizel motörünü teşkil eden 

aksamın daha kuvvefü malze • 
meden yapılmasını binaenaleyh 
benzin motörüne nazaran daha 

a zolmasını intaç eder ki bu da 
oto ön kısmının \'e makaslarının 

.,,'Ok mukavim olmasına ihtiyaç 
gösterir. Bilhassa bizim yollara 
göre sık, sık arıza göstermesi' 

ihtimali olan kısımlardan biri 
de buraları olacaktır. Ve roha
yet tavakkuf zamanlarında mo • 

törün işler bir halde bırakılma
sına mecburiyet hasıl olduğu 

takdirde, mazotun iştial noktası 

nın benzine nazaran daha yük • 
sek olması dolayısile, motörfı 

yüksek devrede tutmak icap e
der. Yine ayni sebep dolayısile 

ve ilk hareketlerde otonun tam 

yola girm<'Si benzin otomobille
rinde olduğu gibi seri olmayıp 

tedrici bir surette vukua gelir. 
Bu böyle olunca Dizel otomo

tcrlerini kullanacak, gösterece • 
ğl iinzalar1 derhal tesbit ile icap 
eden müdahaleyi doğru ve seri 
olarak yapabilecek usta şoför -

ler acaba bizde kafi miktarda 
mevcut mudur? 

Harcialem olan benzin rnotö

rünün işleme prensipini nerede 
ıi.se çocuklanm.ız bile bilir. Kırıl
ma \"e çatlama gibi ehemmiyet

li arızalar olmadıktan sonra u
fak tefek arızaları nerede ise di 
reksiyona geçen her şoför berta

raf edebilir. Halbuki Dizel mo -
töründe vaziyet hiç de öyle de· 
ğildir. Benzin ınotörlerinde bir 

bojinin kirlenmesi veya karbora 
tördeki sık arızalar gibi Di2el 

motör lerinde bunlara ilaveten 
püsküı1ücü memesinin tıkanma

sı veya mazot pompasındaki a
yar bozukluğu gibi arızalar çı -

1 STERLİN 5.93 
100 DOLAR 126°6475 
100 FRANK 3.355 
100 LİRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr 28.555 
100 FLORİN 67.335 
100 RAYŞMARK 50.825 
100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA l.5G 
100 ÇEK. KRON 4.34 
lOOPEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PE.'li!GO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Fr 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

Esham •• TalıYHI! 

Sivas • Erzunını ill 19.91 
Sivas • Enıınım V ·9.91 

ll:BZE FIATLEl'tl 

İstHbui Belediyesi Merkez halinde 
toptısn satılan yaş nıeyva ve 

sebze fiatıeri 
iyi 

Cinsi em.saı~ lıuru~ 
Bam ye klfo 15 
Salm.ka:bağı • 2 
Çalı fasulyesi • 8 
Ayşekadın • 9 
Yeşil fasulye • 7 
Domates kır • 7 

• sırık • 15 
Araka • 10 
Semizotu • 2.50 
Sivri biber • 14 
Dolmalık biber > 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar • 4 
Soğan > 4 
Sarımsak • 5 

Patlıcan baş a~t 6 
> crla > 4 

Hiyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 
Nane • -.75 
Taze soğan buyülı denet 2.50 
Frenk ilzümü kilo 
Osmanpaşa elması > 9 
.".kçe armudu • 24 
armudu • 18 
Mustafa bey 
Yabaııi armut • 11 
Mürdüm eı :gi • 
Türbe erigi • 22 
Kayısı • 50 
Zt'rdali • 20 
Kır az > 9 
Fındık • 12 
Vişne , 13 
Şeftali • 37 
Muz yerli • 70 
Ağaç çileği • 40 
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~ Ç C 1 EFE J:_ ----------' İstarbul Avcılar ve Atıclartlf DÜNKC B~CAMIZIN 
yaz nezlesi Senelik Birliğinden' 

İlk teminat kira muhammeni İstanbul Avcılar kurumıyle S IJ_ L ~ H_. P R A S A 
Ya.ıın insanlar fazla terler- 2,25 30,00 Büyükdere Mt,ıtız sokak 219 No. lu ve 225 metre birleşme hususunda idare heyet. ElM İ N. B. E S 1 R 

C k Kayıp Jer. Bazı ihtiyatsız kimseler, ter- murabbaı ars<a. !erinin bugüne kadar \'&ki e - 1.-'A. F • S O N • A N, A ' a ıcı li iken hararetlerini gidermek i- 11,25 150,00 Haseki cadde1sınde 61 No. lu Bayram Paşa mek- maslan neticesinde vanlan son T N. k r y A M. E B 
çin soğuk me~rubat içerler. Ya- tehi. mutabakat şeklini tetkik ve mü _M .- B 1 o· ıf A .- E s. A_ 

Çeteyi mutlaka bulup imha et
mek lazımdı. Fakat çete kayıptı. 

Yaza~: Zeynel Besim Sun 

35 

- Biz islemdik nom 
Efe hala elindeki Bağa tabaka 

ile oynuyordu. Hacı Mustafanın 
bu suaU ilzerine cevap vermek 
liizumun hissetti: 

- Ne yapacaksan yap .. 
Bu, mühim bir selihiyetti. 
Hacı Mustafa bu defa da Os • 

man efendinin parasına geçti. O 
sıraa kızanarın hepsi de efenin 
yanma gelmişlerdi. Hacı 1\-tusta 
fanın sualine Tahtacı Abbas ce
vap verdi: 

- Bu Osman efendi memur • 
muş efe. Ayda üç lira maaş alan 
memurda para bulunur mu? 
diyorlar, bagışlansın diye ... 
Hacı Mustaafa bu mazarelere 

kulay bile asmıor, muttasıl: 
- Parası yoksa ne aşıyor be? 

kurtuluvesin 
Diordu. Fakat, bu hal Çakıcı e 

fenin efeliğine dokunmuştu. Efe 
kızanlarına döndü: 

- Bakın çocuklar, dedi. Bu 
Osman efendi memurmuş. Biz 
yanlışlık mişiz. Bu paradan vaz 
geçelim mi? 
Kızanların hepsi de; 
- Mademki bu adam memur 

muş, parasız adamdan ne iste

nir? 
Dediler. İçlerinden biri ilave 

etti: 
- Efeliğin şanı budur ete. Bu 

adamı effedelim .. 

Bu işe yalnız Hacı Mustafa 
muarızdı Fakat ekseriyet hasıl 

olmuştu. Osman efndi affedile -
cekti. 

Zabıta Romanı: No 58 
Hakikat halde uyuklamağa 

başlaomı~tım. Uyandığım zaman 
Poirot'nun eliyle omuzuma do
kunduğunu duydum. 

Bana şöyle diyordu: 
_ Aziz:m Hastings, benim 

dahi arkadaşım .. 
Bu fevkalade takdirkiırane 

hitap kar ısında biraz mahçup 
oldum. 

Poirot, ısrar ediyordu: 

- Siz bana şans getiriyor -
sunuz. Sizin benim yanımda bu
lunmanız bana ilham veriyor. 

Kendisine sordum: 

- Bu sefer size nasu bir il
ham verdim? .. 

- Kendı kendime düşünür -

ken aklıma bir şey geldi. Bu mü 
Iahaza, sizin bana hitaben ileri 

sürmüş olduğunuz parlak müta-

Nihayet karar verildi ve ken
dilerine eblig edildi: 
cak şimdi sa!ıverilmiyecekti. 

Yöük Sarı Hüseyin ağadan 4000 
lira istiyorlardı. Bu paradon bir 
lira bile affedilemezdi. Mehmet 
efndi için 200 lir kafi idi. 
Çakıcı efe Tahtacı Abbas ile 

Mehmet çavuşa hitap etti: 
- Şimdi ikiniz de gidersiniz. 

Paranın grisini alıp geirirsiniz. 
Bu paralar tamamlanmadıkça e

sirlerden hiç birisi gidemez ve 
hepsinin de sonları fena olur. 

Mehmet çavuş tekrar Aydı
na geldi. Yörük Sarı Hüseyin a -
ğanın oğlunu gördü. Meseleyi an 
lattı. 

Sarı Hüseyin ağanın oğlu ve 

akrabaları telaş ve heyecan fçin
de Aydında yeniden faaliyete 

geçmişlerdi. Hepsi de ayrı, ayrı 
muhtelif tüccarlara baş vura -

rak paranın mütebakisini de te

min ettiler ve üç gün sonra Meh 
met çavuş vasıtasile tekrar efe

ye yolladılar. Mehmet çavuş ev

vela Tahtacı Abbası buldu, on

dan günün parolasını öğrendi ve 

Horoz köyün yolunu tuttu. 

Çakıcı efe hala köyde idi. Köy 

lüden mükemmel ikram görü -

yordu. Dünya umurunda d~ğildi. 

Keyif çatıp oturuyordu. 
Akşam namazı vakti olmuştu. 

Nöbetçiler uzaktan uzağa biri -
birlerine haber vererek karşı -

söylemiştim, siz hAdiseleri çok 
iyi görüyorsunuz. Bu sefer, gör

düğünüz şeyi, benim ikinci plan 
da bırakmış olduğum pek bedi
hi bir keyfiyet idi. 

- Rica ederim. Bu parlak mü 
taleayı bana hatırlatınız. 

- Şimdi herşeyi pek açık o
larak görüyorum. bütün sualle
rimin cevabını buluyorum. 

- Lutfen beni tenvir ediniz. 

- Hayır, şimdi bir şey söy-
liyemem. Evvela bazı malumata 

ihtiyacım var. Bu malumatı ba· 

na bizim chususi lejyon> mu.ı 
verecektir. 

Ondan sonra bazı suallere ce

vap alır almaz gidip A. B. C. yi 
göreceğim. Nihayet kar§l karşı
ya .ııeleceğiz. Yani A. B. C. ile 

but terli terli kendilerini hava Senelik kira muhammenleri ile teminat miktarları yukarıda ya- zakere etmek ve bu bapta karar 
cereyanına maruz bırakırlar. İş· zılı emliık ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul- vermek üzere 22 temmuz 1939 4' !v1 ~ N A • A R İ Z • 
te bu ihtiyat,ız harekette bulu- muŞtur. Lhale 21/7/939 cuma günürü saat 14 de Daimi Encümende ya- cumantesi günü saat 14 te aza- _T .• Ş U • A R IA M. K 
nan kimseler. yaz nezlesi edni - ıpılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde mızın Gülhane parkı kapısında 11' K • K A ş r K • M A 
len hastalığa tutulurlar. Yaz görülebilir. Taliplerin hizalannda yazılı teminat makbıız veya mek- Alay köşkünde yapılacak top _ ıç_ 1 _(,J° S • ş· f K. M- R R 
nezlesi, kış nezlesinden farklı tupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma- lantıya gelmelerini ehemmiyetle 1 • L l K • K • S A L T 
dır. Kış ,nezlesi, süratle tedavi ')arı. ( 4939) rica ederiz. M Al K E T • M E- T 1 İ N 
edilebildiği, çabuk geçtiği halde 

yaz nezlesinin tedavisi ve bin
netice şifa bulması uzun sürer., 
Yaz sonlarında bu hastalığa tu

tulan kimse, kışa girerken bro
şite de yakalanabilir. 

Yaz nezlesine yakalanmama • 

nın çaresi, yukarıda söylediğim 
terli iken soğuk meşrubat iç -
mekten, ~-ücudü hava cereya -
nına maruz bırakmaktan kajın -
ıııaktır, Bir de yaz, deniz ban • 
yosu mevsimidiT, terli iken de
nize girmek te ayni hastalığı 

tevlid edebilir. Şu halde denize 
girınedcn evvel vücudün terini 
iyice kurutmak, masaj yapmak 
icap eder. 

dan bir adam geldiğini bildirdi
ler. Çakıcı efe: 

- Parolayı sorun. Bilmezse 
gebertin. 

Emrini verdi. Mehmet çavuş 
iyiCE yaklaşmıştı. Ansızın bir ses 
işitti: 

- Kimdir o? 

- Martin fişeği .. 

O günün parolası bu idi. Bu -
nun üzerine kendisine müsaa

de edildi. Mehmet çavuş efenin 
yanına girdi. Elindeki paraları 

bıraktı. Hacı Mustafa hiç üşen
meğe lüzum görmeden altınları ı: 
teker, teker saydı. 

Evvelce getirdikleri Mihdor
la hesapladılar ve tamam oldu
ğunu anladılar. Yalnız Mehmet 

efendinin 200 lirası ile Osman e
fendinin para salgını affedilmiş
ti. Gece yarısından sonra çete e
sirleri de beraberine alaraü yola 

çıktı. Altınlar heybelere yerleş -
tirilmişti. Sabaha kadar yürü -
düler. 

Yollar gayet sarptı, her taraf 
yalçın kaya idi. Bu vaziyete a
lışamanuş olan esirler pek çok 

zahmet çekiyorlardı. Fakat ya
pılacak bir şey yoktu. Eşkiyaya 
uymak ve onların her arzusuna 
boyun eğmek mecburiyeti var

dı. 

Nihayet akşam üzeri bir yer

de konakladılar. Burası Tire ka
zasına on dakika mesafedeki 

Kestanelık mevkii idi. Çakıcı e

fe esirlere seslendi: 
- Eh artık hakkınızı heliıl e

din. 
- Helal olsun efe. 
- Şimdi serbestsiniz. Şu gö -

rünen yer Tiredir. Haydi uğur
lar olsun. 

(Arkası var) 

İstanbul Beşinci icra memur
luğundan: 

Tepebaşı Hayım apartman 63 
No. da oturan ve halen yeri bu
lunamıyan Ali Tunç Dal'a: 

Alacaklı Yasef Şirin tarafın

dan m..vkii i>craya konulan 
12/5/938 tarihli bir parça emre 
yaztlı senetle borcunuz olan 93 
lira ve masraflarının ödenmesi 
hakkında namınıza çıkarılan 

13/9/938 tarih ve 4642 sayılı ö
deme emri <birliğinizin bulun -
mamasından tebliğsiz geri veril
miş olması yüzünden bir ay 
müddetle ilanen tebligat yapıl -
masına icra tetkik mercince ka
rar verildiğnden ilanından 

muteber olmak üzere bor
cun uzun ıınasraflarile bir ay 
içinde ödenmesi ve bir itirazınız 
varsa yine bu müddet içinde ıc
ra dairesine bildil'meniz ve mal 
beyanında bulunmanız ve aksi 
halde cebri icra yoluna gidile -
ceği ve beyan için tazyik edile -
ceğiniz ödeme emri yerine geç
mek üzere ilanen tebliğ olu -
nur. (19274) 

Üsküdar Hukuk hakimliğin -
den: 

Hant Işıklar tarafından Göz
tepede Hamam sokağında 38 
No. lu hanede sakine Huriye a -
le)'hine açılan boşanma dava -
sından dolayı müddeaaleyh Hu
riyeye ikametgMıı meçhul ol -
chığundan ilanen yapılan tebli
gat üzerine yevmi muayyende 
mahkemeye gelmediğinden hak 
kmda gıyap karan itıtihaz ve 
tahkikat 4/ 10/939 çarşamba sa
a.t ona ta:i!r ve bu ba •a yazılan 
gıyap kuarı dı rnahknme d;;·an 
haneı;Ine ası!mış ol<foııuooan 

mi.iddeaa:e;,-:h:ı Huriyenin yevmi 
mezkurda y i:ıe g<>lmediği tak -
dirde gıya '· . ~:Ja tahkik;:ta d~ -
vam ve ican ~den karar it:tıhaz 
olunacağı iliın olunur. (19"..67) 

İstanbul 4 iıncıi icra menn.r -
luğundan 

K~'ya borcuncian dolayı 

mahcuz olup paraya çevrinıle»i
ne karar yerilen :1farı've a~t ev 
e~y ası satılacaktır. Bu ir.ı:· a~ık 

arttırması 25/7 '' ~~9 r-,......_ li) '"n 
pazartesi günii "''at 1.1.30 dan i
tibaren Şişli Kaı;ıthane e.ı.hlı:si 

153 No. lu apartımanın :; ınci 

katuı.da yapıacakur. Takdir e -
dilen kıy-metin r. 75 ~ini 'bulma
dığı takxlirde 2 inci arttırması 

28/7 /939 cumartesi günü ayni 
yerde ve ayni saatıte yapılacak-

Hercule Poirot.. iki rakip. 
- O zaman?. 1 

OTUZ İKİNCİ BAP 
BİR TlLKİ YAK.ALANDI 

- O zaman konuşacağız. Has 
tings, şunu biliniz ki herhangi 
bir şeyi gizlemek istiyen kimse 

için muhavereden daha tehlikeli 

hiçbir şey yoktur. Bir ihbar 
Fransız feylesofu, bir gün bana 
muhaverenın düşünmeğe mani 
olmak için insanlar tarafından 

icat edılmiş bir şey olduğunu 
söylemiştir. Muhavere, ayni za

manda insanın gizlemeğe çalış
tığı şeyi ke fetmenin şaşırmaz 
bir aletidir. 

Hastings, insan kendisinden 
bahsetmek zevkine mukavemet 

edemez, şahsiyetinden dem vur 
mak keyfine dayanamaz. Mu -

havere ise, bunları temin etmek 
için en iyi vasıtadır. Hatta ye -
gane vasıta ... 

- Cust'tan ne bekliyorsun • 
uz? 

Hercule Poirot, gülümsedi: 
- Bir yalan ... Bana hakikati 

bütün uryanlığile gösterecek o
lan bir yalan ... 

1 
' 

Müteakip günler «arfında Po 
irot, pek meşgul göründü. Es -
rarengiz surette birkaç defa or
tadany kaboldu, pek az konuştu, 
sık sık çehresini astı, somurt
tu ve bilmiyerek göstermiş oldu 
ğumu söylediği feraset hakkın
daki tabii merakımı bir türlü 
tatmin etmedi. 

Muammalı dolaşmalardan 

beni refakatine almadığı için 
kendisine kızıyordum. 

Mamaf'h hafta nihayetine 
doğru Beksile ve civarına git -
mek tasavvurunda olduğunu söy 
ledi ve kendisine refakat etme
mi rica etti. Derhal muvafakat 
etmiş olduğumu söylemeğe bit
tabi lüzum yok. 

Bilahare anladım ki bu da • 
vet, yalnıa şahsıma münhasır 

değildi: Bu sefere chususi lej -
yon. un bütün azası davetli di
ler. 

Poirot'nun bu hattı hareketi, 
lejyon azasını da hayrete düşür
mekten hAii kalmadı. Mamafih 

Adalar sulh hukuk maılıkemesi 
satış memurluğundan: 

933/81 
İspiro kızı Katina, Hazine, 

Fotini, Aspasya, Anastasya, Hı
risanti ve Paraşkova varisleri 
Katina Ye Ana.stasyanın şayian 
ve müştereken mutasa:rrıf bu -
lundukları Büyükada Cami ma
hallesinde Çarkıfelek sokağında 
kain 22-1-22-2 No. lı gayrı men
kulün izalei şüyu suretile satıl -
masına karar verilmiş olduğun
dan açık 'arttırmaya konulmuş-
~~ . 
Mezkılr 22-1-22-2 No. !ı hane 32 

metro murabbaı zemin üzerine 
yapılı zemin katında bir oda, bir 
mutfak. Birinci kalıta bir sofa. ü
zerinde bir oda ve bir hala üs -
tünde ufak bir tavan odası var
dır. Hane harap vaziyettedir. 
Kıymlti muhamminesi 493 lira
dır. 

Müzayedeye iştirak edenler 
% 2,5 nisbetinde pey akçesi Ye
recekleridr. Vergi, tenviriye ve 
tanzifiye bedeli ihaleden tenzil 
olunur. İ!hale pulu ve 20 senelik 
taviz bedeli müşteriye aittir. 
Birinci arttırma 21/8/939 tarhi
ne müsadif pazantesi günü saat 
14 ten 16 ya kadar mahkeme ko 
riıdorunda icra olunacaktır. 

Birinci arttımııada kıymeti mu 
hammenenin % 75 ini bulduğu 
takdirde müşteriye ihale edilir. 
Kıymeti mı.rhanııninenin % 75 

ni •bulmatsa en çok arttıraııın ta 
ahhüdü baki kalmak üzere 15 
gün daha uzatılıp ikinci arttır -
ma 7 eylıll 939 tarihine müsadll 
perşembe günü ayni saatte icra 
ve en çok arltırana ihalei kat'iy
ye:.i yapılacaktır. 

tlıale tarihinden 7 gün zarfın
da para verilmeııse müzayede 
feshedilir. İki müzayede i>rasın
daki fark müstenkif miiŞterıden 
tazmin ettirilir. Mezkiır gayri 
menkul üzerinde ipotek saılıibi 

alacaklılarla diğer alakadarların 

Ye hususile masraf ve faize dair 
iddialarının 20 gün zarfında bil
dirmeleri lazımdır. Aksi takdir
de satış bede linin paylaşmasın
da n hariç kalırlar. Daha azla 
malümat almak istiyenlerin ilan 
tarihinden itibaren herkesin gö 
reblmesi için açık bulundurula
cak. Arttırma şartnamesile 933/81 
No. lu dosyaya müracaatla ve
saiki görebilecekleri ilan olu -
nur. (19279). 

tır. Taliplerin dairemizin 39/780 
No. lu dosyası ile mahallinde 
hazır bulunacak memurumııza 

müracaatleri ilan olunur. (19275) 

ayni günün akşamında Poirot' -
nun takip etmekte olduğu mak
sat hakkında bir fikir edindim. 

İlk olarak Mösyö ve Madam 
Bernard'ı ziyaret etti. İhtiyar 
kadın, kendisine Mösyö Cust ile 
olan telakisi hakkında sarih ve 
etraflı malılmat verdi Kadın -
cağız, bu telaki.nin saatini tas -
rib ve Cust'un söylemiş olduğu 
sözleri tekrar etti. Bundan son
ra Poirot. Cust'un inmiş oldu • 
ğu otele gitti ve bu şahsın ha· 

reketi hakkında malumat aldı. 

Bene toplamış olduğu malılmat 
arasında yeni bir şey yoktu, bu
nunla beraber hareketinden ga
yet memnun görünüyordu. 

Bundan sonra pliıja, Betty 

Bernard'ın cesedinin bulunmuş 
olduğu yere gitti. Birkaç dakika 
bir takım daireler çizmek sure

tile dolaştı ve plajdaki çakılları 
yakından tetkik etti .. Böyle bir 
tabiyenin faydası. ne olabilece

ğini bir türlü anlıyamıyordum, 
çünkü deniz bu yeri günde iki 
defa istila edip ört.er ve soma 

Ti YATR OLAR 
Türk Revü 

Opereti 

Bu akşam 
Taksımdc 

Altıntepe Aile 
bahçesinde 
8İR 

GÖNÜL İŞİ 
Muhlis abahattinin eseri .. 

CEMAL 
SAHİR 

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

* 19 Temmuz Çargıımba günü 
akşamı 

Üsküdar İnşirah bahçesinde 
En sevilen operet 

MEÇHUL SERSERİ 
3 perde 

Baş kadın rollerinde: Bayan 
Refik Ley la 

Kızılayın bir tebliği 
Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye 

Kızılay cemiyetinden: 
Kızılay cemiyetinin inhisa -

rında bulunan kinin satışlarının 
inhisarlar idaresine devredildiği 
ve devir ve teslim muamelesine 
başlanIDJŞ olduğu yolunda bazı 
İstanbul gazetelernde verilen ha 
vadisler doğru değildir. 

2767 nwııaralı kanunla sıtma 

ve frengi ilitçlarının memleke -
tiınize hariçten ithal \'C dahilde 
imal ve sırtışı cemiyetimizin n
hi.sarı altındadır. 

Ancak Slhhat ve İçl:imai Mu -
avenet Vekaleti tarafından toz 
halinde cemiyetimi2<1en satın a
lınarak komprime yaptırılmak
ta ve Ziraat Bankası vas•tasile 
sattırı.hnakta olan devlet kinin
lerinin son defaki çıkan 3631 nu
maralı kanunla Ziraat Bankası 

yerine İnhisarlar Umum Müdür 
lüğü tarafından sııttırılacağı tav 
zili olunur. 

Muğlada bir sergi 
Muğla, 17 (A.A.) - Ort.a okul 

talebesinin yaptıkları işlerden 

mürekkep orta okul salonunda 
zengin bir sergi açilm~ır. Ser
gide ıbilhassa kızlarımızın eliş -
leri, haritalan, inkılaba ait re -
simler, eşyalar dikkati çekmek
tedir. Seqıi pek çok zevat tara
fıııdan ziyaret edilmektedir. 

çekilir. Mamafih tecrübe ile bi
liyordum ki Poirot'nun en ufak 
hareketleri - ne kadar muam -
malı olursa olsun - daima teeın
mülden mülhemdir. 

Müteakiben plajdan bir ara
banın durdurulabileceği mahalle 
kadar gitti. Ondan sonra Beksil
den hareket etmeden evvel Dast 
bourne otobüslerinin durdukla· 
rı yere gitti. 

Nihayet bizi (Kızıl köprü) 
kahvesine soktu, orada şişman 
bir kızın, Milly Higley'in elin
den birer çay içtik. 

Poirot, parlak bir üslup ile 
kızı topuklarının şeklinden do • 
layı tebrik etti. 

- İngiliz kızlarının bacakla
rı ekseriyetle çok incedir. Hal
buki sizin bacaklarınız, fevkala
de mükemmel, enfes ... Ne hat! 
Ne topuklar! .. 

Milly Higley, bu iltifatlarına 
nihayet vermesini rica etmekle 

beraber memnuniyetle gülmek
ten kendi.sini mendemdi. 

Biraz sonra Poirot: 

= 
BUGt!NJJ;U BULHACAIOZ 

' 
ı 2 ı ' a ı 1 a • 10 ıı 

- SOLDAN SAGA -

1 - Canlılık - Yagmurun mü

vellidi. 

2 - Dızgin (Arapça) - Mek • 

tup. 
3 - Raz - Çizgi - Bir ekalliyet. 
4 - Beygir - Kaybedilen şey• 

Bir nota. 

4 - Yakm akrabadan biri - Biı 

şeyin başladığı yer. 

6 - Parlatmak için kullanılan 

madde - Başkası. 

7 - Bir sual edatı - İlan. 

8 - Köpek - Anne Şart edatL 

9 - Yanardağlardan çıkan e • 

rimiş madenler - İsim • 

Bir uzvumuz. 

10 - V ast! etmek • Nezaketsi,z, 

11 - Aldanan - Giyim eşyasın

dan. 

- YUKARIDAN AŞACIYA _. 

1 - Ekini toplayıp kaldırm.alıı 

- Silinmiş. 

il - Abide • Endite. 

3 - Dost - Manevi yol - Blto 
şark viliyeti. 

4 - Lİlhza - Yazı yazma VUI• 

tası - Bir nota. 

5 - Ar • Anmaktan em!ı\ 
ll - Adet - Ölüm cezası. 

7 - Bir hece - İsmihas. 

8 - Dekı1ı: - Kaymyan mayiln 
inkılap ettiği gaz - Bir hıt 

ruf. 

9 - Cemi edatı - Cevheri ha • 

yat - Etinden ve yumurta.. 

sından istifade ettiği.mm 

bir hayvan. 

10 - Bütün, tekmil - Bir teshin 

vasıtası. 

11 - Emniyet altına almak ' 

ra Poirot, Cust'un etmiş oldu -
- Beksildeki işim bitti. Biraz 

sonra Lastboıınıe'e gideceğim, 

orada ufak bir tahkilı:at yapaca
ğım. Yanıma kimseyi almağa lü
zuın yok.. Şimdiki ha 1de otele 
dönelim, orada birer koktel içe
Tun .. Bu çay, çok berbat bir şey .. 
dedi. 

Koktellerimizi yudum yudum 
içerken Franklin Clarke, Poirot
ya dönerek şöyle dedi: 

- Sıze ufak bır mütalea ar

zetmeme müsaade eder misiniz? 
Siz Cust'un Beksi! cinayeti günü 
orada olmadığı iddiasını cerhet
mek isti orsunuz, değil mi? Fa
kat zannıma kalırsa şimdıye ka
dar yeni hiçbir şey keşfedeme
diniz .. 

- Doğru söylüyorsunuz .. 

- Şu halde .. 

- Sabretmek lazım .• Bek.le · 
mesini bilen insan, her hususta 
muvaffak olur .. 

- Herhalde oldukça memnun 
görünüyorsunuz. 

(DA wınpy) 
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BU GÔN
1 

KUM&AOAS\NA 
PAll~ATAN 

iKDAM 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARlct 

KOÇUK EL 
YARIN ·1 

CE t( O EFTEll(NE 4 
IMZAATAH 

&OYOK EL , ı 
OLACAKTIJl 1 

Senelik 
6 aylık 
a aylık 
ı a 

ızoo Kr· 2300 Kr. 
800 Kr. 1650 Kr. 
800 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

iLAN 
TEK St>TuN 
SANTİMİ 

Blrhıd Sahifa 
ikinci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 mcı sahifeler 
7 • 8 lnd Sahifeler 

400 kunıt 
250 kurut 
200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
30 kurut 

Gazetemi:dde neşrt'Urll.e

cek b!Jcümle ticari ilanlar yal· 
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İllincılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması hasebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları mücliriyeti, bütün 

1939 senesi 

TOR,K(Y 
iŞ 

Zenith Radyoları 
stoku üzerinde tenzilat icra
sına karar vermiştir. Stokun 
tükenmesinden evvel isüfa " 
de ediniz .. 

e,ANKASI re..... ... ,,. ,., 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Bas 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 
Basıldığı Yer: Son Telgraf Basımevl 

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

lira teminat saati sureti icrası 
Lira Kr. 

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

1 - Yukarda müfredatı ya21lı dört kalem band münakasaları 
ayrı, ayrı yapılmak üzere satın alınacaktır. 

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

3 - Kapalı zarfa iştirak edecek talipler, muvakkat teminat 
maldıuzunu veya banka mektubunu vı; kanuni vesaikle teklif mek
ltrbunu muhtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bir 
&aat evveline kadar komisyona veı·eceklerdir. 

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 
veya banlta mektubile kanuni vesaiki hamilen mezkur gün ve saat
te komisyona müracatları. 

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

lstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz pdralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine 'bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve istimal eldildiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukabilinde malsandı.klarınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

Maarif Vekilliğinden: 
r Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli ma-

aşlı derleme memurluğu münhalclir. 
Bu işe al~ak memurun yüksek mektep mezunu olması ve 

askerlik vazifesini yapmış bulunması şarttır. Edebiyat fakültesi 
mezunu olanlar ve ecnebi dil bi !enler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar müs
b>t evrak ve fotoğrafları il!şik birer istida ile Vekilliğimiz neşri
yat müdürlüğüne müracaatları lazımdır. İstekliler arasında ya
pılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara ayrıca bildirile • 
,cektir. •2982• ·5140• 

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

ınünMn 25/7/939 gününe k.;dar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
le eksiltmeye konulm.ıştur -

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

3 - Talipler tekUnamelerini o gün saat (13) den evvel komis
yon riyasetine vermiş bulurıacaklardır. 

4 - Ekmek 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 teklif
nameleı le birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - (4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin kilosu şim
dilik narh ile (9.5) dokuz boçuk kuruştur. 

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

ıı:a evi mrektörlüğüne müra~aatlan ilan olunur. (4950) 

İlk muhammen 
Teminat bedeli 

~ ... - ......... .. -

. 97.50 1300.00 Darülaceze için alınacak 500 metre aba kumaş 
45.00 600.00 Mezarlıklar müdürlüğü emrindeki vesaiti nak

liye hayvan atı için alınacak 10950 kilo arpa 
34.65 462.00 Karaağaç m üessesatı buz fabrikası için alına

cak 700 kil o amonyak, 700 kilo makine yağı, 
250 k:Jo gre s yağı 

220.65 2942.00 Köprü tamiratında kullanılmak üzere alına • 
ca.k kum, ç akıl ve taş 

Tahmin bedelleri ile ilk temin at 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 kalemin.de görülebJir. Taliplerin hizalarında 
yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 

saatte Daimi Encümende bulunmaları. (5281) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye · Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ak -
ı samı açık eksiltme ile tamir ettirilece'ktir. 

2 - Keşif bedeli c659> liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. . 
4 - İstekliler bu şartnameleri ,4. kuruş mukabilinde merke • 

zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7 /939 salı günü saat 14 te Gala tada Karamus· 
tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme kııımisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2<WO sayılı kanuııda gösterilen ve

sikalarla en aşağı 1000 liralık ıbu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
ka göstermeleri şarttır. c296h 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amolğame çinko kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel .ıo.ooo. lira, muvakkat teminat •750• 

lira olup e~siltme, 31/8/93~ tarihine müsadif perşembe günü saat 
•16• da An1<arada P. 'l. T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek -

tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zaıilarmı o gün saat 15 e 
kadar mezkUr komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada p; T. T. Levazım; İstanbulda Kına
cıyan hanında P. T. T Ayıı;yat şube müdürlüklerinden parasız ve-

rilecPktir. .2s22. •4963• 

I - 19/VI/939 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale olunacağı 
ilan edilmiş olan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 
etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur, 

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

IH - Pazarlık 14/VII/939 cuma günü saat 14 de Kabataşta Le

vazım ve Mü:hayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnamesi cl72• kuruş mukabilinde Levazım şubesi vez

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

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta-
yin olunan gün ve saatte mezkur koıı . ~na gelmeleri. , 4957 • 

18 - Temmuz 1939 

ACELE SATILIK KOŞK ---... .. 1!11111 ........... ~-=-
M in iıın ini yavrunuzun sııh-

Modada Şifa sokak Dr. Mahmut Ata 'Villası karı!iısında 

18 numaralı ve 10 odalı nezareti fevkala.deyi !haiz ıbir köşk 

Vakıf paralar dairesi tarafıın.dan icraen satılıktır. Talip olan
ların on beş günekadar "Üsküdar icrasının 435/936 dosya nu-

1 mara.sile müracaatJeri. 

·4l TINKUM PLAJ vı GAZI OSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefi s ve soğuk içkiler 
Kö prü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

---•DAVETİYE • 

hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi o
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en stlı!hi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
f32Ja ~id vardır. Her yer . 
den ucurı: fi&Jt ve müsait şart
larla yalnız, 
BAKER MAÖAZALARJNDA 

ıbu1abilirsiniz. 

1 

Yaz m•vsimi münase~etile salonlarımızda teşhir ettiğimiz SO N 1 
MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi gormelt için Galatada 

KSELS'Y 
Büyük elbise ticare thanesini 2:İyaret etmeniz menfaatiniz ıcat>ıdır. 

K ADINLARA son moda Mantolar, Pardesiiler ve ipekli 
Muşambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA ber 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 1 
zamanda harap olmıya mah
kCtmdur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengini 'bo
ya~. 

nevi Kostüm v~ Pardesüler 
Hususi dairemizde her ci nsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. T AKSiTLE 

muamelemiz her yerden elverişli di r. 

Galatada E K S E L S Y O R buyuk elbise 
Ticarethanesi Direktörlüğü 

TOY 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız . 
Yazın aıcak lıavalarda yorgun baıınızın •erin ve 
yumuşak kuştüyü yastık ile rahatını temin eder • 

Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık fiatlarında 
mühim tenziUit yapıldı. ( 1 ) liraya alacağınız 
bir kuştüyü yastık bu ucuzluğu ispata kifidir. 

ADRES: , lstanbul Çakmakcılıırda ·Sand~lyacılar sokak 
Kuştüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

Yjyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü - • 

Ekzaminin hususi ilacı 

SUDORONO 
PERTEV 

Elbiselerinizi, iç çam~ır larını
zı tere karşı korur. T~ri kes· 
mez, sadece mecrasını değiş· 

tirir. Her eczane ve itriyat 
mağazalarında bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHıLıYE MÜTAHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri : Paza, 
hariç her gün 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2 5 lıkaraya 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

TÜRK TiCARET BIHKASI A. S. 
T ES IS TARiHi 1919 . 

MERKEZİ • • ANKARA 

MUAMELELER] 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Tel toa adresi: 

unı'uni Miidürluk ı TÜRKBANK • Şubeler : TICAR~T 
l ' - • ; • ~ ' • 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
Çok müsait firtlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmakti.dır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

..l~c-.ı> P1' 611' nrrıtu '""u·r=------------"""'"""""""--"'"'~-------------------------------------------------------------------------'--


