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ingilizler, muhtemel bir harbe karşı Avrupa 
ve Asyada ihtiyat tedbirleri alıyorlar 

.. 

Muhtemel bir harekııte kargı hazırlanan lngiıiz donanması.fidan bir zırhlı 

• 
lngiliz - Leh askeri 
müzakereleri başladı 

Paris, 18 (A.A.) - General i
l'ODBi.de'in Var§"ovaya muvasa -
lAtından 'baıhseden Boussard, 
Petit Jounnal gazetesinde diyor 
ki: 

iıı.gilizler uyumuyorlar, A'll'u
pada bütün ihtiyat tedbirlerini 
alıyorlar. Bir sürpriz darbesi 
yapılamaz. 

Doutellan Londradan Figaro 
gazet~sine telefonla bildiriyor: 

Emin ve maılırem kaynaklar • 
dan gelen raporlardan Alman • 
yanın Dantztg'i işgal için artık 
acele etmediğini ıbl!dirmeei hay
retle karşılanmamaktadır. 

Ek.selsior diyor ki: 
Almanyanın, bfazat kendisinin 

iki yüzlülük, hile cebir ve şid • 
det ve siyasi ta,hakküm politi -

kası ile yarat~ığı düıımanların • 
dan başka düşmanı yoktur. Al • 
manyanın o politikası ki A'll'u -
pada yegane harp tehlikesini 
teşkil eylemektedir. Fransanın, 

İngilterenin ve ·bunlar la beraber 

lııtik!Allerine hürmet eden bü • 
tün devletlerin yeni tecavürzlere 
karşı koymağa kalka~kları, Pa-

Var§ovada görü§meıere Dagtıyan 
General İronside 

ris ve Londranın sulbü oııganize 
edoceği ve suLh emrine azami 
kuvvetler koyacağı zaman mu • 
kadder surette bir gün her hal-

(Arkaaı 3 imcü sayfada) 

. r 
~ 

Yeni harpterde en büyük rolü oynıyacak tayyaı·elere kar§ı 

hazırlanan son siseın dafi tolarından biri 

Satie yolsuzluğu 
Müddeiumumilik yolsuzluk 
hakkındaki iddianamesini 

hazirlamıga başladı 
Satie binası tahkikatı bitiril- , 

miş, daksan sayfayı aşan dosya 
müddeiumumiliğe teslim edil -
miştir. 

Dün ayrıca yolsuzluk işile. a-
19.kadar bir çuval evı-ak daha sor 
gu hakimliği tarafından müdde
iumumiliğe verilmiştir. Müddei
umumilik yolsuzluk hakkındaki 
iddianamesini hazırlamağa baş
lamıştır. 

Diğer taraftan dördüncü sor-

gu hakimliği Milli Reassürans i
kinci müdürü Malik Kevkep hak 
kında tahliye kararı vermiş, dün 
akşam üzeri kendisini serbest bı 
ralonıştır. Malik Kevkep tahli
ye isteğinde bulunmamıştı. 

Sabık Denizbank umum mü
dürü Yusuf Ziya Önişin ise tah
liye talebi reddedilmişti. Avu~ 

katı Sadi Riza, dün red kararına 
itiraz etmiş, fakat bu itiraz da 
varid görülmemistir. 

Baş Vekil 
Karamürselde 

Yalova, 18 (AA.) - Baş.ve -
kil doktor Refik Saydam bugün 
Karamürsele giderek memurin 
ve halk ile temasta 'bulunmuş • 
lar, ve dileklerini dinlemişler -
dir • ------H ata.lJ Valisi 

Antakgada 
Antakya, 18 (Hususi Muhalbi

rimizden) - Cüm'lıuriyet hü • 
kUınetimizin ilk Hatay valisi Pa 
yas ve İskenderunda heyetler ve 
'binlerce Hatay vatandaşı tarafın 
dan büyük tezahürat ve mera • 
simle karşılanmış, İskenderun -
daki merasimde eski Hatay me 
buslarile Fransız ricali de bu -
lunmuıştur. İskenderunda kısa 

ıbir müddet istiraılıat ettikten 
sonra Antakyaya ha~eke1, eden 
vali Şükrü Sökmensüer, yolda, 
Balylan kasaıbasmdaki kırk bi
rinci fırka şeıhitleri abidesine 
bir çelenk koymuş ve bir hıtabe 
irad etmiştir. 

Vali, geç vakit buraya gelmiş 
ve <ıeşkoıi tezahüratla karşılan -
mıştır. 

Yarın akşam, Antakya bele , 
diyesi vali şerefine bir ziyafet 
verocektir. 

İnhisarlor Vekili
nin tetkikleri 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
şehrimizdeki tetkiklerine devam 
etmekterur. Dün öğleden evvel 
Üsküdar ve Maltepe inhisarlar 
depolarını gezmiş, öğleden son
ra da Kuruçeşme, diğer depo
ları dolaşmıştır. 

Yarın Tütün Limited şirketi
ni ve gümrük işleri etrafında tet 
kiklerde bulunacaktır. 

Dantzig meselesinin halli 
için bir f otmül bulunuyor 

Hilier Danzig' e devlet reisi seçilecek, 
ihtilaf askeri mahiyetten Cıkanhyor 

Londra, 18 (A.A.) - Nevs Ch· 
ronicle gazetesinin diplomatik 
muharriri şöyle yazıyor: 

cİyi bir Alman menbaından 
bana Bitlerin Dantzig devlet rei 
si intihap edilmesi ihtimaline tel 
mihlerde bulundular. 

Ayni muharrir ilave ediyor: 
Führer, esasen Dantzigin fah

ri vatandaşıdır. Ve Pol.onyarun 
veya herhangi diğer bir h ükü -
metin böyle bir intihap aleyhin
de bir şey yapmalarına imkan 
yoktur. 

O zaman mücadele, askeri bir 
üs üzerinde olmaktan ziyade ka
nuni bir sahada devam edecek
tir. 

Diğer taraftan ayni gazetenin 
Varşova muhabirinin istihbara
tına göre Foerster ile Hitler a
rasında telaki dolaYJsile yakın • 
da Dantzigde yeni bir hareket 
yapılacaktır. ~ilvaki serbest şeh 
rin senatosu: 

1-Dantzig nazileri!e halkının 
şehrin Almanyaya ilhakını arzu 
etmekte olduklarına dair bir be
yanname neşri, 

2 - Hitlerden Dantzigin eşi -
mal eyaleti> namile şarki Prus
yaya ilhakını emretmesini ta -
lep eden bir kara:rname isdarı. 

3 - Dantzigdeki Polonyalı -
]ardan bütün medeni hakların 

geri alınması ve 1920 den sonra 

mezklır şehre gelmiş olan Polon 
(Arkası 3 fıncü sayfada) 

----
' 

Sullı cephesinin teşekkülü üzerine nihayet Dantzig meselesini sulh 
yoliyle halle mecbur olan Hitler 

iy · Moskova müzakereleri 
Mekteplerde yabancı dil 

~::J:::~::~::~~:~t:~ bir c, ıkmaza rrıı girivor? 
tilirdi. Fakat idadilerde okuyan- 'J 

' Iardan biı iki dilden birine bile 
öğrenen yoktur. Ancak meraklı 
olanlar için bu dil tedrisatı bir 
temel teşkil ederdi. 

Maarif Vekili maarif şfirasın· 
da yabancı dil tedrisatının ehem 
miyetinden bahsetti. Bizim dili
mizin hiçbir san'at ve ilim şu -
besinde derinleşmeğe imkan ver 
ıniyecek kadar dar, kütiiphane
mizin mahdud olduğunu gör • 
dük. Abdülhamit maarifi bile bu 
ehemmiyeti takdir etmişti. Her 
mektepte yabancı dil vardı; fa
kat dediğimiz gibi Galatasaray. 
dan başka hiçbir mektepten ya· 
hancı bir dile ~ahip olarak me
zın olan görülmemiştir. 

Maarif Vekili yüksek mües • 
seselerdeki gençliğe garp dille • 
rinden birini o dilde tetkik ve 
tetebbüe imkan verecek derece
de öğretmekten bahsediyor. E • 
ğer Hasan Ali Yücel, bunu hı • 
min edecek esasların temelini 
atarsa maarifimize büyük bir 
hizmet etmiş olacaktır. 

Yeni müzakerelerden sonra da iki tarafın 
vaziyetlerinde mehsiis bir inkişaf görülemedi 

Paris, 18 (A.A.) - Fransız ve ·ı 
İngiliz büyük elçilerinin dün öğ 
leden soma Moskovada Molotov 
ile yaptJkları görüşmeden. son
ra Havas ajansıııın Pariste elde 
ettiği intibalara göre, her iki ta
rafın vaziyetinde ıbu görüşme 
neticesinde mehsiis bir inkişaf 

kı;yoolunmamıştır. 

Seeds, Naggiar, Molotov'a ha
len muallakta bulunan mesele -
ler hakkında hükumetlerinin 
noktai nazarını bildirmişle:ııdir. 

Bu meıseleler, malum olduğu ü
zere garanti edilen devletlerin 

esamisi, bilvasıta tecavüzün ta -
rifi, dipl.omatik müzakerelerle 
birlikte askeri .görüşmelere baş
lanması hakkındaki Sovyet tale
bidir. 
Öğrenildiğine ı:oce, Londra ve 

Paris hükıimetleri bu meseleler 
üzerindeki noktai nazarlarını de 
ğiştirrnemişlerdir. Molotov da 
görüşm~ nil.ayet;nde vaziyeti 
hükfunetine bildiroceğini söyle
miştir. 

Pek ;yakında Molotov, Seeds, 

Naggiar ve Strang arasında ye
ni bir görüşme daha yapılacak
tır. 

Maarnafih Pariade Moskova 
görüşmelerinin inkişafı bahsin -
de en ulak tabminde bile bulun-
maktan imtina edilmektedir. 

Fransız askeri heyeti 
Ankara, 18 (A.A.) - ~n<>-

ral Hutziger ve maiyeti, bugün 
öğleden sonra mihmandarları i
le birlikte Çubuk barajını gez -
miş ve baraj suyunda motörle 
bir cevelan yapmıştır. General 
Hutziger, barajı bilhassa güzel 
bulmuş ve Tür.k işçisinin bu çok 
muvaffak eseri karşısında tak
dirlerini bildirmiştir. 

Ankara, 18 (A.A.) - Orge • 

neral Asım Gündüz bu, akşam 

saat 20 de misafir Orgeneral Hut 

ziger ve maiyeti şerefine Anka
rapalasta otuz dört kişilik ü -

yük bir ziyafet vermiş ve bu zi

ya.f.ette Genel kurmay ve Milli 

Müdafaa Vekaleti ireri gelenle-
ri hazır bulur..muştur. 
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İslam tari leri İsanın kırpaçlan
dığını ve çarmıha gerildiğini 

abul etmiyorlar 
- 60-

İşte bu sırada Romalı valinın 
l!'ailı.kl'ırnu istedıgı ha'lıeri gel -
d •. M•ıhaf:zlar İsayı bu kıyafet
le saray av .nundan kudurmuş 
halkın karşısına çıkart' !ar 

Pil tı, İsayı bu vHşi sürüye 
teslim elmenin bütün ağırlığını 
hissetmış gibiydi. İsayı çarmıha 
Romalı askerler gerecekti. Fa _ 
kat Pilat bu cinayetten kendini 
m~'ul tu~ak istemiyordu. 

- Su getirin.. dedi. 
Su getirdiler. Vali elni bu su

<ıa yıkadıktan sonra; 
- Bu salih adamın kanından 

ben beriyim .. 

Kabinler ve halk, Pilatın bu 
korkaklığı ile alay ettiler. 

- Onun kanı bizim ve çocuk
larımızın üzerine olsun .. 

Diye bağırdılar. Pilat artık 

hiddetlenmişti. 

- Çarmıhlansın! .. 
Emrini verdi .. 

* İslam tarihleri İsanın kmbaç-
landığını ve çarmıha gerildiğini 

kabul etmiyorlar. İslam dini Mu 
sa gibi İsayı da Hak Peyga~er 
olarak kabul elliği için bir pey _ 
gamberin alelade br insan gibi 

hakaret görmesine ve insanlar 
elinde Tanrının müdahalesi ol
madan öldüriilmüş olm=a ra
zı olmamktadır. hayı idama gö

türenler İsayı değil, o anda Tan
rının kudreti ile İsa şekline so
kulmuş olan Yodayı.. ·isaya iha
net edeni götürmüşler, onu İsa 

d ye ç:ırmıha germlşlcrdir ve 
Tanrı !sayı tıpkı İdris pe .,~m
ber gibı göğe çekmiştir. Bu ii
ğe çekme hadisesinı hristiyan 
dini tarihleri de kabul ediyoı -
Jar. Fakat bunlar !sanın dirisinin 
değil, ölüsünün göğe çıktığını 

söylüyorlar. 
HrisU:an .tari.lılerinin kayıj -

lanna gore !sanın nasıl idam e
dildığini yazalım. Sonra da is -
lfım tarihlerinin bu p :ı gamber 
hakkındaki yazdıklaını kaydede
ceğz. Belki de hristiyanlar !sa
nın ölüm şeklindeki fecaati tas
vir suretile onun ismi ve cismi 
etrafında sönmiyecek bir kin ve 
d.. manlık yaratmak istemişler
dir. 

İsayı teslim alan muhafızlar • 
onun sırtına üzerine çiviliyccek-
ler, maçı veriyorlar. Haç çok a
ğırdır. Kurumamış tahtadan ya
pılmışt.ır. İsa .. bu a~r yük al _ 
tında iki büklüm ve düşe kalka 
yürüyor.. Haç erz ağacından .. 
yol uzun .. hava sıcak .. sürü hay
kırarak, ulıyarak arkadan ge
liyor .. İsa nihayet ağır haçın al
tında yürümeğe tahammül ede
miyor ve düşüyor. Bu sırada 

halk arasından bir fedai çıkıyor. 
Bu fed3i, İsanın genç şakirdle -
rinden biridir. Belki Jak .. belki 
dl Marktır. 

isa şimdi muhafızların ara -
sında :fÜrüyor .. nihayet idam ce 
zasının tatbik edileceği tepeye 
yaklaşıyorlar .. 

(Arkası var) 

İdam hökmü nasıl 
infaz edildi? 

Evelki gec~ Sultanahmette infaz j 
edılen. bir ıdaın hükmiyle azılı 

bir katil ortadan kaldınlmış, iğ
renç bir cinayeti kılı kıpırdama
dan işliyen genç katil sehpanın 
yanına giderken işlediği suçun 

' ağırlığile omuzlan eziliyormuş 

çasına bir ıztırapla kollarından 

tutanların üııerine yıkılmış, bit
kin bir halde iskemleye çıkarıl
mı, ır. 

Ölüm cezasının tafsilatından 
ev\•el bu cezayı istilzam ettiren 
cinayeti anlatarak işe başlamak 

icap ediyor. 

!arın muhafazasında çıkarılmış 

hapishanenin kırmızı otomobili' 
ne bindirilerek Sultanahmet 
meydanında, hazırlanan sehpa -
nın yanına getirilmiştir. 

Küçük Ali otomobil~n jan -
damıaların yardmı.ı ile inmiş, 

muhafaza altına alınan ve bin -
lerce kişilik bir meraklı kalaba
lığının etrafını sardığı darağa

cına doğru yürütülmüş, bunun 
beş metre yanında durdurulara 
müddeiumumi muavini tarafın 
dan idam cezasına dair olan ka 

k 

-
rar sureti okundu. 
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Plajlarda yeni ı~~aıcıııaı:::ııı::!z:lm.:-.. 
Ha ı değil ~ I? 

tertibat alınacak Bu-da-bizim 
Plajlarda behemehal 
imdadı sıhhi teşkilatı 

bul undu.rulacak 
BL:cd ye plaJ!an sıkı bir şc· 

kilıie daıl'"i kontrol altında bu
lundurmı:.ğa karar verrr•ştır. Mü 
fott ler tarafından yapılan tef
tışlt'rde plajlardan bir çoğunda 
~ dadı sıhhi teşkilatının buluıı 

madığı anlaşılmıştır. 

Geçt'n pazar Küçüksudaki bo 
ğulma \'ak'asına bu yüzden ma
n v 1 unsmarnıştır. 

Bdediye sıhhi işleri müfettiş
leri plajlardan aldıkları su nü
munelerini tahlilhaneye sevket
mişlerdir. Sarıyer ve Büyükde
redeki deniz hamamlarının pek 
yakınlarında bulunan liığunlann 
suyu kirlettiği tesbit edilmiştir. 
Plajlardan alınan suların tahlil
leri henüz tamamlanmamıştır. 

00 

Pazar günü niçin fazla 
para alınıyor 

Küçüksu plajına banyo ve va
pur üreti olarak pazar günlerin
den başka günlerde otuz üç ku
ruş alındığı halde pazar günleri 
yirmi iki kuruş vapur, yirmi beş 
kuruş plaj üreti alınmaktadır. 

Belediyeye yapılan şikayet üze
rine keyfiyetin tahkikine Üskü
dar kaymakamı memur edlıniş -
tir. Üsküdar kaymakamı bugün 
Küçüksu plajına gideek, plaj ve 
vapur üreti tetkik edeektir. 

Et meselasi 
Belediye iktısat işleri müdür

lüğü tarafından hazırlanan et 
hakkındaki rapor bir iki güne ka 
dar tamamlanacak, riysete ve
rilecek:ir. Raporda et satış, tevzi 
işleri anlattlmak•,a, ısla.hın şe 

kileri gösterilmektedir. 

lskenderon rmanı 
tesellüm edildi 

bir derdimiz 
·Terzi k di sökliğünii dik

meı;e vakit bulamaz• derler. 
Gazeteciler de, vatandaşların 
dcrdılc uğraşmaktan kendi 
dertlerini unuturlar. Bugün, 
biraz kendi derdimizden 
bahsedeceğiz: 

Gazetemiz idarehane>inin 
bulunduğu N uruosmaniye cad 
desinde bir müddet evvel ka
nalizasyon, elektrik, terkos 
vesaire mecra ve kabloları -
nın tanıir veya ıslaltı için yer 
yer kanallar açıldı ve kapa -
tıldL Tabiidir ki, neticede, so
kakta, taşlar üzerinde bir kı. 
sım toprak kaldı. Bu toprak -
!ar, ezilip ufalanarak toz hali
ne geldi. Bugün, bu yol, ga -
yet tozludur. 

Nuruosmaniye caddesi, Nu
ruosmaniyc camii avlusundan 
Babıali caddesine çıkan ol -
dukça işlek ve merkezi bir 
yoldur. Buradan ot.>mo . 
biller de geçmektedir. HeT 
~eçen otomobilin ardından, 

hele biraz siiraUice geçerse, 
müthiş bir toz siitunu yükse· 
!ip bulut halinde etrafa ya -
yılmaktadır. Bizim idareha -
ne bina,ının üçüncü katında 
dahi, pencereler açıkken, toz . 
dan, oturmak nıümkün ola -
nııyor. Biribiri arkasına toz 
dalgaları pencerelerden gi -
rip bütün kııta yayılıyor. Bıı
nın deliklerimizden ciğerle -
ri.mizin buve.vsalitına kadar 
nüfuz edip yerl .. şiyor. Yerler, 
masalar, toz toprak içinde 
kalıyor. Nereye bakılsa, el u· 
zahlsa, kalın bir toz t3bakası 
kaplL.· 
Sayın Belediye Reisimiz 

Liitfi Kırdardan, bu yolun - ya 
pılıp bu toz toprak kalkın -
caya kadar - günde iki defa 
sulannıaıı;oını istiyor \·e diyo -

ruz ki, bu isteğimiz yerinde 

Bir Fransız şirketinin himaye- ve 

Eminönü 
meydanı 

Meydandaki Mesciti 
Evkaftan 13 bin liraya 

istimlak edildi 
Eminönü rne; danındaki rnes -

çit. vakıflar idaresinden beş bin 
liraya istimhlk edilmiştir. Mes _ 
citin sırasındaki on üç dükkan 
sahiplerin<!en mühim bir kısmı 
belediyenin takdir ettiği istmlck 
bedelini kabl etmiştir. İstmlik 
muamelesi tamamlanınca emta _ 
kin istimlıik!eri bundan sonra 
takdiri kıymeti esasına göre ya
pılacağı için isiimlı1.k muamele
leri komi~yonun teşkiline kadar 
tehir edilmiştir. 

oo---

T aban ca sı yere düşerek 
ba!ladı 

Erenköyünde Bostancı cadde
sinde oturan, Mehmet oğlu Ali 
yoktan bir kavga çıkmış ve Riza 
5!q ııpuısıı.rıı ıızrn: nıl/o uııseH "!! 
nın arka cebinde bulunan taban 
cası yere düşerek patlamıştır. 

Tabancadan çıkan kurşun te
sadüfen her iki kavgacıyı da ya
ralamış, kanlar içinde yere ser 
miştir. 

Vak'a etrafında tahkikata baş 
lanarak, kavgacılar tedavi a!tı

ı na alınmışlardır 

Busene ge'ecek muhaciri r 
Bu sene memleketim1ze 14.500 

muhacir daha getirilecektir. Bu 
nun 12 bini Bulgaristan, 3400 de 
Romanyadan gelecektir. 

İskan müdürlüğü ayın 24 nde 
başlıyacağı nakil işi için iki va
pur kiralamış bulunmaktadır. 

Fahreddin Kerim 
kongreden döndü 
İsviçrenin Lügano• şehrinde 

toplanan beşinci Avrupa millet
leri akıl hıfzıssıhhası kongresi -
ne iştirak eden profesör doktor 
Fahreddin Kerim Gökay bugün 

şehrimize gelmiştir. Profesör, 
sinde bulunan İskenderun li - Ha' ı defıil mi ? 
manı, şirketten devir alınmıştır. 1İıi•11::ı•ım:ız::ımı::11mıaa•a:ııl1 

kongrede İstanbul üniversitesini 
ve Türkiye akı! hıfzıssıhha ce -
miyetini temsil etmi§ ve Türk Formaliteye müteallik işler Ve 

kiilet tarafından halledilecektir. 
Liman şimdilik aynen muha 

faza edilecektir. 

Kombine biletler 
Denizyolları müdürlilğü, Şir

keti Hayriyenin yaptığı gibi, Üs 
küdar tramvaylarile anlaşarak 

ucuz kombine biletleri ihdası i
çin tetl:iklere b~lamıştır. 

Şirketi Hayriyenin kombine 
bileti 25 kuruştur. Denizyolları 

da bu fiyat ürerin~ anlaşmağa 
çalışmaktadırlar. Biletler Suad· 
yeye kadar muteber olacaktır. 

Adliye Vekili şehrimize gel di 

Romanyanın lstantulda 
açacağı yeni ofisi 

Romanya matbuat nezareti 
şehrimizde Türkofisi Romen bü
rosu açacaktır. Nezaretin turizm 
müdürü Carlo büronun hazır -
lıklarile meşgul olmak üzere 
şehrmiize gelmiştir. 

Berberlik ehliyeti 
imtihanları 

Birleşik esnaf cemiyetlerinin 
merkez binasında yapılan ber -
berlik ehliyeti imtihanına yirmi 
dört erkek, beş kadın berber 
namzedi iş'.irak tmişlerdir. 

akıl hıfzıssıhhası cemiyetinin fa 
aliyet!eri hakkında tebliğlerde 

bulunmuştur. 

Antalya kanalı 

Katilin adı Küçük Alidir. Ça
talcalı bir rençher olan bu deli
kanlı 936 yılında Çatalcada bir 
cinayet işlemiş, ağabeyisinin ta 
!ip olduğu kızını vermediği için 
ıhtiyaı: bir köylü ile karısını pu
su kurarak tabanca ile öldür -
müştür. 

Mahk:fım bunu dinlerken diz 
!erinin bağı çözülmüş gibi ya 
nındaki jandarmalarla gardiya 
!arın kollarına dayanarak güç 
lükle ayakta durabiliyordu. 

,_ Adliye Vekili Fethi Okyar, İmtihana girenler arasında 
muvaffak olamıyan yalnız bir 
kadın bel'berdir. 

Vakıflar eliyle meydana geti

rilen Kırkgöz membalarındaki 

suyu Antalya ovasına indiren 

28 kilometre uzunluğundaki bü

yük Antalya kanalı önümüzdeki 
çarşamba günü törenle açılacak 

tır. Bu merasimde bulunmak ü

zere Başvekil namına Ziraat Ve
kili Muhlis Erkmen'in riyase -

tinde Vakıflar Umum Müdürü 
Fahri Kiper ve muavini Vakıf

lar idare meclisi azasından bir 
zattan mürekkep heyet bugün 
Antalyaya hareket etmiştir. 

Böyle kanlı bir dnayeti iyi
ce tasarhyarak kılı kıpırdama -
dan tatbik sahasına koyan kati
le idam saatinden biraz evveli
ne kadar asılacağı söylenilmemiş 
tir. 

Bır gün evvel arkadaşların 
dan tecrit edilecegi sırada da: 

- Yeniden bir keşif yapmak 
için yann heyetle birlikte Çatal
caya gideceksin hazırlan! 

D n·lm~. katü buna inanarak 
)•ıl .;.uırlıkları yapmıştır. Gece, 
sat 1,30 da tevkifhaneye gelen 
l"Uddeıumumt muavinı Sabri, 
adlıve doktoru Enver Karan, i
mam Mehmet, hapishane dokto
ru İbrahim Zati müdürün oda
sın~ 1 toplanarak beklemişler, 

imam mahkumun hucrcsine gi
rerek son dini telkinleri yapmış, 
idam edilecegi ni öğrenen Küçük 
Alinın rengi kaçmış, elleri ayak 
!arı 1'\remei!e başlamıştır. 

Mahkum. tevkifhanenin bom 
bo ko-idorlarından jandarma -

o rrı •ıu. • .... 

-
n 

-
a Okunma işi bittikten sonra k 

tile beyaz gömlek giydirildi. Al 
çok müteessir bir sima ile: 

i 

- Niçin yaptım .. Keşke yap - 1 

masaydım! 

Diyor, gözlerinde korku, he 
yecan. dehşet ve ıztırap yaşlar 
boncuklaşıyordu. 

-
1 

Müddeiumumi mahkılma son 
arzusunu sordu. O, titreyen sesi -

, le: 
- Hiç! dedi. .. Hiçbir arzum 

yok! Yalnız hapishane müdüri -
le gardiyanlar ve arkadaşlarım 

haklarım heliıl ~!sinler! 

Meydanda çit yoktu. Muavin 
Sabri işaret etti: 

- Haydi, çıkarın! 
Dermansızlıktan dizleri kesi

len mahküm iki pandarma seh -
paya çıkardılar. Cellat, elinde ha 
zır duran ilmikli ipi Küçük Ali
nin boynuna geçirdi. Ellerini ar
kadan bağladı. İskemleye çık -
masına yardım etti. Sonra bir -
denbire iskemleyi çekti. Alinin 
beyaz gömlekle vücudu ipin u
unda birkaç defa hopladıktan 

sonra yüzü morardı, boynu sol 

\ 

dünkü trenle şehrimize gelmiş-
tir. Vekil doğruca Adadaki evi-
ne gitmi§tir. 
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tarafa çenildi, hareketsiz kaldı. 

Halk heyecan içinde bulunu-
yor, ve sükut !diyordu. Bir ihti-

yar kadın Alinin suçunu öğren-
nişti. Sehpada asılan cesede bak 

tı, mırıldandı: 
- Dünyada cezam buldun. 

Tanrı taksiratını affetsin! 

Hava gazından zehirlendi 
Eyüpte Sililıtarağa caddesin

de Sabrinin tuğla harmanların 
da amelelik yapan 16 yaşında 
Riza oğlu Hasan Koç, tuğla pi
şirmeğe mahsus ocağın menfe -
zinde uykuya dalmış, fakat oca 
ğın dumanından zehirlenerek 
bir daha uyanmamıştır. 

Cesed muayeneden sonra Mor 
ga kaldırılmıştır. 

Birazda şaka: 

• 

r 
1 

#~ 

~19 $~ 
~ 

Tarifelerde esaslı tadilat 
yapılacak 

Liman işletmesi umum mü -
dürlüğü Denizbanktan devir al
dığı işleri yeniden tetkike bruı 

Jamıştı. 

Bu arada tarifelerde esaslı t a 
dilat yapılacak, imkan görüldü
ğü nisbette tenzilat yapılacaktır. 

Sıhhiye memuru 
ıunu da alalım I 

- Aman dur, hazır 

Hadi.eıer 

·oı·du. ~~~~~~~~~~~--i~~...:.:.....:--.u--___. ..... __ .__ __ .......... 
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A. dliye ~o~d~ıar:~ r Fırınlarda 

Firari katil 
derede bulundu 

Açlıktan baygın bir hale 
düşmesi yakalanmasına 

seheb oldu 
Geçer !er<'' Kiı~ıthane köyün

de koyun yüzüncien bazı çoban
lar arasında bir kavga çıkmış, 

Şaban adında bir çoban taban
ca ile Tahir ve Niyazi adında 

iki çobanı yaralamış. yaralılar 

iki gün sonra hastahanede öl -
müşlerdi. 

Katil Şaban vak'ayı mülea -
kip dağlara kaçmış ve bir hafta 
danheri şiddetli aramaya rağ -
men bulunamamıştı. 

Şaban nihayet 'evvelki gün 
Kağıthanede bir dere içinde aç
lıktan baygın bir halde ele ge
çirilmiştir. 

Katil, dün öğleden sonra ad
liyeye getirilerek. sorgu hakim
liğine teslim edilmiş, sorgusun
dan sonra da tevki[ olunmuş 

tur. ı Şaban müddeiumumilikte ver 
diği ifadesinde şöyle demiştir: 

- Koyunları ağıluna koymak ı 
isteyince razı olmadım. Tahir ve 
Niyazi daha iki arkadaşı ile ü
zerime atıldılar. Tahirin elinde 
bir tabanca vardı. Beni vurma
ması için elinden tuttum. Bu sı
rada sııiıh ateş aldı ve çıkan kur 
şunlardan Tahir ile Nôyazi yara 
landılar 

Bu vaziyet karşısında çok 
korktum ve kaçtım ... 

Bu müddet zarfında dağlarda 
çalılıklar arasında yattım, dört 
gün de sadece ot toplıyarak ye-

ditn.> • ---O•OO--

Dava niçin talik 
edilmiş 

10 Temmuz tarihli nüsha-
mızda Şeri{ isminde bir gencin 
bir doktorun karısına ilanı aşk 
ettiği cihetle bir hafta poliste 

mahpus bırakılmasından dolayı 
eski müdür Salih Kılıç aleyhine 
dava açacağını yazmıştık. 

Muhakeme, iddia edildiği gibi 
davacının müşah.ede altına alın 
masına değil, şahitlerin. celbi i
çin talik edilmiştir-

Almanya il~ ticaretimiz 
Şimdiye kadar Almanya ile 

yaptığımız tyicaret münasebet -
!erimizde Almanyadan mühim 
miktarda alacağımız birikın~ti. 

Fakat son zamanlarda, Aıne

r ikadan mal gelmemesi üzerine 
Almanyadan çok miktarda mal 
ithal etmek mecburiyetinde kal
dığımızdan şimdi Almanyaya b iz 
borçlu vaziyetine düşmüş bu -
lunmaktayız. Aleyhimize olan 
bu hal neticesi Merkez banka 
sındaki borcumuz. AJmanyanın 
Rayi§bankından alacağımız 10 
milyon markı çoktan tecavüz et 

I .. ";:·;:~·;:~ .. I 
Eminönü Halkevinden: 
1 - Halayın anayurda kavuş 

ması şerefine 23 Temmuz 939 pa 
zar akşamı saat 2.1 de Evimizin 
Cağaloğlundaki salonunda yapı
lacak kutlama toplantısında D 
Salim Ahmet Çalışkan tarafın

dan (Tarihi ve :çtimai Hatay ve 
Hatay hakkındaln görüşlerim) 

mevzulu bir konferans verı1.ecek 
ve konferansı ta:<lben Gösteril 
şubemiz (Dekbazlık) piyesini 
temsil edecektir. 

2 - Yurdumuzu eğemenliğe 
ulaştıran Lozan gününün yıldö
nümü şerefine 24 Temmuz 939 
pazartesi akşann saat 21 de yi
ne Cağaloğlundaki salonumuzda 

Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat 
şubesi başkam Halit Bayrı ta
rafından (Le>zan zaferinın tahli
li) mevzulu bir kcnferans ve kon 
feransı müteakiben O· ;<~stramız 

tarafından bir korser verilecek

tir. 
Her iki toplantl içın davetiye 

~ktur. 

yapıla 
teftişler 

2342 Ekmek müsadere 
edildi 

Dün kaymakam ve nahiye mıi 
dürlerile mıntaka iımırleri ta
rafından fıl'nlarda yapılan tef
tişlerde 2342 ekmek müsadere 
edilmiştir. En ziyade ekmek mü 
sadere edilen yer Beyogludur. 
Müsadere ed.Ien ekmeklerin mik 
tarı Beyoğlunda 1048, Üsküdar
da 287, Kadıköyünde 459, Eminö 
nünde 478. Adalarda 26, Beykoz
da 18, Bakırköyünde 15, Beşik
taşta 213 tan ibarettır. 

Teftişlere belediye reis mu
avini Lutfi Aksoy riyaset etmek 
tedir. Dün Lütfi Aksoy Nişanta
şı, Beşiktaş, Mecidiyekövünde 
fırınlardan 51 ekmek mUsade
re etmiştir. 

Fırınlar tablakar ve bakkalla
ra yirmi para eksiğine ekmek 
vermedikleri için kenar semtler 
deki halk ekmeksiz kalmıştı. 

Belediyenin müdahalesi üzeri 
ne fırınlar tablekar ve bakkalla
ra yirmi para eksiğine ekmek 
vermeğe tekrar başlamıştır. 

Kaymakam ve nahiye müdür 
!erile mıntaka amirlerinin dün
kü teftişleri esnasında çeşnısı 

bozuk ekmeğe rastlanmamıştır. 
Müsadere edilenler eksik vezın
de ekmeklerdendir. 

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

* Bir şişe biranın 20 kuruşa 
satılması Maliye Vekili pahalı 
bulmuş, bu miktar 15 kuruş ola
rak tesbit edilmiştir. 

* Hariciye daire şeflerinden 

Esad Bağdad elçiliğine tayin e
dilmiştir. 

. * Harciye protokol şefliğine 
Ispanya mümessilimiz Salaha! -
tin tayn olunmuştur. 

* Bu sene istan.bulda 11 lk 
mektep yapılacaktır. 

* Karabük fabrikaları bir a
ğustosta Başvekil tarafından a
çılacaktır. 

* Akay vapur ücrellerinın in
dirilmes4 içn tetkklere baslan -
mıştır. • 

* Varşova sefrliğine Brüksel 
sefirimiz Cemal Hüsnü terfian 
tayin ed!mştir. 

* Ziraat Vekiij Muhlis Erk -
men, Riyaseticüınlıur katibi u -
mumisi B. Kemal Gedeleç ve \'a
kıflar umum müdür muavını 

meclisi idare azaları, :ziraat ve 
inşaat müşavirlerinden mürek
kep heyet vakıflar daresince 
Antalyada yapW-ılan .kanalın a
çılma merasimini yapmak üzere 
dün akşam saat 20,20 de kalkan 
trenle ve Afyonkarahisarına ha 
r eket etmişlerdir. 

* Muallimlerin otomatik kı
dem zammı almaları usulü -kat 
dırılacak, badema terfi eden mu 
allim, kadroda inhilal vuku bu
lunca yeni derecesi ii<f rinden 
mail§ alabilecektir. 

* Hususi mekteplere müra . 
caat edenlerin bulundukları sı

nıflardan bir derece daha yu -
karıya almamaları için tertibat 
almıştır. 

* Çocuk kamplarının teftişle
rine •baş lanmıştır. 

* Ayancığı tufaniisa seller 
tahrip etmiştir. İnsanca zayiat 
olup olmadığı henüz belli değil
dr. 

* Hava taarruzlarına karşı 

pasif korunma komisyonu zabı
ta yardımcılarile mahalle ve so
kak ·birliklerinin süretle teskili-
ne karar vPrmistir , , . * Azapkapıda Sokullu camii 
ile huı;ıa civar olan tarihi çeş -
menin etrafındaki binalar ıs -
tmlak edilecektir. 

* Gümrük ve İnhi•arlar Ve -
kili evvelki gün inhisarlar tef -
tiş heyeti bürosundaki ve Cıbali 
tütün fabrikasında tetkikler yap 
mıştır. 

r 
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· Görülen T ereddüd 
Mustafa Kemalin Erzurum· kon

gresine alınıp alınmaması 
meselesi tereddüdü mucib oldu 

-34-

G) Manda ve himaye kabul o
lunamaz [Beyanname, madde7]. 

1) Meclisi millinin derhal iç • 

timaını ve icraatı hükumetin 
Meclisin murakabesine vaz'ını 
temin etmek için çalışacaklar 

[Beyanname, madde 8). 
Bu prensipler ve bu kararlar 

muhtelif şekillerde görülmüşler· 
ıe de asla mahiyeti asliyelerini 
değiştirmeksizin, imkanı tatbik 

bulmuşlardır· 

Efendiler, biz, kongrede hüla
ta ettiğim bu kararlan ve bu 

prensipleri tespi&ı çaJışırkes, 
Sadrazam Ferid Paşa da ajans • 
larla birtakım beyanat neşredi • 

yordu. Bu beyanata, sadruamın, 
mllleti jurnal dense sezadır. 23 
Temmuz 1919 tarihli ajansla, 
dünyaya fWIU ilan ediyordu: •A

nadolu iğtişaş etti. Kanunu Esa
ıiye muhalif olarak Mttlisi 
.Meb'usan namı altında içtinıaat 
nku buluyor. Bu hareketin, me 

murini mülkiye ve askeriye ta • 
:rafından men'i icap eder.> 

Buna karşı icap eden tedabir 

alındı ve Mttlisi Meb'usanın i~
tlmaa daveti talep olundu. 
Ağustosun yedind günü kon

ııre içtimaına hitam verirken, 
kongre heyetine: 

•Esasb mukarrerat ittihaz o • 
lunduğunu ve cihana milletimi • 
ıdn mevcudiyet ve birliğinin gös
terildlkin• söyledinı ve •tarih• bu 
kongremizi ender ve büyiik bir 

•er olarak kaydedecektir.• 
Sözlerimde isabetsizlik olma· 

dığını, ~aman ve hildisabn ispat 
etmlt olduğuna kaniim, efendi-

ler. 
Erzurum Kongresi, nizamııa • 

me mucibince bir Heyeti Tem
ııillye te§kll etmi§ti. 

Cemiyetler Kanununa tevfi • 
kan ilmühaber itası zınınında, 
Erzurum vililyeti makamına ve

rilen 24 Ağustos 1919 iaı:ilıli be
yannamede, Heyeti Temsiliye a

EA•ının isim ve hüviyetleri, §ıt 
ııuretle münderiçti: 

Mustafa Kemal: Sabık Üçiin
cü Ordu Mü(et1i§i, askerlikten 
müstafi, Rauf Bey: Bahriye Na

llU'I esbakı, Raif Efendi: Sabık 
Erzurum meb'usu, İzzet Bey: Sa

bık Trabzon meb'usu, Servet 

Bey: Sabık Trab:zon meb'ıısu, 
~eyh Fevzi Efendi: Erzincen 
Nak§i Şeybi, Bekir Sami Bey: 

berut valli sabıkı, Sadullah E • 
fendi: Sabık Bitlis meb'nsu, Ba

n MW!a Bey: Mutki Aşiret reisi. 
Efendiler, iıtitrat lıalıilinden 

ıunu :r.ikrecleylm ki btJ zevat hiç 
bir vakit bir araya ıellp .birlikte 

c•hflDIJ delillerdir. Bunlardan 
izzet, Servet ve Bacı Musa Bey

ler ve Sadullah Efendi hiç gel· 
memlşlerdir. Raif ve Şeyh Fevzi 
Efendiler, Sıvas kongr~ine işti

rak etmişler ve onu müteakıp 
biri Erzuruma, diğeri, Erzinea· 
na 11vde.t ederek ılaha iltihak ey' 

lememişlerdir. Rauf B~y Ye Sı • 
vas kongresinde iltihak eden 
Bekir Sami Bey İstanbulda M~

lİli Meb'usana eidinciye kadar. 
beraber bulunmuşlardır. 

Efl'Ddilor, hatıra olarak kiiçük 
lıir noktaya da işaret ufnıek i ·• 

!edim. Benim. bu Erzurum kon -
ereı;ine aza olarak girip ı:irme· 

mekliğinı şayanı teemmül gö • 
rülmü~ olduğu gibi, kongreye 

dnlıil olduktan sonra da . reis o • 
lup olmaınaltlıgım iizcrinde, iz
harı tereddüt edenler bulun • 
mu tur. Bu tereddildii iılıar e
denlerden bir kısmının ıniilaha
zatını hıi~nii ni rt ve saınimiyet 
lerine atfetmek coiz olduğu lıal· 
de diğer bazı kin»elerin bu hu
g1ısfa tamamt:n aınimi,Jcttf"n u-

zak, ltihikis maksadı mel'anet ta
kip ettiklerine daha o zaman 
şüphem kalmamıştır. Mesela, 

düşman casusu olup her na.•ılsa 
Trabzon vilayeti dahilinde bir 
yerden kendini kongreye mu -

rahhas tayin ettirip gelen Ömer 
Fevzi Bey ve bunun rüfekası gi

bi. Bu zatın bilôlıare hıyaneti, 

Trabzonda ve oradan firar et -

tikten sonra İstanbuldaki efal 
ve harekatile sübut bulmuştur. 

Kongrenin hitamından iki üç 
gün evvel diğer bir münakaşa 

da, mevzuu bahsolmağa başla • 
rmştı. Bazı samimi arkadaşlanm, ı 

benim Heyeti Temsiliyeye dahil 

olarak aleni faaliyetimi mahzıır
ln görüyorlardı. Mütaleaları şu 

noktalarda huliisa edilebilir: 
Milli teşebbüsat ve faaliyetin 

biitün manasile milletten doğ -

duğunu, hakikaten milli olduğu

nu göstermek lizınıdır. Bu tak

dirde teşebbüsat daha kuvvetli 

olıır ve kimsenin suitefsirine ve 

ve bilhassa ecnebilerin menfi 

diişüncelerine mahal bırak11187. 
Fakat tanınmış ve bahusus hii -

kômefi merkeziyeye ve maka
mı hiJafet ve saltanata karşı asi 
vazieyte düşmüş; noktai hücum 
teşkil eden benim gibi bir ada

mım, bütün bu teşebbüsah mil -
liyenin başında bulunduğu gö -
rülürse, faaliyetin maksadı mll

liyeye müstenit olmaktan ziya
de hususi emeller istihsaline 

matuf telakki edilmesine inı1ı1m 

olur. Binaenaleyh, Heyeti Tem~ 

siliye, viliiyet ve müstakil san -

cakların geçueği zevat olmalı

dır. Ancak bu suretle, milli bir 
kuvvet gösterilebilir.> 

Bu miitaleatta, ne dereceye 
kadar ishat olup olmadığını a • 

raşhracak değilim. Yalnız be • 
nim de, bu mütaleata muhali( o· 

lan miitaleatım; istinat ettirdi -
ğinı noktalardan bazısını tadat 

edeyim: Evvela; ben, bebeme -

hal kongreye dahil olmalı ve o
nu idare etmeli idim. Çiinkii za

man geçirmeksizin, iradei mlli· 
yenin faa1iyete g~iri1nıesini ve 

milletin bizzat filen ve miisel -

)aban Uihazı tednbire b~şlaıııa -

sını temin 2arureline kani idim. 

Bu esaslı noktaları, takdir ve tes 
pit ettirebilmek için, kongrede, 

ve irşad ve bizzat idare stır.,tile 
çalışmamı ehem göriiyordum. 

Nitekim öyle oldu. Erzurum 
kongrt>sinin, daha evnl bah et

tğiim esasat ve mukarrerabnı, 
herhangi bir heyeti tem•iliye -

nin tatbik ettirebleceğine benim 
emniyetim taalluk etmediğini, 

itiraf ederim. Nitekim zaman n 
vakayi beni teyit etmiştir. Bun

dan başka, daha Amasyada ken 
tokarriir ve biitün millete n'6aili 

mümkine ile tebUğ ettirdiğim 
Sıvas Umumi Kongresinin akli· 
ni temin etnıfk, biitün milleti ve 

ntemlekdi yalnız bir heyetle 

temsil etnıek, sonra, yalnız vi -

layah sarkiye:vi değil, bilciımle 

aksamı vatanın ayni dikkat -.e 

has.asiyetle miidafaa ve halasını 

temin çarelerini bıılmağa çalış· 

mak hususlarını, herhangi bir 

lıeyetin temin edebileceğine ka· 
ni olmadığımı açıkça ifade et • 

mez zaruretindeyim. Çiinkü ben 

de bô~·lc bir kanaat menut ol

saydı, benim 1e1ebbiis aldığım 

giine kadar. te~ebhüssat ,.e faa· 

liyette bulunanların netayici 
n1esaisine intizaren istifa etnıe· 

m~k l Ulıınu bulurdum. 
(Arka"' var) 
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Sovyet- Japon ihtilafı ·······················•a: 
her sahada büyüyor 1 Prens Pol I 

talep etmişti. Hariciye Komiser 1 Londrada i.· Moskova. 18 (A.A.) - Mos
kovadaki Japon sefiri 16 tem -
muzda hariciye komiserUği ~z
dinde yaptığı bir teşebbiisle Sa
halin petrol ve kömür imtiyaz
ları hakkında Sovyet adliyesi ta 
rafından verilen hükmü protes
to ederek en geç 18 l'eınmıız ta
rihine kadar cevap verilmesini 

muavini bu notayı 17 temmuz ta 

rihinde sefire geri vermiş ve 

bu vesikayı, tehdidi muhtevi ol-

duğu ve ultimatwn mahiyette 

bulunduğu için kabul edemedi-

ğini ve tetkik edilmeksiğin geri 

çevrildiğini bildirmiştir. 

• • • • : Londra, 18 (A.A) - Yu· •. 
• l naı·b hükümeti • • gos avya • 
: Prens Paul ile Prenses 01- : 
: ga, dün akşam saat 16,50 de : 
: Victoria istasyonuna muva- : 
: salat etmişler ve Dük ve : 
: Düşes de Kent tarafından : 
• • • istikbal edilmişlerdir. • 

Pasi"ik ortasında sekiz bin 5 Prens ve Prenses, dün 5 
J ' • akşam yemeğini ikamet et- • 

t l k bı•T gemi yanıyor : mekte oldukları Buckhin - : 
.On U : ham sarayında Dük ve Dü- : 

Tokyo, 18 (AA.) - 8 bin to

nilatoluk Boyuko - Marn vapu

runun Japonya ile cenubi Ame

rika arasında pasifik ortasında 

yanmakta olduğu haber veril -

nıektwir. 

Bu geminin mensup bulun • 

duğu kumpanyadan bildirildiği- . : şes de Kent, Çemberlayn ve : 
• • ne göre, yangın pek muhtemel : diğer birçok nazırlarla bir- : 

olarak geminin bir kısım hamu- : likte yemişlerdir. : 

lesıni teşkil eden bakır madeni

nin birdenbire iştialinden ileri 

gelmiştir. Gemide 110 yolcu ve 

102 mürettebat vardır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz-Romen ı 20 bin Alman 
Bitaraflık 
kanunu 

anlşaması Prusyaya gidiyor 
Londra, 18 (AA.) - İngiliz • 

Romen ticaret anlaşması met

ni, anlaşmayı meriyete koyan ka , 

rarname ile birlikte intişar et -
miştir. 

Anlaşma, Romanya hükume
tinin İngiliz hükmeti tarafından 
garanti edilecek beş buçuk mil

yon İngiliz liralık hazine bono
ları ihracına salahiyet vermek
tedir. 

Anlaşmanın, iptal ederek ye

rine kaim olduğu 1'938 tarihli 

tediye anlaşmasından mühim 

değişiklik yoktur, kliring ofisi 

vasıtasiyle İngiltereye ithal edi

len Romen mahsullerinin lesvi -

yesi hakkında yeni kolaylıkları 

ihtiva eylemektedir. _.,__ 
Esararengiz bir sirket 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Kas -

sa kilisesinden çalmış olan ar -

\istik eşyanın beş Slıovak tara -

fmdan çalınmış olduğu nınne • 

dilınektedir. 

Bu sirkatin e<;rarengiz siyasi 

sai.klıeri buXunduğu, çünkü ça
lınan eşyanın menşelerinin Slo

vakya olduğu taıhmin edilmek -

tedir. 
--ooo>--

M a ca rista n da k İ 
Yahudiler 

Budap~te, 18 (A.A.) - Mali
ye nazırının emri mucibince bti
tün yahudiler, milli piyanko bü
rolarından çıkarılmışlardır. 

---<ıoo>---

Partide içtima 
Yarın saat on yedıde Parti Vi

layet merkezinde k112a ve na • 

hzye başkanlıklarile Jıalkevi re

isleri bir toplantı yapacaktır. 

Toplantıda parti başkanlıklarile 

halkevi reisleri parti müfettişi 

Tevfik Fikret Sılay'a takdim e

dilecektir. 

Vilayet parti reisi önümüzdeki 

hafta içinde seçil~ek\ir. ---
Hendğee yuvarlanarak 

boğqldu 
Kemerburgaz nahiyesinde Ye 

nimahallede oturan 14 yaşında 

Abdullôh adında bir çocuk. dün 

evinın bahçesinde dolaşırken 

müptela olduğu sara has' alığı 

nöbetine tutulmuş ve su dolu 

bir hendeğe yuvarlanarak bo
ğulmuştur 

Abdııll•hın ces~i mua:yene 

ı;Qnunda Morga kaldırılmıştır. 

Berlin, 18 (A.A.) - Almanya
nın bütün viJayeUerinden iş hiz 
metine mensup 20 bin kişi, Leh 
ziraat işçilernn hareketi üzerine 
hasıl olaQ işçi buhranını önle -
mek ve rekol~eye yardım etmek 
çin yakında doğu Prusyasına gi 
decektir. _.,__ 

Çinliler taarruza 
hazırlanıyorlaY 

Chungkin, 18 (AA) - Aske
ri işler komisyonu ikinci reisi 
general Tung-')'u-Tsiang, ecnebi 
gazeteciler.e beyanatta buluna
nık yakında yapılacak umumi 
taarruz için Çinin her tarafında 
faaliyetle seferberlik yapılmakta 
olduğunu ve bütün hazırlıkların 
bitmek üzere bulunduğunu mem 
nuniyetle söylemiştir. 

Yahudilerin bir kararı 
Kudiis, 18 (AA.) - Milli Ya 

hudi konseyi bütün Yahudi mm 
takalarında bugün saat 14 den 
gece yarısına kadar muhaceret 
hakkındaki son İngiliz kararını 
protesto C'lmek üzere grev ya -
pılmasına karar vermiştir. 

Telaviv belediyesi de bu hare 
te iştirak etmektedir 

Konsey İngiliz milleli.ııc hita
ben neşrettiği bir beyannamede 
muhaceretin altı ay müddetle 
durdurulınasını şiddetle proles -
to t-tmiştır. 

Baş haham Herzog da ingiliz 
mille-tine hitaben bir protesto me 
sajı neşretmiştır. 

---00-

Amerikada Meksikalı lar 
Los Angelos, 18 (:A.A) - Hali 

hazırda Kalifxırniyada ıbulun -
makta olan Meksika müsl,eıjar

larından Ramon Betetanın be -
yanatına göre, Me-ksika hük:U -

meli. Birleşik Amarikada yaşı -
yan bir milyon 400 bin Meksi -

kalı çftçi ve irad sahibini mem
leketlerfue iade tasavvurunda 
bulunmaktadır. Beteta bunların 

memleketlerine iadesı hareketi -
nin şimdiden ba.şlamış olduğu -
nu ilave etmiştir. Teksasda ya-

, şamakta olan Meksikalı beş yüz 
aile Meksikaya dönmüştür. 

----00--

Harp tehlikesin karşı 
sigorta kanunu 

Londra, 18 (A A) - Avam 
kamarası, dün harp tehlikelerine 

kar ı sıgorta kanununwı ikinci 
okunmasıPı dinlemiştir. Kama

ra, bu kanundan istıfade husu -

sunun ır..lli faaliyetin her saha
sına teş::-_l edılmesıni talep e • 

aen ve amele fırkası tarafmdan 

-.eriler takriri 150 reye karşı 
189 reyle reddetmiştir. 

Vaşington , 18 (A.A.) - Dün 
beyaz sarayda reisicümhurun 
mfu;avirlerini bir araya toplı z 
yan konfuransta Ruzvelt ve Hull 
ile meclis reisi ve reis vekili ve 
meclis ve senatodaki gurupları
nın reisleri de hazır bulunmuş
lardır. 

Senaio demokrat gurupu re
isi Barkley gazetelere yaptığı 
beyanatta bitarallık meslesinin 
hiılıi tetkik mevzuu olduğunu ve 
bu hususta kongre tarafından 
bir karar verilmemiş olduğunu 
tasrih eylemi§tir. 

Siyasi mahfellere göre, bu be 
yanat kongrenin süratle dağğıl
ıruyacağına işarettir, zira Bark
ley bitaraflık mesel.esi halledil -
meden kongrenin dağılamı 'aca
ğını söylemiştir. 

Kont Ciyano İs
panyadan ayrıldı 

Malaga 18 (A.A.) - Kont Ci
ano, ispanyayı terkederken aşa
ğıdaki beyanatta bulunmuştur: 

İspanyayı ziyaretim esnasın • 
da, iki memleke1i birbirine bağ
lıyan kardeş zihniyetinin bür -
hanlarını gördüm. İspanyanın 
yüksek mukaddcratıııa inanıyo
rum. ZiTa İspanya . çok evvel ze
kiılı bır adam tarafından ıdare 
ediliyor. Seyahatim esnasında, 

bilhassa İspanyol milleti arasın
da hüküm süren nikbinlik ve iti· 
madı da gördüm. Gençlik teşki-
13.tlanna gelınCt', liunlar, her tür 
lü mC'thüsenanın fevkinrle<lir. 

--000---

Oksijen fiotlora 
yeniden tesbit 

edildi 
Ankara 18 (A.A) - İktisat 

Vekaletinden: 3-0()3 sayılı k.a -

nuna istinaden, 25/6/939 tari • 
hinden itiıbaren oksijenin briıer 

metre ınikabının fabrikada tes

Um toptan azami satış fiah 50 
kurll§ ve beş metre mikaplık 

tüplerin fiatı •tüp depozitosu 

hariç> 250 kuruş olarak teı;pit 

edilmişti. 

Görülen lüzum i,jzerine, şim • 

dilik 19/7 /1939 tarıhinden iti • 
baren yalnız Ankara için, oksi -

jenin fabrikada !,eslim, beher 
metre mikabı 85 kuruşa ve beş 

metre mikiiplık tüplerin fiatı 

clüp dt>pozit-0su hariç• 425 ku -
ru~ çıkarılmıştır. 

Oksijen tüpıerin n tazyiki as
gari 130 atmosfer ve oksijen ter

kibi asgar, yüzde 99 oiacaktır. 

Fabrikada bir tüp &'atış t<ıp

tan satış addolunur. 

SAD'AI 

IŞARETL ~ R 

Para ve ahlak 
Fran,ada ve İngiltcrede iki hükumet bugünlerde mütlıiş bir mll

cadeleye girişmiş bulunuyorlar: Çasuslarla müeadele. Yüzlerce ki
şi tevkif edildi. Bu tevkif edilenler i -~nde yalnız bir ikisi ccnebidir. 
İçlerinde Fransız guet~ileri ve mün•yverleri de var. Bunlaıın Al
manya lehine casusluk ettikleri sabit olmuştur. 

Hem de öyle gizli, öyle eı;rarengiz bir casus teşkilatı ki, Fransız 
gazetelerinde okuduğumıız tafsilatına göre bu teşkilat ve tertibat bu
güne kadar ne işitilmiş, ne görülmüştür. Anlaşılıyor ki, milletler 
top, tüfek, tayyare, tahtelbabirde yeni yeni keşiflerle buniarı akıl
lara hayret verecek bir tahrip vasıtası haline getirirlerken birbirle. 
rinin bünyelerini kemirecek vasıtialarda da müthiş bir terakki gös· 
teriyorlar. 

Ve bu yüzden bir taraftan en büyük fedakarlığa, en büyük kah
ramanlığa hazırlanırken bir taraf tan da bünyelerini kemiren kurt
larla mücadeleye mucbıır oluyorlar. Fedakarlık ve kahramanlık 

kütle halinde olduğu gibi alçaklıık ve ihanet te kütle halindedir. 
Paranın bu derece tahripkar olduğu ve bu kadar her şeyi satın 

alabildiği devir nadiidir. İ K D A M C I 

İngiliz Leh 
müzakereleri 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
de gelecekti. Bu lisan, her hal
de kuvvet nazariyecilerinin her 
kesten daha iyi anlamaları la -
zım gelen bir lisandır. 

Varşova, 18 (A.A.) - Kurjer 
Poranny diyor ki: 

İki memleket arasındaki si -
yasi itilafı bilamel tabak -
kuk ettirmek hususunda askeri 
mesai birliği esaslı bir rol oyna 
maktadır. 

•İronside• in ziyareti, cemi • 
lekarane bir ziyaret mahiyetin -
de değildir gayesi matbuatın i:şti 

gal etmesine liizum olmıyan çok 
müsbet bir gayedir. • İronside• 
in Polonyadaki ikametinin ne • 
ticeleri, çok mühim olacaktır. 

Daha şimdiden Londra Paris ve 
Varşovanın her türlü taarrııza 

karşı koymalarına medar olacak 
askeri kuvvetler hazırlamakta 

oldukları iddia edilebilir. Bu 
keyfiyet, Avrupadaki siyasi va
ziyetin inkişafı üzerinde kat'i 
bir tesir icra edecektir, 

Muhafazakar .czas> diyor ki: 
Her üç hükümefı. şu neticeye 

vasıl olmuşlardır ki, hayati men 
faatleri yekdiğerinin ayni ve Av 
rupanın miistakil ve hür olarak 
yaşamak istiyen diğer devletle
rinin menfaatlerine uygundur. 
Bn sebepten dolayı üç hükumet, 
siyaset ekonomi ve icabında as
kerlik sahasında teşriki mesaide 
bulunmağa karar vermişlerdir. 

Gazetelerin kaffe;;i İronside'.iJ:ı 
büyük harp esnasında Siberya
da müttefik devletler kıl.satına 

kumanda ettiği sırada Polonya 
askcrlerinın kıymetini takdir et 
mek imkanını elde etmiş .bulun
duğunu, zira kumandası altında 
birçok Polonya askerinin çar -
pışmış olduğunu yazmaktadır. 

lngiltere başkalarına da 
tayyare verecek 

Londra, 18 (AA.) -Daily He
rak! gazetesi. önümüzdeki aydan 
itibaren İngilterenin Polonya ile 
sair dosı, milletlere askeri tay -
yareler verriıeğe ibaşlıyacağını 

haber ,·ermektedir 
--000>---

Yeni yolcu 
salonu 

Galata yolcu salonu ancak 
dört ay sonra ikmal edilebile
cektir. Salonun karşısına yapıl
ması karar la şan otomobil parla 

açin oradaki antrepoların yıkıl

ması lazımdır. Bu vaziyet karşı. 
sında yeni bır antrepo inşa edi 
lecektir. 

Yeni antrepo eski Galata yol
cu salonunun karşısında yapıla

caktır. 

Beledıye de oradaki dar yolu 

açmak üzere istimlak yapmağa 

karar vermiştir. Belediye istim
lak işini antrepoyu yaptıracak 

olan Liman işletmesinin yapma 
sını teklif etmiştir. 

Liman idaresi teklifi Vekale
te bildirre;ştir. Gelecek cevaba 
göre hareket edilecektir. 

Tırhan vapuru yarın geliyor 
Almanyada inşa cd :.. ek yola 

çıknrıla"l Tırhnn vap•ırunu!l per 

~embe v~ya cı:.ma günü limanı

mıza ııelmesl beklenme-ktedlr. 

Dantzig mesele .. 
sininhalli 

(BQ.§tarafı 1 nci sayfada) 

yalıların şehirden çıkarılmasını 
natık bir kararname neşri içt'1 
hazırlıklarda bulunmaktadır. 

Muhabir, Hitlerin bu tedbirle 
ri kabul etmiş olduğunun söylen 
mekte bulunduğunu ilave etmek 
1ıedir. 

Korestr'in pnıla 
Londra, 18 (A.A.) -Times ga 

zetesinin Bertin muhabirinin bil 
dirdiğine göre, Berlindeki umu
mi kanat, Forsterin Dantzige Hit 
lerin bu meseJ.enin muslilıane 
bir surette halli hakkındaki pla
nını götürdüğü merkezindedir. 
Dantzig gazetelerindeki neşri • 
xatın tonunda vukua ~kn de
ğişiklik de esasen bunu göster • 
mekledir. 

60 kişi tevkif edildi 
Dantzig, 18 (A.A.) - Gestape 

Dantzig zabıta memurlarından 

60 kişiyi tevkif etmiştir Bu tev 
kifatın esbabı malüm değildir, 

l eh • Alman müzakereleri 
tekzip ediliyor 

Londra, 18 (A.A.) - cPrcss 
Associalion. un diplomatik mu
habiri, Varşova ile Berlin arasın 
da Dantzig hakkında müzakere
ler yapılmakta olduğunu bildı •. 
ren şayialar hakkında bu ak~am 
şu tavzihi wrmektedir: 

Londradaki Polonya mahfil
leri, bu şayiaları, Berlin kaynak
larından gelen ve binnetice tes
kin propagandasına ait bulunan 
haberler olarak telakki E>ylemek 
tedir. 

Diğer taraftan Varşovada saı 

liıhiyettar Polonya maMelleri de 
Polonya - Almanya münasebet
leri hakkında bazı memlekN!cr
de neşredilen bazı haberleri tek 
zip etmektedir. 

---000--

Viyanada tevkif 
edilen lngilizler 

Londra, 14 (AA) - Butler 
Avam kamarasındakı beye/.a • 
tında Vi;»anadaki baş konsolos 

vekilinden gelen 12 temmuz ta • 
rihli mr rapord:ı iki İngiliz te • 
baasının tevküi hakkında malu
mat verlidiğUıi bildirınştir. Ms 

Church ve John Lennot. işd~ 40 
kişi methaldar olduğu için bun

ların tevkifi sebebi ilan edilme

miş ve kendilerini ziyarc' için 
mezuniyet verilmemiştir. 

Hariciye müsteşarı bu husuı
ta teşcıbbuste bulıınduğur.u bil
dirmiştir. 

Toğlacıların içtımaı 
Şehrimiz .uğlacıları du~ T.

caret Odasında bir toplPntı ya

parak, yakında Ankarada aç k 

cak olan tuğlacılar kongrcsıne 

gönderilmek üzere Şaban \'e Hü 

seyi!l ad ncla iki murahh:ı seç -
miştır. 

Kongre bu ayın 24 iıncü ı;Mnü 

Ankarada toplanacak, brıçok tuğ 

la meseleleri konuşulacak, bıl 

hassa ayni çeşit tuğla !.'nalı uze
rmde clurulacalıtır. 

tzzt:T '" 
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• :\1ehmet Hüse

yin Baş (İnatçı 
ve doğruluğu 

sever tiplerden) 
Dedikodudan ve , 
yalandan hoş -
!anmaz. En bü
>ük gayesi, doğ 
rulukla iş gör -
mek ve muhit) 
ne itimat telkin 
etmektir. İnat -

lkam'ın 
hediyeli 
anketi 

- Kokainleri huduttan içeri -
ye kaçıraıbilecek misin? 

- Orasını bana bırak.. yalnız 
.olur a .. hudutta yakalanırsam .. 
araştırdıkları gbi; son zamanlar
da seninle sık sık dolaştığımız, 

.buluştuğumuz meydana çıkarır, 
kuyruğunu kapana kıstırırlar .. 
onun için evvela, sen her hangi 
bir ıhİ.imale karşı !hazırlıklı 
da\Tan .. beni yakaladılar mıydı, 
Pas,ydeki uşağıma bir telgraf 
çekerim. O da sana telefonla ma 
Iümat verir .. nasıl mı?. 

Me:;cla, uşağıma: 

Geciktim. Kanaryelerime 
)emlerini vermeği unutma!.. di
ye bir telgraf çekersem, beni 
yakalı> acak olan gümrük muha
fızı 

- Yok, telgraf çekme .. diye -
cek değil a .. 

- Ala .. peki malı nasıl ve ne 
ile getireceksin. 

- Golf sopalarımın içinde. 
Ben golf oynamam amma, bir 
çuval dolusu golf sopam vardır. 
Hepsi 16 tane .. sapları çelikten, 
ve hepsinin de içleri boştur. E
ğer bu 16 tane sopa kifayet et
mezse, yanıma bir kız alır, ona 
da bir golf takımı tedarik ede 
rim .. Nasıl?. Beğendiniz mi? Bu 
bulw;um herifin o kadar hoşuna 
git.ti ki, pazarlığı bitirirken a
dam: 

- Seninle keşkı daha evvel 
tanışmllj olsaydık .. dedi. 

- Geç olsun da güç olmasın .. 
Bundan sonra daha başka mal -
Jarı da 'birlikte işleriz .• dedim ve 
katlım: 

- Yalnız işleri oluruna bırak
mayınız. Arjantin için lbiletlerl 
tedarik ediniz. Telgrafı alır al -
maz da tüyersinlz.,. 

Terri neş"eli neş"eli güldü göz
lerini kırparak kadehimi doldur
du. Sordum: 

- Peki bu kaçakçılık işinin 
sonu neye vardı? 

Anlattı: 

- Ne olacak. Dönerken hu -
dudda enselendik. Tren daha 

duı·madan beni al aşağı ettiler. 
Anlaşılan birisi gümrük idaresi
ne haber vermişti. Derhal golf 

sopalanma yapıştılar. Açtılar. 

Kaçak malı meydana çıkardılar. 

Llf etmeme meydan vermeden 
bir odaya kapadılar, amma tel -
grafırı çekmeme ses çıkarma -
dılar. 

- Şu halde Cores de Arjanti
ne kapağı atıverdi demek. 

Terri başını salladı: 
- Evet dedi. Herif daha o ge

ce kaçtı. Fakat üç bin İngiliz li
rası eksik çıktığı ve kokain pa
ketini de birlikte a•·amadığı için 

Lolayı göturemedi. Lola da er 
test hafta se\ diği adamla evlen
dı. 

Peki amma . sana bir şey 
Art . ~l ı 

. - -
yapmadılar, hapsi boylatmadı- -
lar mı? 

Terri, sevimli bir tavırla elini 
omuzuma koydu; 

- Sen beni ne sanıyorsun, 

dostum .. dedi. Ben öyle pürüzlü 
işlere girer miyim ıhiç!.. Alem 

beni serseri bir maceracı diye 
anar .. Halbuki yanlış .. ben ma -
cera peşinde sürüklenen bir in -
san değilim ... Beni ertl!Si günü 

serbest bıraktılar. Çünkü golf so 
palarında bulunaıi madde koka
in değildi. Sadece karbonat idi. 

- Ne!.. Karbonat mı? 
- Ne sandın ya .. daha az teh-

likeli ve daha çok ucuz bir nes
ne dostum. Golf sopalarımda bul 

dukları karbonatları iki İngilize 
aldım ve bana da Allah bin be

reket versın 2998 İngiliz lirası 
harçlık kaldı .. 

Bir müddet hayretle yüzüne 

baka kaldım. Sonra: 
- Peki dedim. Mademki, ko

kain satın almaınıştı11. Şu halde: 

neden ihbar ettiler seni? 
Terri kadehindeki son damı -

laları yudumlıyarak cevap ver
di: 

- Tolanın kocası kaçakçılık 
bürosu polislerindendi. .. dedi. 

çıdır, sebatkar
drr. Hafızası vasattır. İyi kalpli
dir. Gördüğü iyilikleri unutmaz. 

58: Tahir Gül 
han (Asabi ve 
mütevehhim tip 
]erden) Herşey 
den şüphelenir. 
Asabidır. Hid -
deti geçici ol 
makta beraber, 
kinini unutma. 
Fikirlerinde in 
sicam yoktur. 

yektur. Ekserıya talihine küs -
kün ve münzevi görünür. Te
cessüsü sever. Zevklerinde ıt -
rat yoktur. 

Filistin 
ahvali 

Kudıis, 18 (A.A.) - 30 asi 

dün gece Gazze civarında bir 

Arap köyünü basmıştır. Müte -

cavizlerden iki, köylülerden de 

iki yaralı vardır. 

Komşu yahudi Iook>nisine yar 

dım etliği için bu köyü tecziye 

etmek istedikleri anlaşılan asi -

!er köyden 5 kişi beraberlerinde 

götürülmüşlerdir. 

Diğer taraftan Telavivde vu

ku bulan müsademede yedi kişi 
yaralanmıştır. 

--00--

Ciyano ftaJyay döndü 
Malaga, 18 (A.A.) - K.ont Ci

anıo Sevilladan kendi idare et -

tiği tayyare ile buraya gelmiş 

ve Conte di Savoia vapurile !tal ' 
yaya hareke~ etmiştir. 

Ve meyhanecinin geri verdiği 
bozuk paralarımı topladı, ona bir 
on franklık attıktan sonra, geri

sini gözünü bile kırpmadan ce
bine yerleştirdi. Arkasmdan da: 

- Bu akşam nerede yemek 
yiyeceğiz? .. diye sordu. 

-SON-

-.rerıt f'llmler: 

ÖnumUzdekl •ineme mevsimi için çevlrecej:il filmlerle 
yeniden tekdir ve elkı,ıarımızı kazanacak olen zarif 

ve gUzel arUat Mlrallle Balln' ln gUzel bir p zu 

.. - Sinemayı niçin sever -
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
sinlı<? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi humsiyetleri ho -
şunuza gdiyor? 

3 - Sinema yıld ızlan ara -
sında giyin işlerini ve tavır • 
tarın ı, hatla hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazanc ı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) .. 

Ankete cevap: 
Çekirgede Bayan Reside söy 

lüyor: 
1 - Sinemayı on beş yaşı

ma kadar sevemedim. Bugün 
yirmi beş yaşındayım. Sine -
madan daha mükemmel bir 
eğlencem yoktur. 

2 - Şar! Boyer, Duğlas, 

Moris Şövalye erkeklerden; 
Silviya Sidney, Dolores Delri
yo, Marlen Ditrih, Briki Helm 
kadınlardan beğendiğim yıl -
dızlardır. · 

Hususiyetleri: Perdede her 
zaman şen ve hareketli görü -
nürler. 

3 - Marlen Ditrihi bazan 
taklit ettim. (Şüphesiz ki ta
vırlarını ve giyiniş tarzını) 

fakat, muvaffak olmak kabil 
mi? Onun büyük ve zengin 
bir gardırop içinde giyiniyor 
lar. Taklidin gülünç olduğu
nu anladım, vaııgeçtm. 

4 - İsimlerini söylediğim 
yıldızların şöhretlerini cazip 
bulurum. Bu şöhretler, cemi
yet içinde yaşıyanlardan hiç 
kimseye nasip olmamıştır. 

Bursa - Bayan Necibe Zeki 
söylüyor: 

1 - Sinema: bir mekteptir. 
Fakat, hem düşündüren, hem 
de eğlendiren bir mektep. 

2 - Erkeklerden: Robert 
Tayloru, mütekait bir san'at
kar Emil Yaningsi ... 
Kadınlardan: Greta Gar -

boyu, Silviya Sidneyi, Dolo -
resi beğenirim. 

Bunlar, nev'i şahsına mün -
hasır tiplerdir. 

En büyük hususiyetleri: Se
yireileri sürükleyici bir san'at 
kudreti göstermiş olmaların -
dadır. 

3 - Hç birini taklit etme -
dim. Taklitten hoşlanmam. 

4 - Hangisi mi cazip dedi -
niz? Şüphesz san'atları .. 

(Ayrıca isim zikretmiyo • 
rum. Beğendiklerimi yukarı

ya yazmıştım.) 

Koçuk Sinema haberleri 
* J ean Corctean'ın önümüz

deki çevireceği korkunç aile fil

minin amili Roger Capgras ola
caktll". 

* Geçenlerde Fransada ilk 
defa Fransız sinema büyük mü 

kafatı ittihaz edildiğini ve bu

nun için filmleri tetkik etmek 

üzere jüri heyetinin toplandığı
nı yazmıştık. 

Bu büyük mükafatı Jean Ga
bin Michel Morgan'ın birlikte 

çevirdikleri burada cSon buse. 

ismile gördüğümüz cSisli rıh -

tımlar• filmi kazanmıştır. 

* Hintli artist çocuk Sabu 
Amerikadan gelerek Londrada 

yeni bir film çevirmiştir. Film 

baştan başa renklidir ve vak'a 

müstemlekede geçmektedir. 

* Fret Mac Muray, Irenne 
Dune ile saadet isminde yeni bir 

film çevirmiştir. Artist Charles 

Boyer ile çevirdiği ikinci filmi 
de bitirmiştir. 

Simone -Simon 
ile mülakat 

Artist ben ögle bir paratöne
rimki gürültüleri, yıldırımları 

Üzerime çekiyorum 

\\ 

Simone Si '1on'nun guzel bir resmi ... 

Bir Fransız gazetcsı sevimli 
Fransız artistini Simone Simon
la bir mülakat yapmış. artist ba 
zı garip sualler sormuş, ve bun
ların cevaplarını neşretmşitir. 

Biz de bu cevaplraı aynen bura
ya naklediyoruz: Yalnız şunu da 
ilave edelim ki sevimli yıldız 

bazı sualler karşınsında susma
yı tercih etmiştir. İlk sual: 

- Uyandığınız zaman daima 
neşeli misinizdir? 

Artist şu cevabı veriyor: 
- Hasta olmadığım zaman

lar daima neşeli ve iyi kalka -

rırn. Fakat eğer sıçratarak uyan
dırırlarsa, sonra uykudan tele
fon çalarak uyanırsam o zaman 
çok sinir len irim. 

- Burnunuz güneşle soyulu
yor mu? 

- Burnumda bazı hafif kırmı 
zı lekeler vardır ki güneş bun
lara gayet fena tesir ettiğinden 
daima onun güneşte kalarak so
yulmamasına dikkat ederim. 
Şimdiye kadar ·da hiç soyulmuş 

değildir. Fakat eminim ki eğer 
güneşte kalsa soyulaaktır. Za
ten biliyorsunuz ki bu burunun 
oldcukça gene bir biçimi var
dır. 

- Mektepte mükafat aldığı
nız oldu mu? 

- Oh, evet ... Küçük olduğum 
zamanlar bilhassa tarihte ve 

·Fransızcada çok iyi bir talebe i
dim. Fakat büyümeye başladık
ça mükafatlar cl<silmeye başla

dı. 

~ Sizi rahatça yaşatmak için 
az çok ne kadar paraya ihtiyaç 
vardır?. 

- Bunu ilk defa siz sormu -
yorsunuz, ben de çok zaman ay
ni suali kendi kendime sormu
şumdur. Fakat bir türlü işin i
çinden çıkamadım. 

Muharrir yıldıza yardım et
mek için şöyle söylüyor: 

- Belki ayda üç bin frank 
kafi mi? 

Simone Simon bu söz üzeri
ne yerinden sıçrıyor ; 

- Oh, hayır, o kadar fazla da 
değil. 

Biraz düşünüyor: 
- Daha azı ile de mesut ola

bilirdim. 
- Ekseri hangi argu kelime

yi kullanırsınız? .. 
- Fakat ben hiç argu kelime 

kullanmam. · 

Muharrir bir kelime bulma
sı için ısrar edince Simone Si -
mon birçok düşündükten sonra 
bir tane buluyor: 

- Sut - bu kelimeyi şöyle 

Evet Sut dediğim olur. Görüyor 
kelime değildir. 

- Size aileniz arasmda veri
sunuz ki bu da o kadar fena bir 
tercüme edebiliriz: Haydi efen -
dim sen de umurumda mısın -
len hangi küçük ismi seversiniz? 

- Beni ailem içinde yalnız 

Sim on olarak çağırrr !ar. 
- Beyaz perdede kendi ken

dinizi ilk gördüğünüz zaman ilk 
düşünceniz ne oldu? 

- Oh bu benim üzerimde ol
dukça fena bir tesir yapı. O es
nada on yedi yaşında idim. Ta
biidir ki oldukça aktördüm. Ne 
ise ki herkes ilk tecrübenin ne
ticesinden memnun oldu da te
selli buldum. 

- Sizi en çok müteessir eden 
kritik hangi gazetede çıkmıştır? 

- Ben kendimi bir Paratone
re benzetiyorum. Öyle bir Pa -
ratone; ki bütün gürültüleri yıl
dırımları üzerine çekmektedir. 

Ekseri şahsi olarak hakkımda ya 
pılan tenkitler rollerim hakkın
da yapılan teniktlerden daha çok 
fena olmuştur. Hem artık gaze

teleri pek okumuyorum. Beni en 
çok müteessir eden kritik mes· 
Jeğe intisap ettikten bir ocne son 
ra çıkmıştı. Bu kritik cKüçük 
Şu kola mı?• filmi hakkındk idi. 

Bu gayet soğuk ve sert bir ten
kitli. O zaman ne kadar ağladı
ğımı Allah bilir. Çünkü çok 
gençtim. 

Mülakatın diğer kısmına ya
rın devam edeceğiz, 

19 - Temmuz 1939 

temmuz 
ÇARŞAMBA 19/7/939 

Saat 12,30 Program, 
Saat 12.35 Türk müziği - Pl. 
Saat 13. Memleket saat aya· 

rı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

Saat 13 - 14 - 15 Müzık (Riya
seticümhur bandosu - Şef: İh -
san Künçer), 1 - Saint - Saens -
Geçit resmi marşı, 2 - Tscha. -
kovsky - Güftesiz şarkı, 3 - l\le
yerbeer - Le pardon de ploer -
mel operasından fan tezi, 4 . Linc 
ke - Serenad, 5 - Delibes - Lak
me operasından fantezi. 

Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik (P. Dukas -

Çırak sihirbaz: Senfonik parça -
Pl.). 

Saat 19.15 Türk müziği (Ka
rışık program). 

Saat 19.45 Türk müziği (Halk 
türküleri ve oyun havaları). 

Saat 20 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk müziği: 1 -

Osman beyin - Saba peşrevi. 2-
Dedenin Saba şarkı - Giışeyle 

gel bülbülleri. 3 - Aşık Mustafa 
Saba şarkı - Bir esmere gönül 
verdim. 4 - Kazım Us - Hüzzam 
şarkı - Benzemezsin kimseye. 5 · 
Kazım Us - Keman taksimi. 6 -
Mehmet Nasip - Hicazkar şarkı -
Göremezsem eğer sevdiceğim. 

7 - Refik Fersan - Rast şarkı -
Yaktı cihanı ateşin. 8 - Refik Fer 
san - Halk türküsü - Karşıda 

kara yonca. 9 - Refik Fersan -
Halk türküsü - İndim dağdan 
ovaya. 10 - Refik Fersan - Halk 
türküsü - Damından görünür 
bağlar. 

Saat21.10 Haftalık posta ku
tusu. 

Saat 21.25 Neşeli plaklar - R. 
Saat 21,30 Müzik (Saksofon 

soloları - Nihat Esengin tarafın
dan). 

Saat 21.50 Müzik (Melodi - Pi.) 
Saat 22. Müzik (Küçük Or -

kestra - Şef: Necip Aşkın). 1 -
Paul Lincke - Olur - olur - olur 
(Şen parça), 2 - Micheli - Buse
ler serenadı, 3 Rachmaninov -
Serenad, 4 - J. Brahms - Macar 
dansı No. 3, 5 - Eduard Künne
'ke - Dans süitinden Blus, 6 -
Becce - Noturno, 7 - Ferraris -
Çigan sevgisi, 9 - Cari Rydahl -
Melodi, 10 - Franz Lehar - Göt -
tcrgatte operetinden potpuri. 

Saat 23. Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
- nukut borsası (fiyat). 

Saat 23.20 Müzik (cazband -

Pi.). 
Saat 23.55 - 24 Yarınki prog-

ram. 

CEMAL 
SAHiR 

Bu akşam Üsküdar İnşirah 
bahçesinde 

. En kıymetli eserlerinden 
MEÇHUL SERSERİ 
Büyük .operet 3 perde 

Bayan Leyla Refik baş rolde 

lstanbul Halk Tiyatrosıı 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam 
Yedikule Pınar 

sineması 

büyük ikramiye!! 
Müsamere 
Tafsilat el ilanlarında 
EGE TİYATROSU 

Nuri Genç Dur 
ve arkadaşları 

19 temmuz çar 
şamba günü 
akşamı 

Narlıkapı Şafak 

bahçesinde 
ANALARIN G"ÜNAHI 

Murad Şamil varyetesi 
Türk revü opereti 

2-0/7/939 perşembe günü ak.~amı 
Şenyol Çınardibi bahçesinde 

GtlL FATMA 
Millt operet 3 perde 1 tablo 
Muhlis SabahattJııln eseri 
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Uykusuzluk 
Gerek zatürre' e gerek ihtilatları 

Atatürkü rahat bırakmıyordu 
- 35 

ilk koşu. pazar günü yapılacak 
Atatürkün taze ha\•aya olan ı 

ihtiyacı, yeniden kurduğu bir 
memleketin hür havasından bir 
parcasının teneffüs arzusundan 
ibaretti. Ebedi Şef teneffüs edi
) urdu . Fakat sirozun arazından 
ola!' mevzii anfizem büyük in
sanı uzüyor, ona nefes alamadı
ğı, Boğazın serin ve yaş hava -
sını ciğerlerine dolduramadığı 

zehabını veriyordu. Boğazın dı

~ına, Fenerlerin ilerisine kadar 
kısıldıktan sonra tekrar geriye 
dönüldü. Savar na bütün yolile 
ilerliyerek Büyükdere önlerine 
geldi. Saat 3.30 da Büyükdere 
koyuna. funda ederek seyre mu 
,·akkaten son \·erdi. 

Ebedi Şef elan hararetten ve 
h a\•asızlıktan müşteki idi. Fakat 
bu saate kadar uykusuz kaldık • 
ta Psonra yatın demir atması ü
zerine hafif bir uykunun tesiri 
altıııda kalarak gözlerini yum -
dular Yalnız, gerek savuşturu
lan yukanda yazdığımız veçhi
k doktorlar aralarında görüş -
!ilkleri zaman hastalığın vahim 
ıeyri etrafında birbirlerine açık 
ltırafta bulunmuşlardı. Ve bü -
tün tedavi sistemlerine, müte -
hassısların tedbirlerine rağmen 

siroz zerre kadar alıkonulamı -
yor, \"e yine şayanı hayret bir 
mukavemetle bu hastalığa karşı 
koyan Ebedi Şefin kavi bünyele
ri onu alt etmek için ümit.siz bir 
sa\•aşmada bulunuyordu. 

Batındaki su, artık ıztırap ve
recek kadar artmış. uzaktan fark 
edilecek dereceyi bulan bu arı
zada Atatürkü başlı başına ra -
h a t sı z eden bir hale gelmiştir. 

Atatürk yatağında uzanmış 

yat ıyor, devamlı surette hara -
retten şikayet ve serin hava is • 
!eğinde bulunuyordu. Yat, Ebe
di Şefin bu iradesini yerine ge
tirmek için Boğazla Marmara a
rasında mekik dokuyordu. 

Büyükderedeki kalış 12 saat 

. ıürdü .. Celili Bayar Büyükdere
,fe iken sabahleyin Atatürkü tek 
rar ziyaret ederek yattan ayrıl 
dı, karaya çıktı. Saat 15 ten az 

evvel Ebedi Şef 12 saat süı·en 

ter<:ümanı olan sorgulara !Dptan 
ve kestirme bir cevap verdi. 

- Atatürk iyicedir. Silihi ted
birlere gıda ve ilaç rejimlerine 
devamla yenide!\ nekahet dev -
resine girebilecektir. Geceyi, 
müdavi hekimden öğrendiğime 

göre düne nazaran daha iyi ge 
çirmişler .. her gün sali\ha doğru 
yeni bir adım at.makla bize ümit 
ve sevinç veriyorlar. Hepsi bu 
kadar. 
Başvekile yatta bulunan ve 

killer, umumi katip. bir kısım 
mebuslar gecenin ileri saatlerine 
kadar hasbihalde bulurı<lular. 
Mevzu hangi taraftan intihap e
dilirse edilsin dönüyor, dolaşı -
yor, Ebedi Şefin sıhhi vaziyeti -
ne !ntikal ediyordu. 

Atatürkün uzun müddet yat -
ta kalacakları hakkındaki büWn 
ümitler günlerdenberi sarsılmış 
kırılmış bulunuyordu. 
Şu son rahatsızlığı ve ümitsiz

liği intaç eden 10 temmuz pazar 
günkü motör kendisinden e\"Vel 
ve bu g(zinti sıralarırı<la da E • 
bedi Şe:ijn umumi etvar ve ha
rekatında bariz bir hakikatin iz
leri apacık görülüyordu. Ebedi 
Şefin çelik bakışlı gözlerindeöi 
deha şimşekleri baki kalmak ü
zere çehrelerinde de bu ziifın 
sarı ifadesi göze çarpıyordu. A
tatürk bir yıl içeı·isinde eski zin
'deliklerini kaybetmiş, levend 
duru~ları, harkulıide poziyonları 

bu rahaf;Sızlık sebebile ihmal e
dilmişti. 

Celdl Bayarın •Salaha doğru 
her gün yeni bir adım . atıldığı 

şekilde ,·erdiği izahatta umumi 
(Arkası var) 

Fenerbahçe 
anketimiz 

F enerba hçe takımı 
nasıl ıslah edilmeli? 

fasılalı uykudan uyanmış, yeni- Gazeteniz tarafından Fener 

Mcdaklıları tara{ından döry 
gözle beklenen İstanbul at ya
rışlarına hu haftadan itibaren 
Bakırköyündc maruf Veliefendi 
çayırında başlanacaktır. Altı haf 
ta devam edecek olan bu yarış
lara birçok yeni hay,·anlar işti

rak edeceği gibi iki senedenberi 
şehrimizde büyük bir alaka u -
yandırmıştı. Bilhassa Ankarada 
yapılan bu seneki koşulara mem 
leketin birçok ~·erlerinden küme 
küme meraklılar <la işlerini güç 
!erini terkederek gittiler. 

İşte birçok büyüklerimiz ehem 
miyet verdiği ve tatbik ettiği bu 
spor şubemizin bu seneki yarış
larının birincisini bu pazar sey
redeceğiz. 

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fener hah çe birinci 
takımını nasıl teşkil 
etmeli ki bu takım 
k u v v t l e n si n ve 

yenilmesin? 
Sporcu k•rllerlmlzln vere-

ı 
ceklerı c•v•pl•rı ••r••ll• 

dercedec•Olz 

ması herhalde İstanbulluları se
vindirecektir. 

Bundan başka koşu pistinde 
yapılan yenilik ve oturma yer

lerinin fazlalaştırılması geçen 
sene at yarışlarında gördüğümüz 

meraklı kütlesinı bir misli daha 
artıracaktır. 

Koşuları tertip eden komite
nin bir yeniliği de bahsi müşte· 

reğe girecekler için koşu günle

rinden iki gün evvel şehre ilan-
' !ar astırarak o haffa yarışacak 

hayvanların kilo, cıns ve cökey
lerile buna mütedair olan ma -

!Cımatı meraklılara kolaylık ol
mak üzere bir iki gün evvel bil-

dirmesi ayrıca şayanı memnuni· 

yettir. Bunlardan gayri bu sene

ilaveetn seçilmiş hayvanların gi 
rişi müsabakaları bir kat daha 

1 - Evvelce tehir edilin~ o-

lan Türkiye Bisiklet birincilik
leri müsabakaları 28 ve 30/7 /939 
tarihlerinde yapılacaktır. 

2 - 1 kilometrelik sürat koşu 
su 28/7 /939 tarihine müsadii cu
ma günü sabahı Küçükcekmece 
gölü kenarındaki düzlükte yapı
lacaktır. 

3 - 156 kilometrelik mukave-

1 met koşusu 30/7 /939 pazar gü
nü sabahı Topkapı stadının önün 
de başlayıp ve bitirmek üzere . 
yapılacaktır. 

4 - Her iki yarış da Topkapı 
ile Silivri kasabasının ilerisine 
kadar asfalt yol üzerinde yapı • 
lacaktır. 

5 - Müsabaka günü evvelce 
ilan olunan muayyen saatlerde 

müsabaka yerinde hazırlanmış 

olarak bulunmıyan koşucular bu 

müsabakalara giremezler. Ve 
sonradan hiçbir hak talebinde 
bulunamazlar. 

6 - İstanbulda bulunan ko
şucuların şimdiden .müsabaka • 

!ara hazırlanmaları lüzumu e
hemmiyetle tebliğ olunur. 

den serin havaya ihtiyaç göste- klübünün kuvvetlenmesi ıçin 

ren bünyeleri için hareket emri- açılan Anketimiz pek yerinde • 
ni verdirmşti. dir. Öyle zannedıyorum ki Fe • 

Savarona tam saat 15 te demir nerbahçelisiniz veyahut bu klü-
sardı. Dolmabahçe önüne geldi. bü çok seviyorsunuz. 

Altı hafta devam edecek olan 
bu koşuları tertip eden komite 
Veliefendi çayırında geçen sene 
!er gördüğü birçok noksanlıkları 
ikmal etmiş bulunuyorlar. Bu 
meyanda koşu yerine daha fazla 
tren tahriki ve bozuk bulunan 
şosenin tamiri ve bilhassa mü
temadiyen şikayet edilen büfe 

işinin kökünden halledilmiş bu
lunmasına ilaveten bahsi müş
terek gişelerinin de fazlalaştırıl-

heyecanlandıracaktır. 1 
Önümüzdeki hafta İstanbul 

sporu yine zengin bir gün yaşı
yacaktır. Fenerbahçe stadında 

yapılacak Demirspor - Galatasa
ray maçından başka Bakırköy 

Veliefendi çayırında at yarışla-

SAGLIK 1 
Orada saat 19 a kadar bekledi. 31 senelik şerefli bir maziye 
19 da yeniden yola çıktı. malik olan klübün bu kadar acı 

Zatürree başlang ıcının da ak- bİı" gerilemeğe yüz tutması Fe-
siyonları gcırekse devam eden 

ner klübü için çok ellm bir hasirozun inkişaf arızaları Atatür-
disedir. 

ke t,am ve mutlak bir istirahat- Bundan takriben 9 _ 10 sene mağlıiu olmasını istiyorlar, işte 
le rahat uyku uyutmuyor, bü • 1 d istedı' ı'k1erı' olmuştur, kendileri-evvel hudut haricinde bu un u-~·Uk insan uyku arasında ıztırap ni tebri kederim. Ve idareciler 
lfade eden hafif ses çıkarışları ğum zamanlar Türk gazetelerile 

bunu bilmelidiı· ki br seyirci ol-ile rahatsızlığını baş ucunda meşgul olunca hep Fenerbahçe 
duğum halde ne kaıJ.ar acı bir mağmum bir çehre il e bekliyen klübü adlı bir takımın maç yap-

h k 1 ·1 k ı h" t ağlayışla oyun bitmeden evvel e im erı e ya ın arına ısse • tığını ve diğer memleketlere se-
tlriyordu. sahadan kaçtım. Eğer idareciler 

yahat ettiğini okuya okuya beni de bizim duyduğumuz bu acıyı Celal Bayar saatlerce Ebedi 
kendisine celbetmişti. 33 senesin hissetmiş olsa.vdılar daha ilk Şefin yanlarında kaldı. Yukarı 

. de Türkiyeye geldiğim zaman ar mağlı1biyetten ibret alarak bu-da bulunanlar tıpk Isayı bekli -
tık kendisine candan sarılmış nun önü · 1 ] d B yen Havvariler gibi onun yuka- ne geçmış o ur ar ı. u-
taraftarlarından biri oldum. na misal olarak Galatasarayı gös rı çıkmasını sabırsızlıkla bek -

liyor, herkes ondan en iyi ve en Evet bu sene Fener yenildi !erebiliriz. 
yakın malumatı alacağını umu - ve hep bunu da bilmeli ki böyle Acaba Galatasarayla yapılan 

rı ve Beşiktaş Havuzda bölge 
yüzme teşvik müsabakalarından 

maada Yenikapı ile Ahırkapı a
rasındaki iki bin metrelik bir 
mesafede bölge kürek yarışları· 

nın birincisi yapılacaktır. Her 
sene büyük bir intizam içinde 

heyecanla takip olunan kürek 
birinciliklerine bü:tün klüpleri

miz gireecktir. Bu müsabakala

rın mükemmeliyeti için alaka

darlar şimdiden lazımgelen ter
tibatı almış bulunmaktadırlar. 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Bisiklet Ajanlığından: 

yordu. de,·am ederse hep de yenilecek· birinci ve ikinci maçı neden kay selesini derhal hallederek daima 

Celal Bayar baş güvertede tir. Belki bu sene aldığı bu bo· betlik? Vefa ile beraber neden üstün olan Fenerbahçeyi yine 
t<ıpluca bekliyen maiyyet erka- zuk dereceyı· gelecek sene bı" le a- kaldık? Bütün bunları biliyorlar 'b" "k k k 

eskisi gı ı yu se mev ide gör-nınm yanına gelince muhtelif lamıyacaktır. Biliyorlarsa bile bile yine ayni 
sorgulara maruz kaldı: t k mı her zaman s ha eden meliyiz. Bunu temine çalışan ga Acaba bu mağlubiyete sebe - a ı a ya n 

- Ş~f nasıl?. Bir gece evvel • 1 ? B zetenize teşekkür eder ve Fener 
biyet veren kimdir ve nedir. Bu çıkanyor ar. ilmiyorlarsa ni -

kıne nazaran daha rahat bulu • b klübüne de muvaffakiyetler te-
nun da cevabı idarecilerin ida- çin yerlerini ilmiyen!ere terket 

nuyorlar mı? mnni ederiz . 
l · ı miyorlar? 

Hararet derecesi mytehavvi resız ikleridir. Bu suali kendi - Benim kanaatimce muhakkak 
Ne yazık ki memleketin göz-mi.. devam ve ısrarla bir dere •. !erine soralım, takımın bozuk ol l 

bebeği olan böyle bir klübün i· değişecek oyuncu ar şunlardır: 
ce farkı sürdürüyor mu? du.<>unu idareciler· bilmı·yorlaı· ve (o) 

~ kinci bir kalecisi ve iyi bir mü-
- Şef konuşuyor rr.u? Neşesi anlamıyorlar mı? Pek iyi bili • Lebı'p (o) 

var mı? 
1 

dafii sağaçık ve sağiçi yoktur. 
yor arsa neden lashiha çalışını- B ı ı z Fener kl"b·· Ali Rız'a Esat Mehmet Reşat 

Bütün bu suallere Celal Ba • yorlar? Eğer "nlamı,·orlarsa ne- un ar ya nı u une ge-
" ' li k 1 r d" kı· · ] · (o) (o) Melih Rebii Fikret yarın yüzünde derin bir üzün - nce yo o u , ıger up er ıse 

den ıdare başında duru,·orlar, d El ı b t bedd"'ld tünün ifadesi olan yeıs çizgileri J hazır ır. zem o an u e u en 
en açık ce\'abı \'ermiş bulunu • daha doğrusu durduruyorlar? Bu acı akıbeti izale etmek için sonra bir veya iki kişinin de de-
yoı-du Eski B~vekil muhtelif Öyle ise onlar ya spordan an- zannedersem vakit de vardır, o- ğişmesi de muvafıktır. 

Kum hastalığı .. 
Evcaı şiddetli olan hastalık • 

lardan biri de budur. Bu hasta

lığa düçar olanlara tavsiye edi

lecek en müessir tedavi usulü 

perhizdir . Fakat ne gibi şeyler • 

den perhiz etmeli: Bir kere et. 

ferden yalnız tavuk, piliç ve ara 

sıra da kuzu eti yemek caizdir, 

Bunlardan gayri etlerin yenme

si kat'iyyen caiz değildir. 

Sebze ve meyvalara gelince: 

Ispanak, semiz otu, ve bunlara 

benzer sebzelerle meyvalarda.n 

çilek yemeğe asla müsaade yok
tur. 

Bu hastalığa tutulanlann en 

çok içmeleri luım eelen içki, 

kaynamış süttür. 

Sirkeli, çok tuzlu, biberli ye

mekler ba,talığın şiddetlenme • 

sine sebebiyet ver ir, b inaena 

leyh bunları yemekten kat'i su

ret te içtinap etmek ı:erektir. 

Birçok sular, bu hastalığa kar 

şı adeta ilaç tesirini gösterir. 

Şehr imizdeki suların ckserisn • 

de bu şifai hassa vardır. Bilhas

sa Çırçır suyu bu bakımdan bü-

yük bir şölıret kazanmış olduğu 

gibi Tomruk suyu da ondan aşa
ğı kalmaz. 

SAYJo"A S 

BARBAROS 
Yazan : Rahmi Yağız 

Barbaros, yiğitliğine hayran oldu
ğu l\1uslihattinin koluna sarıldı 

32 

Bir mektup Türk amiralini 
harekete geçırdı. Süratle Ağri • 
boza geldiler. 

Salih Reis kafa.ıle yerleşti. A
çıkgöz Salıh Reis Andrea Dorya 
nın Pre\"C•zeye hücum için yola 
çıktığını donanmadan dökülen 
gemilerden bırini ele geçirerek 
onun kaptanından öğrenmişt~ 

Bunu Ağribozda Barbarosa an • 
Jattı. Bıiyük Türk donanma ·ı ye
di adalar istikametinde il&i atıl 
dı. Barbar06, düşman donanma
sının buralardan geçeceğini u • 
muyor, yolunu keserek kıstır -
mak, savaşa meobur etmek isti
yordu. 

Donanma Meton lımanına ge
lince ele geçirilen korsanlardan 
Venediklilerin Pre\·eze önüne 
geldiklerini, burada toplanmala
rını tamamladıkları haber alın

dı. İşin dahası da vardı. Vene • 
dikliler Pre,·eze kale kalesini 
muhasara et.mişler, oradaki mu
hafızlan tazyike başlamışlardı. 
Barbaroı; ·bu haberlere rağ • 

men e\·vela Salih reisi kendi 
fırkasile k~e göndermek ih • 
tiyat ve diraye1tni gösterdi. Ay
ni gece Salih Reis 32 parçadan 
mürekkep fırkasle Prevezeye 
doğru yelken açtı. 

Salih Reis filosu Zanta sula • 
rına \'ardığı zaman Venedilt do
nanmasının en ağır kalyonlarını, 
bir sıraya dizilerek Pasko ada • 
sına doğru gittiklerini gördü. 
Bunların Prevezedeki donanma
ya yardıme gittiklerini kestiren 
reis peşlerini bırakmamak için 
bunları uzaktan takbe başladı. 
Pasko adasını bordalıyan Vene
dik kalyonları Türk gemilerini 
görünce Barbarosun hücumuna 
uğradıklarını sandılar. Var kuv
vetlerile kürek çekerek Preve -
zeden vaz geçip Korfoya kaçtı
lar. Saklandılar . 

Salih Reis döndü, Barbarooa 
vaziyeti anlattı. Barbaros reis • 
!erini toplıyarak bir harp mec • 
!isi yaptı, sordu. 

- Korfoya mı baökın verelim. 
Prevezeye mi gidelim. 

Mıihtelif fikirler yürütüldü. 
Fakat, Barbarosun! 

- Korfodakileri yeneceğimiz 
sırada Preveze düşman eline ge 
çerse sonra tekrir alındast gü.ç 
olur! 

Fikri kabul edildi. Preveze ü
zerine yürümek için harekete 
geçildi. 

Barbar un Prevezeye geldi • 
ğini öğrenen müttefik donanma 
muhasarayı bırakarak Korfoya 
kaçtı. Barbaros Preveze kalesi· 
nin gediklerini tamir ettirdik • 
ten sonra birkaç bin de muhafız 
yeniçeri bırakarak Korfo üze • 
rine dümen kırdı. 

1 Ko.r!oya doğru körferıxlen hara-
1 kelini bekliyordu. 
\ Barbaros, denize saldıgı a -

damları ,. ·ıtaı;ile bunu da ha -
ber almış. mukabil bir tabiye ha. 
reketile işi halletmek, Arı<lrea 

Doryayı bir daha denize çıkınca 
tövbe ettirmek üzere hazırlanı • 
yordu. Akşam, sular kararınca
ya kadar donanmayı hafı! seyir
le K'lrfoya gider gıbl gösteren 
Türk amirali karanlıkla beraber 
geriye döndü. Geldi, Pre\·eze li
manına girerek ertesi günü düş
manın burayı tekrar muhasara
ya gelmesini bekledi. 

25 Eylfil çarşamba saıbahı, baş 
ta Andrea Doryanın çifte kartal 
b~lı armasile ile.liyen ba~tar -
desi olm.ak üzere müttefik do -
nanma Pre,·ezenin birkaç mil ya 
kınlarına geldi. Müttefikler 400 
parçaya yakin harp gemisinden 
mıirekkep iıç fırka halinde bu
lunuyor, Bıırl>arosun yaptırdı -
ğı keşif netice.>inde bu donan -
manın· 

70 parça Venedik 
20 • Şartken 

' .. 
180 • .İ.>panyol 

!7 • Malta şövalyeleri 
30 • Papa 
80 • Muhtelif hiıkümetler 
Gemilerinden mürekkep oldu-

ğunu anlam~tı . Bu \•e sa -
vaş sistemi a)Tı donanmalardan 
birleŞtirilerek meydana getiri • 
len düşman donaı\masının ge -
ınice çokluğu Barbarosa hiç e
sir etmiyor, anların mfuşterek 

hareket kabiliyetinden mahrum 
olduklarını kestiren Türk kapta
nı zaferin kendl~lndt kalacağı

na kani bulunuyordu. 
Barbaros o gün Salih Reıse 

güzelce Mehmet ve Muhlttın re
isleri d~şmanı tahrike gönderdı. 
Bunlar limandan açıldılar, An
drea donanmasını iki gün topa 
tuttular Andrea 28 eylül saba

hı, kendi kuvvetlerinden ayır • 
dığı bir fırkayı limanın ağzını 

tutmağa gönderdi. Banbaros li
man ağzına gelen bu düşmen ge 
milerine Sinan Reis kumanda -
sındadaki 12 gemilik bir fırka • 

sile taarruza geçti. Bu suretle 
muharebe muharebe ilk iki fır

kanın çarpışmasile başlamış 

oldu. 
Di.ı~man donanmasının mer -

kezd~ki kalyon fırkasını göster
di: 

- Bunları gördün mıi Musli
hittin! 

- E\·et kaptanım .. 
- Muharebenin ~azanılması 

buraya vapılacak bir hücumla 
kabildir. 

Muslihittin reisin sözünü kes
ti: 

- Ben oraya aUmaga gidı • 
yorum. 

Barbaros yelkenile hayran ol
dugu Muslihittinin tekrar kolu
na sarıld.: 

Alkollü içkiJere gelince bun • 
!arın kaffesi yasaktır, hatta bi-

Halbuki Andrea Dorya, nüne 
çıkarak yeniden boy ölçü· mek
ten yıldığı Banbarosu geriden 
vurmak, baskına uğratmak için 
Pre,·ezenin 4 mil şarkındaki A
yamavri !imarına çekilmiş. de-

- Dur arslanım .. Hemen k.o.j
ma, düşman daha sav~mu)·or. 

ağızlardan tevcih edıleıı ve ş!'" lamıyorlar veyahut daha doğ - yuncu da . Ged.ikpaşadan: 
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Çinili köık müze•indelıi e•hİ ve lııymelli ••erlerin de 
ilcivesile zenginleştirilmHi düıünülen ve günden güne 

ııenginleımekte olan Aya•ofya müzHinin 
İfer•inden görünüJü 

ANKARA NOTLARI: 6 

Konservatuarda bir dolasma 
Sabah enstitüyü dolaşmıştık. 

Konservatuar için öğleden sonra 
randevümüz vardı. Tam saat i
kide bir araba ile Cebeciye git
tik. Araba bej renkli, dört bil -
yük siyah demir kapısı olan iki 
kat bir binanın önünde durdu. 
İşte devlet tiyartomuz ile de te
sisi düşünülen ilk operamıza e
leman yetiştiren kültür mües -
sesemiz ... İşte bu basit, fakat gö
ze hoş görünen binada yeni is -
tiditlar azalı,, konfxır ve ihtimam 
içinde yetiştiriliyorlar. 

Braz sonra konservatuarın 

genç mıidürü Ordan Şayığın kar 
şısındayız. Geniş, temiz bir oda. 
Kapının iki tarafına Atatürkün 
İsmet İnönünün büstlı;ri kon -
mWj, bu büstlerin yanında isim
leri tarihe malolmuş bir kaç de
hasının küçük büstleri duruyor. 
Yine duvarlarda Atatürk ve İs -
met İnönünün karşıhklı birer 
büyük portreleri.. bir etajer ü
zerinde perdelrei ve içindeki de 
lııorları ile küçücük bir tiyatro 
sııılınesi modeli .. 

Bizi nezaketle kabul eden kon 
servatuarın genç müdürü Orhan 
Şayık köşedeki geniş yazıhane

sinin başına geçti. Biz de onun 
karşısında yer aldık. Orhan Şa
yık : 

- Buraya tayin edileli üç ay 
olduğundan diyor, mektep hak
kında size uzun boylu tafsilat 
veremiyeceğim. Bununla bera -
ber yine suallerinizi karşılama
ya gayret edeceğim. 

••• 
Zaten mektep tatıl, mektebin 

müdürü de böyle yeniliğini ileri 
sürüp bizi pek tenvir edemiye
ceğini itiraf edince derhal aklı
ma bu ziyareti -boş yere yaptı -
ğımız geldi. Hatta kalkıp gitsek 
diye düşündüm. Fakat sonradan 
o~han Şayık konuşmaya ha ]a
yınca onun yersiz bir telaş gös
terdiğini ve bizim boşuna endi
şe ettiğimzi anladım. Orhan Şa
yık üç aylık çok kısa çal~ması
na rağmen derhal mektebin bü
tün işlerine el koymuş azimkar, 
enerjik mükemmel bir müdür -
dür. 

Kafamda mektep hakkında 

sualler hazırladığım sıradaydı 

ki o konuşmaya başlıyarak: 
- İlk söz olarak dedi. Size 

Milli Şefimizin mektebimizc o
lan hususi alakasından bahset -
me kistiyocum. 

pinin yetişmesidir. 

Bizde yeni istidadı keşfetmek 
oldukça müşkül bir şeydir. Çün 
kü birçok ailelerde cbizde san
at.kiir para kazanmaz• kanaati 
uyanmıştır. 

Yazan: PERiDE CELAL - - -----

mez. Netice anaların, babaların 
tihandan geçirmed~m kabul et
meyiz. Netice: Anaların, babaların 
çocukları üzerindeki fena pro
pagandalarının, sonra bizim de 
ctiyatroya, musikiye hevesim 
var, yahut •Sesim güzel> diye 
her geleni hemencecik kabul 
etmeyişime bilhassa dediğim gi 
bi ilk zamanlarda talebe mikta
rının fazla olmamasını tevlit et 
m~ti. Şimdi ise günden güne 
hem de süratle alakanın arttı -
ğını, müracaatların çoğaldığını 

görüyoruz. 
Yarın Orhan Şayigin mektep 

hakkında verdiği diğer tafsilatı 

nakledeceğim. 

Bir~kları musikiye, yahut 
tiyatroya müsteit çocuklarını 

derhal bu hevesten geçirmeye 
bakarlar. Bu yüzden bilhassa 
daha başlangıçta oldukça müş
külata uğradık. Buraya gelip 
zorla çocuğunu alıp götüren a
na, babalar olmuştur. Halbuki 
şi:mdi bu kotü zıhniyet değişm!
ye başladı. Zaten musikiye he
vesi olan genci mektepte bir im 1 

.--KURTULUŞ-
... _____ .. 

Doktorlar, Bankaeılar, Katipler, Mektepliler, 
Mühendisler, velhası1 bütün mürekkepli kalemle yazı 
yazanlar, mürekkebin ceplerine akmasın-

dan, kurumasından, ve ucun bo 
zulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMİ 
Avrupada tasdik olunduğu gibi bütün 

Türkiyede de mürekkepli kalemle 
Açık bırakıl-

dığı halde her ne 
yazı yazmak mecburiyetinde 

olan halkı hakikaten bu 

ezivetten kurtarmıştır. 

TIKU ucu aşınmaz, 

bol mürekkep alır, 

kuvvetli basılır-

sa 3 - 4 kopya 
çıkarılabilir. 

şekilde durursa dur

sun mürekkep akmaz ve 

kurıımaz. TIKU en sağlam 

ve en kullanışlı kalemdır. 

Siyah - yeşil - mavi ve Kırmızı 

renkleri vardır. Her büyuk kırta

siyecide bulabılırsıniz. Israrla Tl
KU markasını isteyiniz. 
Markaya dilckat: Kırmızı halka 
üzerine TIKU yazıbnış olmalıdır. 

Dikkat: Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir adet si
pariş edenlerin, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur, 

Deposu: Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - Miicevherat ve RADYO Ticarcthant>'!İ. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEYi 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Keşif ve şartnameleri mucibince idaremizin Sivas ve Ka~ 

seri başmüdürlükleri kalörifer tesisatı her ikisi birden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedeli 10.982.66 lira muvakkat teminatı 

823,66 liradır. 
III - Eksiltme 3/VIII/009 perşembe günü saat 15 tc Ka.bataşt a 

Levazım ve Mübaıyaat şubesinde ki alını komisyonunda yapıla.. tır. 

IV - Şartnameler her gün Kayseri, Sıvas, başmüdürlük!• rir.den 
ve İstanbulda levazım şubesi veırn'esinıı:len 55 kuruş mukabilincl ' 
alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklıf mektupl<.
nnı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası ro.akbuzu veya lban l< a 
teminat mektubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesikayı 
ihtiva edecek kapalı zarflarını iıh ale saatinden bir saa~ evveline ı<a
dar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
müracaatları. (5352) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 1 
~-~ 
Kıymeti 

Lira Kr. 
528 80 

Pey parası 
Lira Kr. 

39 06 Aksaray eski Kızılminare ve yeni S fular 
mahallesinin Horhor caddesinde eski 73 ve 
yeni 95 No. :ru kagir evin tamamı. 

Yukarıda yazılı evin tamamı 15 gün müddetle açık arttırmaya 

çıkanlm"jtır. 

İhalesi 3/8/939 perşembe günü saat 15 de icra edi!eceğirı!len ta
liplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü Mahluliıt. kalemine 
müracaatları . (3352) -

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bayan Nefise Rananın 22976 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı 
(560) liraya karşı birinci derece de ipotek edip vadesinde borcunu 
vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanu -
nun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması 
icap eden Küçükpazarda Hoca Hamza halen Demirtaş mahallesinin 
Deveoğlu mektebi ve Odunkapı yokuşunda 83 küyük 4fı6, ada, 10 
parsel, ve eski 1. 3.8 yeni 6. 8. 10 en yeni 5 No. lu Hocahamza ca· 
mii karşısında bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müd -
detle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre ya
pılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (300) lira pek ~kçesi vere
cektir. Milli bankalarımızdan bir inin teminat mektubu da kabu. 
olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ~e vakıf icare
si ve taviz bedeli ve tellaliye riis umu borçluya aittir. A:t~ırma şart
namesi 20/7 /939 tarihinden itibar en tetkik etmek istiyerılere sandık 
hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sıdl kaydı ve 
sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosyasında vardır. Art -
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gay 
rimenkııl hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 4/9/939 tarihine miisadi f pazartesi glinü Cağaloğlunda ka
in sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 
ihale yapılaibilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

ı icap eden gayrimenkul mükellefiyetile sandık alacağını tamamen 
geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taa'ıhüdü baki 
kalmak şartile 19/9/939 ıarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttırması · yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çok arttır anın üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicilleri le sa
bit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden itiba -
ren yiırni gün içinde evrakı müsbi telerile beraıber dairemize bildir -
meleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Daha fazla malumat almak istjyenlerin 938/249 dosya 
numarasile sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lü· 
zumu ilan olunur. 

* •• 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös -

termek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 

~: 40 nı tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yansına kadar borç 
vermek suretile kxılaylık göstermııktedir. (5359) 

Maarif Vekilliğinden: 
Maarıf Vekilliği Neşriyat Müdürlüğü kadrosunda •Depolar he

sap kontrol memurluğu• münhaldir. Azami kadro ücret yüz kırk 

itsmet İnönü musikaye çok me 
raklıdırlar. Bu şa'h:ıi merakları, 

sonra musikinin bizde tekem -
mülünü parla·k bir istikbale na
il olmasını arzu etmeleri ve kin 
servatuara karşı büyük alaka u
yanmasına amildir zannediyo -
rum. Bu alaka ta.biidir ki tale -
belerimizi daha büyük bir hız -
la çalışmaya sevkediyor, gayret
lerini artırıyor. Kışın her hafta 
verdiğimiz konserlerde ekseri 
Milli Şefimizi dinliyicilerin ara 
sında görmeniz mümkündür. 

- KonsE'r ler kalabalık olur 
mu? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· liradır. Bu işe alınacak memurun en az orta ticaret mektebi tahsili 
- ' görmüş, askerlik hizmetini yapmış ve yaşı kırkı geçmemiş olması 

Orhan Şayiğ gülümsüyor: 
- Konser salonumuz beş yüz 

k~i alabilecek bh genişliktedir. 
Bununla beraber yine de birçok 
]arının konseri ayakta dınledik
leri vakidir. Her hafta salon tık
lım tıklım dolar. 

Ve bizim sormamıza meydan 
kalmadan o anlatmasına devam 
ediyor: 

- Ankara konservatuvarı 

1936 da musiki mualli mmekte
o! namı ile tesis edildi. Sonra -
dan opera, tiyatro, şan şubeleri 
ilave edilmiştir. Musiki kısmın
dan mezun olan talebeler halen 
de orta mekkplerde musiki mu
allimi olarak çalışıyorlar. Fakat 
şimdi yalnız musiki muallimi 
yetiştirmekle kalmıyor, şan ho
cası, tiyatro, opera için san'at -
karlar da yetiştiriyoruz. Bun
lardan ilerde. Ankarada inşa e
dilecek olan tiyatro ve operada 
istifade edilecektir. Emeli'miz 
istidatların olgunlaşması, ve 
memleke1irni2d~ bir sana!kar ti-

Zir&at, inşaat, yangın ve sair su 
işlerinde en lmllanışlı ve en 
elveri$li ve en amansız çalışan 

BERNARD Markalı 
bilhassa müteahhitleri 

alakadar eden 

Motopompların 
her boyundan daima 

depolanmızda 

mevcuttur 
Kaıalok, izahat ve tekli 

ı Ik talep!< gunderlllr. 
TUrklye merkez depo•u 

Türk • Avrupa Limted Şirketi • lstanbul, Galata Perşembe pazar 61 

I - 19/VI/939 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale olunacağı 
ilan edılmiş olan 75000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 

etmediğinden yeniden değiştirilen muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen be<leli •34500. lira mL1vakkat temınatı •2587.50> 
liradır. 

lll - Pazarlık 14/Vll/939 cuma günıi saat 14 de Kabataşta Le

vazım ve Mühayaat şubesindeki alım komfayonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi •172• kuruş mukabılinde Levazım şubesı vez

ne5'llden ve İzmir Ankara Baş Müdürlilklerinden alınabilir. Ve nü
mune de görülebilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasile bırliktc p•zarlık için ta-
yir. olunan gıiıı ve ~aatle mezkur komisyona gelmeleri. .4957, 

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

Taliplerın nıüsbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile bir
likte 20/VII/1939 perşembe günü akşamına kadar vekilliğımiz neş
riyat müdürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 
Mürac~at sahıplerinın, müsabakaya iştirak etmek üzere 24/VII/939 

pazartesı günü saat onda Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğünde bu -
lunmaları rica olunur. •2983> •5139 

BAKER mağazalarının sattığı 
kostiinı ve pardesüler, emsal· 

siz bir bi~imdedir. 

SA(iLAM 

ŞJK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve mıisait şartlarla 
satıl!naktadır. 

Fenni 
SÜNNETCI 
EMiN FiDAN 

Kabine: Beşiktaş 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassm 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

İtizar 
(Bu kalbe Kelepçe V•nmal.) 

tefrlkam,zı :miindoer'oatın.ızcn 

çoğ!uğun,inn .lJtıgür .. ~~rt dtrr.~

dik. Özur dlleıı2. 
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Dağlar Kralının haklk hayati ve 

1 [ç 
Fabrikada yangın F uvardaki sun'i gölde kitara ça

lan gondullar dolaştırılacaktır. 
Makine mühendisi 

- 6 • 
= - = - --

Herşey hazırlandı, Çakıcı Efe 
bir kibritle kazanları tutuşturdu 

Yazan: Zeynel Besim Sun 
54 

İzmir, (İKDAM) - Sovyet 1 
Rusya hükumeti, fuar kaomite
sini bu seneki fuara geçen yıl

lara nazaran daha zengin şekil
de iştirak edeceğinden haberdar 
etmiştir. Polonya devtel pavyo
nu inşaatı, bu ayın sonunda ik
mal edilecektir. Polonyada bulu 
nan büyük 60 müessesenin muh 
telif mamulatı bu pavyonda teş 

yeti kadrosu 6 mühendis, 7 mi
mar, birçok dekoratör ve desi -
matör olmak üzere 40 kişilildir. 

Fen adamlarının bil:;i seviyelerini •--------a diplomalarındaki derecelerinden evel 
+ Pamuk ı ___ tecrübe bakıminda kontrol etmek lazım~ 
t h / "" +I Makine mühendisi de mek - sun müesseselerimizde~ talebin 

# 

' 

Fuar sahasında geceli, gündüz
lü inşaatta çalışan işçi sayısı bi
ne yükselmiştir. 

•• ma su u •• tepten çıktıktan sonra diğer mes de bulunan fen adamlarmın bil-

k b k l 
• lektaşları gibi kafası derslerinin gi seviyelerini diplomalarındaki 

Kazım DiriK lzmire gittı ı ço ere et l ı ' nazari hülasa ve esasları ile do- derecelerinden evvel tecrübe ba-
ludur, Herşeyi bilir fakat hiçbir kırımdan kontrol etmekliğimiz İzmir, 17 (Hususi) - Fuarın 

açılına töreninde bulunmak ü -
zere Trakya umumi müfettişi 

General Kazım Dirik İzmire da

İzmir 17 (İKDAM) - Ege böl 
gesinin pamuk mahsulü bu yıl 
gesinin pamuk mahsulü bu yıl 
çok bereketlidir. Rekoltenin 
120.000 balya olacağı tahmin e
diliyor. Bu miktar btr rekordur. 
Geçen seneki rekolte 80 bin bal 
ya idL Bu artışın sebebi, pamuk 
müstahsillerine hükfunetimizin 
gösterdiği mühim yardımlardır, 
Mamafih tütünden zarar eden 
pek çok müstahsiller, bu yıl pa
muk ekimine ehemmiyet vermiş 
!erdir. İzmir piyasasında Akala 

pamuk mahsulü kilosu 56 kuru
şa yükselmıştir. Vadeli satışlar 
45 kuruş üzerinden yapıllnakta
dır. 

şey bilmez. Daha doğrusu bilgisi ve müesseselerimizde ilk defa iş 
muhtelif ihtisas şubelerine da- alacak mühendislere ise yazıha-

hir olunacaktır. ğılmış bir halde bulunduğun - ne bilmem ne tetkik şubesindeki 

.
• ı Fuar komitesi, bu seneki fu

ar ziyaretçileri için sürprizler 
hazırlamaktadır. Bu maksatla 

vet edilmiştir. dan ve bunların hiçbirinde tec- cilalı yazı masasından evvel ya!; 

İzmirlilerin çok sevdiği ve 
saygı beslediği General Kazım 

Diriğin İzmire geleceği herkesi 

rübe sahibi olmadığından bu bil lı fabrika kapısını göstermekliği 
gisini kullanamaz. Şu halde mek ıniz lazıındır. 

fuar sahasında bazı oinşaat ya
ptlmakta, tünel ve mağaralar ha 
zırlanınaktadır. Buralara gire
cek fuar ziyaretçileri unutulmaz 
sergüzeştler yaşıyacaklardır. On 
ların başlarına acı, tatlı birçok 
vak'alar geleceği söyleniyor. 

sevindirdi. 

Parti idare heyeti reisliği 
İzmir, 17 {İKDAM) - Cüm

huriyet Halk Partisi İzmir ida
re heyeti reisliğine idare heyeti 
üyesinden İzmir Esnaf ve Ahali 
bankası müdürü Atıf İnan se -
çilmiştir. Seçim, İzmir Parti mü 
rettişi İstanbul mebusu Galip 
Bahtiyar Gökerin huzurile yapıl 
mıştır. 

Antakya Ticaret ve Sanayt O 
dası tarafından Hatayın bütün 
zenginlik ve varlıklarını göste -
ren resimli broşürler bastırılmış 
ve bunlardan binlercesi İzmir 
fuar komitesine gelmiştir. Bu 

1 broşür1er fuar ziyaretçilerine da 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ğıtılacaktır. 

Fuar mevsiminde her gece 
sun'i gölde gondollarla dolaşan 

mandolin ve kitara gurupları 

görülecek; fuarda bir de sirk bu 
lunacaktır. Hamburg hayvanat 

Bornovada faaliyet 

Esirler yalancı ve korkudan vurlMının nesi var, nesi yoksa 
mütevellit bir samimiyetle efe- hepsini yakalım. Ondan sonra 

bahçesinden getirtilen birçok 
kıymetli hayvanlar için tel ka
fesli yeni pavyonlar inşa ettiril
mektedr. Avrupadan bazı revu 
kumpanyaları fuar mevsiminde 
fuarın açık hava tiyatrosunda 
temsiller vermek üzere İzmire 
gelmek istediklerini bildirmiş -

Yol ve su tesisatı yapılıyor - zirai 
faaliyete ehemiyet veriliyor 

!erin ellerini sıktılar. Allaha ıs- nereye varacağımızı hep bera -
maradık dediler ve yola çıktılar. ber konuşuruz. 
Fakat ta mbu sırada Çakıcı efe: - Elin iki paralık gavurları 

-Durun. bizimle eğlendiler efe. Elimiz 
Dedi. silah tuttukça bu işi onların ya-
Esirerin yürekleri yeniden nına komamalıyız. Zaten kızan-

hoplamıştı. Acaba bu müthiş a- lar da öyle istiyorlar. 

dam kendilerini öldürecek miy- Ve böyle konuşarak hiddet ve 
di? Salıverdiğine pişman mı ol- intikam içinde fabrikanın önü -
muştu? ne kadar ilerlediler. Tekmil yol-

Esirler döndüler. Büyük bir !ar kesilmiş, her taraftan terti -
korku içinde efeye yaklaştıar. bat alınmıştı, Fabrika ile uğra-
Efe, hacı Mlustafaya hitap etti: şılırken çetenin bir taarruza !!{\-

- Hacı, dedi, bu emmietin ya- uğraması ihtimali yoktu. Zaten 
runda şimdi para yoktur. Mem- talcip müfrezeleri de hep Tire 

!erdir. 
İzmir fuar komitesi, Nevyork 

dünya sergisinde İzmir fuarı i -
çin geniş mikyasta propaganda 
yaptırmakta, İngilizce binlerce 
prospektüz dağıttırmaktadır. 

Belediye fuar fen heyetleri. 
sahasına nakledilmiş, orada ça
lışmağa başlamışlardır. Fen he-

leketlerine gitmek için masraf etrafında teksif edilmişlerdi. Ça-
Hlzımdır. Kendilerine be~er al • kıcı çetesini bu sebeple mühim dilen müfrezelere yeniden isti -
tın ver. bir kuvvet taciz edemezdi. kamet verildi. 

F ·b "k b İzmirden hususi bir tren kal-. Hacı Mustafa çantasını çıkar- a rı a gayet üyüktü. Ayni 

. i 
f 

d k t dırılarak müfrezeler sevkolun -dı. İçinden on beş lira alarak her zaman a eres e, zeytin yağı, 
k f b "k du. Müfrezeler yetiştiler. Çakıcı üçüne de beşer lira verdi. pamu ve un a rı ası idi. 

Sarı Hüseyin ağa, Mehmet ve Yanaştılar. Fabrikada bulu _ çetesi henüz bulunduğu tepeden 

Vali ETEM AYKUT ve nahiye müdürü HALİD GÖK.KANAT 
ve Biçki Dikiş Yurdu müdür, muallim ve talebeleri 

nan b"" t·· · nl ~. hareket etmemış· ti. Çete, saat - Bornu va, (Hususi) - İzmirin Osman efendiler nihayet Tireye u un ınsa arı .,,şarıya çı-

kardıl lerdenberi yangını seyrederek en zı·yade zı·yaret edilen şır· in 
gelmişler ve hürriyetlerine tek - ar. Bilhassa Rum katipler 

b .. ··k b" vahşi zevkini tatmin ile meşgul- ve verıın· li bir bo"lgesı· Bornuva 
rar kavuşmuşlardı. Tirede ma - uyu ır endişe içinde bayıla- dü. -
halli hükıimeti haberdar ettiler, cak halde idiler. Hacı Mustafa dır. Bir nahiye merkezi olan Bor 
Aydına ve Erbeyliye de telgraf- keru:lilerine teminat verdi: Çüte kahvelerde müfrezelere nuva cidden tetkike !atık bir 

V b d halk ta iltihak etti. Bu çetenin muhittir. lar çekerek kurlulduk1arı'1ı bil - - arın ura an uzaklaşın. E 

d
. d"l feınize dua edin, sizin gibi kö _ ikide, bir de tasallutundan bi2ar Nahiyenin 14 köyü vardır. 
ır ı er... kl · kalan halk, takip müfrezelerine 
HükUmet kuvvetleri artık ha pe erın canını bağışlıyor. Köylerle birlikte 18 bini aşan 

Dedi Yine fabrikan · · yardıın kararını vermişti. Fakat nu'"fusı'yle Bornuvanın İzmirle 
~ekete ·gelmış" , Tire etrafında · ın ıçın • · o zamanlar Çakıcı ıhakkında b t k kt 
derhal müfrezeler yığılmıştı. den petrol tedarik edildi. Zey _ alaka ve ra ı ası pe ço ur. 

memlekette öyle efsaneler do - d 1 b 
Halbuki Çakıcı çetesi yaman bir tinyağı· .depoları kırılarak yerle- Herşey en evve u çalışkan 

!aşıyordu ki insana haşyet ve - lk t 
.u··ratle Aydının üst tarafındaki re boşaltıldı. Bu suretle ateş da muhit Ha apınar ve zmir fab-

rirdi. Rivıryetlere göre göre Ça-
Paşa yaylasına varmıştı. ha çabuk tevessü edecekti. '-· • rikalarına 2000 e yakın amele 

de sair maddi menfaatler yüzün 
den istifade etmektedirler. Bu 
mektep Bornuvanın güzelliğine 
de yardım etmektedir. 

Haşarat hastalıkları mücade
le istasyonu da Bornuva ve bu 
mücadelenin başında Nihat İri-

yüz gibi kıymetli bir zi:raatçi di 
rektör bulunmaktadır. Bu saye

de Bornuvada nebatat hastalık-
!arından hiçbirisi bir an tutuna-

mamakta ve Bornuvanın münev 
ver muhiti bu mücadele istasyo-.oucı; Hızır aleyhisselamı gormüş temı·n etmektedir. İzmirin en gü 

Çakıcı Mehmet Çifte kahve - Her şey hazırlandıktan sonra nundan azami şekilde istifade et ve ondan bir {Muska - Nüsha) balı 1 . 1 k 

1 
ıarde Barutçtınun fabrikasını iş bir kibrite kalmıştı. Onu da zel bag· ve çe erme ma i o-
• alnuştı. Kendisine bu sebeple mektedir. 
yakmağa gidiyordu.. bizzat Çakıcı efe yaptı. Fabrika- kurşun işlemez, kılıç dokunmaz- lan Bornuvada en iyi meyvalar Bornuvanın tam ortasına dü-

tepten çıkan mühendisin ilk işi 

tecrübe sahibi olmaktır. Yani na 
zari bilgisini ameli bilgi ile mez 
cetmesi lazımdır. 

Makine mühendisliği çok şu
müllü ihtisas ~ubelerini ihtiva 
eden bir meslektir. Buna göre 
mektepten ihtisas şubelerinin e
sas prensiplerini kafasında taşı
yarak mezun olan mühendis, 
bunlardan en ziyade heves etti
ği birini seçer. Veyahut da mev 
cut iş imkanlarına göre girdiği 
müessesenin ihtisas şubesini ken 
dine mal.eder. Bu takdirde mü
hendis artık bütün mevudiyeti
le bu ihtisas şubesi üzerinde ça
lışır. 

Herhangi bir ihtisas şubesin
de çalışırsa çalışsın. fabrikadan 
geçmemiş bir makine mühendi
sinin kendi şubesinde kesin bir 
karar verebilecek, müsbet bir 
iş görebilecek, daha doğrusu ken 
disinden istifade edilebilecek bir 
vaziyette olmadığını ve olamı -
yacağmı kabul etmek Iazımdır. 

Şu halde mühendise mektepten 
sonra istikbal temin edecek, ve 
onu mesleğinde muvaffakiyete 
ulaştıracak yollardan birincisi a
meli bilgi yani fabrikadır. 

Bu yollardan ikincisi ise oku
mak yani nazari bilgiyi takviye 
etmek için bu şubeye ait mev -
cut kitaplarla beraber yeniden 
çıkan ve meslek terakkilerini ih 
ti\'a eden eser ve mecmuaları gü 
nü gününe takip edreek bu te -
rakkilere ayak uydurmaktır. 

Mesleğinde geri kalmış mü -
hendis yarım mühendis demek
tir. 

Şu halde mühendisin mektep 
ten sonra ikinci bir mektep olan 
fabrikaya girmesi ve burada ev
vela bir işçi, bir usta ve bir baş 
ustanın yapacağı ''e yapmakta 
olduğu bütün işleri, icabederse 
billill yaparak ve kirlenmekten 
korkmıyarak takip etmesi ve bu 
merhalelerden tam bi rihisas sa
hibi olarak geçmesi şarttır. 

İşte bu merhalelerden ve se· 
nelerden sonradır ki mühendis 
elde ettiği tecrübelere kendi he
ves ve merakının da inzimami
le mesleğinde ehil sayılabilir. 

Binaenaleyh iste ryüksek mii 
hendis ister sadeoe mühendis ol 

* nın diğer taraflarını da kızanlar dı. Bilmukabele onun attığı her yetiştirilmektedir. Bu meyva ve şen büyük Havuzlu parkı çok 
Barutçu oğulları namile ma - tutuşturdular. Muazzam mües ; kurşun c.Mirıtarafillah?!• isa _ sebze bolluğu ziraat mektebi - güzel ve kasabayı şenlendiı·en faaliyeti görülen Bomuvanın 

ruf Dimitraki ve Mihalaki ile seseyi bir anda müt.hiş bir alev bet ederdi. Böyle bir adamın nin konserve fabrikasından baş kıymetli gençlerinden Ömer Top ristik yollara başlanacak ve Hal 
Çakıcı Mehmet Efenin arası a- sarmıştı. üzerine nasıl ve hangi cesaretle ka müteşebbis bir Türk genci çubaşının bu hizmetine karşılık 
çıktı. Zira efe bir müddet evvel Ateş genişliyerek her şeyi eri- varılabilirdi? Çakıcı çetesinin tarafından da bir konserve ima- kapınar ile Bornuva arasında olarak bu parkı cömer Topçu -
bunlardan )?ara ve fişek istemiş- tici ve mııhvedici kucağına al - üstüne gitmek demek, hhref yo- lithanesinin açılmasına sebep ol tren yolunu takip edecek ınun- başı• parkı diye anmaktadır. 
ti. Dimitraki ve Mfualaki yalnız dıktan sonra Çakıcı çetesi ora - lunu tutmak demekti. muştur. tazam bir şose Ziraat mektebi - Kasabanın içinden geçmekte 
fişek yolladılar ve İzmire kaça - B nin önüne kadar yapılmış ola - k" "k ç dan yavaş, yavaş uzaklaştı. Efe, u garip efsaneler yalnız sivil Blr vakitler cihana ün salan olan ıiçu ay mecrası da ka-
para yollamadılar. Çakıcı Meh - fabrikanın karşısındaki küçük halkta hükümran değildi. Takip şaraplık siyah ve misket üzüm- caktır. patılmaktadır. 
met kurnazdı. Gelen fişekleri tepeye çıktı. Kızanlarını da ora- müfrezeleri arasında da ayni teri her yerde büyük bir istekle Bornuvaya beş buçuk gilomet Bundan başka ara sokaklar -
derhal muayene etti. Bunların i- ya toplad. Hepsi cephelerini at.e rivayetler dönmek~e idi. Çakıcı revaç btilmakta ve şarapçılık re mesafede ve Yamanlar dağı- da kaldırıınlar tamir edilmekte-
çinden barutlar çıkarılmış, ye - şe verdiler ve yanan mu"esses~ ankastin 'bir şey uyduruyor ve k ·ı 1 kt d" B nın 453 metre irtifaındaki Bos- dir. Mezbahaya da son zaman -

~ gitti çe ı er eme e ır. u sene 
rine mangal kiilü konulmuştu. nin karşısında keyifli, keyifli bu eisane ağızdan ağıza dola GOO,OOO kilo yaş mi6ket üzüm ile tnapınarı kaynağına şehre isale larda bazı ilaveler 'yapılmıştır. 
Çakıcı Mehmet bu halden çok hayli vakit g..,.irdiler. Gu·ya ki şarak bir hakikat şeklinde zi - 00 b" .1 k"l . ah edilecek suyun tesisatı bitmek Nakliye satın alınan kamyon ile ·• 1,000,0 ır mı yon ı o sıy 
tena iğbirar duydu. Zaten çete- Neron; Romayı yakıyordu. On- binlerde yer ediyordu. Nitekim üzüm alınabileceği tahmin olun üzeredir. Saniyede dokuz litre temin edilmeğe başlanmıştır. ı 
nin kızanları adet hilafına efe- !ara bu hal o derece zevk ve vah halkla bera.ber yüz elli kişiyi ge maktadır. Bornuvadaki şarap su verecek olan bu tessiat 55,000 Bı"çki, Oikiı: yurdu faaliyetı. 
nin sözünü beklemeden: ş bir lezzet vermişti. çen bu müfrezeler de bir türlü fabrikaları her sene 150,000 ki- bin liraya malolmaktadır. T J 

- Biz bu gavuru yaşatmayız. Müessese derin iniltiler içinde Çakıcının oturduğu tepeye gi - lo kadar şarap yapmaktadır. Bornuvada belediyenin faali- 12 sene evvel Bayan Seniye 
Demişlerdi. Fakat bar11tçu o- yandı, mahvolup gitti. Şimdi ko- demediler. Va:ıiyetin karşıdan -capaoaıap :ııııoııılı§ewe:ıı zo .. ll t.ıaK Rüştü tarafından nahiyeınizde 

· · · k J.d ı Bornuvanın zeytinciliği de 
ğulları artık yerlerinde bulunu- ca fabrkanın yerine kül ve en _ seyırcısı a ı ar. dır' . Yol ve su tesisatının ikma· açılmış olan dikiş ve biçki yur-

. kuvvetlidir. Bornuva ve ci\·arın 
yorl<ırdı, Izmire kaçmışlardı· kaz yığını kaim olmuştu.. Nihayet akşam oldu. Hava ka 1111. 

1
- müteakip istasyondan hü _ du bu sene de 12 mezun vermiş 

da dört zeytin fabrikası çalış -
Çakıcı efe_yolda giderken ha- Saatlerce süren bu yangın es- rardı ve çete bulunduğu tepeyi kümet o··nu"ne kadar olan yol par ve bu münasebetle vücude geti-

maktadır. Bornuvanın belli baş-
cı ~fostafa ile konuşuyordu: nasında o havalinin telgraf hat- ·terkederek kendisine hisfuir kur il · b"' ük" b. takd' t 

J.ı hususiyetlerinden birisi İzmir ke taşı ile tefriş edilecektir. Saz r· en sergı uy ır ır op-
Çakıcı efe yolda giderken ha- !arı muttasıl ış· liyor ve Kara Sait şun bile atmıyan müfrezenin gö- • · · ı· ı·b h. E 

Ziraat mektebinin Bornuvada galan mevkiinde ve meydanlığın lamıştır sergıyı va ı ra ım -
cı Mustafa ile konuşuyordu: paşaya Çakıcı çetesinin Çifte zü önünden çekildi, gitt,i. Men - A k t · t t · t 

d da küçük ve çok güzel bir park tem y u zıyare e mış ve a-
- Hacı.. Şimdi bizi Tire etra ka.hvelerde olduğu ve Barutçu deres nehrinden rahat, rahat olması ır. 

B 11 b h · etten me,,dana getirilmiştir. Parkın lim heyetinin değerli mesaisin-
fında ayıracaklar Biz varalım. nıın fabrikasını yaktığı !bildirili- geçti ve Karacasu ka- ornuva ı ar u ususıy , 

----..C.iili...ı..oh...ı ....... ı.._.,.._m_.._;_,,a_-lJ"1--"""'....ı~=-'°'-...u""'i.o...t..J""'1t.....~..L--------"ı\rlkaı"-'"'"'"'tl-..l.-..lleJmın...tıb'1Jil:g1jil~er:rinll!li...:a:ıır:_ıtııtırc1'm'Yl!'a~k-!!he"!m~L yapılmasında cidden hizme_t _v_e __ d_en ötürü tebrik etmiştir. 

Makine Mühendisi 
c. B. 

ANKARA 
19 -7-939 

KAPANlt 

1 STERLİN 5.93 
100 DOLAR 126.6475 
100 FRANK 3.355 
100 LİRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr. 28.555 
100 FLORİN 67.2'5 
100 RAYŞMARK 50.825 
100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ l.Oh25 
100 LEVA · l.50 
100 ÇEK. KRON 4.3~ 

100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ "23.845 
100 PENGO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
ıno İSVEÇ Fr. 30.55 
100 RUBLE 23.9025-

Esham ve Tahvilat 

Sivas - Erzurum m 19.91 
Sivas - Erzurum V -9.91 

Sl!BZI! FIATLRRI 

İshıabul Belediyesi Merkez hfılinda 
toptllıı satılan yaı meyva va 

sebze flatleri 

Cinsi 
Bamye 
Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

emsali 
kilo 

• sırık 

Araka 
Semizotu 
Sivri biber 
Dolmalık biber 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

İyi 
kurıq 

15 
:ı 

8 
9 
7 
7 

15 

10 
2.50 

14 

13 

Taze yaprak • 10 
Pancar • 4 
Soğan • 4 
Sarımsak • 5 
Patlıcan bQf adet 6 

• orta • 4 
Hiyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 

Nane • -.75 
Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osrnanpaşa elması • 
Akçe armudu • 
armudu • 
Mustafabey 
Yabani armut • 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği • 
Kayısı • 
Zerdali • 
Kiraz • 
Fındık • 
Vİ§Ile • 
Şeftali • 
Muz yerli • 
Ağaç çileği • 

9 
24 
18 

11 

22 
50 
20 
9 

12 
13 
37 
70 
40 

Yatak, yemek ve çalış-

ma odalarile salon takım-

ları velhasıl her nevi mo -

bilyalar; BAKER {ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer
den ucuz fiat ve müsait şart
larla satılmaktadır. 



BUGÔN 
KUM&AQASINA' 
PAD4ATAN 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARlct 

Senelik 1200 J[r. 2300 Kr. KOCOK El 
YA~IN 

CEt( DEFTERiNE 
iMZA ı\TAN 

, ~OYÖK EL 
/ OLACAKTlll 

6 aylık 
3 aylık 
1 • 

600 Kr. 1650 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SUTuN 
SANTİMİ 

Blrlııd Sahife 
İkinci Sahüe 

•oo 1runq 
%50 kurut 
200 kunış 
100 kuruş 

1 
' 

1 

"Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 mcı sahifeler 

1 - 8 inci Sahifeler 
50 kuruş 
30 lnmq 

G1111eleml:ılde neşrttı;rile

cek bilcümle ticari ilanlar yal. 
nız Ankara caddesinde Kah -
ranıanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alllllJ". 

Yeni Radyo mevsinıinin yak
laşması hasebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazalaa-ı müdiriyeti, bütün 

1939 senesi 

TOR_K(y 
iŞ 

BANKASI 

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

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

Sahibi ~e Neşriyatı İdare Eden Baa 
Muharrirl : Ali Naci KARACAN. 

Basıld.ıiı Yer: Son Telgraf B=evl 

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

li:ra teminat saati sureti icrası ... Lira Kr. 

20000 Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20-000 Telsiı: ondülAtör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2ı\OO Simelll! perf<ıre bandı 3500 262 50 16,5 Açik eksiltme 
2500 Teleem perfure bandı 8500 262 50 17 Açık eksiltme 

l - Yukarda müfredatı yazılı dört kalem band münakasalan 
ayrı, ayn yapılmak üzere satın alınacaktır. 

! - Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsadi.f çarşamba günü yu
karda yazılı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürlüğü bina
ıındaki aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Kapalı zarfa iştirak edecek talipler. muvakkat teminat 
ınaldıuzunu veya banka mektubunu Vf: kanuni vesaikle teklif mek
tubunu muılrtevi kapalı zarflarını o gün eksiltme saatlerinden bi:r 
ıaat nveline kadar komisyona vereceklerdir. 

• - ~ık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat mak>buzu 
veya banka m~tubile kanuni vesaiki hamilen mezki'ır gün ve saat-
te komisyona müracatları. ' 

ll - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve lstanbulda Kı
oacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat ,ullıesi müdürlüklerinden 
paPasız verfilr. (2334) (4255) 

fstanbul Defterdarlığından : 
( Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıkların ve nikel 
kuruşlal'ın 1 Kliııunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olma~ına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve istimal eldildiği haber alınmıştıı·. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi veeair 
borçlar mukabilinde malsandıkla rınca ka·bulü mümkün olup ahar 
tıtr şeldl ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ h!JMına hareketle kanuni takibata dü-
çar olmamuı için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

Maarif Vekilliğinden: 
Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli ma

aşlı derleme memurluğu münhaldir. 
Bu işe alınacak memurun yüksek mektep mezunu olması ve 

askerlik vazifesini yapmış bulunmaoı şarttır. Edebiyat fakültesi 
mezunu olanlar ve ecnebi dil bilenler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939 perşembe günü ak§amına kadar müs
biıt evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile VekilHğinıiz neşri
yM müdürlüğüne müracaatları lazımdır. İstekliler arasında ya
pılacak müsabakanın yeri ve tari bi alakadarlara ayrıca bildirile -
cektir. c2982• •5146. 

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

nünden 25/7 /939 gününe kadar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
Je eksiltmeye konulmuştur-

2 - İhale W/7/939 tar 'ninde salı gunii saat 14 de Konya Cüm
hurıyet Müddeiumum'liği dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler tekhfnamelerini o gün saat (13) den evvel komis
yon riyasetıne verm~ bulur.acaklardır. 

4 - Ekmek i kincı 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
namele,. 'le birlikte komisyona vermiş bulunacaklardır. 

5 - ( 4) üncü maddede nevi gösterilen has ekmeğin kilosu şinı
dilik narh ıle (9.5) dokuz boçuk kuTU§tur. 

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

za evi direktörlüğüne müra.~aatları ilan olunur. (~50) 

1 

' 

'"'"' • ... .. 

O. Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Karaköyde bulunan İstanbul acentalığıınız Gal&ta rıhtımı üze

rinde Devlet Limanları Umum :Müdürlüğü (eski Deniz bank) bi · ı 
nasının alt katındaki dai:reye nakletmiş olduğu alakadarana ilan 
olunur. (5274) 

,,· İstanbul Baş acentııılığı 
Galata acentalığı 
Sirkeci acentalığı 

Telefon No, 
42362 
40133 
22740 

İlk muhammen 
Teminat bedeli 
97.50 1300.00 

45.00 600.00 

34.65 462.00 

220.65 2942.00 

Darülaceze lçin alınacak 500 metre aba kumaş 

Mezarlıklar müdürlüğü emrindeki vesaiti nak
liye hayvanatı için alınacak 10950 kilo arpa 
Karaağaç müessesatı buz fabrikası için alına- j 
cak '700 kilo amonyak, 700 kilo makine yağı, 1 
250 kilo gres yağı 
Köprü tamiratında kullanılmak üzere alma • 
cak kum, çakıl ve taş 

Tahmin bedelleri ile ilk temin at miktarları yukarıda yazılı işler 
ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/7 /939 pazartesi gü
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılcaktır. Şartnameler zabıt ve 

~ muamelat müdürlüğü kalemin.de görülebilir. Taliplı;rin hizalannda 
yazılı ilk teminat makbu:z· veya mektupları ile ihale günü muayyen 

saatte Dainıi Encümende bulunmaları. (5281) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

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

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

zimiz levazımından alabilirler. 
5 - Eksiltme 25/7/939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus-

tafapaşa sokağında w.ezkfır merkez eksiltme kıomisyonunda yapı-
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve

sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
ka göstermeleri şarttır. •2961> 

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

eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel .10.000. lira, muvakkat teminat •750• 

lira olup eksiltme, 31/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 

•16• da Ankarada P. 'l. T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka me.k -

tubu ile kanuni vesaiki m~htevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 

kadar mezkur komisyona wreceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kına· 
cıyan hanında P. T. T Aynıyat şube müdürlüklerinden ııarasız ve-

rilecektir. ·2822> •496:: 

19 - Temmuz W39 

, .. --.... A c ELE SATILIK Koş K ----~ •'lll!!ıvll!lun•im.i .. ni·y·~111vru·n·u·.un-s111!1,h•-. 
Modada Şifa sokak Dr. Mahmut Ata villası kar,şısırula 1 hatini düşününüz. Onlara ço-

18 numaralı ve 10 odalı nezarmi fevkaladeyi !haiz ıbir köşk 1 cuk arabalarının kraliçesi o-
Vakıf paralar dairesi tarafından icraen satılıktır. Talip olan- lan ve en .(yi imal edilmiş, 

)arın on beş günekadar Üsküdar icrasının 435/938 dosya nu- en fazla tekemmül ettirilmiş 
marasile müracaatleri. Pn sıhhi arabayı alınız. Yeni 

TUZLA lçmılarl 

·ALTINKUM PLAJ n GAZiNOSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

Yaz mevsimi miinaeebetile salonlarımızda teşhir etti!l"imiz 
MODA ve ZENGiN cesitlerimizi görmek için Galatada 

E s s 
BOyük elbiıe ticarethanesini ziyaret etmeni20 menfaatiniz icabıdır. 

KADINLARA son moda Mantolar, Pardeslller ve ipekli 
Muşambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Kostüm v:ı Pardesüler 
Huıuıi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lngiliz kuma~larından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettijtimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

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

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız . 
Yazın aıcak havalarda yor11un baıınızın aerin ve 
yumuıak kuıtüyü yaatılc ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, şilte ve yastık fiatlar1nda 
mUhim tenziUlıt yapıldı. ( 1 ) liraye alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluğu ispata kifidlr. 
ADRES: ·fstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuttüyü fabrikası 

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

.--Vi anada Profesör Dr. VAGNER'in formuıu -• 

Ekzaminin hususi Hacı 
Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede kutuıu 

50 kuruştur. 

gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çe~id vardır. Her yer -
den ucuz fiaıt. ve müsait şart
lar la yalnız, 

BAKER MAÖAZALARINDA 
•bulabilirsiniz. 

Terin ıslattığı elbi•e kısa bir 
zamanda harap olınıya mah
kumdur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter b'.1-
hassa kumaşların rengini 'bo· 
yar. 

SUDORONO 
PERTEV 

ElbiBelerinizi, iç çama§ırlarını
zı tere kar§ı korur. Teri kes· 
m"2, sadece mecrasını dei'.iş-
ti:rir. Her eczane ve ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHlLıYE MÜT AHASSISI 

Divaiıyolu 104 
Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç her gün 2.5 • 6, S&lır 
Cumartesi 12 • 2.5 fıkaraya 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksinı. - Talimhane 

Palas No. 4 

Paza-rdan maada her gün 
saat 15 ten sonra 
'l~elefon: 40127 

TÜRK TİCARET BAHKASI 1. S. 
T ES 1 S TARiHİ 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

. , Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
1 

Bankamızın 1stanbul şubesinde tesis edilen 

E KA~ ..... 
Çok mllsait prtlarıa sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat ahnmak üzere giielerimize müracaat olunmas! 
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