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Polis şehitleri abidesi 
dün merasimle acıldı , 

Polis müdürü bu münasebetle bir nutuk söyledi 
Polis mektebini bitirenler abideye çelenk koydular 

Polis mektebinin bu seneki ı 
mezunları dün Taksim meyda -
nına giderek saat 13.15 de cüm- ı 
huriyet abidesine bir çelenk koy 
muşlardır. Çelenk konulduktan 
sonra polis bandosu istiklal mar 
şını çalmış ve müteakiben İzmir 
müreıttebatından Sami Özsü ta
rafından bir nutuk söylenmiş -
tir. 

Polis şehitleri için İstanbul 
polis okulunda dikilmiş olan 
abidenin küşad resmi dün yapıl
dı. Emniyet direktörü Sadri A
ka, irat ettiği nutukta ezcümle 

dedi ki: 
- Devlet otoritesi içinde va

zife alan bütün arkadaşlarım! 
Maddi ve manevi huzurlarında 
bu anıdın açılma s ı gibi en şeref
li bir i şin bana verilmesinden 
dolayı bahtiyarım . 

Ebedi Şefimiz ve aziz şehi'tle· 
rimizin manevi huzurlarında siz 
leıi bir dakika sükuta davet edi
yorum. 

Asırlardanberi kana boyanan 
Türk tarihinin büyük kurtarıcı 
sı ve onun şerefli halefi milli 
şefin de her zaman her vesile 
ile irşat buyurdukları gibi yurt 
emniyetinde çalı şan arkadaşlar 

dan beklenen yalnız feragati ne· 
fi s ve vazife sever liktir. Türk 
çocuğunun en büyük işi bu irşat 
yolunda yürümektir . 

Bayrağımız kadar şerefli bir 
meslek mensubusunuz. Devle • 
tin size verdiği kuvvet, kudret, 
belinizde taşıdığınız silah müte
cavizlere k·arşı vatandaşları mu 
hafaza için verilmiştir. 

Her zaman, her yerde ve en 
müşkül vaziyetlerde bile kanun 
dan asla ayrılmıyacaksınız. 

.. ~.rkiye ~ümh~iyeti polisli- ı 
gı, Türk mılletının mütehalli 

olduğu dürüstlüğü, mertlıiqi gös 

de em geniş manada muvaffak ol 
man121 candan dilerim. 

Bu merasimde vali, İstanbul 

komll'tanı, harp Akademisi ko

mutanı, kaymakaımlar ve diğer 

polis erkanı hazır bulunmuşlar· 

dır. 

Adliye işlerimiz 
Çocuk ıslahaneleri - İmralı 

hapisanesi - juri usuli 

Adliye Vekilimi:ı Fatht Okyar Adliyeden çıkıyor 
İki gündenberi İstanbulda 

bulunan Adliye Vekili Fethi Ok 
yar dün öğleden sonra adliyeye 
gelerek, müddeiumumi Hikmet 
Onat ile görüşmüş, birçok adli 
işler etrafında izahat almış, di· 
relotifler vermiştir 

Adlive Vekili bundan sonra 

kabul ettiği gazetecilerin sor 
duldan suallere karşı şu beya -
natta bulunmuştur: 

- Çocuk mücrimlerin tam 
manasiyle ıslahı hal etmiş ola
rak memlekete nafi birer uzuv 
halinde yetişmeleri için devamlı 

(Arkası 3. cü sayfada) 

ingiliz Dantzig, Müstahkem Bir 
Harb Ordugah Haline Geldi 

~emile ri Dantzig, Polonyayı Ortadan Kaldırmayı 
,~;7r~~~~~r:~ istihdaf Eden Bir Gaye Sayılıyor 

Edecek 
Londra, 19 (A.A.) - Bu • 

gün Avam kamarasında işçi 

partis'i mebuslarından Sey 
mour Cocks, İngiliz hükume
tinin Atina, İstanbul, Varna, 
Köstence ve Odesa limanla -
rına nezaket ziyarellerinde 
bulunmak üzere harp gemile
ri yollamayı düşünüp düşün
mediği hakkında hükumetten 
bir sual sormuştur. 

(Arkası 3. cii 3ayfada) 

etimiz 
Hudzinger'i 

kabul buyurdular. 
Ankara, 19 (Hususi Mu -

habirimizden) - Milli Şef 

bugün 16,30 da :Fransız as -
keri heyçti reisi Ckneral 
Hutzigeri kabul buyurarak 
bir müddet görüştüler. Ka
bul resmi esnasında Fran -
sız sefiri ile Hariciye umu
mi katibimiz de hazır bu -
lunmuşlardır. 

Milli Şef İnönü bu ay so
nuna doğru şehrimizi teş -
ri:f buyuracaklar ve bir müd 
dE't Riyaseticümhur köşkün 
de istirahat edeceklerdir. 
Köşkte icabeden hazır !ıklar 
yapılmıştır. 

Başvekil Ankaraya 
Gidiyor 

Yalovada istirahat et • 
mekte olan Başvekil Refik 
Saydam geleeek hafta An • 
karaya dönecektir .• 

........ --------....,_ - ~V.V..Ll.LKV-LUi,... 

Halayda 
tezahürat 
Yeni 'Valinin 

bir nutku 
Antakye, 19 (Hususi Muhabi -

mmizden) - Hatayın ilk valisi 
Şükrü Sökmensüer dün buraya 
gelmiş ve halkın içten ve coş -
kun tezahüratile karışılanmıştır. 

Antakya şehir methalinde vali 
kaza kaymakamı, parti, halke<Vi, 
belediye, ticaret odası azaları, 

(Arkası 3. cü sayfada) 

VeI"Voşa, 19 (A.A.) - Hakiki 
bir müstahkem ord~h haline 
gelmiş olan Dantzigdeki a'ke
ri hazırlıklar sistematik surette 
devam etmektedir. Darrlziğin 

ll>ütiin mektepleri Alman kıtaatı 
tarafından iııgal edıfmiştir. Dü7 
serbcıst şehir yokininde topçu ta· 
!imleri yapılmıştır. Dontzigin 
umunıi binalorile şehir <'ivarın • 
daki tepelere tayyare dafi, top
ları yerleştirilmiştir. Ovalara 
ağır toplar tabye edilmiştir. 

Bu a5keri tedbirlerin hedefi, 
müsellah bir ihtilfıf halinde şeb 
rin Polonya tarafından yapıla • 
cak bir hücuma mukavemet et
mesini temin ve şarki Purusya
cfaki Alman kuvvetlerinin gel • 
melerini t il etmek r. 

ilhak mukabeleyi davet 
edece"-

varşova, 19 (A.A.) - Birçok 
İngiliz gazeteleri, dünkü nüsha
larında Hit'lerin kendisini Dant
zi.g deviet reisi .intihap ettirmek 
tasavvurunda olduğunu yazml§ 

Yeklller seyyahatte 
Dört vekil, memleketimizin 

dört köşesine dağılmış, haJ'lı:ı, i 
mer işlerini, mahalli ihtiyaçları 
tetkik ediyorlar: Başvekil Kara· 
mürselde, Münakale Vekili Af • 
yonda, Nafıa Vekili Erz1;llıım yo 
lunda, Ziraat Vekili Antalyada. 

Bu vekillerin ancak hareket • 
)erini ve muvasalatlannı ikişer 
satırlık telgrafla öğreniyoruz, 

halbuki daha yirmi yirmi beş se
ne evvel bir nazırın Anadoluda 
seyahate çıkması memleket için 

en ıniihim, en parlak hadiseler • 
den, saadetlerden biri idi. Seya
hat proğramı, istikbal m_erasiıni, 
nutuklar, ziyafetler günlerce ev· 
vel tesbit edilir, ilfın olunurdu. 
Valilerin bile vilayet hududu i
çinde ve vilayet merkezi baricin· 
de seyahatleri büyük bir işti. 
Cümhıniyet. vekillerin ve 
valilerin vazifeleri masa başın
dan ziyade memleket içinde ol • 
duğuııu ve bu vazifelerin gider 
ken hiçbir merasime tabi olamı
ya~aklarmı gösterdi. 

Yalnız, İstanbulda gördüğii • 
miiz istikbal ve teşyi rasimele -
rinin, eskisine nisbetle çok sa
deleşmiş olmasına rağmen, de -
vaın ettiğini görüyoruz. Artık _ 
buna lüzum olmadığı çoktan ilin 
edilmişti. Fakat alışkanlık var. 
Bu alışkanlığı teşyi ve istikbal 
edilenler, gelmek zahmetini gös 
tcrenlere bir daha işlerini bı -
rakınamalarını tavsiye ederek 
önliyebillrler. -

'<luklarından Pat ajansı aşağı • 
daki tebliği neşretmiştir: 

•Führerin Dantzig devlet re
isi intilıaP. edilmeği kabul etme
sine Varşovadaki saHihiyettar 
mahafilde alelade uydurma bir 
gazete havadisi nazarile bakıl -

maktadır. Ayni mahafıil, ,ek • 
linden kat'ı nazar, Dantzigin Al
rnanyaya ilhak edilmesine :hali 
hazırda mer'i olan hukuki siya
si vaziyetin ihliıli nazarile bakı
lacağını ve lbu halin Polbnyanın 
- (Arkası 3. cü sayfa.da) 

Meyva Pahalıdır! 
Meyva Satışında İhtikar Olduğu 
Gibi Nakliye Ücreti de Pahalıdır 

Hayat pahalılığile nasıl mü
cadele etmeli? Neler yapmalı? 

Şimdiye kadar ev kiralarından, 

1 

1 

elektrik, su tarifelerinden, gi • 
yecek eşyasından bahsetmiştik. 

(Arkası 3. cü sayfada) 

Tırhan vapuru geldi 
• 

Almanyada inşa ettirdiğimiz 

Tırhan vapuru dün saat 10,30 da 

limanımıza gelmiştir. Vapur Sa 

lıpazarı açıklarına d~rleıniş -
tir. 

Tırhan Eltrüskten daha sürat

li ve daha değişiktir. Bir hafta

Y'd kadar seferlerine başlıyacak 

tır. Vapur 3500 ton ve bo)'tl da 
92,5 metredir. 
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İSANIN HAYATI 
Belediye muha-1 
sebesi faaliyeti 

iKDAM 

Haklı değil mi? 

Yol parası ve 
haciz meselesi 

Deniz bankın 
açt~ğı dava 

Satiye binasının satış 

20 - Ten1mu~ 1939 

'Adliye koridorlarında lı ~ -~ 
24 SAAT W,,,,/,Ş 
___ [ İki cephedeki 

Satie kauaatlar 

tahkikatı 
--00--

Sağ bir adamı bu vaziyette as
mak kadar gayri tabii ve isyan 

ettirici hiç bir şey yoktur. 

Vali ve Belediye rei
sinin faaliyeti Bir gazeteci arkadaş, yana 

yakıla anlattı: 
davası yine talik edildi Meteos ta tah-

Tecavüz düşüncclerile birlikte 
herhangi bir istila teşebbüsüne 
girişilmesinin mutlaka muka -
vemeti "e harbi intaç eyliyeccği 
Berlin ve Roma hükfımetleri şef 
!erince daha iyi anlaşılmış ol • 
duğu görülüyor. 

- 61-

Vali \e Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar dün Cerrahpaşa hasta -
nesiııdelai mutfak ye çamaşır -
hane inşaatını tetkik için, Ak -
saıayda inşası devam eden refij 
faaliyetini gözden geçirmiştir. 

Tepenin üstilnrle ise başka 'bir 

ıümre daha şimdiden ·bir çukur 
kazıyordu. Haç çakıyor. Zira o
rada başka iki yahudi daıha val'
dı. Bıri cani hırsız ıiki yahudi ki 
cürümlerinin ceza61lll !bugün 
çarmıha gerilmek suretile gö • 
recekler. Bazı askerler topMğa 
kazılmış delikleri genişletiyorlar 
ötekilE!f' de yere yatırılnuş çar
mıh?ara bu ıiki yahudiyi çakı • 
yorlardı. Çivilenenler can acı -
sile (~leniyorlar. Fakat tepe
lerine inen sağlam yumruklar 
onları hareketsizleştiriyor. A • 
yaklarından ve ellerinden çivi
lenen bu bedbahtların feryadla
rını çivileri çakanlar duymuyor 
lar ·bile .. çarmıha germe ameli • 
y€6inden sonra askerler birbir 
!erine yardmı ederek bunları 

toprağa kazılmış çukurlara riki
yor!ar, tıoprağı örtüyorlar .. Di • 
rekleri çivili ve gerili bu insan
lar feryadlarını gittikçe artırı -
yor. 

Haçlanma, çarmıha gerilme, 
ı;özle tarif olunamıyacak kadar 
korkunç bir ölümdü. Ciceron bu 
ceza tarzı için •bu, çok gadda -
rane ve iğrenç bir hareket• di
yor ve ilave ediyor: 

- Bu ceza hiçbir zaman Ro
malı bir vatandaşın vücudüne 
yaklaşmasın. Evet.. hatta ne dü
şüncelerinin, ne gözlerinin ne de 
kulaklarının yanına yaklaşma -
sın .. 
Sağ bir adamı bu vaziyette as 

mak kadar gaytri tabii ve isyan 
pttirioi hiç bir şey yoktur. Bu 
fikir galiba hınç çıkarmak için 
açık bir yere muzır bir hayvanı 
mıhlamaktan alınmıştır. 

İlk çakılan çivilerle insanın ö
lebileceği farzolunsa bile yine bu 
müthiş bir ölüm olurdu. 

Ha»ıuki zavallı kurtban 90k 
ker,0 ler iki üç gün sağ kalıyor -
!ar 

0

Ellerine, ayarlarına çakılan 
çivilerin acısı, kan toplıyarak 

~işmiş damarların sızısı, daya • 
nılmaz bir susuzluk ateşi içinde 
kavrulurlardı. Acı ve sızıdan 
sanki kurtulmak için her dakika 
kımıldanacağına daha öldürücü 
ağrılarla karşılaşırlardı. 

i,ıe İsayı da böyle çarmıha 
gerdiler. O sanki ellerine ayak 
!arına çakılan çivileri duymu -
yordu. O halile Cenabı Hakka 
yah·arıyor: 

- Yarabbi.. Bunlar ne yap -
tıklarını bilmiyorlar .. onları af
fet.. diyordu. Çarmıha gerilip te 
havaya dikildiği zaman insanla
ra karşı büyük bir merna:metle 
baktı. 

Romalılar ve yahudi onunla 
hala alay edi~rlardı. 

- Peygambersen kendini kur
tar. Allahın gelein de seni kur • 
tarsın .. diyorlardı. 

Hristiyan tarihleri ve İnciller 
İşte İsayı burada, çarmıhta uzun 
müddet ıztırap içinde kıvrandı
dırıyorlar ve niliayet ona son söz 
olarak: 

- Allahım .. Allahım .. beni ni
çin terkettin. 

Dedirttikten sonra canlıiraş 

bir feryadla hayata veda ettiri
yorlar. 

, ........................ ı 
f Davetler J 

Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Halayın Anavatana ka -

vuşması münasebetile 23/7 /939 
pazar günü saat 11 de E\'İmizde 
bir toplantı yapılacaktır. 

2 - Lo~an gününün yıldönü· 
mü münasebetiyle 24/7/939 pa· 
zartesi günü saat 17 de E,·imiz
de bir toplantı yapılacaktır. 

HB.dise er bır1nırıw "'···r 

İsanın terki hayat ettiği anda 
da Kudüsün büyük mabedinin 
büyük perdesinin ıboydan boya 
yırtıldığını söylüyorlar. 
Diğer taraftan yahudiler Pila

ta müracaat ediyıorlar. 

Belediye muhasebe teşkilat 

hesıibını gittikçe arttırmakta -
dır. Muhasebede yapılan son ıs
lahatın ne netice verdiğinıi so • 
ran bir muharririmize vali şu 
izahatı vermiştir: 

- İsta;,.bul belediyesinin muh 
telif sahalardaki çalışmaları a -

Diğer taraftan yahudiler yadı.u· 
diler Pilata müracaat ediyorlar. 

- Bayram saati yaklaşıyor. 

Çarmıhtakilerin bayram başlar -_, 
ken sağ kalmaları doğru değil. On 
!arın kemiklerini çarmıhta kır -
mak ve bir an evvel öldürmek la· 
zun .. 

• rasında kaydedilmekte değeri o
lan noktayı bir Jaha efkarı umu 
miyeye arzetmeğe bana 
verdiğini:ıxlen dolayı memnuni
yet duymaktayım. 

Diyorlar ve bu müsaadeyi alı

yorlar. Romalı askerler bu valhşi 
emri tatbik .için geldikleri zaman 
İsayı ölmüş buluyorlar ve bu son 
işkence onun üzerinde böylece 
yapılmıyor. 

(Arkası var) 

Radyo atksitleri 
Haziran ayı içinde senelik rad 

yo ücreti vermiyenler için tes
bit edilen iki lira cezalı müddet 
bu ayın yirmi beşine kadar uza 
tılmıştır. Bu müddet zarfında 

da borçlarını ödemeyenlerin rad 
ybları müsadere edilecektir. 

Yeni sıgaralar 
İnhisarlar halk arafından tu

tulmıyan İzmir ve Yalova siga· 
ralarını kaldırmıya karar ver
miştir. Bunların yerine Doğu ve 
Işık adında iki çeşit sigara çıka 1 
rılacakbr. İsmet ve Bayan siga
raları yerine de yeni çeşit kadın 
sigaraları çıkarılması düşünül -

mektedir. 
Köylerdeki Halk sigaraları sa 

tışının şehirlere teşmili de mev 
zuubahistir. 

Sarhoşluğun akibeti 
Kumkapıda oturan Necip a

dında birisi, evvelki akşam e
vinde oturarak rakı içmiş, sar
hoş olduktan sonra, havanın faz 
la sıcak o'1nasına lanetler savu
rarak çırıl çıplak soyunmuştur. 

Kansı, Necibin bu hahne şa

şırmış: 

- Ayol, sen delirdin mi? di· 
ye sormuş, kaynanası da bir ta
raftan çıkışınca Necip her ikisi· 
nin üzerine saldırarak dövmek 
istemiştir. Karısı bu vaziyet kar 
şısında korkarak pencereyi aç

mış: 

- Yetişin kocam bizi öldüre
cek! diye bağırmağa başlamıştır. 
Gürültüden mahalle bekçisi ye
tişmiş. fakat pek fazla sarhoş O· 

lan Necip bu sefer de bekçiye 
küfre başlamış, ağzına geleni 

söylemiştir. 

Bundan s&nra yakalanan Ne
cip, dördüncü asliye ceza mah· 
kemesine verilmiş. muhakeme -
si sonunda suçu sabit görülerek 
bir ay yirmi attı gün hııpse mah 
kfım edilmiş ve hemen tevkif 

olunmuştur. 
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MuhJSebe teşloilatımız bir se
ne evvelkine nazaran senenin 
son beş ayında kendisine verilen 
yeni istikamette enerjik bir şe
kıilde çalışmasının ve aldığı di
rektif iyi ihata ve mesaiyi iyi i· 
dare etmesnin netces olarak 
793882 lralık b!r fazla varidat 
temin etmiştir. Bu para hiç bir 
yeni ve~gi tarhedilmeksizin va 
tandaş tazyıı olunmaksızın te 
min edilmiş bulunmaktadır. 

1939 bütçesile yapmağı dü -
'ündüğümüz ~!ere asla halel ver 
meksizin bu para ile İstanbul 
şeıhrine güzel bir hediye olarak 
yeni •bir belediye binası yapma· 
yı düşünüyoruz. Bunun için Ve
kalete müracaat ederek müsaade 
istiyccek ,.e hemen harekete g
çceqiz. Bu vsile ile muhasebe 
teşkilatımızın mesaisini takdirle 
anarım.• 

---<000>---

Adliye de yaz 
tatili başladt 
Adliye yaz tatiline bugünden 

itıbaren girmiş bulunmaktadır. 

Tatilde Vekaletin listesine göre 
nöbetçi kalacak mahkemeler ça 
lışacaktır. 

Ağırceza mahkemesinin işle
rini asliye ikinci ceza mahkeme 
si göreceğinden Satie yolsuzlu -
ğu duruşması bu mahkemede 
yapılacaktır. 

Hamidiye İsken
deruna gitti 
23 Nisanda Halayda yapıla • 

cak olan büyük şenliklerde bu
lunmak üzere Haınidiye mektep 

gemisi dün İskenderuna hareket 
etmiştir. Bu yıl Deniz Harp oku 
!undan mezun talebeyi hamil 

bulunan Hamidiye İskenderun • 
dan d(}nüşte Akdeniz ve Ege li
manlarına uğrıyacaktır. 

Bısın birliği riyaseti 
Basın Birliği İstanbul mınta

kası idare heyeti dün toplanmış, 
riyasete Hakkı Tarık Usu seç • 
miştir. 

IKtısat vekili geliyor 
İktısat Vekili Hüsnü Bakır ya 

rın sabah Ankaradan şehrimize 
gelecektır. Vekil mıntaka iktı -
sat müdürlüğünde meşgul ola

cak, yeni teşkilat kanununa gö
re şimdiye kadar yapılan hazır
lıklar etrafında tetkiklerde bu • 
lunacaktır. 

Yerli mallar sergisi 
11 incı Yerlimal!ar sergisi ha 

zırlıkları çok ilerlemiştir. Bu se 
neki sergiyi, yarın şehrimize ge
lecek olan İkısat Vekili Hüsnü 
Çakır açacaktır. Hatay pavyonu 
sergide hazırlanan pavyonlar a
rasında göze çarpmaktadır. 

Cüzdansız arabacılar 
Muayene cüzdansız arabacı -

!ara tes~f edildiği görülmüş, 

bu gib,lerin cezalandırılmaları i
çin alakadarlara şiddetli emir -
ı,..r verilmiştir. 

•- Dün akşam eve gittim. 
Yol parasından dolayı icrru 
muameleye tevessül edileceği 
ne dair bir ihbarname bul -
dum. On güne kadar yol para 
smı ödenıezsem eşyaın haczedi 
cekmiş. Halbuki, şimdiye ka
du, bana, ne tahriri, hatta 
ne de şifahi hiç bir gfına ih • 
bu veya tebliğ yapılmış de
ğildir.• 

Başka bir arkadaş atıldı: 
•Benim de aynen öyle oldu. 

Bizim semtte birçok kişilere 
de bu şekilde haciz ihbariye -
lccekıniş. Halbuki, şimdiye ka 
Belediyeye gidip alakadarlar
la görüştiim. Bir yanlışlık ol
duğunu söylediler. 

Fakat, böyle, bir yanlışlık
tan dolayı bir çok hemşehri • 
yi endişeye düşürüp sinirlen
dirmek doğru ınudıır? Bele -
diye reisinin bununla yakın . 
dan al&kadu olup işi tahkik 
edeceğinde vo alakadarlara 
lazııngelen ihtu veya tevbih
te bulunacağını ümit ediyo -
rum. Bunun tekerrürünün ö
nüne geçilmesi, her halde la-

zundır kanaatindeyinı. , 

Biz düşündük .. bu arkadaşın 
sözlerini haklı bulduk. Siz ne 
dersiniz?: 

Haklı değil mi ? 1 
Ostündağdan ı 

alınacak paralar 
Eski vali ve belediye reisi 

Muhittin Üstündağ, Şehir mec· 
!isine riyaset eylemek vazife -
sinden dolayı hakkı huzur ola
rak 7098 lira almıştı. 

Üstündağ Ankara belediye re 
isinm huzur hakkı olarak para 

alması üzerine bu parayı almak 
ta bir mahzur görmemişti. Mül
kiye müfettişleri tarafından bu 

yolda yapılan tetkikler sona er
miştir. Üstündağın Ankara be
lediyesini kıyas ederek huzur 
hakkı almsaı kanun, z görül -

müş, 7098 füanın Üstündağdan 
tahsil edilmesine karar veril • 
miştir. 

Parti idare heyeti azalığı 
Validen inhilal eden İstanbul 

vilayeti Parti idare heyeti aza
lığına Faruk Dereli seçilmiştir. 

Satye binasının satışının iptal 
edilmesi için eDnizbank tara -
fından Satye şirketi aleyhine 
birinci ticaret mahkemesinde a
çılan davaya dün de devam e • 
dilmiştir 

Denizbank lağvedildikten son
ra bJJa Münakalat Vekaleti ta
rafından Limanlar Umum Mü -
dürlüğüne devredildiğinden do
layı, davacı yerine Limanlar Mü 
dürlüğü geçmiştir. Dün muha • 
kemeye gelen Limanlar Müdür 
lüğü avukatı Faruki Dere1i bu 
hususa dair evrakı getirmiş, 

mahkeme de tetkik için duruş· 
mayı başka -bir güne bırakmış
tır. 

ı········ .... ••··•• .... ~ ı KÜÇÜK HABERLER ı 
ı ...................... ..ı 

* Sovyetlerin Paris sefiri 
Suriç, Çemberlayn başvekalet -
ten çekilmeden veya kabineye 
Eden girmeden Sovyetlerin an
laşma imza etmiyceeklerini söy 
lemşitir. 

* İngiliz ve Fransızların yap 
tıklan nümayişlere mukabil Al 

manlar da yakında İtalya üze -
rinde 300 tayyare ile bir göste
r~ uçuşu yapacaklardır. * İtalya bütün hava üslerini 
Almanyaya bırakacaktır. 

* Hitler, İngiltereye, İngi -
!iz - Türk - Romen anlaşmasını 
bozarsa kendisiyle anlaşabilece
ğini bildirmiştir. 

* Savarona kızaktan çıkmış, 
Bebek önlerinde demirlemiştir. * Ücretleri kesilen köy baş 
muallimleri kendilerine bu üc
retin yine verilmesi için teşeb

büslere girişmişlerdir. 

* Münakale Vekili Ali Çetin 
kaya Afyonkarahisara gitmiştir. 

* Tanzimattan bugüne ka
darki edebi ve vaziyetimizi tes
bit riçin tanınmış zevattan mü -
rekkep bir komisyon kurulmuş, 
ve ~e başlamıştır. * Yeni Hatay valisi matbua
ta vaki beyanatında Cümhuriyet 

hükumetinin Halayda yaşıyan -
!arın mazilerile aJakadar olmı -
yacağını, binaenaleyh hiç kim

senin işini gücünü, memleketini 
terketmesin bir sebep olmadığı
nı söylemiştir. 

* Şehi hudutları içinde la -
ğımlara yakın veya içinden ıa -
ğım geçen bostanların kapatıl -
malarına karar verilmiştir. 

------------.-------------· : IBIR~DA Ml~AH + 
·-----------···-----------1 Ot-Omobiller sık sık muayene olunacak! 

Hayret! İki gün evvelki muayenede 
yepyeniydi ... 

- Gazeteler -

• 

ZAHiR.' ; 

.~''* 

olomobiliniı daha 

- Evet amma, o zaman daha Maslaktan geçnıenıiştim ... 

liye edildi 
Satie yolsuzluğunun müdde

iumumilik tarafından hazırla • 
nan iddıanamesi, ve dosyanın 

hayli kalın olması ve bir çuval 
da evrak bulunması dolayısile 

henüz bitirilememiştir. 
Evvelki gün mevkuflardan 

Yusuf iya Önişin tahliye talebi 
ve itirazı reddedilm i ş, Reassü -
ransın eski ikinci müdürü Malik 
Kevkep de iki bin lira kefaletle 
tahliye edilmişti. 

Dün de Rejans şirketi müdü· 
rü Meteos döııdüncü sorgu ha -
kimliğinin kararı ile bin lira ke
faletle tahliye edilm~, serbest bı 
rakılmıştır. 

Diğer taraftan mevkuflardan 
Denizbank katibi umumisi Sa -
dun Galip, Denizbank hukuk 
müşaviri İsmail. Yahya Caniş ve 
Milli Reassürans hukuk müşavi· 
ri avukat Atıf Ödül de dördün
cü sorgu hakimliğine müracaat 
ederek para kefaletile tahliyele
rini istemişlerdir. 

Sorgu hakimi B. Sami bu maz 
nunlar hakkındaki kararını bu • 
gün verecektir. 

kısmetinin ne vakit ve nasıı 
çıkacağını öğrenmek istemiş 

Beşiktaştıı bir tütün deposun
da çalışan Salihe adında bir genç 
kız, kısmetinin ne vakit çıkaca· 
ğını ve naısıl birisi olduğunu me 
ıak ederek, uzun zamandanberi 

metbıini işifüği Bakırköylü Pe
ruza fal baktırmağa .karar ver • 
miş ve bir gün yanında ihtiyar 

bir kadın ile beraber Bakırköyü
ne, Madam Pcruza gitmiştir. 

Fakat Salihe 20 kuruşa pazar-

lık ettiği falını baktırıp kısme -
tini öğreneceği sırada \'e basıl
mış ve falcı kadın suç üstü ya -
kalanarak hakkında hakkında 

zabıt tanzim edılmiş, dördüncü 

asliye ceza mahkemesine veril
miştir. 

Madam Peruzun dün bitirilen 
mulhakemesi sonunda suçu sabit 

görülerek bir ay hapis yatma 
sına karar verilmiş ve ıhemen 

tevkif olunmuştur. 

küçük olduğu için idamdan 
kurtuldu 

Çatalcada amcası Fehmiyi öl 
düren Lfıtfi adında birisini, mah 
kfımiyetini bitirip köyüne dön

dükten sonra bir gün tarlada ya 
kalıyarak kasatura ile öldüren 
katil Murat ağırcczada yapılan 

muhakemesi sonunda 20 sene 4 
ay beş gün hapis cezasına mah • 
kum edilmiştir. 

Katil Muradın cezası evvela 
450 inci maddenin 4 ~ ncü ben • 
dine göre ölü.m olarak kabul edil 
miş, fakat Lıltfinin amca~ıni öl 

dürmesi ve cinayeti işlediği sı

rada 21 yaşını bitirmemi~ bu:un 
ması tahfif sebebi olarak takdir 
edilmiş, 24 sene ağır haose ve 
sonra da 20 seneye indırilroiştir. 

Bundan başka katil maktülün 
veresesine bin lira ödiyecek ve 

müebbeden amme hizmetlerin • 
den mahrum olacaktır. 

Beraat eden kaptan 
Birf müddet evvel bir gece 

limanımızda hır kaza olmuş, Or 

du isimli vapur akıntıya kapı -
!arak sürüklenmiş, Hamid.iye 

kruvazörünün mahmuzuna çar -
parak batmıştı. 

Kaza sonunda ölen tayfa Meh 

medin ölümüne kazaya sebebi· 
yet vermek suçundan batan va

pur kaptanı Mahmut ağırce • 
za mahkemesine verilmişti. 

Ağırceza mahkemesi dün kap 
tan Mahmudun muhakemesini 
bitirmiş, kaptanı suçsuz gördü -
ğünden hakkında beraet kararı 
vermi.~ir. 

Lord Halifaksın 26 Haziranında 
ki nutku, yeni bir tecavüze kar
şı silüıla mukavemetin kat'i ol· 
madığına dair Berlin ve Roma • 
da devam ettiği anlaşılan şlip • 
heleri giderecek mahiyette idi. 

İngiltere parllmentosu aza • 
!arından mürekkep bir grupun 
ısrarla ricası üzerine Çember • 
Jay'nin söylemiş olduğu son 
nutuk ise, İngiltere ve F·ran· 
sadaki umumi efkarın, yeni 
tattruz ve istilfilara karşı 

mukavemet a~nıinde sami • 
mi olduğunu bir defa daha is • 
bat etmiştir. 
Diğer tttaftan İngiltere ve 

Fransa hükUmetlerinin kara, de
niz, hava nezaretlerinin, Fran
sada, Cebelüttarık boğazı il~ 
garbi Akdenizde, şimali Afrika
da, şarki Akdenizde aldıkluı 
ciddi ve mühim tedbirler, kuv • 
vetlendirdikleri hazırhldar da.
hi, mukavemet sözlerindeki ka
tiyet ve hakikatin, filiyatla te
yit olunduğunu anlatır. 

••• 
Demokrat devletlerin hudut • 

lnrı dahilinde çıkan bütün ga • 
zeteler, Çemberlayn'in son nut
kunu ilk sahifelerine koymuşlar, 
Alman gazeteleri ise, ikinci sa • 
hifelerinde neşrederek fazla e • 
hemnıiyet vermek istemedikle
rini anlatmağa çal~mıılardır. 

••• 
Almanya ve İtalyada, diğer bir 

tabirle totaliter hükiimetlerde 
gazeteler, halkın veya umumi 
efkarın düşüncelerinden ziyade, 
şeflerinin direktiflerine, emir -
lerine göre neşriyat yaparlar. 
Ayni nutkun İtalya gazetelerin
deki tefsirleri dahi, Almanya ga 
zeteleripdekine benzemektedir. 

Ancak, gazetelerde birkaç gim 
evvel çıkan bir telgraf haberin • 
de, AJman halkı üzerinde ayni 
nutkun husule getirmiş olduğu 
tesirlerden bahsediliyor,. 

Bitler aleyhine yapılan ve 
gizlice dağıtılan risaleler hak • 
kında malfıınat veriliyor, Alman 
yadaki umumi meliimat verili • 
yor, Almanyadaki umumi efka • 
rın, tecavüz ve istila siyasetine 
aleyhtar bulunduklar ıbildiri 

yordu. 
Gazetelerinde izhar edilme 

mekle beraber, nazi ve faşist hü
kiimetler şeflerinin, memleket • 
!eri halkın umubi efkiırındaki te 
mayiılleri düşünceleri görmeleri 
anlamaları icap eder. Tecavüz 
politikasile berc.:..er, istila hare
ketlerine başlamanın husule ge
tireceği aksi tesirleri, vereceği 
menfi netideleri hesıwlamama
larına, göz önünde bulundur -
maınalrma imkan yoktur, diye . 
biliriz. 

Çöp işi halle
dilebilcek mi? 

İstanbul belediyesinin çöp i
şini esaslı bir şekle sokm•k ;i•e 
re yapmakta olduğu tetkıkler 

ilerlemektedir. Mütehasmların 
muhtelif zamanlardg İstanbu! bı 
lediyesine vermiş oldukları ra
porlar, Avrupada tetk;kıer ya· 
pan belediye müdürlcrm!ı: etüd 
!eri gözden geçirilmektedir. 

Sıhhiye Vekaleti şehirde çöp 
fırınları ihdas edll mesin i ar ıu 
etmekte, belediyeyi sıkıştırmak 
tadır. 

Şimdiye kadar yapılan tel • 
kiklere göre şehirde birı Ana
dolu yakasında, diğeri Beyoğ -
lu veya İstanbul cihetinde ol
mak üzere iki çöp fırınına lü -' 
zum vardır. Her çöp fırını 800 
yüzer bin liraya çıkacak, sene· 
lik masrafları üç yüz elli bin li· 
rayı bulacaktılf 

Bu senenin çöpleri 33 bin lı· 

raya müteahhide ihale edilmiş
tir. Çöpler eskisi gibi Hayırsız 
ada açıklarına dökülecektir. 
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Muvaffakiyet • 
ıcın 
' 

• 

Büyük meselelerde kabiliyet ve 
kudreti sarsılmaz bir reis lazımdır 

- 35 -
Bilakis, ben de, bazı iki yüzlü 

ve iki tepheliler gibi zahiren pek 
mutantan ve müdepdep olan, o 
lan, o gıinün ordu miifettişliğini 

re yaveri hazreti şehriyari sıfatını 
muhaiazada berdevam kalırdım. 
Gerçi, benim alenen odaya atıl
mamda ve bilumum milli ,.e as· 
keri harekatın başına ge.:ınem • 
de şüphesiz mahzur vardı. Fa • 
kat o mahzur, ademi mu\·affa • 
kiyet halinde herkesten evvel 
ve herkesten uyade en büyük 
ikap ve azaba duçar edilmekten 
başka bir şey olabilir miydi? 
Halbuki bütün vatanın ve kos • 
kom bir milletin, hayat ve me
matı mevzuu bohsolurken va • 
tanperverim diyenlerin kendi a
kıbetlerini düşiinmesine mahal 
var mıdır? 

Efendiler, ben, bazı rüfekaca 
aıırdolunan mütalca ve lc\·ehhü
mata muta\aat gösterseydim; i
ki noktni nazardan, büyük nıah· 
ırurlar tevellüt edecekti. Birin • 
eisi; mütaleatımdat mukarrcra· 
tınıda ve bütüu hliviyetimde İsa 
lıetsizlik ve ziıf olduğlmu itir,ııf 

etmek ki bu husus, benim vic • 
danen deruhde ettiğim vazife 
noktai nazarından gayri kabili 
t..Jafi bir hata olurdu. 

dolayı hemen der<lestlerile Der
saadete izamları Babıiı.lice bıt -
tensip mahaıJJi rnernurinine eva
miri liizime verilditinden Ko -
lorduca riddi muavenette bulu
nulması ve nffi.icesinden malı'.\ -
mat ita.-;ı rica olunur. 

Bu emre, Kolordu Kumandan 
danlığı tarafından layık olduğu 

veçbile cevap verildi ve bu ce
vabı diğer kumandanlara da ay· 
nen verdi!erek nazarı dikkatle
rini celbettirdim, 

Kongre beyannamesi, dahilde 
her tarafa ve ecnebi mümessil • 
lerine muhtelif \'asıtalarla ib • 
liiğ olundu. Nizamname de ku -
mandanlara vesair şayanı itimat 
olan makamata kısmı kısım şif
re ile verilerek mahalleıince ta
bı ve teksir ve neşrinin temini • 
ne çalışıldı. Bu hnsus, bittabi, 
günlerce devanı etti. Bu müna • 
sebetle, Sıvasta Üçüncü Kolor
du Kumandanı Salahattin Bey. 
dm, 22 Ağustos 1919 tarihli al
dığım bir telgrafnamede, •ni • 
zamnamenin, ikinci ve dördiin , 
cii maddelerinin intişarını mah
zurlu mülBhaza ettiği bir kere 
daha tetkiki lüzumu• bildirili -
yordu. (Arkası var) 

• 
Franko ita/-
gaga gidiyor 

Madrid, 19 (A.A.) - Fraııko

nun evvelce bahsedilmiş olan 
İtalyayı ziyaretinin yakın bir 
tarihte yapılacağı teyit edilmek
tedir, 

lngiliz Masonlarının 
üstadı azamı 

Londra, 19 (A.A.) - Öğrenil· 
diğine göre Dük de Kent, bugün 
mutantan nwraı;im esnasında İn 
giliz forma.sonlarının üstadı aza
mı ünvanmı alacaktır. 

oo--

İsveçte yağmurların 
tahribatı 

Stokholm, 19 (A.A.) - Ya -
ğan şiddetli yağmurlar İsveç'in 
cenup kısmında ve bilhassa Bo
huslan mıntakasında tuğyana 

sebebiyet vermiştir. Tuğyan, şi • 
menclifer raylarını sökmü~, tren 
leri devirmış, köprüleri, evleri 
alıp götürmüş ve mahsulatı ha· 
rap etmiştir. 

---00•0---

iKDAM 

~~,~~~~:~~,~~~~~~r- lngiliz 
lardan Kurlun, Mert, Yeşi!JT • ak 3 JD€lr "ks lm' t T J 
mak, Kızrlırniak ve Aptal ır - m . e yu e ışır. os - apon 

koyunda yedi ev kısmen harap 
maltları taşmış sular etrafa ya • 
yılmıştır. Seller Sam.sun, Bafra olmuş ehln yığınlarırun bir kıs-
yolunun dördüncü kilometresin· mını sular göfürmüştür. 200 hek M 11 k ı 
dE!ki .~o 1JI~~ uzunluğunda kar tar bir sahada fütün tarlaları za uza eresı 
gır koprııyu yıkmıştır. Aptal ır- rar görınüşfür. Şimdiye kadar 
mağının yükselmesi yüzünden bir kadın, bir erkek ve bir ço-
Dikbıyık köyünü su basmış, yar cuk cı;secli bulunmuşıur. 

• 
ispanyanın Vaziyeti 

Roma, 19 (A.A.) - Roma malı 

filletiııde, son günlerde İspanya 

da olup bitenlerin, İspanyanın 

Avrupadaki yeri hakkında ma -

nalı bir işare oMıığu hatırlattl • 

maktadır. Franko İspanyanın ye 

rini daha evel ~ıniş olduğu 

unutulmuş gibi görünüyor. İs -

panya takibetmek iS'tediği yol 

üzerinde iki merhale katey !emiş 

tir. Filhakika İspanya anti•ko -
mintern paktına iltihak e<tıniş ve 

Milletler Cemiyetinden ayrıl -

mıştır. Bu iki hareket İsp:ınyayı 

büyük deımokrasilerinkine mu· 

lnönü 
Kampı 

İnönü, 19 (A.A.) - İnönü 
Türkkll§U kampı bu sabah Türk 
Hava Kurumu Başkanı Erzurırın 
mebusu Şükrü Koçak tarafın -
dan açılmışll". 

Başkan, kısa bir nutukla 
kampta toplanmış olan 468 gen 
cin büyük gayeye karşı göS'ter
dikleri bağlılığı tebrik ve tak· 
clir etmiştiT. 

ha.lif bir safa koymuştur. Bu bü

yük demokrasilerden kendisine 

hemhudut olan bki dolaşık yol

lardan İspayanın mevcudiyeıtini 

tehdide devam etmekte olması

na mukabiL İspanya bugün de 

yaruı da faşist İtalyanın mües· 

sh" ve mutlak tesanüdüne güve

nebrl.iT. Başkumandan Frarıko, 

eyllıl sonlarına doğru İtalyaya 

gelerek muazzam merasimle is· 

tikbal edildiği zaman İtalyan 

milletinin yeni İspanyaya karşı 

olan hissiyabnı •bizzat 

ve anlıyacaktır. 

görecek 

AN KARADA 
Büyük Bir 
Yangın 

Ankara, 19 (Gece - Hususi 

Muhabiriımizden) - Bu aıkşam 

saat onda Salıpazarında çıkan 

bir yangında birçok dükkanlar 

yanmıştır. Yangın hala bütün 

şiddetile devam etmektedir. 

Tokyo, 19 (A.A.) - Sa
at 13,10 da neşredilen bir 
tebliğde bildirildiğine gö
re, bugün Hariciye nazırı· 

nın resmi ikametgahında A
rita ile S.iT Robert Craigie 
arasında ikinci bi:r görüş

me olmuş ve bu görüşme sa 
at 9 dan saat 12,15 e kadar 
5Ürrnüştü:r. SiT Robert, Ti
ençin meselesinin e<ıasını 

teşkil eden umumi mı;ı;ele • 
!er üzerinde hfrklımetinin 

fikrini bildirmiş, diğer ta -
raftan Arita da Japon hü -
klımetinin fikirlerini sarih 
surette anlatmıştır. Bu gö
rüşmeye, bugün saat 16 da 
devam edilecektir. 

Kapanacak 
Çin Limanları 

Londra, 19 (AA) - Şang • 
haydan Reu!er ajan~ın:ı bil<liri
liyor: 

Japon <lenız makamları ya • 
hancı konsoloslara tebligat ya

parak cuma veya cumartesi gü

nünden itibaren Fukieıı vilıiyetı 
içinde Fuçeunun şimalinde bıı -

Junan San1uo, Loyuan ve Şa -

çeng lımanlannı kapatmak ni

yetinde olduklaını blldimıişler -
dir. 

İngiliz makamlarının bu lı -

manlardan gemilerini çekmeğı 

\'e tebaalarını boşalmağı redde
decek !eri bıldırilmektedir. 

İngiliz harp 
gemileri 
(BG.§tarafı 1 nci sayfada) 

Amirallik dairesi parlamento 
müsteşarı Shakespeare, bu su • 
ale aşağıdaki cevabı vermiştir: 

Hayat pahalılıgına 
çare bulmalı 

Bu ay başında Atina ziyaret e
dilmiştir. Yakında diğer Elen 
limanları da ziyaret edilecektir. 

Akdeniz filosu baş kumanda
nı, Ağustos bidayetinde, ami -
ral gemisi ile İstanbula gidecek 
ve diğer bir saffıharp gemisi de, 
bu esnada bir nezakeı ve dost -
luk ziyaretinde bulunmak iizere 
hnıire uğrıyacaktır. 

Romanya, Sovyet ve Bulgar 
limanlarının ziyareti içi~ veril
miş bir karar yoktur. Bu ziya • 
retler, yeni programlara ithal o
hınacaktır. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bugün de yiyecek maddelerin -
den bahsediyoruz. 

Giyecek eşyalarından bahse -
derken, bu maddelerin neclen pa 

hah olduğunu şu sebepler üze
rinde tetkik etmiştik: 

1 - Bazı giyecek eşy a'ı dı -
şarıdan gcldigi için fazla güm· 
rük vermektedir. Bu yüzden 

Avrupadan gelen giyecek eşya
sı pahalıdır. 

ahenk ı:ardı:. Yiyecek eşyası u
cuz olursa giyecek eşyası da u
cuz olur. Bütün bunlar birbırine 

bağlıdır. 

Hayat pahalılıgı, fiyat mc-ı;e
leleri bir kül halinde tetkik edi

lir, bu itibarla yekdiğerinden 

tecrit etmeğe imkan yoktur.• 

Efendiler, tarih, gayri kabili i· 
tiraz bir surette ispat etmiştir 

ki, büyiik meselelerde mm•affa
kiyet için kabiliyet ve kudreti 
Jiiyetezelzel bir reisin vücudd el 
zemdir. Biitün ricali devletin 
ıraibnidi ve aciz i!?İnde.. bütün 
milletin başsız olarak zulmetler 
içinde kaldığı bir sırada, her va
tanperveriııı diyen bin bir çeşit 
ntın, bin bir sunti hareket ve 
içtihat göatenliği bengimelerde 
Mtişaıjelerle, !birçok hatırlara 

mahkilmiyet lüzumuna kanaat • 
le, sallm ve esalı ve bilhassa şe
dit yiirüıpek ve en nihayet çok 
miişkül olan hedefe vasıl olmak 
miimkün müdür? Tarihte, bu 
tarzda nıazhaıiyete nail olmuş 
bir heyeti içtimaiye irae oluna
bilir mi? İkincisi Efendiler; mil
let, memleket, siyaset ve ordu 
idarelerile hiçbir alaka ve ıııüna 
sebetleri ve bu hususta liyakat 
)eri görülmemiş ve tecrübe edil
Jnemiş gelişigüzel zevatın, bil 
farz Erzincanlı bir şeyhi \'e !\fut 
kili bir a~iret reisi gibi za\'allı 
)ardan da terkili, ihtimalden ha
riç olııııyan herhangi bir heyeti 
tenısiliyeye, me\Zuu bahsolan 
vaziyet ve vazife bırakılabilir 

mi? ve bırakıldığı takdirde, meıu 
Jeket ve milleti kurtaracağız, 

dediğimiz zaman, milleti ve kcn 
tlimizi iğfal etmiş olmak gibi bir 
hata rtikip etmiyccck miydik? 
Bu mahiyette bir heyete, perde 
arkasından yardım edilebileceği 

mevzuu bohsolsa da, bu tarz, şa
yanı emniyet telakki edilebilir 
miydi? 

G.saray 
Demir spor Adliye İşlerimiz 

2 - Burada yapılan giyecek 
eşyasına gelince, bunların da 

ham maddesi dışarıdan gelmek 
tedir. Fabrikalar bu ham mad -

deyi tedarik etmek için takas pri 

mi vermektedirler. Takas prim

leri de hayat pahalılığına sebe

biyet vermektedir. 

Bu klasik kaideyi esas ittihaz 
edecek olursak, yiyecek eşyanın 
da giyecek eşyas kadar pahalı 

olduğuna hayret etmemeliyiz. 

F;,kat ne de olsa yiyecek eşyası. 
sanayi mamulatı kadar pahalı 

olmaması ıcap eder. Halbuki biz 

de yiyecek eşyası da fabrika ma 
mulatı kadar pahalıdır. Mesela 
meyva gibi... 

Meyva neden pahalı? 

Türkiye baştan başa meyva 
memleketidir, Haydarpaşadan 

Eskişehre kadar trenle gider • 

ken, her iki tarafta hol meyva 

ağaçları görürüz. Bilhassa el -

ma ağaçları, kh-az ağaçları or

man halindedir. Trakya, bol mil< 

tarda kavun ve karpuz yetişti • 

ren bir mıntakadır. Böyle oldu· 
ğu halde, manavlarda. 25 kuruş 
tan aşağı kavun yoktur , bu ne 

pahalılık!... Sebebini meyva ha 
linde bir dostuma sordum, di • 
yor ki: 

Bu söyledilderinıin, o giinler
de dı t;ilse bile, artık bngiin, ci • 
han<a, gayri kabili red baka -
yikten görüldüğüne asla şüphe 
yoktltl". !Uaanıafih, ben, bu söy
lediklerimi lfeçmiş günlere ait 
bazı hatırat ve vesaik ile de bu
rada teyit etnıegi, n~li atinin 
içtimai ve siyasi !!hliikıyatı nok
tai nazarından bir \•aziia addede 
rim. 

Bu dakikaya kadar olduğlı gi

bi bundan sonra da temas ede • 
teğinı vakayi miinasebetiel, bu 
husus, kendiliğinden tavazzuha 
başlıyacaktır. 

••• 
Efendiler, Erzurum kongre

sinin hitanıında, Ferit Paşadan 
sonra Harbiye Nezaretine yeni 
geldiği anlaşılan bir Nazım Pa
şa imzasile 15 inci Kolordu Ku
mandanlı!ına 30 Temmuz 1919 
tarihli şöyle bir emir geldi: 

Mustafa Kemal Pasa ile Refet 
Beyin mukarreratı hükumete 
'lluhalif ef'al ve ha :ekatmdan 

Hakem tayinide 
bir mesele oldu 

Ankara, 19 (A.A.) - Anado
lu ajansının haber aldığına gö
re, Galatasaray - Demirspor maç 
!arını idare etmesine heyetçe ka 
rar verilmiş olan İzmir hakem· 
!erinden Mustafa Balöz hususi 

işlerinin icabettirdiği zaruretler 
altında İzmirden ayrılmasına im 
kan olmadığını bölge kanaliyle 
bildirmesi üzerine, iki klühün 
murahhasları davet edileı·ek her 
iki maçın idaresi için İstanbul
daıı veya diğer bölgelerden bir 
hakem üzerinde müştereken u
yuşmaları ve bu mümkün olma 
dığt takdirde icabı düşünülmek 
üzere keyfiyetin bildirilmesi be· 
den terbiyesi genel dire-ktörlü
ğünden alakadar dairesi tarafın 
dan İstanbul bölge başkanlığı
na tebl'ğ edilmiştir. 

(Baştarafı 1 nci sayfada) 

surette çalışıyoruz. Bu maksat
la Edirnede tesis ettiğimiz Is • 
lahhane çok iyi neticeler ver -

miştir. Bn müesseseyi daha mü

sait ve daha mütekamil bir şe

kilde Ankara civarında kurnıa
ğa karar verdik, 

Diğer taraftaın İmrali hapis -

hanesinin de iyi neticeler verdi
ğini öğrendim. Zaten umumiyet 
le büyük küçük bütün mahkfırn 
ların ıslahı hal etmelerini göz 

önünde tutmaktayız. Bu maksa· 

aımızı tahakkuk ettirmek için 

yaptığımız bu İmralı hapishane

si tecrübesi çok faydalı neticeler 

doğurmuştur. 

Jüri usulünün memleketimiz 

de de tatıbik edilip edilemiyeceği 

hakkındaki bir suale de Fethi 

Okyar şu cevabı vermiştir: 

- Jüri usulü bence çok fay

dalıdır. Memleketimizde tatbi-

Bütün bunları anladık. Fakat 

yiyecek eşyası memleketimizde 

-tedarik edilir, dışarıdan yiyecek 
eşyası gelmediği gibi, takas pri· 

1 
mi de verilmez. Böyle olduğu 
halde neden yiyecek eşyası da 

pahalıya satılıyor? İktısatçılar, 
bu suale karşı klasik adlardan 
şu cevabı verirler: 

- Eşya fiyatları arasında bir 

kine gelince bu bir tetkik mev
zunu olabilir .. 

Adliye Vekili İstanbul müd· 
deiumu:ınisi Hikmet Onat ile dün 
kü görüşme.;inde Adliye sarayı

nın miimkün mertebe çabuk ik

mal edilmesi ve muhakemelerin 

serian görülebilmesi meseleleri 

üzerinde görüşmüş, diğer adli 

bazı işler hakkında da. izahat al· ı 
mıştır. Fethi Okyar Istanbulda 

bir hafta kadar kalacak, Adada· 

ki evinde istirahat edecektir. 

- Dertlerimiz çoktur, birin-

cisi vagon buhranıdır. Uzuııköp 
rüdeki ka\'Un müstahsilleri koo 

peratifi, Almanyaya ihracat yap 

mak için teşebbüslere girişmiş· 

tir. Fakat kafi derecede vagon 
yok .. 

Bundan başka nakliye mas· 

rafları ucuz değildir. Münaka•lat 

Vekaleti tarifelerde yeniden ten 
ıilat yapmalıdır. 

ılıAVFA 3 

İŞARETLER 

Muallim yetiştimıek 
Maarif Vekilinin beyanatında mühim bir nokta vardı. :dektep 

talebesinin her Qiiı.kü derslerini çok buluyor ve çocııklar11 d.,..,.le
Tini bellemek ve mı:hakenıe <ıtme k ~amanı kalmadığını söylüyor. 

Bunu önlemek ;çin düşiinUlen tedbir, ders .,aatlerini azaltmak, 
yarı güne indirmek ııeri kalan •a atlerde çocııcn denile J..endi )'en. 
dine meı;gul .,ııirmektir. 

E&er tatbik edilir>e bunun bhim memleketimiz için büyiik hir 
· faydası daha olacaktır: Talebe mi .ktarı her sene artıyor, biı mecburi 

tahall çağındakileri bile tamanıile okutamıyoruz. Çünkii binamız 

yol<. Yarı gün tedrisatı bina sıkıntısına çare bulmuş olacak. Fakat 
iş bununla biter mi? Ya muallim·? Ayni muallime iki sınıfı birden 
yükletmek insafsızlık olmıyacak mı? 

Mektep bir biitçe mcsele>.idir. Paramız olursa bunun bir iki sene 
' içinde çaresini bulabiliriz. Fakat muallim yetiştirmek bir iki sene

nin işi değildir. Bunun için muallimliği daha cazip bir meslek ,·np-
maktan başka çare yoktur. İ K D M C 1 

Danzig müstah
kem bir ordugah 

(Baştaraf1 1 ııci sayfada) 
bir muka·belesini davet edecegi
ni beyan etmektedirler. 

Paris, 19 (A. A.) - Dantzig 
müzakereleri hakkında Berlıin ve 
Romadan gelen aldatıcı haber • 
ler hakkında tefsiratta bulunan 
gazeteler, bunu mihver taıafın
dan takip edilen sinir harbinin 
yeni bir manevrası olarak telak· 
loide müttefiktirler. 

Epok gazete.;inde D"nne -
dieıı yazıyor: 

Ortada nikbınlıgi ist.Izam e -
deeek hıÇ'bir şey yoktur: 

Dantzıigde vaziyet hala va -
hiındir. Fakat ifrat derecede bet
binliği istilıam edecek de bir şey 
yoktur. Son vazıyet bızi tetik 
üzerine koymuştur. Polonyalılar 
ilk taarruza mukabele etmeğe 

amadeclir, Fransa ıle İngtltere 
de derhaı kend~ine müzaheret 
edeceklerd.r. Bu \'aziyet Berlini 
diişündürecekbır 

Ordre gazeıes.nde Cıau<le Vi -
viers yazıyor: 

Fransız - İngiliz bıırajıle karşı 
!aşan Almanya bir kere daiıa bu 
barajın unsurlarını birbirinden 
ayırmağa çalışıyor. Halisane ol
mıyan bu htıekarane plan mu -
va.fak olmıyacaktır. İng:ltere ve 
Fransa 15 marttan beri haki -
kati öğrenm~Jer<lır Südetler 
nasıl Çekoslovak devktin; or -
tadan kaldırmak kin bir bahan 
olmuşsa, Dantz>g <le ancak Po • 
lonya devletini ortadan kaldır -
mak iç.n ba>hanedir. 

lngi liz -Leh müzakereleri // 
Varşova. 19 (AA) - General 

İronsi<lc dun sooalı Lf"..h meçhul 
askerınin mezarına bır çelenk 
koymuş ve muteakiben erkanı 
hartıiye reisi general Stackev z 
ile müdafaa Ye hariciye nazırıa
rını ziyaret eylemiştır. 

İronside, öğle yemeğinıi er -
kanı iıarbıye reisile yemiş öğle
den sonra erkanı harbiye ile gö
rti ınelerde bulunm~ıur. 
Akşam ma,eşal Smigly Rydz ta 

ralından şerefine bir ııiyafet ve 
rilmışıir. 

Tayyare uçuşları 
Parb, 19 (AA.) - Mütead • 

dit İngiliz bombardıman tana
resi. bıı sabah Fransız ara211Si ü
zerinde bir uçuş yapmış ve og -
leye doğru Paris üzerinden de 
geçmiştir. 

Askeri teftişler 
Londra, 19 (AA.) - İmpara • 

torluk genel kurmay başkanı ge 
neraJ Vikont Gort ile harbiye 
nezareti parlamento müstl!§arı 

:ı.ont Munster bu sa;bah tayyare 
ile İngiltere şark sahilleri mın • 

takasına hareket i!tmi§lerdir. 
Vikont Gort ve kont Munater 

bu sahildeki milis depolarını 

teftiş eyliyeeeklerdir. 

- Bütün bunlar yapıldığı tak 
dirde ucu~ meyva yiyebilir mi -
yiz? 

- Evet . 
Fakat bu evet. bize kiifi gel 

medi. Trenlerde tenzilat yapıl
sa, arzu edildiği kadar vagon te
min edilse, meyva ucuzlar mı? 
Bu suali de kendi kendimize so 
ruyoruz. Yine kendi kendimize 

verdiğimiz cevap şudur: 
- Hayır ... 

Çünkü meyva satışlarında ih 
,tıldir var. 

Ha tayda 
Tezahürat 
(Baştarafı 1 nci sayfada) 

bir kıta jandwma ve kesif \:vir 
halk kütlesi tarafından ka~ı • 
lanmıştır. 

Şü·krü Sökmensüer burada o· 
tomobilinden inmiş, karşılıyı • 
cılarla bir müddet görüşmüş ve 
halk arasında yaya yürüyerek 
vilfıyet konağına gelmiştir. Bir 
müddet sonra yaya olarak ika
metine tahsis edilen Turizm ote· 
line gitmiştir. lk valilerınin 
kendi aralarında yaya yürüdu -
ğünü gören halk, •yaşasın, etim 
huriyet, yaşasın Milli Şef, yaşa 
sın valimiz. diye bağırmışlar ve 
şiddetle allnslamışlardır. 

ŞiPkrü Sökmensüer, Beylan 
şüheda abidesinde Hatay ve Ha
taylılar hakkında mühim bu nu 
tuk söylemiş ve ezcümle dC'mış
lıir ki: 

Halayın büyı.ik Türk vatanın
dan ayrıldığı günler bu iftiraka 
rıza göstermiyerek hayatlannı 

feda eden aziz Hataylı sehitlerı
mizin manevi huzurlarında btir
metle eğilirim. Bu ulu §C'hıtlen. 
ve siz ana 'baba ve kard erıni 

anavatan çocukları hiçbir zaman 
hatır ]arından çıkarmamışlardır 

\•e bir gün tek bir d.ı -
cutta birleşeceğimiz hakkın -
daki ümıt kuvvetlerinden hıç bir 
şey kaybetmemiştik. 40 asırlık 

Türk yurdunun an~\·atandan ay
rı kalmıyacağı hakkındaki gıir 

sesin akislerini ve sız Hatay çç· 
cuklarının da kahramanca iş • 
tirak cttiğinız mılli I!'Ücade.e 
sallhalannı bir dakikada hep be
raber hatırlar ve övüncbibıı. 

Sizlere cümhuriyetin bil .fııir 
ve mesut havasını teneff' et • 
tinnek ana vazifemizdir bu 'a
zifenin her kuvvetin ve er ıa
ferin yegane kaynagı olan l\ir 
kiye B. M. Mec~i ve onun ı«>

mınlarının vatandaşların h~ !a
rı, mal ve can masuniyetlerı için 
en sağlam ve güvenilecek başl:
ca teminattır. Hataylı \'atandaş
ları cümlıuriyet kanunlarının bu 
tün icaplarına kend:lerini uy -

durmağa davet eder ,.e sozume 
ni.lıayet verirken Halay \ .laye· 
tinin kurtulduğunu ve Hatay 
val1si olarak işe başladığımı Ye 

mesaimi v<ıtaııdaşlann refah ve 

saadetine hasredcceğimı be) an 
ile kahraman Hatay halkını hur
metle selamlarım. Hatay zaferi 
hepiJliize kutlu olsun. 

Bitaraflık 
kanunu 

:Vaşington, 19 (A.A.) - Be • 

yaz sarayda üç saatten fazla sü· 

ren bir konferanstan sonra mat 

buata verili!n tebliğde, Senato

nun bitaraflık meselesini mü • 

zakereye muhalefet etmesi dcla 

yısile bu hususta kongrede der
hal müzakere açılmasının fa v • 

dasıı olduğu izah ecL.mektetlir. 

B. Ruzvelt ve Hull mEvcut 

bitaraflık kanununun süratle ta

dili icabedecı!ği hakkındaki noiı:

tai nazarlaruıı muhafaza etmelc
tedirler. 



SAYFA 4 

~.;~.:.~: 1 İKİNCi ODA BAYANLARA 
SORUYORUZ 

-1 
Çocukluğumuz beraber ~ç

mişt i. Ben altı, Jüliyet beş ya -
şında idik. Babam Telcirdağın -
da avukatlık, Jüliyetin babası 

da eczacılık yapıyordu. Evleri -
miz yalı boyunda yanyana oldu· 
ğundan ya ben onlarda veyahut 
Jüliyet b'zde oynardık. O xa • 
man ikimiz de pek küçüktük. 

Aradan on iki sene geçti. Ben 
liseyi bitirmiş, İzmirde babamın 
yanına gitmiştim. Babamla ko -
nuşurken söz arasında: 

- Mösyö Fransuva burada .. 
dedi. 

- Hangi Fransuva baba? di· 
ye sordum. 

- Unuttun mu oğlum? Hani 
Tekirdağındaki eczacı Fransva .. 
Karşıyakada bir eczacı dükka -
nı açmış. Git kendisini gör çok 
memn.ın olur. 

Hemen o gün öğle vapuruna 
atlıyarak Karşıyakaya gittim .. 
İskele karşısında büyük bir ec
zahane .. Tabelaya baktım. (Ec
ıacı Fransva) eczahaneden içe
ti daldım. 

Mösyö Fransva beni görünce 
f.ıaç alacak bir müşteri zannede
rek: 

- Buyurun, dedi. 
İhtiyarlamış. Sarı saçları hem 

beyaz olmuş. Uzun senelerin ver 
diği yorgunluk yüzündeki bu • 
ruşukluklardan belli oluyordu. 
Yüzünde eski Fransva efendiy.i 
hatıdatan nokta yeşil gözleri i
di. Ben: evvela tanımadı, ken -
d!mi tanıtınca yüzüme derin de
rin baktı. Sanki eski günlerin 
mesut onlarını tekrar yaşamak 
i'Stiyormuş gibi bir hali vardı. 
Gözleri yaşardı. Bu göz yaşların
da 12 senelik bir mazinin temiz 
hatırası vard'. Boynuma sarıl -
dı. Ve beni yanaklarımdan öpe
rek: 

- Ne kadar da büyümüşsün 
Alae'ttın Bey. Kendini bana ta -
nıtmasaydın imkanı yok seni ha 
tırlıyamıy::caktım. Dedi. Beni 
unutmayıp geldiğine o kadar 
memnun oldum ki... Tabü bu 
akşam bende misafir kalacak -
sın değil mi? Çok rica ederim. 
Bizden bu lutfu esirgeme. Seni 
görmekle 12 sene evevlki haya
tımız gözümün önüne geldi. O -
tur şu sandalyeye, ben eve gide· 
yim de Jana haber vereyim. A -
man seni görür görmez ne ka -
dar memnun olacak diyerek ve 
ihtiyar lığından umulmıyacak 
bir süratle eczahanenin yanıba
şında olan evine gitti. 

Madam Fransva beni görün-

ce: 
- Oh Aliiettin bizi unutmadı 

ğına çok memnun oldum. Ne iyi 
ettin de geldin diyerek boynuma 
sarıldı. Annen kadar sen de be
nim de hakkım var. Bu akşam 
seni bir yere koyvermem. Bi
zim misafirimizsin. 

Şimdi sandalyeleri.ınizi ecza
hanenin önüne atınış M. Fran
sva ile Madam Fransvayla ben 
eski günlere ait hatıraları taze• 
liyoruz ... 

Bir aralık o zamana kadar 
sormağa cesaret edemediğim 

Üüliyeti nihayet sordum: 
_ Madam Fnnsva Jüliyet 

-ıerede? 
Madam Fransva gülerek: 
_ Bak bak hele eski arkada

şını şimdi hatırladı .. Bu vap~-
1an çıkacak. Bakalım tanıyabı • 
lecek misin? 

Heyecan içinde idim. Çocuk· 
luk arkadaşım Jüliyeti görecek
tim. 12 sene evvel o beş yaşın· 
da ben ise altı yaşında idim. 
Beş yaşındaki J ülnyet sarı lüle 
saçlı yapıncak üzümü yeşil göz
lü güzel bir taş bebek gibi idi. 

* Vapur geldi. Yolcular cadde-
yi doldurdu. Mösyö ve Madam 
Fransva bana bakarak neticeyi 
merakla bekliyorlardı. Bize doğ 
ru gülerek gelen üç sarışın kız 
eczahanenin önünde durunca, 
Mösyö Fransva: 

- Alaeltin Bey hangisi? 

Çeviren : ibrahim Hoyi 

Bütün kuvvetmu gözlerime 
vermiş önümde duran bu üç gü 
zel sarışına bakıyordum. Yanlış 
bir teşhis büyük bir gaf olaca - 1 

ğından evvela kızların saçlarına 
sonra gözlerine bakıyorum, ni -
hayet çocukluk arkadaşım ya -
pınca.k üzümü yeşil gözlü Jüli
yeti tanıdım. 

Oturduğum sandalyeden ağır 
ağır kalkarak onu kolundan tut
tum. Mösyö ve Madam Fransva
ya: 

- İşte benim güzel arkada -
şım Üüliyet dedim. 

Kız ne oluyor diye şaşırmış, 
ana ve babasına bakıyor. Ma -
dam ve Mösyö Fransva ise: 

-Bravo! .• 
-Bravo! .. 
Diye h€"m bağırıyor, hem de 

gülüyorlardı. 

lk a m'ın 
hed iye li 
a nketi 

1 - Sinemayı niçin sever -
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
s~7 

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

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

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

(Kazancı mı, şöhreti ml, 
güzelliği mi?) 

• Bağırmak ve gülmek fasl bit
tkten sonra beni Jüliyete tanıt 1 
t. lar. Jüliyet o kadar sevindi 
ki az kalsın boynuma sarılıp be 

Ankete cevap: 
İzmitte Bayan Necla Zeki 

söylüyor: 
1 - Sinemayı çok severim: 

ni şapur şupur :ecekti... 1 
Akşam olm• -tu. Mösyö Fran 

sva eczahane~ ·~apıyarak bi-

Çünkü, ondan başka eğlence
miz yoktur. 

2 - Erkeklerden Şarl Ro -
ger'i, Emil Yanings'i, Şarlo -
yu, Robert Tayl:oru ve kadın 
!ardan Briki! Helm'i, Maden 
Ditrilı, Liliyan Harveri, Cin 
Harloyu çıok beğenirim. Hep
sinin başka ıbaşka hususiyet
leri vardır. 

ze: 
- Haydi , __ .ıklar sizi iskele 

gazinosuna götüreyim, birer bi
ra içeriz. Dedi. 

Gazinoya geldik. Bir masa
ya oturduk. Bira içiyoruz .. Ko
nuştuk, güldük, eğlendik, şaka
laştık .. Ben birayı bir hayli faz
la içtiğimden çakır keyf olmuş
tum. Üüliyet de benim gibi bira
yı fazla kaçırdığından masamız 
daki kahkahalar ayuka çıkıyor
du. 

Eve avdetle biraz piyano çaldı. 
Ve bize bonsvar diyerek yatak 
odasına yollandı . Biz salonda 
kahvelerimizi içerken Madam 
Fransva da: 

- Alaettin senin yatağını ya 
payım diyerek odadan çıktı. On 
dakika sonra geldi. Ve : 

- Alaettin yatağını yaptım. 
Oda nmerdivenden çıkınca ikin 
ci kapıdır. 

Dedi. İçtiğim bira başıma a
ğır !ık vermişti. Mösyö ve Ma -
dam Fransvadan yatmak için 
müsaade aldıktan sonra bana 
hazırlanan odaya gitmek için 
merdiveni çıkmıya başladım. Yu 
karı kata çıktığım zaman karşı 
karşıya dört kapı gördüm. 

Madam Fransva bana merdi
venden çıkınca ikinci kapı de
mişti. Acaba merdiven karşısın
daki iki kapıdan biri miydi, yok 
sa merdivenin yanındaki ikinci 
kapı mıydı? Merdivenden çıkın 
ca ikinci kapı. O halde merdi -
venin yanından itibaren bir iki 
diye saydım. Ve kapının tokma
ğını çevirdim. Oda karanlıktı. 

Köşede bir karyola vardı. 
Soyunmağa başladım. Kar -

yolarım ucunda gecelik entarisi 
gibi bir şey buldum. Giydim. 
Cibinliği kaldırdım. İçeri gir • 
dim. 

İşte o zaman: 
- Ayyyyyy! diye bi.r feryat 

koptu ve karanlıkta birinin kar 
yoladan atlayıp kapıya doğru 

koştuğunu gördüm. 
Meğer yanlışlıkla merdivenin 

yanından sayarak Jüliyetin oda 
sına girmemiş ıniyim? 

Gecelik entarisi yerine de za
vallı kızın dantelalı kombinezo
nunu giymiştim. 

Mahçubiyetimden ertesi sa -
bah kimseye görünmeden ilk 
vapura atlayıp İzmire kajtığı
mı yazmağa hacet yoktur sanı -

rım. 

Beden Terbiyesi İstarıbul Böl 
gesi Futbol Ajanlığından: 

1 - 23/7 /1939 pazar günü Ka
dıköy Fenerbalıçe stadında oy
nanacak Demirspor - Galatasa -
ray Milli kiline maçı saat 17,30 
da yapılacaktır. 

2 - Maçın hakemi Mustafa 
Balözdür. 

3 - Yan hakemleri Ahmed A
dem Göğdün ve Halid Galib 
Ezgüdt.ir. 

3 - Brikit Helm'i bir ara -
!ık taklit ettiğimi hatırlıyo -
rum. Fakat dostlarımın ihtar 
ve tavsiyeleri beni çabuk u -
yandırdı. 

Taklidin gülünç olduğunu 

anladım. 

4 - Yukarıdaki san'atkar -
!arın san'atlarını servetlerin
den ve şö.'1retlerinden fazla 
beğenirim . San'atkar olmasa
lardı, öteki vasıflarının mana
ları kalır mıydı? 

Üsküdar - Bayan Melahat 
Erman söylüyor: 

1 - Sinema bir 
mektep olamaz. 
Çünkü, sade bil 
gimizi arttır -
makla kalmıyor. 
Ahlaksızlık ta 
neşrediyor: 

2 - Şarl Bo -
ye büyük bir 
san' atkiırdır. 

Kadınlardan da ayni sevi -
yede Greta Garboyu takdir e
derim. 

3 - Hiç birini taklit etme
diırı. 

4 - Bu iki artistin san'atla
rı bana şöhretlerinden daha 
cazip görünür. 

.. ...... .................. 
• • : Küçük Polis Haberleri: 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

* Gala tada Serçe sokağında o 
turan Kızılkaya adında birisi, 
çalıştığı Beyoğlunda Karaoğlan 

sokağında Melikyan ve Kregeze 
ait hurda deposunun üzerinde 
tutuşan otları söndürmek için da 
ma çıkmış, ateşi söndürmüş, fa
kat inerken çatı kırılarark birden 
bire açılan delil<tendeponun ar
tasındaki taşlığa düşmüştür. 

Amele Kızılkaya baygın bir 

halde hemen Beyoğlu hastaha

nesine kaldırılmıştır. 

* Arap camiinde Yemenici
ler caddesinde oturan Mehme -
din 3 yaşındaki oğlu Cemal, dün 
evde kimse olmadığı bir sırada 
açık bulunan pencereye çıkmış, 
fakat ayağı kayarak aşağı düş -
müştür. Çocuk bir çok yerlerin 
den ağır surette yaralanarak has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

* Şoför Muharrem, 3064 nu 
maralı otobüs ile dün Şişliye se
fer yaparken Zanbak sokağı ba
şında arabanın motörü parla -

mış, otobüs yanmağa başlamış
tır. Şoför Muharrem söndürmek 
için uğraşırken elleri yanmıştır. 
Otobüs biraz sonra söndürülmüş 
tür. 

İKDAM 

BUGCNJ[ü BULJU.CAMJZ 

ı 2 11 ' 11 e 1 ı 11 ıo ıı 

- Soldan sağa -
1 - Sessiz - Orta. 

2 - Sikıştıran - Yanlış. 

yi. 
3 - Temellük altında bulunan 

şey - Kesmekten emir -
4 - Kilise - Lügat - Rabıt e

datı. 

5 - Ekribadan biri - Beyaz. 
6 - Büyük J:/ıba - Külhanbe

Tuzak. 
7 - Bir nota - Müvazene. 
8 - Asmaktan emir - Hüzün -

lü - Su. 
9 - Mahsus - Bir taraf - Ge -

niş olmıyan. 

1- - Ölüm cezası - Bir köpek 
cinsi. 

11 - Alacaklı kedi - İnce. 
- Yukarıdan aşağıya -

1 - Toplu - Gören. 
2 - Hürriyetini iade etmek -

Basit. 
3 - . Başta olan bir hastalık • 

Bir müphem sıfat - Ağa

cın gövdesi. 
4 - İnmekten emir - Bardağın 

küçüğü - Biı nota. 
5 - Eski zamanlarda harunun 

sığınağı - Mah. 
6 - Gökyüzü - Rusyada ufak 

bir deniz. 
7 - İçilen bir şey - Dini me

rasim. 
8 - Tazallüm nidası - Bir zi

raat aleti. 
9 - Temiz - Kışın yağar - Si-

yaset meydanı. 
10 - Kavgacı - Geçmiş. 

11 - Ardından gitme - Anlat
mak. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafın ızı gönderiniı. 

size kim o lduğunuzu 
söyliyelim .. 
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59: Mudanya Muzaffer Kara
man oğlu (Fotoğrafının neşrini 

is.tememiştir) İnatcı ve soğuk 
kanlı tiplerden - Bugünkü işi
ni yarına bırakmaz. Her zaman 
ve her işde istical eder. Kendisi
ni muvaffakiyetsizliğe düşüren 

kusurlarından biri de budur. Se
batkiirdır. Kendine güveni var -
dır. Doğruluk en büyük rehbe -
ridir. 

-65-
60: Mudanya Neriman Karn • 

man oğlu (Fotoğrafının neşrıni 

istememiştir) Hüsnü niyet sa -
hibidir. İyiliği sever. Yalan söy
lemez. Evine ve çocuklarına mu 
haıbbeti vardır. Zekası vasattır. 

Uzağı görüş kabiliyeti fazladır. 

Ketumdur. Kimseye fenalık ya
pamaz. 

inhisarlar vekilinin tetKikleri 
Şehrimizde bulunan İnhisar

lar Vekili dün, Paşabahçe İspir

to fabrikasını gezmiştir. Vekil, 
öğleden sonra da Tütün Limited 
şirketinde meşgul olmuştur. 

SIJ.\IONE SİMON'nun elile yaptığı bir resml ve gılzel bir portresi 

Dünkü yazımızda Simone Si -
mon'la bir mü!iikat yapıldığını 

yazmış ve bu mülakatın da bir 
kısmını neşretmiştik. Pek ente
resan bulduğumuz cevapların 

sonunda bugün neşrediyoruz: 
Yalnız evvela şunu ilave ede

lim ki, güzel Simone Simon'nun 
cevap vermekten kaçındığı bazı 
sualler olmuştur ki yıldız bu su 
allerden kurtulmak için onlara 
karşılık olarak cevap yerine me
sela hiç neşredilmemiş bir port
resi, kendi elile çizdiği resfııi, 

gibi bazı küçük rüşvetler ver -
miştir. 

Müliikata devam ediyoruz: 
- Başkasını seven bir adam 

size refakat ettiği zaman ne ya
parsınız? 

Simone Simonun muhtelif 
pozları 

- Oh oldukça sıkıldım. Allah 
'böyle bir şey.i ba§ımdan eksik 
etsin. Bununla beraber eğer a
damın sevdiği kadın hakikaten 
güzelse o kadar !izülmem. Fa -
kat eğer çirkinse çok sinirleni -
rim. Çünkü bu bana refakat e -
den adamın zevki olmadığını is
bat eder. 

- Birlikte sokağa, gezmeye çık 
maya tercih ettiğiniz adam kim
dir? 

'Bu sual üzerine Simon sanki 
tercih ettiği adamın ismini söy
liyecekm.iş gib ağzını açtı. Fa -
kat sonra söylemeden yutarak 
ağzını kapadı ve bu suale cevap 
yerne elile yaptığı bir resmini 

vermeyi tercih etti. 

- Şimdiye kadar h.iç birlikte 
filim çevirmediğiniz artstler 
kmdir ve kendin.ize partener o -
!arak kim seçmek istersiniz? 

- Amerikada birlikte fi!.!m 

çevirmediğim bir çok artist var. 
Bunların başında Clark Gable ve 
Spencer Tray gelir. Fransada 
Jse Charles Boyer ile hiç çevir -
medim. Birlikte filim çevirmeyi 
düşündüğü partener se mevcut 
değildir. ğer mevcut olsaydı. O
na yakında çevireceğim cTilki• 
Mary Weble'e baş erkek rolünü 
verirdim. 

- İyi bir karaktere sahip ol -
duğunuzu zannediyor musunuz? 

- Evet, bil.hassa sevdiğim in
sanlarla gayet iyiyimdir. Talbii 
bütün dünyayı sevmem de müm 
kün değildir. Fakat şimdi güzel 
bir çare buldum. Sevmediğim 

bir insanla bulunmamak için 
derhal oradan kaçıyorum. 

- Yüzünüzde en sevmediği -
niz yerleriniz neresidir? 

- Çenem, amma bunu ameli
yatla olsun bir düzeltmek müm 
kün olsaydı, bir de burnum. Bur 
num gayet küçüktür. Halbuki 
garip bir şey sahnede büyüyor 
ve yuvarlaklaşıyor. Ah ince ve 
düz bir burnum olsun nekadar 
isterdim. 

- Küçüklüğünüzde büyüyün
ce meşhur bir adamla evlenme
yi hiç düşündüğüni" ''TIUŞ mu
dur? 

Sevimli yıldızın dudakları~an 
birdenbire şu isim fırlıyor: 

- Napolyon'la evlenmeyi dü
şünmüştüm. Fakat yazık ki öl
müştü! Fakat bu hevesi çabuk 
geçti. Şimdi ise ne Napolyonla 
evlenmeği, ne de onun üzerine 
bir filim çev.irmeyi düşünüyo -
rum. 

- Başka bir artist tarafından 
oynanmış bir rolü severek ayni 
rolü deruhde etmek is!Nl'"iııiz 

olmuş mudur? 
- Evet, rüzgarlı yükseklikler 

filminde Merles Obero'nun can
landırdığı rolü sevmişimdir. O
nu ben de yaratmak isterdim. 
Bununla 'beraber bu filmde Mer 
le Oberon'nun çok muvaffak ol
duğunu itiraf etmek lazımdır. 

- Bu sene tatninizi nerede ge 
çireceksiniz? 

Yüzünden anlaşıldığına ıgörte 
artist bunu pekala biliyor fakat 
nedense söylemek istemiyor ve 
bu sualin cevabı yerine de yJne 
küçük bir rüşvet, bu sefer de 
bir imza veriyor. 

- Fransada ve Amerikada han 
gi artistleri seviyorsunuz? 

- Fransada Yvonne PrJntun 
pes, Amerikada Bette Davis. 

- Ykınlaıda evlenmek niye -
tiniz var mı? 

Simone Eimon bu sualin ce • 
vabını da sükutla geçiştirmiştir 

- Son çevireceğiniz filmi söy 

!er misin.iz? 
Güzel yıldız sükut ediyor. 
- İlk randevünüze gittiğiniz 

zaman kaç yaşında idiniz? 
- On yaşındayım, •O• on altı 

ya§ında idi. Bamboların arkası -
na saklanarak oturduk. Çünkü 
bu vak'a Madagascarda geçiyor
du. Şimdi ne yüzünü, ne de ba

na söylediği şeyleri hatırlamı • 
yorum. 

- Simone'den başka isminiz 
var mı? 

20 - Teınmuı 1~39 

20 temmuz Perşembe 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği. 
Saat 12.35 Türk müzığı. ı . 

Kemençe taksimi, 2 - Neyzen 
Burhan - Suzinak şarkı - Hayli 
demdir, 3 - Ahmet Rasim - Suzi
nak şarkı - Gel seninle, 4 - Arif 
Bey - Suzinak şarkı - Aşkınla 
yanmaktadır, 5 - Arif Bey - Su
zinak şarkı - Bir n igiihınla ka
pıldım. 

Saat 13 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloj i r berleri. 

Saat 13.15 - 14 Müz.k (Karı -
şık program - Pi.). 

Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Mıllöck er

Fakir talebe operetinden po lpu 
ri - Pi.) 

Saat 19.15 Türk uıüziği (Fa -
sıl heyeti). 

Saat 20 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15 Konuşma (Z rat 
saati). 

Saat 20.30 Türk müz,ği. 1 -
Rast peşrevi. 2 - Abdi Efend ı -
Rast şarkı - Senin aşkınla çiık 

oldum, 3 - Faik Bey - Rast şa . -
kı - Bir dame dt.işürdü beni, 4 -
Faik Bey - Kanun taksimi , 5 -
Lutfi Bey - Hicazkar şarkı - Sa 
na noldu gönül, 6 - Arif Be; -
Hicazkar şarkı - Açıl ey goncai 
sadberk, 7 - Arif Bey - Acemkür 
di şarkı - Bir vefasız yare dii <
tüm, 8 - Şemsettin Ziya - H caz 
şarkı - Kim görse seni, 9 - S;ı l,, 

hattin Pınar - Hıcaz şarkı - Sız

Iıyan kalbimi sev, 10 - Salaha -
tin Pınar - Halk türkusü - AK
şam olur kervan iner. 

Saat 12.10 Konuşma (.!\l a kı

ninin ölümünün senei devrı; <''1 

münasebetile) 
Saat 21.25 Neşeli plaklar - H. 

(Fuat Münir tarafından) . 

Saat 21.30 Müzik (Şan so lo 
• Soprano Şadan Candar tara -
fından) 

Saat 21.45 Müzik (Opera ar
yaları - Pi.). 

Saat 22. Müzik (Küçük ork ·st 
ra - Şef: Necip Aşkın). 1 - ı J. 
Strauss - Cenup çiçekleri, 2 -
Hans Stilp - Marş, 3 - Rimsky -
Korsakov - Sadko operasınd a n 

düğün şarkısı. 4 - Niemann - Çar 
liston (dans), 5 - Maurice - Du
daklarım ... operetinden (potpu
ri), 6 - Eduard Künneke - Jllai 
elbiseli hemşireler operctindrn 
marş - ar. Final, 7 - Tscha ikovs
ky - Kanzonetta (keman için kon 
serto), 8 - Paul Lincke - Darıl

ma (fantezi), 9 - Offenbach -
Musette (17 inci asır dans ha
vası), 10 - Paul Lincke - Mizahi 
marş. 

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

Saat 23.20 Müzik (cazband -
Pi.). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

- Evet, bazı defa S'mone, Fer 
nance, Therese Simon diye de 
çağrıldığım olur. 

- Şöhret ve para hayatınıza 

girince saadetiniz büyüdü mü? 
- Bunun aksini söylemek u

kalalık olur. Bununla beraıber 

çocukken çok mes'udum. Şimdi 
ise istediklerime malik oldum. 
Fakat bir takım hayat endişele
rim yok değil. 

- Fena gt.inler için para birik
tiriyor musunuz. 

- Bütün kazandığımı sarfe -

d.iyorum. Şunu da ilave edeyim 
ki, eğer masraflarımı tamamile 
karşılıyabilsem ilk işim bankaya 
biraz para yatırmak olurdu. 

_ Erkeklerin mi, kadınların 

mı arkadaşlıklarını tercih eder-

sini'Z? 
- Belki erkekleri tercih e

derim. Fakat bir kadın vardır 

ki onun arkadaşlığı olmadan ya
pamam. O da annemdir. Onunla 

' daima beraıber olmak isterim. 

Bir.ibirimizden çok memnunuz. 

- Hayatınızda kaç defa sev • 

diniz? 
Bifüassa lbu son suali artist 

büyük bir ketumiyetle karşılı -
yor ve pek tabiidir ki hiç cevao 
vermi or. 



il - Temmmı 1931 

Son gezinti 
Marmara sahilleri alkışlarla in
lerkeen bedi şef kamarada ağır 

krizler geçiriyordu. 
-38-

yeis havasını biraz olsun tadil nu tahkike k•ular. İlııl sıçra -
için söylenilmiş bir cümleden yışta Savaronanın kumanda köp 
ibaretti. rüsüne tırmandılar, orada dü -

Savarona ağır ağır Marmara- men başında ufku gözden ge-
ya doğru açıldı. Y eşilköy feneri, çirmekle meşgul bulunan süvari 
Florya bordalandı.. Floryada A- ye sordular: 

tatürkün bir yıl evvel oturmağı - Neredeyiz? Bordaladığı - ı 
çok sevdiği ve deniz sezonlannı mız sahil hangi iskele? 
geçirdiği yalı köşkü, sarı ve tit- Süvari cevap verdi: 
rek iki ışıkla belirerek yas tutan ı· - Marmara Ereğlisi! 
bir manzara .rzediyordu. Bura· 

Bir saniye sustu.. Sonra, al-
ya takılan gözler, yatın alt salo- dıklan cevabı Ebedi Şef.e yetif-
nunda hastalıkla pençeleşerek tirmeğe koşanların arkasından 

yatan büyük insanın hasretini çe ilave etti: 

ker gibi titrek ışıklarile engine _ yola devam için emir var 
doğru ağlı yan köşke hazin ha· mı? 
zin baktılar. Yattaki umumi ye- .,_,,_ 

- Soralım da ... B......Umz. 
is ve matem havası devam ede Ebedi Şefe süvariden alınan 
ede buradan geçildi, Mannara- cevap arzedildi. Marmara Ereğ· 
da süratle yol alınmağa başladı. Jisinni önünde bulllllan Savaro-
Marmarada hava biraz sertçe I· na İstanbuldan 25 mil uzaja açıl 
dL Şiddetli bir rllqAr vardı. Ya-

. jan hızla yol alışı sıralarında Rl mış demekti. Ebedi Şef kendiai-
,yuetlcümhur dairesinin çerçe- ne arzedllen cevabı aldıktan son 
veli ve tel kaplı pencerelerin • ra emir verdiler: 

den i911ri dolan sert bava Ebedi - Dönelim! 
Şefi arada sırada rahatsız edi- Bu emir süvariye ulattınldı, 
for, süvariye verilen emirler: saat 21 i beş geçe Savarona E-

- Yol kes! reğli önünden dönerek geldi~ 
- Hızı arttır! istikamette yine mutad: 

Şeklinde ikıi cümleye inhisar - Yol kes! 
ederek seyre devam olunuyor • - Hız ver! 
du. Süvari çok fazla müteessiı-- Rotasile 1stanbula doğru yo-
dL Yapılırken devamlı nep ka:y la koyuldu. 
nağına ham!dileceği bu haz ve Savarona Ereğli önlerine var 
zevk mevkibinin, Savaronanın dığı zaman, şehrin henüz uyu -
kumanda köprüsünde en elemli mıyan ve sahilde bulunan me-
günlerini geçiren kaptan Sait murları Riyaseticümhur yatını 

hiç kimse ile !konuşmuyor, göz- uzaktan farketınişler, Savarona-
lerini ötesinde berisinde ıflk pı- nın güveriesinde bqtan bal& ya 

rıltıları beliren Marmaranın ka· nan elektrillerle kolayca yapı-
ranlık eteğinde dolaştırarak ko- lan bu teşhis üzerine kasabada 
yu koyu düşünüyordu: Ebedi Şe Ebedi Şefi karşılamak için bir 

fin hastalığı yalnız ve sadece canlamna meydana gelmişti. 
bir insanın hastalığından iliaret Halk, içten gelen bir sevgi ile 
değildi. O, bir ırkın ıztırabı, bir Atatürkü gece olsun, gündüz ol 
milletin müşterek rahatsızlığı • sun hangi saatte bulunursa bu-
nın en açık bir ifadesiydi. 

lunsun aralarında görmeği bü- . 
Atatüıık hasta!.. d ddedi ı E-yük bir saa et a yar ar, 
Vaktiyle hasta diye adlandı-

rılan yüce Türk milletinin asli'- bedi Şefe liyık tezahürat yap • 
lar süren hastalık ve ıztırabını ma:k i9in uykuyu bir tarafa bı-
bir hamlede ve bir çırpıda iyl rüarak sahil boyuna ko!JUYor-

eden kurucu ve kurtarıcı Ata- lardı. 
türk hasta idi. Ve bu hastalık Halk, At.türkün rahatsızh-
bir kütlenin ıztırabını gösteri • ğından bihaberdi. Ve bu haber-
yordu. Atatürkün etrafında bu _ sizlik, 18 milyonluk Türk cami-
lunanlar, yatta. en şık muhiti teş asını muvakkat bir zaman için 
kil eden zevat müteeasirdi .. Ge- endişenin kıskacından, üzüntü • 
mi, bir sürur mevkibi yerine bir nün yakıcı ve tahrip edici neti-
matem locaısı hal ve manzarası cesinden masun bulunduruyor • 
tap yordu. du. 

Savarona Marmaraya doğru İşte, hastalığının en §iddetli 
da bir: zamanında bile çok sevdiği mil-

- Yol kes! !etini bir dakika bile düşünmek 
Çok geçmeden de: ten geri kalmıyan Atatürkün 
- Tam yol! yü!kaek karakterinin bu tezahü-
Kumandalan hemen hemen rü de bu olmuştu. 

a ka arkaya makine telgrafile Savaronada ilk krizi mütea-
kı ımanda köprüsünden makiıııe kip o zamanki Başvekil CeW 
dairesine bildiriliyor. gemi diz- Bayarla görüşüııken rahaıtsızlı • 
gi:ıe alınınış bir kır kısrak gibi ğın efkirı umumlyeye bildiril • 
ilPri doğru harekee müheyya mesini emreden Atatürk böyle 

bir ;aldıl'lfla bu emirlere iste- bir üzüntüye ve ıztıraba halkın 
miye istemiye baı eğiyormuş gi- kafasında ve gönlünde yer ver-
bi davranıyordu. dirmemek düşüncesi ve ulvi ga 

Saat 21 i vururken kaptan yesile hareket etmişti. 
Sait özege iskele bordasında be- Marmara Ereğlisi kıyılarının 
liren tek tük ışıklarla bir sahil 
şehri önüne varıldığını farlı:et- sönük ve tektük ışrklarile kaplı 

sloh&ti yatın dönüşü sırasında 
miş, haritaya bakarak bunun 
Marmara Ereğlisi okluğıınu an• bol ışıklı ve şelıriiyin yapan bir 
lamıştı. kasaba halini alllllftı. Fak.at ne 

Riyaseticümhur dairesindeki fayda ki, Atatürkü alkışlamağa 
yatağında uzanarak hararetin hazırlanan avuçlar, ona: (Yaşa) 

- (Yaşa!) 
fazlalığiyle terliyen Ebedi ş.f 
de dairenin geniş pencerelerin • Diye babrmak için içi titrl-
den bu ışıklan farketmiş, hiz • yerek sahile kOf&ll vücutlann 
metlerinde bulunanlara sormllf" ağızları Atatörkün hastalığın • 
lardı: dan habersiz bulunuyor, Ebedi 

- Neredeyiz? .. Bu görünen Şefi her zamanki netell tavriyle 
sahil neresi? aralarında &örmeğe hazırlanıyor 

Hizmete memur olmlar blı• 

iKDAM 

Günün Resnmoern 

Dünya vaztye i günden güne nezaket kespeylediğindeıı devletler büyllk bir hızla harp hazırlığı 
yapıyorlar. Sulh cephesinin başında bulunan İngillere de sulh korumak için mütemadj,ven silihlanı-
yar. Resmimiz İngiliz motörlü kı taatından bir parçayı gösteriyor. _. · 

Totaliter devletlerin hararetli harp haızırlıklan karşısında sulh oepheet dAt var ıwvv..tty1e çalıf • 
maktadır. Resmimiz İngilterede mecburi •kerliAin kabulünden so nra hizmete alınanlaJ:ı tııpiıı .ıuıı.ı. 

gösteriyor. 

SAYFA~ 

BARBAROS 
Yazan: Rahmi Yağız 

Maslihaddin bir ceylan sekişi çe
viklikliğile tahtaların, devrilmiş 
barut fıçılarının üzerinden atladı 

-33-

Senin fl1'bn bUDll baprıula 

k81i dejfldlr, Hücumda 1ııoca • 
Daa da leninle beı:*r bgbıaa
cak, tekmil tıemiJmııizle oraya, 
çifte brtahn bulnııdutu nokt.a-
7• y!Wrreceaınıs cenatıa • 
flddetl1 yerine püyoraıuı.. ,.ı 
helAUıplnrı • 

Mualihittin amiralin fiine ya
plfh, öptil: 

- fnpllah zaferle 'tekrar bu 
eli öpmem kısmet olur, ıbu yıolda 
pıenıem hakkım heW olsun. .. 
sen de et kaptanım! 

- Ha,ydi heW olsun arslanım. 
':\'anrı aeııi bana tekrar gönde • 
rir! 
Muslilıittin bir ceyl4n sekifi 

çevlkliğile tahtaların, devrilmif 
barut fıçılannın üzerinden atla
dı. Kota kota lombar ağzına kot 
ti.. Orada bekliyen filikasına at
lıyarak kendi gemisine döndü. 

Barbarow.n emri üzerinden he 
nüz 20 dakika geçmeden Sinan 
reisin kadirgalarile de birleşen 
Musllılıittin reis frkası 40 ge • 
ınllik bir kuvvetle tekmil arma
sını fora etmlf, nAralar, kils ve 
nekare gümbllrtlllerl, top gürill
tüleri arasında Bariıl.l'Oll fırka • 
sının önünden süzülerek düşman 
ateş hattını yarmış muharebenin 
meıkez sikletine dalmıştı. 

Barbaros fırkasile iki cenah 
toplarının tekmil ateş kudreti ile 
dflflDanı Met baskını altında bu 
lımduruyor, Musllıittin reisin 
hücum fırbaı yardığı ha~ ge • 
çerek çifte kartalla Andrea Dor· 
yanın bulunduğu dütınan do • 
nanmasmm merkezine hücuma 
b&ŞlM!Uftı, 

Burada, bu beltlenmiyen bil • 
cumla dehşetli bir hava uyan • 
mııtı· Zırhlara bürünmüt uzun 
~ İspanyol ve İtalyan mu
haripleri ufak Türk saldırmala· 
rının ·şiddetli darbelerile mit • 
ferli blalıınnı kaybediyorlar, 
düşman amiral cem!whıde panik 
alimetleri ~ordu. 
Aııdrea Dor,.a ç1'ıına dölHllÜf 

tü. Çifte kartıa1ın kıç kasarasın -
da maiyyet §CSvalyelerinin ba
fJDda duruyor, \itriyen ellerin -
deki kılJCı diifürmemeğe çalı • 
prak ayaklarını yere vuruyor, 
yana yakıla homurdanıyordu. 

- Allah kahretsin şu Barba· 
rosu ... Şeytan alasıca.. Yine mü 
kemmel bir manevra tatbik edi
yor. Donanmanın merkezine hü 
cum ederek ortadan yarma (mer 
kezden vurma) tabiyesini pdü
yor. 

Maiyetindekiler amirale ri
ca ettiler: 

- Moııaeııyör, Tilrklerin hil· 

cum fırkası birinci hattımızı yar 
dı. Harbede ede üstilmüze geli • 

;yor. kalyonların kolay manevra 
yapamıyacaklanna göre sol ce
nah ilzerbıe çekilsek! , 

aıııh. liıWi "•lactu 
- x.q.. fıdıul .......... 

ttleg+I 
fıt.cln'Jl "Wı o ,.. 

mleriııi ılaMtbla. E' • 
pçen - TGıS tırır-m 1 • 
Dinden heybetli gilrfhıllfJlıtııala 
biiti1n kofhıtu ile savupıala ga 
h§tılar. 

Barbarosun fatediJl ,..ın. 
gelmişti. Çetin deniz kutah ha, 
le denize 7ayılacalı: bir Jıf1cumo 
la mat.rbah :yol dilfm1ll donan
masını ikiye bölmeli talarlemJf 
her iki kıamı telef, ayrı a;yrı kı&
tmp imha etmeAe karar ver , 
mişti. Mualibittinln fırkuı do • 
nanma ikiye böliinünce salt ko
la doğru hücumunu devam etti
riyordu. 

Bu sırada Barbaros fırkası • 
nın da düşmanın sol cenabına 

yüklendiği, Andreanın ilerisin
de perakende bir kısmı halinde 
kalan sol cenahı bütün şiddeti
le ezmeğe yürüdüğü göriinü • 
yordu. 

Türk donanmasının muvaf -
fakiyetll manevrası zafer yolu
nu açarken kaçarak yakalarım 
kurtarmağa muvaffak olamıyan 
müttefik donanma sol cenahı 

Türk savaşçılarının kılıçlarile 

karşılaşmışlar, harp görülmemiş 
bir giddetle devama bqlamıştı. 

Andrea Dorya ikiye bölünen 
donanmanın saj cenah koluna 
fglıret bile veremiyecek vaziyet
teydi 

Barbaros fırkasının muhare
kumanda etmek §Öyle dursun bir 
beye karışması, §iddetll Ur hll
cumla Doryanın bulunduğu ko
la hücum etmesi müttefik do
ııanm•nın vaziyetini çok niüş

kül bir safhaya sokuyordu. 

Dorya adeti sersemleşmişti. 

Ne kumanda verebiliyor, ne de 
emirlerini harp vahltlerine u -
laştırabiliyordu. 

Muslibittinin hücum fırka -
sı düşmanı ikiye böldükten son
ra etrafını saran Venedik ve 
İspanyol gemilerine dört bir ta
raftan ateş püskürmeğe koyul
muş, bütün toplarile bir cehen

nem saidosu yaratarak Andrea
nın maneviyatı sarsık gemileri
ni tam mlnaslyle §8Şlrlmıştı. 

Hatti, Andrea Dorya emir 
ve kumandasını dinletemediği 

fırkalarının peşinaen koşmak 
tuhaflığım &österae, Barbaro -

sun hücumu karşısında geri dön 
meseydi bütün sıkı ve zırhlı §Ö
valyelerile birlikte Çifte Kar -
talla Türklerin eline düşecek, 

görülmemiş bir esarete ujrıya
caktı. 

!!iç fllphesız ki milatakbel h arııte en bliyilk rolil tayyareler oynıyacaktır. Bunu DUl1'l dikkate j Dorya bu aöylenenleri heye. 
alan devletler harıl harıl tayyare yapmakta ve tayyareci yetl§t.iım ektedir. B"'Dhnlı - al*8ı bir can nöbetleri arumda dinle • 
harp ıayy-lnl ıöınertyor. mlfi. llaı.,.t abltanlle, f1Wal19-

_ı.,.._ _ _......, • •.•• ___._ 

Venedik donanması büyüklil· 
ğiiııe ve çokluğuna rağmen ar
tık kat'I mağlılblyete ujr&Dllf, 
en önde kaçan amirallerinin pe
fİSln bütün gemiler Tilrk top
lannm atep altında firara Jıo. 



SAYFA 6 

: BU KALBE KELEPÇE VURMAU il 
Çeviren: lskender F. Sertelli · 

Klara canını kurtardı 
• 

Nevyorktaki gizli odasına 
dönünce çok beklemedi .. 

- 86 

KLARA bir gıin otomobilde gidcldı:en, yanındaki gen~ gazetecinin 
sözlerini hatırladı .. 

Geç gelmışti. Diğer müşterileri 1 
rahatsız etmemek için kendisine 
derhal yerini gcisterdim ve yat- I 
tı. Bu saatte kaçacağını naSJl talı \ 
mjn edebilirdim? On sekiz yıl -

dır burada pansiyon işletiyo -
rum. Binlerce yolcu gelip geçti 
otelimden. Böylesine ilk defa 

rastladım, Mister! Benim hiç bir 
suçum yoktur bu işde. 

- Peki amma .. ya bu ölüye ne 
diyelim? Bu adamı kim öldür

dü .. ve buraya kim sakladı? 

Otelci, rahipten şüphe etmek 

istedi. Fakat bu ihtimali de za -
yıftı. Kafasının içinden şimşek 
gibr bir anda gelip geçti. 

- Rahipten §Üpheleruniştim 

amma, dedi. o da yalnız gelmiş
tl Ve bu odada kokudan o da şi 
kayet etmışt:i. Eğer onlar bu ci -

mveti işlemiş olsal3'J'dı, oda -
dakikokudan şikii ·et ederler 
miydi? 

- Hakkın var! Doğru muha -
keme ediyorsun! Fakat, yakanı 
~s'uliyetten kurtaramazsın! O 
tele hiç böyle zencı bir müşteri 
gelmedi mi? · 

- Hayır, Mister! Oç ay evvel 
bir cazband davulcusu gelmiş -
tı. O da çok gençti .. ve bıı ka -
dar iri cusseli değildi. 

- Yalan söylemiyorsun, de -
ğil mi1 Unutma ki, karşında A
merikanın en meşhut bi-r polis 
hafiyesi vardır. Beni atlatamaz -
sın! 

- Size nasıl yalan söylıyelıi -
lirım, Mister? Sabah olunca, o -
teldeki müstahdeminden ve es
ki müşte.l'ilerimden hakikati so
rup öğrenebilirsiniz! 

Cak, yerde yatan zencıye bir 
daha muayene etti: 

- Vücııdünde ne kurşun, ne 
de bı<;ak yarası var. Herhalde ze 
hirlenerek öldürmüş olsa gerek, 

Ve memura şıı emri verili: 
- Şoförü çağır .. ölüyü elbir

liğile kaldırıp morğa götürünüz. 
&n s mdi evrakımı yazarım. Bir 
kerede onla-r muayene etsinler. 
morg muayenesinden soma der
hal an ]aşılır. 

Solör geldi.. cesedi kucakla -
yıp meı divrnden ındirdiler .. o
tomobıle göturdüler. 

Sokakta - aktı geç olduğun -
dan· k seler yoktu. PoHs hafi
yes:. o:elcinin odasında zabıt ya
zarak. şoförü \'e memurları o -
tele ç~ğırmıştı. 

Zenciniıı cesedini otomobile 
yerleştirmişlerdi. 

Otelci; 
·- Emi nolıınuz ki, ben namu

sumla geçinin bir adamım. Po -
liste en ufak bir sabıkam bile 
yoktur. Benim başımı ateşe yak
mayınız .. tahkikat net:lcesinde 
hakikat elbette meydana çıka -
caktır. 

Diye yalvarıyordu. 
Cak, otelcinin masası başında 

oturmuş, hadiseyi kaydediyor -
du. Şoför ve memurlar evrakı bi 
rer birer imza etmeğe başlamış -
lardı. 

Bu sırada sokakta bir motör 
gürültüsü duyuldu. 

Memmlardan biri: 
- Otomobilin motörü işliyor .. 
Diye mırıldandı. 
Gürültü birden bire uzakloş -

nuştı. 

Cak, şoföre bağırdı; 
- Koş bakalım.. ne oluyor 

sokakta? 
İkinci memur pencered~ı. bak 

tı: 

- Otomobil gidiyor, Mister! 
Polis hafiyesi gözlerini açs ·ak 

yerinden fu-ladı: 
- N= dedin .. otomobil gidi -

yor mu? İşte bu ilamaz. Direk
siyonu şeytanlar mı idare ede -
cek? 

Soför sokaktan bağırmağa baş 
Jadı: 

- Otomobili kacırdılar .. ko -
şunıız ... 

Cesedi kokmuş zenciden baş
ka içinde kimse olmıyan otomo
bili kim kaçırmıştı? 

Bu da görül'müş, işitlımş bir iş 
değildi. Ca kın yazdığı evrak ya
rım kalmıştı. Ölüyü mol'ga gön• 
derememişlerdi. 

Cak, hayretinden otelin ka -
pısı önünde buz gibi donup kal
mıştı. 

Otelci şaşkın bir tav>rla me -
murların yüzüne bakıyordu. 

Cak, vakit geçirmeden, del'hal 
telefona sarıldı. 

Buradaki polis karakoluııı.a 

•kara otomobili hemen çeviri -
niz!> 

Diye söyliyecekti. Aksi şey -
tan! Telefon işlemiyordu. 

Cak telef.on başın<la a !eş püs
kürmeğe başlamıştı. 

- Burada bizi takip eden bir 
çete var .. ilk <ince otom-0bilimi2i 
kaçırdılar .. şim<li de telefon hat 
tını bozdular .. daha bakalım neT 
lerle karŞllaşacağız. 

(Arkası nr) 

Yazan: FERiDE CELAL 

ANKARA NOTLARI: 7 

Ko~~!rvatu arda bir dolaşma 
Burada lıükiimeı genç istidatlara bütün çalış
ma imkanlarıını vermiştir. Onlardan bekle

diği ise yalnız gayrettir. 

Krulıvelerimizi içerken Oman 
Şayık konservatuar hakkında bi 
zi tenvir etmeye devam ederek 
tekrar anlatmaya !başladı; 

- Musiki muallim mektebi 
olarak kıonservatuarın tesisinin 
1936 da olduğunu söylemiştim. 

Demek mektebimiz üç sene 
gibi kısa bir ömre malik bulu -
nuyor. Musiki muallim mektebi 
koI16ervatuar kısmı sonradall. i • 
rave edilmişti. Şimdi ise halen 
tesis haHndedir diye'l:rilliim. Bu 
sonraqan ilave edilenler operet 
ve temsil kısımları Musiki şu -
besi ise birçıok mükemmel san'at 
karlar yetiştirecek şekilde te -
kamül etmiş bulunuyor. 

Artık ·bizde, san'ati himaye, 
te§'Vik görmüyor. gibi sözler 
söylememiz doğru değildir. Çün 
kü biraz sonra göreceğiniz gibi 
hükumet genç istidatlara bura
da 'bütün imkanları vermiş bu -
lunuyor. Onlara temiz, mükem
mel bir yaşay~, en iyi hocalar 
vermiş, rahatları içinse ne la -
vermiş esirgememiştir. Beklediği 

ise yalnız ga.yret ve çalışmadır. 
Bununla beraber del'hal ilave e
deyim ki talebelerimiz hepsi ça
lışıyor ve ekserisi takdire layık 
lbir terakki gösteriyorlar. 

- Hangi şuıbelerden daha zi
yade ümitvarsınız? 
Orıhan Şayik lbir an dü~n -

dükten sonra herkooi mem
nun edecek ·bir eevap ver -
menin huzuru içinde: 

- Her şubeden aldığımız ne -
ticeler iyidir dedi. 

Bir tefrik ya:pmak istemiyo -
rum. Çünkü bütün şubelerdeki 
talebelerimizden memnunuz. 

Fakat onun süktıtuna rağmen 
bir opera kısmının diğer şube -
lerden bir parça daha fazla ve-
rimli olduğunu t~ihmin ettik. 

Orhan Şayik bu bırlısi kapat -
mak ister g1bi devam ediy;or; 

- Bütün şubelere değerli ho
calar dersi vemnektedirler. Al -
manyadan getirtilmiş mütehas
sıslarımız vardır. 

- Tal ebe miktarı? 

Diye, soruyorum. 
- 30 n:ihari, 107 leyli talebe

miz var. Nehariler küçük bir üc
ret mukabilinde okurlar. Ley -
lilerden ücret almadıktan başka 
üstlerini başlarını temin ederiz 
ve ayda dört lira da cep harçlı
ğı veririz. Dediğim gibi onlardan 
istediğimiz geçim ve başka bü -
tün en<l~eleri unutup yalnız 
derslerini düşünmeler;. çalışma
larıdır. Evvelce de dediğim gibi 
mektebirni:ze girmek istemiyen
leri bir imtihandan geçirmeden 
almayız. 'Sonra orta mektep 
mezunu olma.le mecburidir. Fa
kat fevkalade istidadlar karşı

sında istisnai bir hareket yap -
mamız mümkündür. 

- En fazla hangi şubeye te -
mayül vardır? 

Bu sualin cevabı da öbürüne 
benzedi. 

- Her şubeye temayül müsa
vidir-

- Avrupaya gönderdiğiniz ta
lebe var mı? 

- Evet, opera §ube6inden gi
den talebemiz olduğu gibi bu 
sene tiyatro şubesinden de bir 
tane Londraya, bir tane Alman
yaya gönderdik. Tatilleıini geçi
rip gelecekier. Fakat o esnada 
bazı etüdlerde bulunup ecnebi 
memleketlerdeki tiyatro hayatı 
hakkında daha geniş bir fikir e
dinebileceklerdir. 

Görüyorsunuz ki tekrar edip 
durduğum gibi istidatlara fırsat 
vermek için devlet elinden ge -
leni esirgemiyor. Tuluat denen 

o kötü san'atı bir an evvel orta
dan kaldırmamız liizınıdır. 

Umumi kültüre ve lisan bah-

sine de <büyük ehemmiyet veri
yoruz. Meselii edebiyat tarihi, 
tiyatro tarihi bir san'at tarihi gi 
bi dersleri fakültede çalışan ar
kadaşlar veriyorlar. Mektebi -
mizde öğretilen ecnebi lisanlar 
da şunlardır: Almanca, italyan
ca, fransızca. 

- Müzik kısmı !haftada bir • 
verdiği konserlerle halkı müs -
tefit ediyor, ayni şeyi, sık sık 

temsiller vererek tiyatro kısmı
na da teşmil etmek mümkün de-
ğil .• 

mı. 

- Biz de bunu d~ünüyoruz. 
Fakat binamız buna müsait de -
ğil. Onun için evkaf apartma -
nında bir yer tutmak istiyoruz. 
Burada temsiller vereceğiz. Bu 
suretle hem tatbikat yapılacak, 

hem de halk bu temsillerden is
tifade etmiş olacaktır. 

Oda kapısı vurulmuştu. 
İçeri koyu kumral saçlı, ya -

nık yüzlü bir genç kız girdi ve 
kütüphaneden kitap almak için 
müsaade istedi. 

Genç kız müsaadeyi alarak çe 
kildikten sonra Orlıan Şayik gü 
lümsiyerek: 

- Bütün talebelerimiz dağıl
dı dedi. Kızlardan yalnız bu genç 
kız gitmedi, kal<lı. Erkeklerden 
de kırk talebemiz kamplarını 

burada yapıyorlar. Bina dahilin
de kamp yaptıkla.rı için fırsat 

buldukça çalışmaktan geride kal 
mamaktadırlar. 

Konservatll'Varın genç müdü -
rü ayağa kalkarak: 

- Binayı gezmek istemez mi
siniz diyor. 

Biz de kalkarak kendisini ta -
kip ediyoruz. 

••• 
Konseııvatuvar binası iki 

kattır. Sonradan talebeye dar 
geldiği için bazı ilaveler yapıl -
m~, evvela bir kıoridora girdik. 
Bu koridorun üzerinde karşı -
Iı.klı on oda var. Kapılarını açıp 
birer birer baktık. Hepsinde bi
rer piyano ve iki iskemle o ka
dar .. 

Orhan Şayik: 
- Bu odalarda her talebe ho

cası ile ders görür diyor. Öyle 
bir ses tertibatı yapılmL~tır ki bu 
rada çalışanların piyano sesle -
rini yan odadakilerin duyması
na imkan yoktur. 

Sonra kütüphaneye uğruyo -
ruz. Tavanlara kadar kitaplar, 
notalar, plaklar, kütüphanenin 
dört bin kitabı varm1ş. Odanın 
mütaleaya müsait olm1yacak ka 
dar dar olduğunu söylemeye ha 
zırlanırken Orhan Şayik: 

Pek yakında kütüphanenin, 
'binanın diğer geniş bir salonu -
na nakledileceğini haber verdi. 

Kütüphaneden sonra bütün 
kıyı bucağı dol~ık. Tertemiz 
yatakhanelere çıktık, mutfağa 

girdik. Elektrikle işliyen çama -
şır dairesini bile doalştık. 

'.füyatro fa,f!bikat salonıınuı 

konser salonunu ve nihayet aşa
ğıda musiki aletlerinin tamir ve 
akord edildiği hatta yen.iden 
yapıldığı atelyeyi gezdik. 

Bu esnada sı.k sık nıektE>pte 

kamp yapan talebelere tesadüf 
ediyoruz. Hepsi remiz yfülü 
nazik terbiyeli çıocuklar. 

'Bah<;eye çıktık. Mektebin ar
kada geniş bir ars&1Sı var. Kapı
nın önünde nöbet lbekliyen genç 
bir talebenin önünden geçtik. 
Biz gülümsüyoruz, o selam va
ziyeti alarak dimdik hat! ii biraz 
sert kıpırdamadan duruyor. 

Ba!hçeyi dolaşırken Onhan Şa
yik; 

- Ba bina bize kiiçük geli -
yor dedi. Eğer hükOmet yardım 
ederse binayı büyütmek yahut 
yeniden iltrveler yapmak !Azım 
gelecek. Sonra mektebi.mizde 
spora e-hemmiyet verlimektedir. 
Ha1buki oyun sa'lıalarımız yok 
gibi bir şey.. Gelecek sene bu 
gördüğünüz arsayı da oyun saha 
ları haline getirmek istiyoruz. 

Bahçeyi dolaştıktan soma av
dette kapının önünde Orlıan Şa
yıkla vedal~ık. Mektebi tanıt
mak için gösterdiği yardıma te
şekkür ederek kendisinden ay -
nldık. 

ıBiz çıkarken kalk borusu ça
iıyordu. Talim 'başhyacaktı. 

Yolda kendi kendime konser
vatuvarın genç müdürünün söz 
!erini tekrar ettim: 

- Burada, hükıimet genç is -
tidatlara bütün imkanları ver -
miş bulunuyor. Onlardan bE>k -
!ediği ise yalnız gayret ve ça -
lışmadır. 

Nekadar doğru bir sözdü bu .. 

Fenerbahce anketimiz 
Fenerbahçetakımına

sıl ıslah edilmeli 
Fenemahçe şeref dolu 31 se -

nelik mazisinde bu sene milli 

kiline maçlarındaki kadar mağ
llıbiyete ve şanssızlığa uğrama.
mıştır. Fenerbahçenin kuvvet -

lenmesini istiyen gazetenizin sü
tunlarına Fenerbahçe hakkın -
dalı.i fikirlerimi yazmayı, Fener 
bahçeyi sevdiğim için bir borç 
bilirim: 

Takım şu üç sebepten mağlu
biyete duçar olmuştur; 
İdare bakımından zayıf olu -

şu, antrenörsüzlük, en büyük a
mil olan takım teşkilatının bo • 
zuklıığu. 

Fener<bııhçenin en son maçı o 
lan Beşiktaş maçında, bİI'5ok 

nol<sanlıklar takımın ıbünyesi 

hakkında bize bir fikir verebi -
lir. Bıı noksanlardan birincisi, 
Hüsamettın artık tevakkuf çağı 
geçtiği için süklıt göstermesidir. 

Bu noksanlık ancak Ciliadın ya
hud Necdetin kaleye geçmesile 
tamamlanır. Beklere ,ı<elince: 

Yaşar son zamanlarda her mu -

hadm için kolayca aşılabilen bir 

mania halini ald1. Sabiıh ise bu 
vaziyete nazarım iyidir. Ha1 hat 

tında Ali Rıza, Esat iyidir. Ya1-
nız Reşadın eski güzel oyunla

rını göremiyoruz. MUhacim hat
tı ise sağ açıkta küçük Fikret 
iyi bir randıman verebilir. Sağ 
için değiştirilmesi lazımdır. (Na 
ci yıfuud Batıri) ortada Melih 

sürat ve enerjik bakımından iyi
dir. Ancak Mel>bin gol çıkarta

bilmesi için iyi bir sağ içe ihti -
yaç vardı. Sol içte Rebi! ve sol 

açıkta da Fikret mükemmeldir. 
Rebiinin iyi çahşabfünesi, rol 
hafın iyi oyunile kabildir. Şunu 

da söylemek isterim ki Fener 
bahçenin bu kıymetli oyuncu -

ları iyi bir antreman elinde ça
lıştırılmalıdır. Fenerbahçenin 
Londra seyahati bunun için bu
lunmaz bir fırsattır. 

Sabahattin KnYaş 
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.iKDAM 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAH1Ll HAR1ct 

YAQIN 
CEt( OEFTEll(NE 

'MZA .l\TAH 
- r>OY6K EL 
OLACAKTlll 

Senelik 
Saylık 

1 aylık 
1 • 

uoo JCr. 2300 Kr. 
800 Kr. 1850 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
ikinci Sahife 

'°' kunıt 
Z58 kıırut 

ti çüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

200 kUl'Uf 
100 kuruş 

50 kuruş 
ao kunıt 

Gaaetemlııde neşrlt.l;rlf.e
cek bilcümle ticari IJanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Yeni Radyo mevsiminin yak
lqması ha.sebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları müdiriyeti, bütün 

1939 senesi 

1TOR,K(YE 
ıs 

BANKASI. 

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

... ... .. 
Sahibi ve Neerıyatı İdare Eden Baş 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

BasıldıiJ. Yer; Son Telgrai B»unevi 

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

lira teminat saati sureti icrası 
r Lira Kr. 

20000 Telsiz perforebandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz ondü!Atör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Simens per!ore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem perf.ore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

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

2 - Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsadif çarşamba günü yu
karda yaz1lı saatlerde Ankarada P. T. T. Umumi müdürl'liğü bina
sındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakkat teminat makbuzu 
veya banka mektubile kamım vesaiki hamilen mezkUr gün ve saat
te komisyona müracatları. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım ve İstanbulda Kı
nacıyan hanında P. T. T. Levazım ayniyat şulf.ıesi müdürlüklerinden 
parasız verilir. (2334) f4255) 

lstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz pdralı.kların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve istimal eldildiği haber alın ~tır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi vesalr 
borçlar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne lınkAn yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ hilafına harekı>tle kanuni takiıbata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. (4818) 

Maarif Vekilliğinden: 
Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğü kadrosunda 30 lıra a.sli ma

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

askerlJ< vazifesini yapmış bulunma~ şarttır- Edebiyat fakültesi 
mezunu olanlar ve ecnebi dil bi !enler tercih olunacaktır. 

Taliplerin 20/VII/1939 perşembe günü ak.samına kadar müs
blıt evrak ve fotoğrafları !l ' şik birer ıstida ile Vekilliğimiz neşri
yat müdürlüğüne müracaatları lazımdır. İstekUer arasında ya
pılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara ayrıca bildirile -
cektir. c2982• c5140. 

Konya Cümhuriyet M.üddeiumumiliğinden: 
1 - Konya ceza evini~ bir yıllık ekmek ihtıyacı 30/6/939 gü

nür.den 25/7/939 günıine bdar 25 gün müddetle kapalı zarf usuli
Je eksiltmeye konulmııştur 

2 - İhale 25/7/939 tar ·ninde salı günli saat 14 de Konya Cüm
hur;yet .MüJdeıumuır. !iğ' dairesinde ıcra kılınacaktır. 

3 - Tahpler teki Inam;,Jerini o gün saat (13) den evvel komis
yon riyasetine vermiş buJ::ı, acaklardır. 

4 - Ekmek : kincı nevi yerli unundan has olacak ve talipler be
deli muhammininin % 7.5 yüzde yedi buçuğu olan (1655) lira bin 
altı yü• elli beş lira (64) kuruşluk teminata muvakkatelerini teklif
nam~k:ile bırlikle komisyı>na vermiş bulunacaklardır. 

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

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

ıa evi direktörlüğüne müra;aatları nan olunur. (4950) 

Hadise er ormımı ·--

'"''"'""""""' .. ,,, .... ,,. ............... -· 

O.· Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üze

rinde ~vlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) bi -
nasının alt katındaki daireye nak !etmiş olduğu arnkadarana ilan 
olunur. (5274) 

İstanbul Baş acentalığı 
Galata acentalığı 
Sirkeci acentalığ1 

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 

Dariiliiceze için alınacak 500 metre aba kumaş 
Mezarlıklar müdürlüğü emrindeki vesaiti nak
liye hayvan atı için alınacak 10950 kilo arpa 
Karaağaç müessesatı buz fabrikası için alına
cak 700 kil o amonyak, 700 kilo makine yağı, 
250 kilo gres yağı 
Köprii tamiratında kullanılmak üzere alına -

' cak kum, çakıl ve taş 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/7 /939 pazartesi gü- ı 
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılcaktır. Şartnameler zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde göriilebilir. Taliplerin hizalarında 
yazılı ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen 

saatte Daimi Encümende bulunmaları. (5281) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

1 - Merkezimize ait Galata motöriinün tekne ve makine ak -
samı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli .559, liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. 
4 - istekliler bu şartnameleri •4• kuruş mukabilinde merke -

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

tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda 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: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amolğame çinko kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel .10.000. lira, muvakkat tem.inat •750• 

lira olup e~siltme, 31/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 

cl6• da Ankarada P. 'l. T. lfmum Müdürlüğü binasındaki satın al

ma ~omisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek • 

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

kadar mezkur komisyona vHeceklerdir. 

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

rilec~ktir. •2S22• •490 • 

20 - Tenııııu, H ı:ı 

TUZLA içmeleri Minimini yavrunuzun sıh- i 
hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi o
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en iazla tekc,mmtil ettirilmiş 

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

ACELE SATILIK KOSK -•-mmıl!!!! • Modada Şifa sokak Dr. Mahmut Ata vması karşısında 

18 numaralı ve 10 odalı nezareti fevkala.deyi ihaiz rbir köşk 
Vakıf paralar dairesi tarafından icraen satılıktır. Talip olan
ların on beş g;inekadar Üsküdar icrasının 435/938 dosya nu
mara.sile müracaatleri. 

-·--•DAVETİYE a 
Yaz mevsimi münasebetile salonlarımızda tcşbir ettiğimiz SON 1 

MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek için Galatada 

EKSELSYOR 
Blly6lt elbiıe ticarethaneıini ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

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

nevi Kostüm v:> Pardesüler 
Huıusi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettiğimiı: mallar rekabet kabul etmez. T AKSITLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

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

KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak havalarda yor(lun baıınızın •erin oe 
yumuıak huıtüyiı ya•tılr ile rahatını temin eder. 

Kuştüyü yorgan, 'ilte ve yastık fiatlarında 
mühim tenzilAt yapıldı. ( 1 ) liraya alacağınız 
bir ku,tUyU yastık bu ucuzluğu ispata k6fidlr. 

ADRES: lstanbul Çakm ... kcı\arda Sandalyacılar sokak 
Kuştüyü (abrıkası 

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

Viyanada Profesör Dr. VAGNER'in formülü-... 

EKZAMiN 
Ekzaminin hususi ilacı 

Yara ve çıbanları derhal geçirir. Her eczahanede ltuluıu 
50 kuruştur. 

en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşid .varıdır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 
BAKER l\tAC.AZALARINDA 

bulabilirsiniz. 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 
zamanda harap olmıya mah
kilmdur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengin; bo
yar. 

SUDORONO 
PERTEV-

Elbiseleı-inızi, iç çamaşırlarını
zı tere karşı korur. Terı kes
mez, sadece mecrasını değış-

tirir. Her eczane ve itr!yat 
mağazalarında bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN H:EKIM ) 
DAHıLıYE MÜT AHASSISI 

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

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
naat 15 ten •onra 

Telefon: 40127 

TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
T ES IS TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri . vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis editen ,, 
GECE KASASI 

'' Çok mUsait 'artlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak Qzere gi~elerimize müracaat olunması 

1 


