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Totaliterlerle bir harb vukuunda Amerika 
mutlaka Demokrasiler yanında yer Alıyor 

Rozvelt bitaraflık kanunu- '· Milli Şef 1 Hatayin büyük bayramı 
değiştirmeğe azmetti ve Fransız ic, in yapılan hazırlıklar nu 

Fransa, kongrenin kararını 
prensip muhalefeti addetme yor 

Nev - York, 20 (A.A.) - Nev
York'un en mühim iki sabah ga
zetesi olan Nev - York Times ve 
Nev - York Herald Trlbune ga
zeteleri, bugünkü nüshalarında, 
kongre azasının Ruzvelt üzerin
de dün yaptığı tesir her ne olur
sa olsun, demokrasiler i'le dikta
törlükler arasında vukua gele -
cek bir çarpışmada Amerika Bir 
leşik devletlerinin demokrasiler 
cephesinde yer alacağını çok sa
rih bir surette bildirmekte ve 
Amerikan hissiyatının bu mer • 
kezde olduğunu ilave eylemek • 
tedir. 

Bitaraf !ık kanuuu 
Vaşington, 20 (A.A.) - Ruz

velt, bitaraflık kanunun yeniden 
gözden geçirilmesi hususunun 
halihazırda ayan meclisi tara -
fından müzakere edilmesin! 
kongrenin tatilini müteakip A • 
merika dahfünde yapacağı se • 
yahat esnasında irad edeceği nu 
tuklada kendisine çevirmeğe 
çalışacaktır. 

Riyaseticüınhur dairesi namı
na söz söyleıneğe salahiyettar o
lan bir zat, Ruzvet'in par liimen -
tonun 1940 senesi ikincikanu -
nunda işe başlırmasından evvel 
bitaraflık kanununda tadilat ya 
pılmasını harici vaziyetin zaru-

( Arkası 3. cü $ayfada) 

Çin baş 
Kumandanının 

bir mesajı 
Bükreş, 20 (A.A.) - Rador a

jansı bildiriyor: 
Bütün Roman~ a gazeteler:, 

Romanya askerlerinin Macaris
tana kaçtığı ve Romanyada tet
hiş istemi huküm sürdüğü hak
kında Macar propaganda kay -
na.klarından çıkan haıberleri şid

detle reddetmektedirler. 
Cunkıng, 20 (A.A.) - Ba,ku

mandan Ohiang-Ka -Chak, harp 
=m akalan sakinlerme hitap e -
den ve radyıo ile neşredilen bir 
mesajında güya işgal edilmiş o
lan mıntakada J aponyanın haki
miyet tesisi teşebbüsüne karşı 
hükümet tarafır.dan girişilen 
rnücadede takip edilmekte olan 
siyaseti tarif etırniştir. Muma -
ileyh, eczümle şöyle demiştir: 

- İşgal edilmiş olan rnınta -
kalardaki Çinlierin ırztırapları
nı pek iyi takdir ediyorum ve 
vazifemin onları kurtarmak ol -
duğunu bir an bile unutuyorum. 

Fakat sizler de kendinizi kur -
!anmak için çalışma, ısınız. 

Muhasemat mmtakasında bu -
Junan kütlelerin kı:ıhramanane 

mukavemeti sayesindedir ki, i
( Arkası 3 üncü ıaııfada) 

Bitaraflık kanununu kongrenin kararlanna rağmen deği tirmeye 
azmetmiş olan Amerika/ Cümhurreisi RUZVELT 

1 Yerli mallar sergisi 
Vali bu seneki sergiyi ve daimi 

sergi projesini tetkik etti 

Vali yerli mallar sergisi nele tetkikler yapıyor 

Vali Lütfi Kırdar yanında Er- ı ğenmiştir. 
zurum Meb'usu Bayan Nakiye Yarın açılacak olan sergi, bazı 
ve Belediye İktısat Müdürü Saf- ufa'k tefek noksanların tamam -
vet olduğu halde dün öğleden !anması ve dekorasyon kısımları 

sonra Galatasarayda kurulan nın çok güzel bir şekilde hazır -
11 inci Yerli Mallar Sergisinİ !anması için Çarşamba günü a-
gezmiştir. çılacaktır. 

Vali hazırlıklarla meşgul ol - Sergiyi Başvekil Refik Say • 
muş ve ileride inşa edilecek dai- da.m açacaktır. Şehrimizde bu -
mi sergi binasının maket ve pro lunacak diğer Vekilleri.miz de 
jelerini te!ikik etmiştir. açılış merasiminde bulunacak • 

Lllt.fi Kırdar sergiyi çok be 7 !ardır. 

milli bayramı 
Ankara, 20 (A.A.) - 14 

Temmuz bayramı münasebe -
tile Reisicfunhur İsmet İnö -
nü ile Fransız Reisicümhuru 
Lebrun arasında aşağıdaki 

telgraflar teati olunmuştur: 
Ekselans Albert Lebrun 

Fransız Reisicümlhuru 
Paris 

Milli bayram yıldönümü 

münasebetile Ekselansınıza 

hararetli ve samimi tebrikle
rimi yollamakla hassaten baılı 
tiyarım. 

(Arkası 3. cü sayfada) 

•=================~·· 

Anta) ye 
kanalı 

Dün merasimle açıldı 
Antalya, 20 (AA.) - Dün An 

talya sevlııçle lbir gün y&§amış
tır. Evvelki gün şııhriınıze gelen 
Ziraat Vekili ile Vakıflar U. 
Müdürü ve refakatlerindeki ze
vat tarafın.dan vakıflar idaresi
nin su kanalı zeytinliği, 48 dük
kandan ibaret Demirciler çarşı
sı ve Ziraat Vekaleti tarafından 
tesis edilen Mereııciye ve sıcak 
iklimler nebatatı tecrübe istas -
yonlarının açılış merasimi ya -
pılmıştır. Merasimde, vali, as 
keri ve sivil erkan, şehir teşek 
külleri mensupları, ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır bulunmuş 
tur. 

Ziraat Vekilimiz merasimi a -
çarken, n~arına merasiııni aç
mağa memur edildiği saıyın Baş

vekilin Antalyalılara selamları
ru tebliğ etti- Bir taraftan çok 
sevinçle idrak edilen ma:zıhari

yetler Antaylada çok derin mem 
niniyet tev1it etmiştir. 

vatan hainliği 1 

Henliı sulh halindeyiz. Fakat 
biiyüklii küçüklü Avrupa müda
faalarına sarlettilderi paralar o 
dereceye vardı ki, birçokları if
las halinded ir. Yapılan bir he
saba göre harp bu masraflar ı 

tam be§ misline çıkaracaktır. As 
gari beş misline... Çünkü harp 
hali belli olmaz. Belki on misli, 
belki yirmi misli ..• 

Hazinesi altınla dolu olan mil 
le.tler bile endişe ile sonlannı 

.ıttşüniiyorlar. Ya AlmRDya ve 
İtalya gibi altını çoktan tüket
miş olanlar? 

Harp iktisadiyatını bizim bil
diğimiz manasını değiştirdiği 

için bir Cihan harbinde onların 
hesaplarını nasıl tutatakları kes 
tirileınez. Yalnız mühim olan 
noksan yiyecek içecek noksanı
dır. Henüz ortada harp olmadığı 
halde Almanyada et yemek tah
dit edilmiştir. Kahve ortadan 
kalkıyo.·, yerine başka bir ot 
koymaya çalışıyorlar ve fazla 
yemek yiyenler vatan haini sa
yılacaklar. 

İlk Hatay valisi Şükrü SökmenAntakya 'da 
Hataylılara mühim bir hitabede bulundu 

Antakye, 20 (Hususi Muhabi
rimizden) - Halayda 23 tem -

• 

muzda şimdiye kadar misli gö- ı 
riilmemi~ tezahürat ve şenkliler 

lngiltere - Polonya 
askeri görüşmeleri 

Dantzig' de bir hadise gösteriş 
uçuşları - Göring'in teftişleri 
Varşova, 20 (A. A.) - Deniz 

aşırı İngiliz kuvvetlen umumi 
müfettişi general İr<ınside, dün 
mareşal SmigLy Rydz ile uzun 
bir göruşme yapmıştır. General 
İronside, bugün muhteı :r aske
ri talimlerde hazır bu1unacak -
tır. 

Yeni bir hadise 
BerJin, 20 (A.A.) - Yan res

mi bir membadan bildirildiğine 
göre Polonyalı bir memur, Pes
te.lan istasyonunda bir gümrük 
memuruna taarruz etmıştir. 

Gümrük memuru, ateş ederek 

mütearnzı öldürmiıştür. Tah -
kikata başıanılmıştır. 

Ateşemiltere yapılan 
muamele 

Varşova, ZO (A.A.) - Po on
yanın Dantzigdeki umumi ko -
miseri, Polonya ateşemilıteri 

albay Solosiscki'ye karşt yapı -
lan muameleyi serbest şE'hir se

natosu nezdinde protesto etmiş
tir. Solocim;cki ıle karısı motôr
lü 'bir sandalla sahil boy uııca ge
zerlerken bir polis motörü tara-

[Arka'1 3 üncüde] .. 

yapıla•aktır. Ana vatana kavu
(Arkan 3 uncü sayfnda) 

Fransız Askeri 
heyeti 

Ankara, 20 (A.A.) - Şehri -
mrzde bulunan orgeneral Hut -

ziger, ugun öğle yemeğini An-: 
kara palasta hususi olarak ye -
mişlerdir. 

Bu akşam saat 20 de Fransız 

büyük elçisi Ma iglı tarafından 

g<?neral şereinc Ankara palasta 
bir akşam ziyaetı verilmiştır. 

Yeni Mısır 
Ankara . 20 (A.A.) 

sefiri 
- Yem Mı-

sır elçisi AbduITahman Azzam 

bugüıı saat 10.30 da merasımle 
Reisicumhur İsmet İnöne itı -

matnamesini takdim etmiştir. 

Takdim mer.asınıindc Hariciye 
Vekaleti Umumi Katibı Numan 
Menemencioğlu da hazır bulur.
muştur. 

Satie Yolsuzluğu Meselesi 
• • 

Atıf, Sadun Galip, lsmail Isa ve 
Hamdi Emin tahliye edildiler 

;uçluJar dtin k-;;f;ıetıe tahliye kararı aldıktan sonra tevklfhaned en ç_ııkıyorlar. Sağdan sıra ile 
HAMDİ EMİN ÇAP, SADUN GALİP ve iınlAIL İSA 

Denizbankın Satye şiırketin -

den satın aldığı binanın satışı 

işindeki yol&u'"1uk tahkikatı bi
tirilmiııti. Müddeiumumilik bu 

tıı!ıkikata ait iddianamesini ha -

zıramak üzere evrakı tetkik et
mektedir. Bugün iddianame ha
zırlamp dördüncü rorııu hA.ki -

mine te~di edilecek, sorgu hii • 

kimi de .bunu maznunlara tetılığ 
edecektir. Mazınunlar üç gün 

i A rlrcuı 3 iın<"ii ıaııtacııı> 



SAYFA! lıcDAM 

A dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

• 

Yalova Kaplıcalarını 
y ni i are işletiyor 

Ya.ova kaplıcaları ve müşte -
~ lat ın Sıhhat ' çt mai Mu -
a\·e. t Vekalet baglı yeni i
d re ve u;ıvr ine başlamıştır. Bu 
d vır iş • için bir koınısyon teş
k d .Jmıştir. Yalova kaplıca -
sı dahılı~de olup İcra Vekilleri 
1kyet.mce mu.sad.dak harıtasın -
da gösterilen sınır içindeki dev
lete ait sıcak ve soğuk su kay -
naklariyle kaplıcaların ve bun
lar ait binaların, kaplıcalar tesi -
satının arazisinin istismar, inti -
ta ve idaresi bütün hulkuk ve ve
cibeleriyle hW<mi şahsiyeti haiz 
olan bu yeni idareye devredil -

miştır. cabmda harita dışında ka 
lan ve devlete ait bulunan arazi
den lüzum görülecek kısımlar 

<lahi cra Vekilleri heyeti kara -

ı iyle buna ilave edilebilecektir. 

venet Vekaletinden alacağı emir 
üzerine müra<:aat sırası göze -
tilme.< suretiyle krme ne mlkdar 
arazi tefviz edileceğini kroki -
siyle beraber Yalova kaymakam 
lıkça bu krokiler esas tutularak 
gösterilen arsaların istekliler a -
dına tapu kanununda yazılı şart ı 

lar dairesinde derhal tescil mu-

Mahalle bici Ner- Haklı değil mi ? 

mini yine kaçırdı. İskelelerden 

Azılı katil 
deli rolü yaptı 

rejimi değişiyor !Patronunu öldürdük
Dahili sanayii himaye ten sonra Bulgaristana 

lngiltere ve 
Balkanlar 

Yugoslavya kral naibi Prens 
Pol ile, Bulgaristanın Sobranya 

reisi Muşanof'un, Londrada bu
lunnıaları, harp tehditlerinin 

şiddetlendiği bu sıralarda tetkik 
ve tahlili faydalı hadiselerden • 
dir. 

Bu saha içinde Sıhhat ve ç -
t;mai Muavenet Vekaletince ta

yin edilecek mıntakalarda husu
s' mesken, otel, pansiyon, ıkapalı 

eğlence yerleri, gazino, lokanta 
,.e dükkan inşa ve tesis etmek is
teyenlere parasız olarak hazi -
neye ait araziden bazı şartlara 

göre lüzumu kadar arsa ferağ ve 
temlik edi!ecEiktir. Temlik edilen 
bu yerler üzerinde Yalova kap
lıcaları ivşletı:nı? idaresinin inti

fa hakkı sakit olacaktır. Kaplıca 
!ar mıntakasının umumi planı i

,e bu mıntakada yapılacak mina
ların motif ve inşa şekilleri ve 

:İ.', ılacak arsaların mevkileriyle 
mikdar ları ve krokileri Sıhhat 

' çtımai Muavenet Vekaletin -
c tesbit edilerek ilan edılecek -

Bundan sonra yapılacak bina
lar muhakkak kağir ve beton o -
1 caklır. 

Her bina için parasız verile -
cek arsa mikdarı 2000 kareınet-
reyi geçmiyecektir. Yapılacak 

bınanm şekil ve istimal tarzı bu 
mikdardan fazla arsaya ihtiyaç 
15österdiği takdirde bu gibi arsa

larla yabancılara verilecek arsa
lorın tefvizlcri Vekiller heyeti 
karariyle olacaktır. 

Kaplıca mıntakasına bitişik a 
raz de ve sınırdan 500 metre me-

s fede. Yalova iskelesinden kap 
lı ·va giden ana yol kenarların

'(! , pı ... cak bina ve dükkanlar 

a 'llil v; &yetince tasdik edi-
c planlara göre yapılacaktır 

l planların tesbit ve tasdikin

d 

J 
m takanın ahengine ve sa -

n malı kuv\·etlerınr uy-

o "tla'ar gözönünde 'bulun
ulııeaktır. 

Bü ır. 3IDelcler b · i rıldikten 

s nra Yalova kaplıca~3rı işletme 
c i Sıhhat ,.e çtimai 1Iua - ! 

ameleleri yapılacaktır. 

Fırınlardaki 
tabii teftişler 1 

Eksik ekmek çıkar.an, haJka 
bozuk kalitede ekmek satan fı -
rınlar hakkındaki takibat şiddet 
lendirilmiştir. Yapılan teftişler 

esnasında bir kısım fırınların sa 
bipleri tarafından kapatıldığı ve 
bu gibi kimselerin başka taraf -
taki fazla varidat getiren fırın 

sahipleriel birle.ştlkleri görül -
müŞtür. 

Fırınlar ·kapanmadan iıir ay 
evvel kararından belediye -
yi ha.!>erdar etmekle mükel
leftirler. Önümüzdeki hafta için 
de kapanan fırınlardan belediye 
ye haberdar edilmediği için sahip 
!eri hakkında kanuni tırkibat ya
pılmaktadır. 

---<>00--

llk ağızda yapılacak 
imar işleri 

İstanbulda beş senede yirmi 
milyon liralık yol ve meydan 
açılacağını yazmıştık. Belediye 
imaı i~leri müdürlüğü yirmi 
milyon lira ile yapılacak işlerin 
ön pJanda tamamlanması la -
zım gelenleri tcsbit etmiştir. 

Faaliyete geçildikten iki buçuk 
se:ıe zarfında Unkapanı ile E -
minônıl, Kara'köyle Azapkapı, 

yolcu salonu ile Karaköy, Kara
köyle Tak.>iın, Tepebaşı ile A -
zapkapı arasındaki yollar açı

lacaktır. 

Çukuri:ıootanla Edirru?kapı, 

Şişhane ile Kasıınpasa, Sirkeci 
ile Yenikapı arasındaki yol in
şaatı ile, Taksim, KBTaköy mey
danlarının açılması işi beş sene 
içinde tamamlanacaktır, 

Sa hı kalının yeni marifeti 
Lfıtfiye adında bir kadın E -

minöniınden geçerken sabıkalı 

yankesicilerden 1ıı:uammer ken
disine sokularak ce'binden beş li 

rasını çalmıştır. Yankesici Mu -
ammer yakalanarak adliyeye ve 
rilmi.ş, Suıta:nahmet çüçncii sulh 

ceza mahkemesinde ddkuz ay 
hapse mahkUın edilmiştir. Mah'
kfım yankesici mahkemede tev
kif edilip tevkifhaneye gönderil

miştir. 

Eğlence geri erinin geni sınıf
! arı ve tarif el eri lastik edildi 

Eğlence yerlerinin tarifelerini 

beled.ye daimi encümeni tetkik 

,·e tasdik etmiş, iktısat işleri mü
durlüğüne vermiştir. Bu seneki 
tarifeler hususiyet göstermekte 
d Eski usule göre eğlence yer

lerinin Pazar ve adi günlere ait 
ayrı ayrı tarifeleri bulunurdu. 

Tarifelerini hazırlıyan eğlence 

yerlerinin müstecirleri bunları 

belediyeye tasdik ettirirlerdi. 

Yeni şekle gore eğlence yerle
c:nin Pazar ve adi günlere ait 

ta ifeleri tvhit edilmiştir. Eğ -
lence yerleri sınıflara ayrılmış, 

her • nıf eğlence yerinde satı -

:acak içki ve meşrubatı fiatları 

b , ,birındcn farklı olarak tesbit 

m!.l:nişt r. 

Beyoğ'.u kazası da'ıilindeki eğ

oıcc yerleri on iki tipe ayrıl -

ın .. diğer kazal r için dört sınıf 

ksbtıl ed imiştir. 

Ka) makamlar mıntakalarında 

ki gazino, bar, kahve, lokanta ve 

e=ali yerleri masraflarına gö
re sınıflara ayırmış ve is:mleı.·ile 

tarifelerini belediyeye gönder • 
mişlerdir. 

Yaz mevsimi ilerlemiş oldu -
ğundan yeni terifelerin ne ne -
tice vereceği henür bilinmemek 
tedir Tatbikatta tesadüf edilecı.k 
hatalar tashih olunaoaktır. 

Yapılan teftişler 
Belediye reisiliği eğlence yer

lerindeki konrtollerin şiddtln -
dirilmesi için kaymııkamları tef
tişlere davet etmektedir. Son bir 
hafta içinde belediye zabıtası ta
lirı,atnamesine aykırı hareket e
den 428 esnafa ceza kesilmiştir. 

Bir kısım eğlence yerlerinin 
müteaddit ihtar ve cezalara rağ

men usulsüz hareketlerinde de
vam ettikleri görülmüştür. Kay
makamlar müteaddit para ceza
sı ile uslanmıyan ğelence yerle

rini azami müddet on beş gün 
olmak üzere kapatmak salahiye
tini haizdir. Bu haftaki teftiş -

!erde cezaya çarpılanlar arasın
da evvelce tecziye edilmişler bu 

!ununsa müessesleri. muval<ka -
ten kapatılı:r; ·' .,. 

'Çocuğün anası dün yi
ne icraya müracaatetti 

Mahallebici Ali adında birisi 
Nermin adında bir çocuğu, bak 
mak üzere anasından almış ve 
sonra kendi çocuğu olduğunu id
dia ederek anası Fatma İlhana ver 
memiş, kadın mahkemeye müra
caat etmiş, kan tahlili yaptırmış 
ve dört sene süren muhakeme -
den sonra nihayet hakiki anası 

olduğunu isbat ederek, geçenler
de beşinci icra dairesi vasıtasile 
çocutunu mahallebici Aliden al
miş, ve evine götürmüştü. 

Fakat Nermini çok seven ma
hallebici, dün sabah saat 9 sı -
ralarında Fatma İlhanın Vefa -
daki evi civarına gelerek çocuğa 
görün.mil§ ve. işaretle yanına ça 
ğırmıştır. Nermin topu ile bera
ber gitmiş, faloat ma:hallebici ço 
cuğu birdenbire kucağına ala -
rak, koşmağa başlamış, ve Ner -
mini kaçınnıştır. 
Çocuğunun yine elinden ikaçı -

rıldığını anlıyan Fatma İlhan, 
dün beşinci icraya müracaat e -
derek vaziyeti anlatmış ve Ner
minin Mehmet Aliden alınması

nı istemiştir. 

Beşinci icra dairesc bir icra 
memuru ve polisle çocuğu yeni -
den Mehmet Alinin evinden al -
duracak, annesine teslim ede -

cektir. 

Bir vapur bir sandalı 
devirdi 

Tütün amelesinden Salih, Mwı 
tafa, Ömer, Hüsnü, Ömer, Ali, 
Hmndi ve Alaettin adında sekiz 
kişi dün Yağkapanından bir san 

dala binmişlerdix. Sandal Mey -
vahoşa girerken, İzmit limanına 
bağlı Lfıtfinin idaresindeki Va
tan motörü ile çarpışmıştır. 

Çarpışmanın şiddetinden Sa -
lih, Ömer ve Hüsnü denize düş
müşler, fııkat kurtarılmışlardır. 

Fakat Hüsnü denizde iken eli 
motörün uskuruna çarpmış, iki 
parmağı kesilmiştir. 

Vak'a etrafında tahkikat baş

lanmıştır. 

--oo--

Hastahanede ölen yaralı 
Yaşar \'e Mustafa isimlerinde 

iki arkadaş bundan bir ay evvel 
bir alacak meselesinden Şehre
mniinde kavga etmişler, Yaşar, 

Mustafa tarafından bıçakla yara 
lanmıştı. Bir aydanberi Cerrah
paşa hastanesinde tedavi altın -
da bulunan Yaşar dün hastane -

de ölmüştür. 

Müddeiumu.ınilik tahkikata 

vazı'yed etmiş, Yaşarın cesedi 

Tabibi Adli Salih Haşim tara -
fından muayene edilerek morga 
nakline lüzum görülmüştür. 

---00-

Sıcağın şiddetinden bayıldı 
Kasımpaşada demirhanede ça

lışan İsmail, dünkü şiddetli sı -
caktan fenalaşmı'l. bayılmıştır. 
İşçi !Beyoğlu hastanesine yatırı! 
mıştır. 
~-------~~-
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Vasati Ezani 

Güneş Temmuz Güneş 
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12 20 21 
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ikindi ikindi 

16 18 8 40 
Akşam Akşam 

19 38 12 00 
Yatsı Ya te ı 
21 43 CUMA 1 59 
imsak imsak 
2 32 6 54 
~ 

denize girenler 
Kalamış ve Moda, bilhassa 

Kalamış iskelesinde, vapur -
dan çıkan yolcular, mayolu 
birtakım kimselere tesadüf 
etmektedirler. Bunlar, iskele 
••eya civarında, yahut ta Ka -
lanıış veya Moda deniz ha -
mamında soyunan ve yüze ~ 

rek hu iskelelere çıkan genç
ler ve çocuklardır. 

için yeni kayitlar kaçarken yakalandı 
konacak Silivride Celil adında bir çift-

Açıkta denize girmek, bu
nun menınuiyeti vesaire bah
si ayrı bir mesele ... Fakat, bir 
vapurdan çıkan yolcuların a
rasında, bu çıplak gençler pek 
garip bir manzua arzettik -
!eri gibi, hazan da, halkı ıs -
Iatmak kasdile, kenardan de-

l
, nize atlayıp su çıkarmakta. 

yolcuları rahatsız etmektedir
Heın bu garip manzaranın, 

1 hem bu çirkin hareketin ö -
nüne geçmek üzere, alili -

1 
darla:rın nazarı dikkatini cel-

bediyoruz. 1 
Haklı değil mi? 

Tanışma toplantısı 
Cüınhuriyet Halk Partisi İs -

tanlbul vilayeti Part,i Müfebtişi 

Konya Meb'usu Tevfik Fikret 
Sılaya vilayet dahi!ındeki parti 
ve halkevi reisleri tanıştırılmış 

tır. Saat on yedide vilayet parti 
binasında yapılan bu merasım
den sonra reisler dağılmışlardır. 

Haber alındığına göre. Ticaret 
Vekaleti genel ithalat rejimi ka-

rarnamesirıde mühim değişiklik 
ler yapmağa karar vermiştir. 

Yerli sanayiin himaye edilme
si noktasından bazı kayıtlar ilii-

vesi lüzumlu görülen kararna
me üzerinde tetkikler yapılmak 
tadır. Bu yoldaki mahzurların 

tesbiti için İstanbul Ticaret O -
dasından izahat istenmiştir. O-

da bu izahatı hazırlamaktadır. 

Bunun için bir komisyon teşkil e 

dilmiştir. 

Tetkikler bittikten sonra yerli 
sanayii himaye için hariçten ge
lecek mallara yükscl< gümrük -

ler konacak, fakat dahili sanayie 
lü~umlu olan iptidai maddelerin 

--oo--

Tırhan vapuru 
Almanyadan gelen 3500 tonluk 

Merstn hattı vapur !arından Tır

han bugün havuza alınarak mu-

ayene edilecek ve temizlenecek-

tir. Havuııdan çıkar çıkmaz li-

manreisliği fen heyeti hazır ol

duğu halde tecrübeleri yapıla -

cak olan vapur, önümüzdeki haf 

ta içinde İstanbul - Mersin ara· 
sında işlemeğe başlıyacaktır. 

Bu senenin en sıcak 
günlerindeyiz 

Gölğede hararet 36 dereceye 
kadar yükseldi, bayılanlar var 
BiDka> gündenberi, yaz tam 

manasile gelmiş, bütün şidde -
tile kendisini göstermiş bulun -
maktadır. Dün ve e\·velki günü, 

bu semenin şimdiye kadarki en 
sıcak gtinleri olarak kaydedil -
miştir. O-ger taraftan, takvim -
ler de dünıi, sıcakların ba§langıç 
günü olarak kaydetmektedir. 

Dün Yeşitköy meteoroloji is
tasyonundan alınan malümata 
göre hnva yurdun dogu Anado
lusu ile Karadeniz kıyılarının 

şark kısımlarında çok bulutlu 
ve mevzii yağışlı, A.'ltdeniz kıyı
larile Ege bölgelerinde açık, dı

ğer yerlerde ekseriyetle .bulutlu 
geçmiş, rüzgarlar, doğu bölge -
!erde garbi, diğer yerlerde umu 
miyetle şark istikametinden or
ta kuvvette esmiştir. 

Dün İstaılbulda hava açık geç 
miş, rüzgar cenııbu ganbiden sa 

niyede 3-5 metre hızla esmiştir. 
Saat on dörtte ihava tazyiki 

1012, gölgede suhunet en yük -
sek 33,8 ve en düşük 21,5 santi
grad olarak kaydedilmiştir. 

İstarııbtri. içerisinde, gölgede, 
sı.ıhunetin 36 dereceye kadar 
çıktığı görülmüştür. 

Sıcağın şiddetinden şehrimiz 

de bayılanlara tesadüf edilmi.ş

tir. 

lzmirde 
İzmir, 20 (A.A.) - İki gü;- . 

denberi İzmri yine boğucu bir 
sıcak dalgası altındadır. Dün 
saat 14 de termometre gölgede 
37 gösteriyordu. Halk, kırlara 

ve plajlara ikoşrlıaktadır. Saat 

17 /30 da bir amele hükumet ko
nağı önünde sıcak tesirile bayıl 
mış ve ihastaneye kaldırılarak 

tedavi altına alınmıştır. 

-===============-"'======---=-==-===I 

1--e-iR-z-o-;--M; z-;:.:. ·--ı 
·--------------···------··İki çöp fırını yapılacak!. 

- Çöp fırınlarından biri buraya' kurulacak. .. 
- Ekmek pişirmek için mi? 

, , 
- Gazeteler -

lik sahibini öldürdükten sonra 
' 

karakoldan pencere demirlerini 
keserek kaçan ve askeri telefon 
hatarını kopararak hududu geç
mek isterken ele geçirilen İbra
htm adında bir çobanın dün, a
ğırceza mahkemesinin işler ni 
gören, asliye ikinci cezada rnt. 
hakıımesine başlanmıştır. 

İbrahim Yakup adında birisi
nin yanında çahşırken öldürdü
ğü Celil bir gün kendisini çağır -
mış ve keçilerini otlatmasını söy 
!emiştir. 

Lbrahim evvela kabul etmiş, 
fakat daha ertesi günü keçileri 
otlabmaktan \'azgeçerek yalnız 

Yakubunkileri kıra çıkarmıştır. 

Celil, İbrahime keçilerini niçin 
otlatmadığını sormuş. İbrahim 
birdenbire sinirlenerek: 

- Ben senin uşağın, değilim 

sözlerile üzerine atılmış. elinde
ki iplerle kendisini bir hayli döv 
dükten sonra tırpan la karnını 

deşmiş, öldürmüştür. 
İbrahim bundan sonra yaka -

lanmış, fakat karakolda tanıştığı 
Mustafa adında diğer bir suçlu 
ile beraber pencere demirlerini 
keserek kaçmış. Fııkat Bulgar hu 
dudunu gçerken nöbetçiler tara -
fından yakalanmıştır. 

İbrahim yakalandığı zaman 
verdiği ifadesinde suçunu tama -
men kabul etmiş ve kestiği as -
keri telefon hatları için de: 

•- Hududa kaçtığımı haber 
vermemeleri için böyle yaptım.• 

demiştir. 

Fakat dünkü muhakemesinde 
katil, her şeyi bilmemezlikten 
gelerek deli rolü oynamış: 

- Karım ve çocuklarım öl -
mÜ§ mü? Benim ha'berim ydk. 

Bu dediklerinizi ben yapmışım, 
öyle .ni? Yalan. Bunları şimdi 

sizden duyuyorum. Adımı, ba -
hamı, anamı her şeyi unuttum.• 
diyerek gayri· ta bil vaziyetler 
yapmağa başlamıştır. 

Mahkeme, suçlunun deli olup 
olmadığının tesbiti için keru:li -
sini Yıbbı Adlide müşahede altı
na almak üzere Tabibi Adliye 
muayene ettirılmesine karar 
vermiş, muhakemeyi talik etmiş 

tir. 

--oo·~--

Para kaçakçılığı 
yapan Bulgar 

Sulh müdafaa cephesini kuran 
demokrat devletler arasında 

Yug0>lavya ile Bulgaristanın da 
bulundukları hesap edilmişti. 

Bu iki devletin vaziyetlerini 

şüpheli gösteren bazı mütalea -
lara da tesadüf edildi. Bununla 

beraber, Yugoslavya ve Bulga
ristan hükumetlerinin, Berlin 

ve Romay~ giden mes'ul nazır
larının, kendi memleketlerini 

resmi mukavelelerle mihver dev 
!etlerine bağlamış oldukları da 

söylenemedi. Alınan bütün ha
berler, Belgrad ve Sofya hü • · 

klıınetlerinin harici siyasetle -
rindeki seyir ve inkişaf, bu key

fiyeti hakikat olarak kabul et -
ınenıize müsaittir. Yugoslavya 

ve Bulgaristan hükumetlerinin 
vaziyetleri, Balkan antantına 

dahil diğer devletlerle , Balkan
larda yapılacak bir tecavüze kar. 
şı alınacak cephenin kuvvetlen

mesini, kuvvetin teksifi ile, sul
hün muhafazasını çok yakından 
alakadar eyler. 

* Almanya ve İtalya hükumet-
lerinin devam ettirdikleri siya

set, tuttukları yol, Balkanlarda 
bugünkü hudutları bozmak esa
sına dayanmaktadır. Totaliter 

devletlerin bu maksadları, ga • 

yeleri Balkanlı devletlerle be -
raber, sulh ve müdafaa cephe

sine dahil bulunan, Romanya ve 
Yunanistanı tecavüzlere karşı 

garantiı eden, Türkiye cüınhu -
riyet hükumeti ile mütekabil 
yardım anlaşması yapan İngil -
tere ve Fransa hükfunetlerini 

hemen ayni tarzda alikalanılır
nıış, müşterek miidafaa ve mu -
kavemet kararlarını vermele -
rine sebep olmuştur. 

Totaliterlerin arzuları, gay -
retleri, gösterıHkleri faali~·et, 

Balkanlarda yapacakları bir te
cavüz hareketinde, Balkanlı hü

kumetlerden ve milletlerden ba
zılarını kendilerine yardımt'ı bir 
hale getirmek içindir, 

Yugoslavya arazisini, hudut -
!arının birkaç kısmının ötesinde 

yerleşmiş olan Alınan ve İtalyan 
kuvvetleri tehdit edecek bir va
ziyette bulunmaktadırlar. Bal -

kanlardaki teca•iiz ve istila ar -
Diin para kaçakçılığı yapan zularında, hareketlerinde mu -

bir Bulgar clırmti meşhut halin- vaffak olabilecek Almanya ve İ· 
de yakalanmış ve adliyeye tes - talyanın, bugünkü müstakil, 
!im edilmiştir. hudutları garanti edilmiş bir 

Gümrük memurları rıhtıma halde olan Bulgaristanı da dur-

yanaşmış olan Bulgar bandıralı durınıyacaklBTı ve olduğu gibi 
Çar Ferdinand vapuruna girmek bırakınıyacakları bir hakikattir. 
istiyen Bulgar tebeası Artur is- * 
minde bir seyahat acentası me- Prens Pol ile, M. Muşanofuu 
murunun üzerini aNımışlar ve Londra seyahati münasebetile 
200 lira Bulgar parası bulmuş - verilen haberlerde, İngiltere hü 
!ar. Harice para kaçırdığı anla - kilınetinin yapacağı yardım işi-

şılan suçlu malikemeye veril - nin konuşulacağı anlaşılıyor. 
miş ve paralar da musadere edil- Londradaki müzakerelerin, 
miştir. Arturun paraları gemide iktısadi, mali sahalarda olduğu 
birisine vereceği meydana çıka· kadaT, Yugoslavya ve Bulgar 

rılmıştır. 1 hükumetlerinin, demokrat dev-
--oo- !etler grupunda esaslı ve kat'i 

lstanbul limanı tarzda yerleşmelerini dahi te _ 
min edecek kararla nihayet bul-

Uzun zamandan beri birçok mü 
nakaşa ve dedikodulara sebep 
olan İstanbul limanının yeri ö -
nümüzdeki ay içinde kat'i ola
rak kararlaşmış olacaktır, 

--00-

Zorla taaruz 
Sarıyerde Domuzdağı köyün -

den 30 yaşlarından Duduş ismin
deki kadın tarlaya giderken ayni 

köyden Hüseyin önüne çıkmış 
ve kadını zo.cla bir henedeği sü
rükliyerek taarruz etmiştir. 

Vak'adan sonra Hüseyin yaka
lanıp Adliyeye teslim edilmiş ve 

suçunu itiraf etmiştir. Hüseyin 
tevkif edilmiştir. 

ması tahmin olunabilir. 

inhisarlar vekilinin dünkU 
tetkialeri 

Gümrük ve İnhisarlar Veki}i 
Raif Karadeniz şehrimizdeki tet 
klklerine devam etmektedir. 
Vekil dün saibantan akşama ka -

dar gümrükler başmüdürlüğün
de meşgul olmuş ve müdür Met
hiden işler etrafında izahat al -

mıştır. Binayı ve servisleri ge -
zen Raif Karadeniz memurlarla 
da görüşmüştür. 

Vekil bugün de tetkiklerine 
devam edecek ve yarın İıımin: 
gidecektir. 
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Karakol Cemiyeti 
Bu cemiyete ait nizamnameyi 

okuyanlar bir çok şüphe ve 
tereddütlere düşüyorlardı 

- 36-
İkinci madde - Müttehiden 

müdafaa ve mukavemet esası • 
nın kabul edildiğine; 

Dördüncü madde - İdarei 

muvakkate teşekkül edebilecc • 
ğine dair olan maddelerdir. 

Biz, Erzunımda, Kongre mu -
karrerahnın her tarafça anla • 
zılmasına ve müttehiden tatbi • 
katını temin esbabına tevessül 
ederken, •Karakol Cemiyetinin 
Teşkilih Umumiye Nizamna • 
mesh ve •Karakol Cemiyeti Ve
uifi Umumiye Talimatnamesi• 

diye matbu bir takını evrakın, 

bütün orduya, kumandan, zabit, 
herkese tevzi olduğundan ha • 
berdar edildi.k 

Bu talimatnameyi okuyan, ba 
na en yakın kumandanlar dahi, 
bu teşebbüsü şahsıma atfederek 

birçok şüplıe ve tereddütlere 
düşmüşler. Benim, bir taraftan 
kongrelerle aleni ve milli miiş • 

terek mesaide bulunurken, bir 
taraftan, da esrarengiz ve müt· 
h~ bir komite teşkilile i§tigal 
etmekte oldnğum zehabına diiş 
müşler. Filhakika, bu te kilit ve 
teşebbüsatın failleri, ki istan • 

bulda buhınuyorlanmş. Teşeb
bü,Jerini lıt'nim nanı ve hesabı • 
ma yapmakta imişler. 

Karakol Cemiyetiııin Teşkila
tı Umumiye Nizamnamesine gö
re, merkezi 1unumi azalal'ı ve 
adetleri ve mahal ve tam içti
maları, sureti intihap ve tavzif • 

Jeri sureti mııtlalıada hafi ve 
mektunı tulıılıır. 

Bir de, en ufak ifşaat veya Ka 
rakol Cemiyetine batar ve teh· 
like ve hatta tehlikeyi dai bir 
ıüphe eetiren, derhal idam olu
nur. 

Vezaifi umumiye talimatna
mesind(} dt', •bir milli ordudan• 
bahsolunuyor ve •hu ordunun 
başkumandanı ve büyük erka
nıharbiyesi, ordu ..-e kolordu "e 
fırka kumandanları ve erkanı -
harbiyeleri münlehap ve man • 
fiUP olup ınektunı ,.e hafi tutu • 

lıır. Bunlar, vazüelerini sureti 
mahremanede hafiyen ifa eder
Jrr• sarahati okunur. 

Efendiler, derhal kumaııdan • 
lan ikaz \"C bu nizamname ,.e 

talimatname ahkamını asla mev 
kii tatbika koymamaları laz1nı· 

geldiğini n te<ıebbii membaım 

tahkik etmekte olduj:unu bil • 
dirdim. 

Sıvasa, muva~alatımdan son .. 
ra . oraya gelen Kara Vasıf Bey
den anladım ki. bu işi yapan ken 

di~i ,.e bazı rüfekası imi~. 
,Her halde, bıı tarzı harekete 

doğru de~ildi. Herkesi idam ile 
frhdit ederek meçhul bir m~r • 

keze, meçhul bir başkunıanda • 
na. meçhul birtakım kumandan 

!ara itaate mecbur kılmağa lıal
k1'mak. çok tatırnak idi. Filha
kika derhal, bütün ordu nıen • 

•uplarında ~·ekdiğere karşı biı 

ademi emniyet 'e tevehhuş baş 
Jadı. ;ııe,ela, heıhangi bir kolor
du kun1andanının; beninı ku .. 

manda etmekte olduğunı kolor
dunun, acaba mekhını \"e hafi 

kumandanı kimdir? Bu gizli ku 

ınnndan. acaba, ne vakit nasıl 

kuınandaya ,-aziyet edecek? \·e 
nrnba bana ne n:uamele )·apa • 

rak? ırjbi bihakkın birtakım te
uhhiimata kapılma ı mihtebat 
degildi. 

Sn·a ta n gızli bii~ ük erka

nıharbi~ rı.in kimler olduğunu 

~orrluğum zam n, hep~i '°iz ,.e 

rkada~lann1zdır cc,·abını yer • 
ınısti. Bu büsb tun İC\tİgrabımı 

nıucip olmıl' .. tu. Bu cevap, ~ı -
lJctte ınakul ,. · kim~e 

bahşetmiş ve muvafakatimi al
mış değildi. 

Bu cemyieün bilahare, hassa
ten İı;tanbulda muhafazai un -
van ederek idamci faaliyete ça • 
Jışmış olduğu anlaşıldık'tan son
ra, teşkilinde ve buna dair biz • 
zarııre bize verilmiş olan ma • 
liimatta, samimiyet bulunabile
ceği iddia olunamaz. 
İstanbul hiikiimctini, teşebbii· 

satı milliyeye, miimaneatten sar 
fınazar ettirmek, mu\'affakiyet 
için süray ve sühuleti mucip ola 
uğmdan mühimdi. Bu müJıiha
za ile, Ferit Paşanın bittabi hiç 
bir şeye muvaffak olamıyarak, 

adeta mnhakkar bir surette is
tanbula avdetinden istifade e -
derek, kendisine 16 Ağustos 19i9 
tarihinde bir şüıe telgraf yaz • 
dım. Bu telgrafta ha .Jıca §U ciim 
leler vardı: 

* (Arkası vra) 

14üncü Dalay. 
lama bulundu 

Taoçeao, 20 (A.A.) - On dör
düncü Dalaylama, lbundan bir 
gaç gün evvel Kokonorun yirmi 
beş kilometre cenuıbunda Taar
su mukaddes şehrinde, halen beş 
yaşında bir çocuğun şahsında 

buhınmu~tur. Bu keşif ile, on 
üçüncü Dalay lamanın ölümün • 
denberi devam eden beş 5ene -
lik 'bir ruhani fasılai saltanat 
nihayete ermiş oluyor. 
.Maliım olduğu üzere, Dalay -

lama öldüğü zaman, onun ruhu 
tenasüh yolu ile bir genç çocu -
ğun benliğinde yeniden dünyaya 
gelir. 

Bu suretle ·bu defa Taersuda 
bulunan beş yaşındaki yeni Da
laylama, büyük tezaniir arasın
da , Budizmin mukaddes mer -
kezi Lassaya hareket etmiştir. 

İngiltere 
Polonya 

1
, (Baştarafı 1 inCide) 
tından tevkif edilerek yedi saat 
mevkuf tutulımuşlardır. Seriıe5t 
bırakılan ataşemiliter ve karısı 
Da'ltziğe dönünce polis tarafın
dan tek ·ar tevkif ed;Jerek sor
guya çekilmı~lerd r. 

Göringin teflişl eri 
Berlin, 20 (AA.) - Rende tef 

t.ş seylhatine devam eden Gö • 
ring hususi yatiyle dün akşam 
Duisburga gelmiştir. 

Mareşa.l bugün Rur havzasın
. daki nehir ve kanallar üzerin -

de seyahatine devam ede<:ek -
tir. 

Gösteriş uçuşlar ı ve 
Almanlar 

Berliıı, 20 (A A.) - Havas 
mllhabiri bildiriyir: 

İngiliz bomba.rdnnan tayya -
relerinin Fransa üzerindeki uç~ 
talimleri, Almanyada kuvvetli 

bir intiba bırakmıştır. Nasyonal 
sosyal;st gazeteleri, bunun Juy • 

metini azahmağa çalışmakta, bu 
uçuşları çocuk oyunu diye tav -
sif ctmektedlr. 

-000--

Emniyet Umumiye 
Direktörüne ziyafet 

Adana, 20 (AA.) - Şehrimiz 
de bu:ıırıa'l Emnı:yE>t U. Direk

to•ıi Ali Rıza Çevlk şerefine 
dün akşam Adan:ın gençlerı ta

r fından bır z.yafet verilmiş, ,.e 

ziyafet geç vakte kaodr devam 
etmıştır. 

. " 

• 

flmAM SAYFA, 

. . ·. . ~· 

).~s·on Hci.b;e.r"ler · . 
. ~ 'ı.~ _.. . . . · .. ':• ·,. :-~ .;: ..... , :~-t~->·...O.V.:~· :-~~~--· : ~ .. ·-' .--- ..... ~~t: •: _. ' 

İŞARETLER 

Diktatörlerin akıbeti 
Bir İngiliz muharriri, dlktatö rlerin ömründen, rejimlerinin 

'\lamı imkıinlarından bahsederken tarihte gelmiş, geçmiş ne kı 

diktatör varsa hepsinin en çok yi rmi sene süren idarelerini, az Münakalat vekili 
. 

Yeni Af yon istasyon binasını 
bir nutukla açtı 

Afyon, 20 (A.A) - .Geçik -
miştir• Münakalat Vekilimiz A
li Çeti11kaya maryetlerinde ka -
ra nalkli:yat dairesi ve d"vkt de
miryollan e:ııkiınından bazı ze
vatla birlikte yeni Afyon istas • 
yonunun açıhna törenini yap -
mak üzere şehrimize teşrnf et -
tiler 

Vekilimz, Atatürk'ün İstiklıil 

harbinde düşman ordusunu mu
hasara ve imha kararını verdi -
ği isti:kliıl ve inkılap müzes: it -
tihaz edilecek olan belediye bi
nasında bir müddet istirahat 
buyurduklan sonra inşıatı bit -
mek übere olan büyük belediye 
binasını, Çetinkaya kız enstitü
sünü, Dumlıpınar ilkokul bina
sını, ve posta telgraf ve telefon 
binasının inşıatını teftiş buyur· 
muşlar ve alakadarlardan iza -
hat almışlardır. 
Öğleden sonra yeni ve modern 

hastane binası inşaat• tetkik e -
dilmiş ve saat 16 da yeni gar bi 
nasını açmak üzere istasyona gel 
mişler ve orada kalabalık bir 
halk bir halk kitlcsı tarafından 
alkışlarla karşılanmışlardır. Çdk 
modern ve Ankara garının kü • 
çük bir modeli olan bu güzel 
bina ce müştemilatı Türk bay • 
raklarile tezyin edilmiş bulunu -
yordu. Törene kolorou müzik~sı 
nın çaldığı İstiklal marşı ile bil§ 
lanmış, işletme müdürü Galip 
Güran bu garın küçük bir tarih 
çesini yaparak istasyon binası -
run makine, depo ce tamirhane· 

' 

ı 
ı 
1 

sinfa inşasına funil olan iktısadi 
askeri sebepleri ve münakaIM 
bakımından zaruret ve icaplan 
tebaruz eı tiımiş ve bu garın 
m4 Mel!! hatların iltisak nokta
rnn:h bulıınıası dolayısile ihti -
va etme..! lazlılil gelen tertibatı i
zalı etmiş ve evvelce muhtelif 
eeııebi° şirketler elinde bulunan 
demiryolu şelıelkemizin irtibat • 
sız sun'!. ve şirketlerin menfaat 
vcl rekabet düşüncelerinin do -
ğurduğı gayri tabii vaziyetleri 
yani bır :nümunc olan garın e -
henırniyetini etraflı bir surette 
zilıa evmiş ve sözünü cBiitün bu 
işleri başarabilmemlzc imkan 
vermiş olan ve her şeyimizi ke:n 
dilerine medyun bulunduğumuz 
Ebeli Şefimiz AtatÜI'kÜn muazzez 
hatır.alarmı bu vesile ile de de -
rin saY'!(ılarla yAtled<.>rek demir 
yolculuğumuzun büyük bani ve 
hamisi yüce Milli Şefimiz İsmat 
İnönünün Türk demiryolcuları 
adına minnet ve tazimle anar, 
bu inşaatı bitzzat açmak lutfun
da bulunarak törene şeref bah -
şeden büfük kudretli Vekilimi -
ze sonsuz şW<ranl.arınu arzede -
rim• diye bitirmiş ve garın iş -
!etmeye açılmac;mı sayın Velkil -
den :istirham eylemiştir. Müna -
kalat Vııkilirni.z bir hitabe irad 
ederek gar binasın1 işletııneye aç 
mışlardır. 

Münakalat Vekilimiz, Turgut
lu istasyonunun açılmasını yap
mak üzere Turgutluya hareket 
etmiştir. 

Japonya, Sovyetlerle 
anlaşmak istemiyor 

Tolcyo, 20 (AA) - Domei a· 
jall6ının iyi haber alan Japon 
maJıfillerınden öğrendiğine gö
re, Japon hükıimoti, Mogol.;Man 

çıı hııdıı.dundaıki Noınon-fuan me 

selesilli 1938 de Çankufeng ha -

d.~esin;n haUinde kullanılan u -

su: dairesinde diplomatik yolla 

l'alle~eğe hazır bulunMakta -
dr 

Malum ol<luğıı üzere, Çanku
fe.n:g hadisesinin halli iç · mtl
naza.ılı mıntaka bıtaraf hale so
kulmuş, bu mmtakayı ıki taraf 
da tahliye etm~ ve hududu tes
bit İ\'•llı muhtelif bır komisyon 
kurul'llu tu. 

Ruzvelt bitaraflık ka
nununu değiştirmeğe 

azmetmiştir 
(B~tarajı l 11ci sayfada) 

ri kıınta'kta olduğu mutaleasın
da bulıınduğunu ve harici ahval 
ve şeraitin parlamentonun da -
vetini iltizam etmekte olduğuna 
hükmettiği takdirde parliimento 
yıı fevkalade bir içtimaa davet 
eylemek hakkını muhafaza et -
mekte okluğunu söylemiştir. 

Fransızlar ne diyorlar? 
Paris, 20 (A A - Journal 

bitaraflık kanununun tadili hak 
kındaki proje müzakeresinin 
kongre tarafından tahriri hak -
kında tefsiratta bulunan Saint
brice, Üournal gazete;;inde şu sa 
!ulan yazryor: 

Ha'kikatte, bitaraflık mesele • 
sindeki Amerikan polihkasının 

istihalesi bir prensip muhalefe • 
tinden ziyade dahi;i politika mü· 
lahazalarına \'e usul ihHlafla -
rına bagıı bulunuyor. Bıitün A • 
merıkalılar, harp halinde Ame
rikanın taanuza hedef olan Jra 
müzaharef etrnesı icap edeceğ:
nt' ve yerın·:ı demokrasılerle bır 
Jikle ö, safta olaca;:.na kanid 
!er. 

Almanların kanaatı 
Pa:rıs, 20 (A.A.) - Üourr.al 

gazetes nın Berlın muhabirın • 
cien: 

I 
Salahiyettar Alman mehafili, 

bu son zamanlarda muMelif A· 
merika siyasi zümreleri arasın -
daki noktai :nazar ihtilafları ne 
olursa olsun, bir ihtilaf zuhuru 

takdirinde bütün Amerika'nın, 

bilhassa büyük Fransız ve İngi· 
liz şehirlerinin tayyareler tara -
fından bombardıman edilmesi ü
zerine matbuatta yapılacak hü -
cumlardan ve efkarı umumiyede 
hasıl olacak galeyandan sonra, 
demokrasiJ.eri himaye ve müda
faa edeceği suretindeki kanaat· 
!erini asla gizlememişlerdir. 

Alman makamatının bu bapta 
Vaşington'dalci diplomasi mü -
messilleri ile büyük Amerika şe 
hirlerindeki konsolosluklardan 
bir giina ibhama mahal bırakmı
yacak şekilde mufassal ve mü • 
dellil raporlar a1mış oldukları in 
t baı me,·cuttur. 

Fransada 250 bin 
İspanyol mültecisi var 

Parıs ~O (AA) - Mcb'uslar -
dan Bourgest ı bir si zahına 
tahriren cc\ ap ve"en Be.; ne' ha 

Liha •ırda 180.944 ıi mı! ).. olmak 
uzerc 250.000 İEpanyı;! mı.ıltec.sı · 
bu.unır.akk o:duğunu tasrih et
m•ştir. 

•••••••••••••••••••••••••• 

; Sovyetler 1 
ive Almanya! 
• • 
: :Moskova, 20 (A.A.) - Ha- : 
• • • vas: • 
: Moskovaya bir Alman as • : • • • keri heyetinin seyahati hak- • • • • kında bir yabancı gazet" tara • 
: hndan verilen haber hakkın- : 
: da burada hiçbir malllmat : 
• d "ld' Al • • mevcut egı ır. manya • 
: büyük elçiliğinde bu haberin : 
: hayali olduğu temin edilmek- : • • • • tedır. • • • •••••••••••••••••••••••••• 

Diyanbakır 
köprüsü 

Diya,,bakır, 20 (AA) - Di -
yarablor - Cizre lıabtı ü:zıerine 

126 ıncı kilometrede rek kener
li Aviski köprüsünün temel atr 
nıa merasımi dün büyük bir te
zahüratla yapılmıştır. Şarkı gRT 
be bağlıyan 'bu mühim eserin 
temel alına töreninde Diyaıiıa· 
kır ve Siirt valilerinin başkan -
lıdaki heyetler.ie Sıirt ve Beşi
ri civarından gelen binlerce halk 
hazır bulunmuş ve her iki vali 
birer nutuk söylemiş.Ierdır. 

----00---

Tokyo 
müzakeresi 

Akim kalmış 
denilebilir 

Tokyo, 20 (AA) - Başvekı! 

ve Hariciye Nazırları bu sabah 
Arita Craıgie görü~melcrinden 

sonrakı vazıyet, tetkik etmişler 
dir. 
Sır Robcrt Craıgıe'nı, ~l Tem 

mul!ldakı mulakat ıçu1 Londra -
dan yeni lalı.mat ıs~ıycceği zan
nedilmektedir. 

Öyle anla ılıyor kı giırüşme -
!er mahsus hıç bır terakkı gös • 
!ermemiş ,.e müzakere <rkim kal 
mışhr. 

fi istin 
ahvali 

Kudüs, 20 (AA) - Polis hır 
tenkıl hareketi sırasında bir şa
kiyi öldürmüş ve 20 kişiyi tev • 
k.if etımiştir. 

geniş ve hür idarelere terkettiklc rini kaydediyor ve bu terk d 
nin daima büyücek bir sarsıntı il e geçtiğini iliive ediyor. Daha 
vel İngiliz diplomatlanndan biri de bugünkü diktatörlerden b 
seci erken: 

- İyi iş görüyorlar, parlak m vuaffakiyetler kazanıyorlar a 
yerlerini kime bırakataklar? 

Demişti. Bu sözde diktatörlüğ ün şahısla kaim olduğu, biri gi 
ce yerine berikisinin kolay<a ye tişmiyeceği manası vardır ,.c 
tün tarih, hu hakikati tekrar eder. 

Yakın tarihin bugünkii diktatörlerle, onl&Yın satvet, kuv\'et, 
reket ve iddialariJe kıyas edilebi lecek en parlak diktatörü Al 
Kayseri Vilhelmdir. Bir zaman her sözü dünyada bir emir " 
kumanda iddiasile çmlıyan bu ad amm hiıliı sağ olduğundan ba 
dal' nıısmız? 

Onu, Felemengin bir köyüne fırlatan sarsıntı, biitün ima 
kasıp kaVlD'Bll <ihan harbi li% Cihan harbi olmasaydı, o biraz 
fakat muhakkak ayni alıibetle ka rşılaşa<aktı. Biz Villıebnin ge 
ve gelecek bütün haleflerinin md'kadder olan iikibetlerini o bü 
badire~·e benzemiyen daha küçük "" daha :ıararlı sarsıntı! 
idrak etmelerini temenni ederiz. 1 K D A :it C 

Hatayın büyük 
bayramı 

(Baştarafı l nci sayfcula) 
şan Hataylılar biiyük bir neşe 
içindedirler. Biitiin Hatay baş
tan ba~a bir gelin gibi sü leni • 
yor. 
Fransız kıtaatı çekildikten son 

ra yapılacak bayramı halk 53 -

bırsızlıkla bekliyor. 
Antakya. 19 (A.A.) - Fev -

kalade murahha.; Cevad Açık -
alın An!karay.a hareket etmış, İs 
kenderun istyasyonunda Vali, 
.eski komo1061anmız, Albay Ka· 
nallı, askeri ve mülki erkan, paı:: 
ti. haThevi, belediye ba<ka'Olan 
tarafından uğurlanmıştır. 

Antakya. 19 (A.A.) - Yalı 
Şükrü Sökıınensuer, Beledıye ta
rafından şerefine verilen ziyafet 
te, belediye reisinin nutkundan 
sonra bir nutuk söylemiş ,.e ez· 
etimle dem~1>r ki; 

Hatay Valisinın Türkiye Cüm
huriyetinin diğer viliıyetlerine 
memur edilen valilerden hiçbir 
farltı yoktur. Cümhuriyet hükfı· 
metinin her valisi vatanı en yük 
sek saadet ve refaha ulaştua • 
cak umdeleri fatbikle mukellef
tir. Ben de burada vazife gönir
ken bu umdeleri taha'kkuk ettir
mekle mukellclim. Her ne şe • 
kilde olmsa olsun Cümhuriyet 
valisi Cümhuriyetin kanunları
nı ıstisııasız bır şekilde t:rt'bık et
meğe mamurdur. 

Hatay vılayetı hududuna g!r -
diğim andan itibaren beni mute
essir eden bir taktın haberler ku 
lağıma ılışt! Dünya bilmelid, 
ki Ciımhur.yet esaslan bütun 
v,1t-'!daşlar hakıkında ~eyyanen 

tatbık ed.lecelktir. Bir takım va· 
tanda;ların boyle şerefli bir gün 
de güzel Ha1nydaki yuvalarını 
tC'rked<'rek uzaklaşmak arzusuna 
kapılmaları beni cidden buyuk 
bır teessüre scVketti. Bunlar her 
halde Türkiye cumhuriyetinin 
en ytiksek m<'deni bir idareye sa 
hip olduğunu kavrıyamamış kim 
selerdir Bütün Türkiyede vatan 
daşlar ~in htlmyet ve Cümhuri
yet kanunları l<arşl6ında istisna
sız musavat hak olarak tanın • 

mıştır. 

Satie mesele 
yolsuzluğu 
(B114tarafı 1 inci sayfad 

zarl1nda iddianameye itiraz 
bileceklerdir. Bundan sonr 
sorgu hakimi son tahkikat 
rarnarnet.;ni yazarak evrakı 

ğırceza mahkemesine sevk 
cektir. 

Me·•kuf maı.nunlardan 

Ödıil, Sadun Galip, İsmaıl 
Hamdi Emin Çap kefaletle 
best bırakılmaları için evv 
gün müracaat etmişlerdi. 
bu müracaatle-r te-tkik edı 

ve bu dört maznunun biner 
kefaleti nakliye ile tahliyele 
karar verilerek dördü de ser 
bırakılmışlardır. 

Maznunlardan Tahir Kf'\ 
te kefaleti naktiye ile t:ıihliy 
dilmesi için t<'krar muraca 
bulunm~a da bunun mür 
ti ıeddcdilmiştir. Kendisi bı.ı 
kararına itiraz etmiş ve e 
tetkik edilmek üzere dördü 
ceza mahlremesine verilırüşt · 

İlk tahkikat evrakında m 
nunların mtlerimiyet vaziyet 
iki kısma ayrılmalııta ve De 
bankm umum müdürü Yusu 
ya Önişle müdür muavinler· 
den Tahır Kevkep ve mühc 
Kamın N et suçun asıl mazn 
!arı addcdilmcktedırler. Dıı. 

lennin ''aziyeti ise suç c>r+ 
mahiyehndedir Bu cihetle 
hazırda mevkuf bulunan ve 
mün asıl maznunları sayılan 
üç maznunun tahliyeleri me\ 
bahis değıldir. 

Milli Şef 
Fransız mil 

bayramı 
( Ba§tarafı 1 ııci sayfa 

Türk ve FranJilz milletlerı · 
sında teessüs etmiş olan n 
bir menfaat tesanüdıi yolu 
inki§af eyle1Tl€6i mukadder b 

lunan en sıkı dostluk bag 
bugün yaptığım bu vazifeyı 
nnn için pek çok memnun· 
verici bir hale getirmiştir. Bundan ba~ka Tiberia'ın do • 

ğusunda altı şaki yakalanmıştır. 

---000>---

ızmirde kasırganın 
tahribatı 

Çin baş kuma~
danının mesa JI 

Şahsi saadct}erl ile asil 
Frarnıız milletinin refahı b 
daki samimi temennilerimi 
bul buyurmanızı rica eder 
Bay Reis. 

İzmir, 20 (AA.) - Geçen ka· 
sırganın Kemalpaşa nuntakasın

daki hasaratıru tespit için çalı· 

şan komisyonlar ve Kızılay mü -
!ettişi tetk1klerini bitirerek ra
porlarını ait oldu~ları maka.m • 
lara vermişlerdir. Köylüler KJ -
zılayın muaverıetini istememiş· 

ler, yalnız borçlarının tecilini ve 
jl?ni kredi açılmasını rica etmiş
lerdir. 

Prens Pol nerefine 
ziyafet 

Londra, 20 (AA) - Çember· 
Ia:ı:. , bugün başvekalet daire -
sinde Yugoslavya naıbı hukiıme 
ti Prens Paul şerefiııe bi, ziya -
fet vermıştir. 
Tamamı:e husus: mahıyette 

olan bu 2iyafette Lord Halıfoks 
ve Simon hazu bulurunuşlıır<lır. 

(B~tarafı 1 nci ~ayfada) 
nad ve ısrarımızın müeı;siriyeti 
hMisedilm~, çete muharebeleri
nin ıissülharekeleri inkişaf et
miş, kuvvet bu.muş ve Japon or
dularının gerileri dahi, cephe 
hattı 'lı al ine gelmıştir. 
Eğer gayretimizi ikı misline 

çıkaracak olursak, düşmana kati 
ölüm darbesini indireceğimiz mu 
hak.kaktır. 

Başkumandan, harbi iyi bir 
neticeyn isal etm<'k için yen. 
bır pli , yeklif etmiştir. ---Amerikalı yahudHer 

Nev • York. 20 (A.A.} - A -
merıkadaki Sıonist teşkılatlal'.', 

Çemberlayn'a bır telgraf çeke -
rck 1 İlkteşrın 1939 tarihinden 1-
Vibaren Filısı;. c Yahudi muhaci 
ri ge mesinın mened:Jmiş olma&ı 
nı protesto etrl'ışlerdir. 

İSMET İNÖ 
Ekselans İııınt't İnönü, 

Türkiye Rıeisicümlıuru 
Ank 

Milli bayramımız münase 
tiyle bana bildirdikleri hissi 
tan dolayı Ekseliıınlarına ha 
retle teşekkür ederim. Bu hi 
yatta memleoketlerimizi her 

daha sıkı bir surette biribi 
yaklaştıran tesanüd ve dost! 
zıhniyetinin bır üadesini b 
maltla bahtıyar ol.an Fransız 

Jeti ne:ııdiooe, bu hislerin.z 
raretli hlr akis bulacakt•r. 
selaııs_nıza, büfün minnetda• 
gımla bcr:ıber, ahsi -aade' 
ve Turkiyenın taalioi hakkıı 

en samin1i te-mC'nnı1erirrıı ar 
derım. 

ALBERT Ll"..l!R 
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Haseki hastanesinde yatan bü 
yük annesi ziyaret için Topka
pı tramvayına binmiştim. Bile
mem .. eden, en olmıyacak vak'a 
!ar tramvayda başıma gelir. Ma· 
amafi bu mukaddem~ye baka -
rak size harikulade meraklı, 

fevkalade hey<>canlı bir zabıta 
vak'ası veya müthiş surette ro· 
man tik, hissi bir aşk hikayesi 
anlatacağımı sanmayın .. 
Hayır ... Sadece. şahit oldu • 

ğum bir hadiseyi nakledeceğim. 
Hadisenin -eğer tabir caizse- kah 
ramanı kendi halinde görünen 
za) ıf bir genç adamcağızdı, Te
sadüfen geılip yanıma oturmuş -
tu. Eğer biraz da demokratsaruz 
pek iyi bilirsiniz ki ikinci mev· 
ki tramvayların yolcuları daha 
çok olduğu gibi görünen insan • 
!ardır. Binaenaleyh orada ki
mın ne olduğu kolaylıkla ve bir 
lki dakikada ortaya çıkabilir. 

Çünkü, ikinci mevki yolcusu hiç 
bir zaman iç aleminin üstüne bir 
ikinci şahsiyet maskesi örmeğe 
lüzum görmez. 

•
0ne bu cins yolculukların ka 

rakterlerinden biri de laubalileş 
mc ·r. Hayır, bu kelime pek ye
r nde değn. Belki de ahbap1ıkta 
her türlü kaydı kaldıran bir u
mumiyet. 

Neyse, lıikırdıyı uzatmağa lü
zum yok. Yanıma oturan gen -
cin yüzündeki tikleinden kendi -
sinde mevcut asabiyetin dere -
cesini tahmin mümkündü. 

Biraz sonra biletçi geldi. Ben 
biletimi aldım. Sıra yanımdaki
na gelince, evvela, biletçinin u
zanan kolunu görmez davrandı. 
Biletçi talebini tekrarlayınca dik 
bir sesle: 

- Aldım ya be adam ... 
Diye, avucunda buruşturduğu 

bileti gösterdi. Memur tereddüt 
eder gibi oldu. Vakia tramvay 
kalabalıktı; fakat o adam ben • 
den sonra gelmiş ve tesadüfen 
boşalan yere oturmuştu. Bilet -
çinin tereddüt ve mülahazaları • 
nı hissettiğinden olacak, izahat 
vermek lüzumunu duydu: 

- Arkadaydım da, sonradan 
geldim ... 

Hadise bununla kapanacak 
zannettim. Çünkü haddı zatında 
oldukça ehemmiyetiz bir şeydi; 
fakat biraz sonra galiba, Laleli· 
de, tramvaya bir kontrol memu
ru bindi ve biletleri yoklamıya 
başladı. Yanımdaki gencin bile
tini almak isteyince o, cüzdanını 
çıkarıp bir lira uzattı. Bende • 
ki hayreti sormayın. 

Kontrol memurunun çağırdığı 
biletçi geldi, fakat, garibime gi· 
den şu ki, hiç bir yadırgama e • 
seri dahi göstermeden bir bilet 

kestı..., 
Aldı mı beni bir merak? .. Ya

nımdaki adamcağız, muhakkak 

bir hilekardı; fakat namuslu bir 
memur sıfatile biletçi nasıl olu
yor da buna göz yumuyordu? 

İçi miçimi yiyordu. Ama, doğ
rusu bir türlü cesaret edip bir 
şey soramadım. 

Neyse... Bir müddet sonra 

tramvay Hasekide durdu. İndim: 
Garip bir al&kayla, adamın da 
arkamdan atladığını anladım. 

Hastaneye giden dar sokağa sa
pınca. arkamdan cO• nun ayak 

Hftdiseler n1nou uu - • 
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sedlerinin yaklaştığını hisset -
tim. Nihayet yanıma geldi ve 
hiç mukaddemeye lüzum gör -
meden: 

- Tramvaydaki hadisenin son 
derece merakınıza dokunmuş o
lacağını tahmin ediyorum Ha -
nımefendi... dedi, fakat emin o
lun ki bu meraki istismar etmek 
niyetinde dei,ilim, sadece, teces
süsünüzü tat.nin etmek için, i -
neceğim yer olmadığı halde ora
da tramvaydan atladım. 

Efendim, o biletçi benim kay
nımdır. Kız kardeşile, bir emri 
vaki neticesi evlendim. Fakat 
kendim Sirkecide, bir şirkette 
basit bir memurum ve ta ... Top
kapıda oturuyorum. 

Vaziyeti anlıyorsunuz değil 
mi?.. Yemek için de evime dön
mek zaruretini hesaba katarsa -
nız günde iki defa Sirkeci ile 
Topkapı arasında sefer etmek 
mecburiyetini karşılıyamıyaca • 
ğırnı takdir buyurursunuz?. Gün 
de iki defa, kayınbiraderimin ça 
lışdığı arabaya biner ve kontrol 
tehlikesi zuhur etmediği müd -
detçe bedava seyahat ederim. 
Diyeceksiniz ki, bu suretle ida
re günde 20 kuruştan senede be
nim yüzümden, 80 lira otuz ku
ruş zarar ediyor ... 

Rica ederim Hanımefendi, sağ 
da solda yapılan suiistimaller 
neticesinde kaybolan para ya -
randa senevi seksen kusur lira
nın lfıfı mı olur?. Tahsilime nis
betle çok aşağı bir memuriyet -
te çalışmamın hıncını bu suret
le hayattan almağa çalışıyorum 
ve gayet tabii, kayınımı mahcup 
etmemek için de onu tanıma • 
mazlıktan geliyorum. 
Sırf hakkımda fena bir fikre 

kapılmamanız için size bu mace 
rayı hikaye ettim. Rica ederim a 
ramızda kalsın ... 
Adamcağız hızlı hızlı uzaklaş 

tı. Ne denir? Geçim dünyası .. 

Mülteciler 
meselesi 

Londra, 20 (A.A.) - Hiiku -

metler arasındaki mülteciler ko 

mitesinin dünkü ıtoplant.smdan 

sonra aşağıdaki tebliğ neşredil • 
miştir: 

1 - Ruzvelt, komitesinin reisi 

ile reis vekillerini, yani İngil te

re, Amerika, Fransa, Brezilya ve 
Arjantin mümessilleııini mülte

ciler meselesini müzakere ıçın 

Eylulün ilk haftasında Beyaz sa 
rayda toplanmağa davet eylemiş 
tir. 

2 - Komitenin reisi şimdiye 
kadar takip edilmiş olan ve hiç 

bir hükumetin mültecilere doğ

rudan doğruya yardrmda bulun

maması icap edeceğine dair olan 

prensibe uygun olarak hareket 

edilmesini teklif eylemiştir. A -

mrika, Fransa, Brezilya ve Do -

mirıika cümhuriyeti mümessil • 

!eri bi rpolitikanın tadiline ma-. 

tuf her türlü teklifler için hü • 

kumetlerinden talimat almağa 

mecbur olduklarını bildirmişler 
dir. 

• 

·-

Saat 12,30 PMmram. 
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Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Sa.at 13.00 Memleket oaat fı -

yarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 13.15 - 14 Miızik (Senfo
nik pliı.klar - R.) e Ye ı •ıl~ -~1-Q. E:t A ır-ı A jş-ı• 

a n k eti _ş_. _R Aı• AIY/A1R.1
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smız. ,_Tı_ DE p.K_IMI l.R .!Ç_ •z ,1-AT ıAR-lz_ Fi 2 - Hangi artistleri sever-
sin.id 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hanat hususiyetleri ho • 
şunuza gdiyor? 

3 - Sinema yıldızlan ara • 
smda giyinişleriui ve tavır • 
lanuı, hııtti hayahru taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

4 - Herhangi bir mefhur 
sinema yıldızınm, size cazip 
görünen hangi tarabdtt? 

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) 

)#. 

Ankete cevap: 

Şişlide Bayan Macide Sırn 
söylüyor: 

1- SiMmayı 

bir eğlence va • 
sıtası telikki e -
denlere şaşıyo . 
rum. Ben sine -
mayı, her şey -
den ziyade in -
sanı d~ündü -
ren bir müesse

se olarak tanırım. 
2 - Silviya Sidneyi çek 

beğenirim. Villi Friç te tak
dir ettiğim san'atkarJ.a.rdan -
dır. tkisi de olduğu gibi gö
rünürler. En bariz hususiyet 
leri de budur sanının. 

Taklit etmiyorum de~m 
yala.ıı söylemiş olurum. 

3 - İnsanlar biribirinin ve 
bilhassa güzel giyinen.le -
rin tesiri altında kalıriar. 

(Ben de bir vakit.8r J an 
K.rav11oru taklit ederdinL) 

4 - Hepsinin san'atları -
nı da şöhretleri kadar cazip 
·buluyarum, 

Trabzon • Bayan B. N. 
söylüyor: 

1 - Her şeyi sinemada öğ· 
reniyoruz: Moda, yaşayış, 
ve yaz sporlaTl.. eğlenceler. 

evlenmeler, ayrılmalar. ilh. 

BUGCNI'O BtJLMACAMIZ 
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SOLDAN SAÔA -

1 - Bir maden - Eski konak -
larda kadınların yaşadığı 
kısım. 

2 - Ayni i.smi taşıyan • Yüz 
kuruş. 

3 - Lastikle giyinen bir potin· 
Efsanevi bir dağ ismi -
Mısırlılar başlarına giyer
ler. 

4 - Ekseriya açık kelimesin • 
den evvel gelir - Denizde 
yaşıyan hayvan - Nefi e • 
datı. 

5 - Boş - Bağışlamak. 

6 - Bir ağaç - Siyah adam. 

7 - Bir hece - Seven. 

8 - San'at - Su kenarında ye
tişen içi boş fidan • Ayak. 

9 - Kasmaktan emir - Yak -
maktan emir - İngfüzce 
bay. 

10 - Bir meyva - Bağırma. 

11 - Dil - Aslının Aşıkı. 

- YUKARIDAN AŞAÔıya -
1 - Vücudümüzdeki kan bo • 

ruları - Perçem. 
2 - Terbiye - Muvafakat eden. 

3 - Emmelı: - Bir hece - Şık -
!ık. 

Bir Alman 
San' at karın 

Perdeye 

Firması Dalıi 
Hayatını Beyaz 
Nakledecek 

Bir Alman sinema mütehassı-
sı her tarafta ve bilhassa san'at 

meraklılarınca büyük bir aliıka 

ile karşılanacağı şüphesiz bulu -
nan bir teşebbüse girişmiştir. 

Floransalı 19.yemcet artist Mi • 

ehe! Ange'in eserlerini beyaz per 

deye nakledecek ve bu vesile i-

le onun kederli olduğu kadar ha
reketli hayamı da canlandıra -
caktır. 

San'at dünyası bize nadir ola • 
rak bu kadar tam ve bu kadar 

değişik bir deha vermiştir. Mi -
ehe! Ange sadece bir heykeltraş 

değil, bir cyaratıcı. idi. Zihnin
de daima san'atkarane hayaller 

dolaşırdı ve o da bunları canlan

dırırdı. Taş onun için ancak bir 
vasıta idi. 

Bir esere bağlandığı zaman, 
ceibeye tutulmuş bir dervişi an

dırırdı. 4ine ihtirasla sarılır ve 

ne yiyip içmeyi, ne eğlenmeyi ne 

de uyumayı düşünürdü. Yorul

ma bilmeden, gece gündüz çalı

şır, çalışır, ve taşın, san'atkar el

lerinin altında aldığı ahenkli 

şekillere bir müddet baktıktan 

sonra taze kuvvet bularak tek • 
rar işe koyulurdu. 

az çok iyi bir vaziyet teminine 

de muvafafk oldu. Şöhreti bü -

yüklerin kulağına kadar eriş -

mekte gecikmedi. Papa Jules II. 

kendismi Roma'ya' çağırtarak 

büyük bir mezar inşasını ona em 

retti. Michel Ange bu eseri, epey 

karışık safhalardan sonra, çok 

geç bitirılbildi. 

Papa bundan sonra ona, Siksti 
ne kilisesini fresklerle süsleme-

sini emretti. Michel Ange vakıa 

ressam değildi amma kimseden 

de yardım istemeksizin derhal i- ı 

şe koyuldu. Sükut içinde birçoJı: 

seneler çalıştı. Nihayet, insan e

liyle yapılmış eserlerin belki de 

en güzeli olan cKıyamet günü• 

adlı tablosunu oraya gelenlere 
gösterdiği zaman, bütün ağızlar
dan şu cümle çıktı: 

- Bu adam bir dahidir! ... 

Fakat ne yazık ki artistin talii 

çok defa tersine döndü. Mühim 
işler aldığı halde amele bulama

dı, salgın hastalıklar yüzünden 

çalışamadı ve malzeme tedarikin 

de güçlüklerle karşılaştı. Çok de 

falar, eserlerini yarım bırakmak 

mecburiyetinde kaldı. O, haşin, 

birdenbire kızan, sükutu ve yal· 
ruz başına yaşamayı seven bir a

damdı. 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Carw;onun 

bir plakı) . 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Sat 20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.15 Konuşma (Haftalık 

spor servisi). 
Saat 20.30 Türk müziği: 1 - ..• 

Ferahfeza peşrevi, 2 - İsmail 

Hakkı Ferahfeza beste Çağlayan 
cuyi sirişkle. 3 - İsmail Hakkı 
Ferahfeza şarkı Ateşi aşkın. 4 -
...... Santur taksimi. 5 - İshak 

Varan Ferahfeza şarkı Seyret -
mek için. 6 - İsmaile Hakkı Fe
rahfeza şarkı Mehtapta güzel o
lur. 7 - Nuri Halil Poyraz Hü
seyni §arkı Artık yetişir. 8 -
Rahmi Bey Müstear şarkı Gel ey 
saki şarabı tıızelendir. 9 - Mus
tafa Nafiz Hüzzam şarkı Gön -
lüm nice bir. 10 - Şükrü Hüz -
zbam şarkı B<ianın yeşil çamları. 

Saat 21.10 Konuşma. 

Saat 21.25 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Radyo Or -

kestrası • Şef: Praetorius) 1 -
J oh. Strauss - Gece kuşu opere • 
tinden uvertür. 2 - F. Lehar Al
tın ve gümüş (Vals). 3 - Joh. 
Strauss cAocelerationen• (Vals) 
4 - R. Heuberger Operabalosu 
operetinden uvert. 5 - J. Offen 
bach cOrpheus. uvertürü. 

Saat 22.30 Müzik (Opera se -
leksyonları - Pl.) 

Saat 23.00 Son ajans haberle· 
ri, ziraat, eshamğ tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -
Pl.) 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog-
ram. • 

Michel Ange Floransada doğ

du. Daha genç yaşında iken res· 

samlık ve heykeltraşlığa büyük 

bir istidat gösterdi. Fakat ekse

riya vaki olduğu gibi, annesi ve 

babası onun san'atkar, dolayısile 

•serseri• olmasını istemedikleri 
için, çocuklarının bu istidadını 

körletmek ve onu tutmak istedi

ği yoldan vazgeçirmek için her 
şeyi yapıyorlardı. 

Bedbaht ve bedbin bir halde 

bundan 525 sene önce, 19 şubat 

1564 de öldü. /şte, Tobis'in fil • 
mi, artistin, mühim safhalarını 
kısaca saydığımız hayatını can • 

landırmalda beraber, bizi Roma
daki müze, kilise ve saraylarda 

geııdirmekte, onun yaptığı şahe

serleri, en ince tı>ferruatına ka • 
dar seyretmek iımkanını ver -
mektedir. 

.......................... 

-ap ııı\ııwılıpı5 ıınııqas o +ıı:ıııı.!I 

vam etti ve Floransada kendine 

J Harici Haberler f .......................... 
* Fransız Cümhurreisi Belçi

kaya gitmiştir. 

2 - Greta Garboyu sevi -
yorıım. İnce bir san'atkar • 
dır. Şa.rl Boyeri de bu nok -
tadan beğeniyorum. 

4 - Fiil - Ekimin meyvası -
Su. -

* Çekler Almanya aleyhine 
mukabele için ufak bir işaret 

beklemekte imişler, bilhassa Al 

manya haııbe girinci Almanyaya 
karşı ayaklanacaklarmış. 

3 -:: Bunlardan hiçhirinin 
giyinişlerini beğenmem. Pek 
sun'i, pek .loozmopolit.. hat -
ta biraz da banal. 

4 - İkisinin san'atları ba
na cazip görünür. Diğerle 
rini her gün &,;ğup kayQ>o 
lan yıldızlara benzetirim. 

Macaristan 
Almanları 

Budapeşte, 20 (AA.) - Ma -
caristan Almanlarının vaziyet • 
!erinin Alman teşkilatlarına Da
hiliye Nazın tarafından verilen 
müsaadeler üzerine kat'i suret
ue halledileceği zannolunmakta 
idi. Fakat bugün bu müsaade -
karlıkların Almanları tatmine ka 
fi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Filvaki cMagyarorszag• gaze
tesi, Balatouszoutod'da yapılan 

bir toplantı esnasında Almanlar, 
13 noktadan yeniden bir takım 
mutalebat dermeyan et.ınişler -
dir. 

Bu mutalebat, idari muhtari -
yete, Alman muallim mektepleri 
nin açılınasına ve parlamentida 
kendilerinin daha geniş mıkyas
ta temsil edilmelerine yani par
lamentoya 15 meb'us gönderme
lerine müteallik bulunmakta -
dır. 

Meksikada bir şehir 
taştı 

Meksiko, 20 (A.A.) - San -
fransisko nehrinin taşması üze
rine Puebba şehrinin altı ma -
hallesi harap olmuştur. Şimdiyt 
.k.adar 100 den fazla insanın öl -
müş olduğu haber verilmekte -
dir. Hasarat, hesapsıııdır. 

5 - Şehirlerin müdafaa vası

taları - Mah. 
6 - Vilayetin mülkiye amiri • 

Emeller. 

7 - Bir hece - Bir kemiğin is

mi. 
8 - Almaktan emir • Baş par 

maktan küçUk parmağın 

ucuna kadar alan me.safe
Bir sual edatı. 

9 - Afrika d.a 'bir yer • Tuzak
Sarmaktan emir. 

10 - maşan - Tufeyl! bir hay • 
van. 

11 - ydurma hikAye - Dinen 
nehyooilmig olan. 

TiYATROLAR 

CEMAL 
SAHiR 

Yeşilköy İstasyon bahçesinde 
MEÇHUL SERSERİ 
Büyük operet 3 perde 

Sayan Leyla Refik baş rolde 

Türk Revii Opereti 
Bu akşam Üsküdar Bağlarbaşı 

aile bahçesinde 
Yeni dekor yeni ko9tüm, 

GÜL FATMA 
Operet 3 perde 1 tablo 

Muhlis Sabahattinin eseridir 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam 
Beykoz İskele 
gazinosunda 

RUM BANYOSU 
3 perde 

Mişel revüsU Oto Keti varyetesi 
Hans Okulta telepatıi tecrübeleri 

ve~t rıımıer: 

Bu iki genç ve güzel artist, 

adlı filmde oynamaktadır. Bazı 

• 

nnse Veırınıer 
ve IEırlc 
Fırey 

1 

Ufa'nın çevirdiği 

evlerde, mürebbiye 

cFraeuleiı,. 

ile hizmetçi 

arasında bir yer i~gal eden ve b! ııde de Matmazel diye çağrılan 

acayıp cmahluk• un hayatım tasvir eden bu eğlencell film, ö

nümüzdeki sezon zarfında Türk iyede de gösterilecektir. 

* İngiliz ve Türk kuvvetleri 
Çeşmede mükemmel ve büyük 

bir üssü bahri vücude getirme -
ğe ka:mr vermişlerdir. * Antalya barajı ve su kana
lı dün merasimle açılmıştır. 

* Maarif Müsteşarlığına Ta
lim ve Terbiye heyeti reisi İh -
samn tayini yüksek tesdike ikti
ran eylemiştir. 

* Münakale Vekili ile İnhi -
sarlar Vekili yakında İzmire gi 
deceklerdir. 

* Nafıa Vekili Erzincana git
miştir. 

* Maliye Vekiline İktısat Ve
kili Hüsnü Çakır vekalet ede -
cektir. 

* Dolmabahçe hadisesinden 
mes'ul addedilen eski polis mü
dürünün muhakemesi burada 
görülecektir. 

* Hariciye umumi katipliğin

de biri idari, diğeri si~·r.,,i i~ler -

le uğraşmak üzere iki mua\~n 
lik ihdas edilecektir. 

* Beyaz zehırler talimatna 
mesi elde ed;Jen tecrubele ·e \"e 

bu günün ihtiyacına göre değış
tirilecektir. 

* Nafıa ve '.\1unakale Vekil -
!eri yakında şehrimize gelecek

ler \"e İstanbul limanı işini müş 
tereken tetkik e ieceklerdir. * Ticaret Vekületi, yabancı 
memleketlerden kumaş ithal e -

dilip edılmediğini Ticaret Oda
sından sormuştur. * 150 yardımcı muallim asıl 
kadroya alınacaktır. 

(Ek.:;eri\·a mıite 
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Yatta son gün 
25 Temmuz 938 Ebedi Şefin 
Savarona yatında geçirdikleri 

son gün idi 
- 37 -

Hazırianırken yatın dönüşü ile 
bu çdk içten gelen arzularının 
yanda kaldı,ğına, yerini bulma
dı.ğ ına üzülerek mütıeessir olu
y'<lrlardı. 

Savarona gidiş rotasile av -
det etti. Yeşilköyıden sonra Ada-

' !ar arasında doğru )"<>!landı. O
rada bir müddet durduktan son 
ra tekrar hareketle Molmabah
çe önüne geldi. Saat 1 de şaman
dıraya bağladı. Saat 1: Yani ge
ce yarısını bir saat geçmiş, 25 
temmuz günü boşlamıştı. 

25 temmuz, Ebedi Şefin Sava
rona yatında geçirdiği 56 ıncı ve 
son gündür. 

Deniz ve denizcilik hakkında 
önderlik etmek için Savarona 
yatile bu mevzua filen .başh -
yan Ebedi Şef bütün arzusuna, 
büıtün tasavvurlarına rağmen 

kara ciğerindeki iltihap ve ha
in siroz hastalığı yüzünden yat
ta daha uzun zaman kalamamış, 
bir haziran 938 salı günü saat i
kide şeref verdiği Savaoonada 
hastalığm meydana getiıdiği 

krizler, deva.ınlı mutlak istira -
hat devreleri ve çoğu yatakta 
geçen 56 günlük bir devreyi 25 
temmuz pazartesi günü tamam ( 
lıyarak btıgünün gecesinde Dol
mabahçe sarayına nakledilmiş, 

ıbundan üç ay 14 gün sonra da 
ebediyete intikal etmiştir. Tef
rikamızın en ~ıareketli ve en 
ruhlu kısmını teşkil eden Sava
ronadaki 56 ıncı son gün, 25 
temmuz pazartesi, buna tekad
düm eden vak'alar ve yattan ay 
rılıncaya kadar geçen sıtmalar 

itibarile ~]mdiye kadar yazdı -
ğımmız kısnnların en mülhim • 
mini meydana getiıımektedir. 

24 Temmuz gecesi, Savarona 
ile yapılan son t enezziilh tam iki 
gün sürmüştü. Yıutın Boğam.an 
Marmaraya,, Mamnaradan Bo -
ğaza inip çıkışı, Atatürke biraz 
seıinlik temin etmek maksadilc 
yapılan bu cevelanlar Ereğliye 
ka.dar uzamış, Marmara Ereğ -
!isi ahalisi akşam geç vakit ka
sıuba önüne gelen yatı görünce 
kıyı boyunıda tezııhü,ratla kar -
şılarr.ağa qrnzırlanmış, fakat ra
hatsız bulunan, hafif tertip lbir 
kriz geçiren Ebedi Şefin vazi -
yetinden haberdar olmadığı için 
At.atürkün karaya çıkmayışına 
için için üzülmüştü. 

24 temmuz Lozan gününün 
tes'it merasimle geçiriliyordu. 
Fakat nedense 938 yılında bu me 
rasim :ı kadar fevkalade .alına -
mıştı. Türk gençliği üniversite 
salonunda rektörlerinin de iş -
tirakile bir toplantı yapm.,,, bu 
günü kazandıran ıbüyük Türk 
evladı İoonüne minnet ve şük -
ran hislerini nutuklar, hadise -
!eri zikir ve tel,graflarla bildir
meğe savaşmıştı. Lozan günü -
nün ıbüyüklüğü, yeni Türk tari
hinin istiklal ve şeref sahife -
!erini imzaladığı muahede ile 
bir defa da.ha yazmış olan İnö -
nünün şahsiyetinde her zıuman 
farkedilen bir yüceliğin ifade
siydi. 

Şehir bayraklarla donanmış
tı. Halk, bugünün yeni Türk ta
rihine mebde oluşunu tes'it e • 
derken Lozan kahramanının yü

ce adını a·narak coşuyor, falkat 
bu coşkunluk mevzii kalıyordu. 
İnönünde •milletin makus ta

lii• ile .beraber düşmanın zıriılı 
vasıtalar, toplar, tüfekler, tank
lar ve tayyarelerle dolu silahlı 

kuvvetlerini de yenen yüce kah 
raman, Türk milletine hediye et 
tiği zaferini ·lıozanda, bütün 
dünya milletleri önünde lbir de
fa daha teyidini Lozan muahe
desile tahtı temine aldığı bugün 
24 temmuz günü, silah ve inkı
lap arkadaşını Atatü~kün rahat
sızlığı ile müteessir bulunuyor
du. 

İşte o gün, İstanbul halkı de 
fevkalade olmamakla beralber 
şenlikler tertip ederken Savaro
nanın evvela Marmaraya sey -
rini

11 
sonra adalaır civa.rında do

la§ışını nihayet Büyü!kdereye uğ 
ıay>p biraz kaldığını, ve Dolnıa
ba'hçede şamanıdıraya bağlandı -
ğını görünce Ebedi Şefin de Lo
zan günü münasebetile bir de
ni,z tenezzühü yaptığını zanne
diyor, Savaronaya rastlaıyan de
niz vasıtalan düdüklerlıe, sahile 
biriken halk: 

- Yaşa Atatürk! 
Haykırışlarile Ebedi Şefi se

lamhyordu. 
Halbuki Atatürk bu sırada ev 

velkilerd_en çok miilhim ve daha 
devamlı bir krizin ilk dakikala
rını yaşıyordu. Doktorlar telaş 

içindeyd.i)er. 
Müdavi hekimler Atatürkün 

baş ucundan ayrı1ınıyor, IDbedi 
Şefin koma arazına benzer de
rin bir dalgınlık içinde bulunuş 
!arından endişeye düşerek muh
temel bir krize mani olmak için 
tekmil güçlerini sarfediyorlardı. 

Kriz başlangıcı daha Marma -
ra Ereğlisinden dönüşte kenıdini 
gösteımiş, Adalar arasında do • 
]aşılırken rıihall<ızlık inkişafla 

krizin ilk arazı belirmişti. 
·Ebedi Şefin harareti ıbir bu

çuk derece yükseklik farkını 

muıhafaza edi)"<lr, Atatürk ha -
fif iniltilerle yatağında hareket
siz uzanmış bulunuyordu. 

Hatta, Adalaı· arasında seyir 
halinde bulunurken rahat.sızlı -
ğın her dakika biraz dalha artışı 
karşısında müdavi hekimler E • 
bedl Şeften dönüş müsaadesi is
temişle,-, Atatürk bulunıduğu is

tirahat vaziyetini muhafaza e -
derek hiç ses çıkarmamış, dok -
tor saraya baş vurarak Ata.tür
kün sıhıhl vaziyetinden ıbahisle 

şamandıraya bağlanmak üzere 
Dolma.bahçeye dönülmesini is -
temişti. 

Savarona Adadan Dolmabah
çeye gelinceye kadar Atatürkün 
'baş ucunıda krizi önlcmeğe ça
lışan hekimlerin bütün gayreti 
havaya gibmiş, yat şamandıraya 
bağlandığı sırada kriz de hafif 
bir hararet tereffüü, içten bir is
parm-oz, Ebedi Şefin ra!hatsızlı -
ğmı ifade eden inleyişleri ile 
kenıdini gösrtetmişti. 

Müdavi he!kim ne yapacaktı
Kriz başladıktan sonra alınacak 
şafi tedıbirler, krizin hüküıın sür 
düğü müddetçe hasta üzerinıde 
bariz bir tesir göstermiyor, kriz 
müddeti - daha evvel de görül
düğü veÇhile - 24 saatlik tam bir 
devre halinde tezalhür ediyordu. 

(Arkası var) 

• 
iki yıllık 

bilanço 
Chunking, 20 (A.A.) - Çin 

harbiye nazırı General Ho-Ving 
-Chin, geçen iki sene zarfında Ja 

ponların bin kadar telefat ve 
8.555 esir vermiş olduklarını be
yan etmiştir. 

Diğer taraftan Çinliler tara -
fından sene nihayetine kadar 
düşürülmüş olan Japon tayyare
lerinin mikdarı 716, •kazaya uğ
rayanların adedi 2.200, hasaraya 
uğrayan veya batan Japon harp 

ve ticaret gemilerinin mikdarı 

644, zırhlı otomobillerle tanklar 

dan hasara uğ11ayan veya tahrip 

edilenlerin adedi 1.302 dir. 
Bundan başka Çinliler, 586 

top, 2.616 mitralyöz, 51.265 tü -
fenk ve 15.370.174 fişek zaptet -
mlşlerdir. 

İğtinam olı.ınan kılıçlar. bey -
girler, Jığferler, zırhlı gaz silin
dirleri vesaire ise ayrıdır. 

iKDAM 
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Sporcular isterlerse klüplerini A 1 k - a~ - . 1 h 

• • \J • • • vrupa ı omşu arın gayız e şa . 
ağustosıçınde degıştırebılecekler lanart ihtirasları yeni donanma-

. sağda solda konuşulan ve de- 1 memleketlerde spor bir menfaat rimiz senenin on bir ayı ihmale· ların yeni sergüzeştlere baş 
dıkodusu yapılan ve bazı refik - mukabili yapılır. Yani her spor- dilebilirler. Fakat Ağustos ayın-
ler~izin de tekit ettikleri habe- cu profesyoneldir. Para alır, bu- da da mükafat ve takdirnamelet Vurmalarını icap ettiriyor• 
re ınanılacak olul'Sa Beden Ter- nunla iaşesini temin eder, ve ya biribirini kovalar. 
biyesi yeni bir karar vermekle ra ile alınır, satılır bir nesnedir. Bu kararı tatbik sahı>Sına ko-
memleket sporcu gençlerinin Halbuki bizde hiç te böyle de - yunca tescil ba!kımmdan pratik 
klüp, renk değiştirme işini de ğildir. Ve her işde olduğumuz gi bir çok faydası olmakla beraber 

kökünden halledeğe benziyor. bi amatörlükten ayrılmamağı bu iş büyük klüplerianizin yani 
zBu haber klüp değiştirmenin kendimize şuar edinmişizdir. Bu kapitali yüksek olanların küçülk 
muayyen bir ay içinde yapıla - böyle olımalkla beraber teşlkilatı- !eri ve ya küçük teşekküllerdeki 
cağı ve bunun haricinde hiç bir mız her lafın başında amatörlük iyi elemanları yutınsaını intaç 
idmancının rengini değiştiremi- ten dem vurur. Ve sporcuların ettirecektir ki bu da balık hiki'ı-
yeceğini amir bulunan karar - spor malzemelerini bile ken~ile· yesinden başka bir şey olmıya-
mış. rinin temin etmesi icap edeceği- cak. Nasıl ki büyük balıklar kü-

B d T b
. · · le çü'k balıkları yutarsa büyük 

e en er ıyesının mem - ni ileri sürerken böyle bir kara-
k t

. · d kl" d • · t' k · · klüpler de, küçüklerin köküne e ımız e up egış ırme ıçın rı vermesi memlekette spor işin-
i 

kibrit suyu dökeceklerdiT. 
tayin ettiği ay 1 Ağustos i e 30 de bilhassa futbol işinde alım sa-
Ag-ustos arasıdır. Bu ay içinde Biz, memlekette spor teşekkül 

tun işini piyasada birdenbire 1 · · f ı ı b ki k 
bütün sporcular klüplerini ser- erının az a aşmasını e el' en 

yüksetmeğe sebebiyet verecek- ve isterken bu kararla aksini de 
bestçe değiştirebilecekler ve is- tir. görebilmek hiç te gayri müm -
tedikleri rengi giyebileceklrdir. Bundan sonra müfrit klüpçü- kün değildir. Ve bu karar klüp-

Karar ilk görünüşt fevkalade !er, bu işlerin kuruları piyasaya ]erimizi profesyonelliğe doğru 
yerinde ve Avrupai bir düşün • çıkmak için Ağustosu beklerler. götüren ilk atılmış adımın 
cenin mahsulüdür. Ve bütün dün Klüpleri:ıniz kasalardaki nakit - remzidir. 
ya spor işlerinde kullanılacak !erini hep Ağustosa saklarlar. Amatör kalmakıta devam ede-

kadar mütekamildir. Fakat bi- Ve amatörlük _kisvesi altında deceksek bu karar bizim bün -
zim bünyelerimize uygun değil- kendilerine haklı olarak yardım yelerianize uygun değildir ka -
dir. Zira bu kararı tatbik eden edilmekte bulunan futbolcüle naatindeyiz. 

Fenerbahce anketimiz 
F enerbahçe takımı 
nasıl ı~lah edilmeli 

İkdam çok yerinde bir anket 
açtı. Fenerbaıhçe neden mağlup 
oluyor? Bütün Türkiyenin çok 
sevdiği ve şöhreti Avrupaya ka
dar yayılan Sarı - Lacivertliler 
son iki senedenberi bütün takım 
!ara mağlup oldular ve bu sene 
de milli kümede ancan beşinci 

olabildiler. 
Bunun sebebi nedir, neden iki 

senedenberi muvaffak olamıyor 

!ar? 
Bunun bence muhtelif sebep -

!eri vardır: 

şeklinde. 

Burada Niacinin yerine Esat, 
ve Esadın yerine de Bülent oy -
nıyabilir. 

Bu takım şimdiden kurulur ve 
idmanlarına 1başlarsa önümüzde· 
ki sene maçl=da hiç bir takıma 
mağlup olmaz. Bundan baŞka el
de kalan elemanlarla tertip edi
lecek bir ikinci takım da şöyle o

labilir: 
Hüsamettin - Yaşar, Lebip -

Muzaffer, Ay~an, Al Rıza - Fazıl 

Niyazi, Yaşar, Şaban, Basri. 

Sporculardan 
soruyoruz: 

F enerbahçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

k u v v t 1 e n si n ve 
yenilmesin ? 

Sporcu karllerlmlzln ver•
ceklerl cevapları sıraslle 

dercedecejilz 

- - - -
-

Evvela klüp iyi bir idareye ma 
lik değildir. Belki klübün başın· 
da bulunanlar kıymetlidir. Fa -
kat idarecilikten anlıyan kimse· 

ler değil dider. 
Bu sene milli kümede fena ne

tice almalarına yegane sebep te 
budur. Hüsamettinin yerine 
kaleci bulamıyan bir idarecinin 
ne dereceye kadar ehliyetli ol -
duğu meydandadır. 

Niyazinin ayağı geçtiğine ve 
idmanlarına başladığına göre oy 
namasında hiçbir mahzur olma -
makla beraber Naci veyahut Bil 
lent te cynıyabilir. Bu iki takımı 
muntazaman çalıştırıldığı takdir 
de hiç şüphe yok ki eskisinden 
daha iyi bir raındıman alınabi -
lir ... 

1 Bu haftaki ma
çın hakemi 

seçildi 

İkinci sebep te takımın yanlış 
t~kil edi1mesidir. 

Bilgili bir idareci.ııin kuracağı 
bir fener ta<kırnı her halde iyi 
bir netice alabilir!.. 

Bundan başka üçüncü bir me 
sele de antrnümandır. 

Eski ve demode olmuş bir sis
temle çalışmak 'bilmem ne dere
ceye kadar doğrudur. 
Takım muhakkak ki bu antre

nörden artık layıkile istifade e
demiyor. Bunun için antrenöre 
verilen paraya yazıktır. 

Tııkımın iyi bir netice alabil· 
mesi için İngiltereden gelecek 
yeni bir antrenöre ihtiyaç var -

dır. 

Lik maçlarının on Eylı'.tlde baş 
lıyacağına göre takım şimdiden 
muntazaman çalışmalıdır. Ve ta

kımı şimdiden tesbit etmelidir. 
Böyle muntazam çalışıldığı tak
diı,de takım yine ıınuvaffak olur 
aksi takdirde bu sefer altıncı bi

le olamaz. 
Bu sene Fenerbahçe takmıında 

göreceğimiz yeni elemanlarla 
şöyle bir takım tertip edilebilir: 

Cihat - Şevket, Gazi - Mehmet 
Reşat, Esat, Ömer - Küçük Fik · 
ret, Naci, Melih, Rı!lıii, Fikret 

H. N. Ertüz 
---<001>---

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Futbol Ajanlığından: 

23/7 /939 Pazar günü yapıla -
cak Galatasaray - Demirspor ma

çı: 

1 - Fenerbııhçe sahasında sa

at 17.30 da başlıyacaktır. 

2 - Tarafeyn klüp murahhas 

!arı bu maç için hakem Tarık Öz 
erengini seçmişlerdir. 

3 - Yan hakemlik vazifesini 
Necdet Gezen ve Feridun Kılıç 
yapacaklardır. 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Su Sporları Ajanlığından: 

1 - Ajanlığımız tarafından ter 
tip ve 9/7 /939 tarihinde Şeref 
stadı yüzme havuzunda yapılan 
teşvik müsalbakalarında 100 met 
re serbest yüınnede Türkiye re -
koru oLan (1. 2. 6.) lık dereceyi 
1. 2. 4 yıapmak suretile yeni bir 
Türkiye rekoru ihdas eden Malı 

mu.dun yeni derecesi su sporları J 
federasyıonu tarafından kalbul e 
dilmiş olduğundan 100 metre ser ı 
best Türkiye rekoru 1. 2. 4. ola

rak ilan edilir. 

Bu hafta Fenerbahçe stadındıo 
oynanacak olan ıınilli küme şam

piyonasının birinci maçının ha
kem işi yine bir mesele halini al 
mak istidadını göstermişken dün 
halledildi. 

Bu iki maçın idaresine fede -

rasyonca tayin edilen İzmirli 

Mustafanın itizarı üzerine fede

rasyon yeni bir hakemi herne -

dense ıtayin etmiyerek 'bu işi 

şeı!ırimizde bulunan Demirspor 

ile Galatasaray klüplerinin an -

!aşmasına bırakmıştı. 

Dün bölge merkezinde topla -

nan alakadarlardan Demirspor 

başkanı Ferit ile Galatasaray sa

lahiyettar delegesi Muslih is -
tanbulda oynanacak maç ıçın 
Tarık Özerengini Ankaradaki 

maç için de eski Galatasaraylı 
Muzafferi seçmişler ve bu su • 
retle de hakem işini bir çık -
maza girmekten kurtarmışlar -
dır. 

Beden Terbiyesi İstaıı:bul Böl

gesi Atletizm Ajanlığından: 

Demirspor - Galatasaray maçı 

dolayısile İstanbul Atletizm bi -
rincilikleri bir hafta tehir edil -
miştir. 

\. • 

' 
1 

yulmuşlardı. 1 
· Fakat Barbarosla Sinan re
isin ve Kurtoğlu Muslihittin kap 
tanın derhal takibe geçmeleri 
muharebeyi imha harbi haline 
koymaktan geri kalmamıştı. 

Akdeniz, görmediği bir taki
bin ateşli ve kanlı safhalarile 
dalgalanıyor, Barbarosun kaşı

sına çıkmak, safıharp teşkil e
derek çarpışmak cür'et ve tu -
haflığını gösteren Andrea Dor
ya çok feci bir vaziyette bulu

nuyordu. 
Türk kaptanının gemilere 

verdiği emirde: 

- Esirlerimizin bulunduğu 

kalyon fırkasını tamamen ele 
geçirinceye kadar takibe devam 

edilecek! 
Denilmişti. Artık gemi reis -

leri mütemmim emirler bekle -
miyorlar, şeflerinin verdiği di
rektifle zaferin tahakkukunu te 
mine çalışıyorlardı. 

Takip iki koldan yapılıyor

du: Sağ cenahın bozgun veren 
· Venedik ve Alman gmilri Kurt
oğlunun eşsiz ve uçurucu taki
biyle her dakika aralarından bir 
kaçı eksilerek firara çalışıyor -
lar, fakat serçe erdeğe takılmış 
bir ağaca çevikliğile takibe de -
vam eden Türk filosu buna mey 

dan vermiyordu. 

Düşman gemileri azala aza
la Andrea Doryanın bulundu
ğu Çifte Kartal adlı amiral ge
misini yalnız bırakmıştı. 

Şimdi, takibin hedefini bu
raya çeviren Türk denizcileri 
üç koldan düşman amiral baş -
tardasının peşine takılmış, onu 
kovalamağa başlamıştı. Sol ce -
nah düşma nfırkası artık işin 

şakaya tahammülü olmadığını 

ve kurtuluş imkanlarının orta
dan kalktığını görünce bütün 
toplarını ateş!iyerek Barbaros • 
la diğer takipçileri durdurmağa 
uğraştı. Bunun da tesiri görül

medi. 
Yatsı ezanı okunurken peri· 

şan olan müttefik donanmanın 

arkası bırakılması için amiralin 
bizzat ve diğer emir yerine ge
tirildi. Ertesi sabah şafakla be
raber Ayamavro adasının ar -
kasında toplanan Türk donan -
ması. incir limanının 9-10 mil 
açığında duran ve rüzgarsızlık
tan manevra kabiliyetini kay -
beden V enedlk donanmasının 

geriye kalan gemilerile yeniden 

-

' 

~ 

çok şiddetli bir muharebeye tu
tuştu. 

Andrea Dorya bu badireden 
kurtuluş yollarının tamamen ke 
sildiğini görmüş, gemilerini pa
halıca satmak için kalyon fırka
sının etrafına galerlerden mü -
rekkep muhafız devriye gemi -
!eri koymuş. ümitsiz ve sonu şüp 
heli muharebeye girişm iştı. 

Düşman amirali Andrea Dor
ya kendi maiyet şövalyelerinin 
ısrarlarına rağmen kendisile bi
rinci hatta geçiyor, vaktile 
Bavbarosun .gemilerile çarpış -
tığı zamanlarda bacağından al -
dığı bri yara onu her şeye rağ -
men frene etmeğe kafi geliyor· 
du. 

Andrea donarnnasına haki -
miyeti kaybettikten sonra Türk 
!ere mukavemetin im.kansızlığı 

nı idrak etti. Hala t<>p ateşinin 

altında korkudan zangırdayan 

dizlerini tutınağa çabalıyan ma
iyyet ümerasına emir verdi: 

- Ric'at! .. 
Ve bu ric'at, Bal'barosun taki

bi ile panik şeklini alıncaya ka
dar d;wam etti. 

28 Eylıll akşamı, gün batar -
ken Preveze suların.da mübtefi
kin donanmasının enkazından i
baret kraliyetler bir gururun e
zildiğini, çetin bir imtihanda 
Barbarosun eşsiz bir zaferle dün 
ya deniz ha~p tarihlııe en mü • 
kemmel bir ders verdiğini kai -
nata ilan ettiler. 

Preveze sad-e Türk deniz harp 
tarihinin bir z\yneti ve şeref sa
hifesi değil dünya deniz muha -
rebeleri tarihinin sahifelerinde 
yer tutan ve deniz taıbiyesi me -
haretiııin materyal fazlalığını na 
sıl ezdiğini gösteren bir misal 
olarak tetkik edilmekredir. 

Ba!'baroo, Preveze savaşından 
sonra Kanuni devrinde, Türk 
devletıinin itiJ.8. itila zamanında 
yıllarca kaptan paşalık etmiş, 
küçük korsan Hızır, Barbaros 
ünvanile zamaıunın en çetin bir 
denizoisi olduğunu dünyaya is • 
pat ettikten sonra b ir asra ya -
kın yaşıyarak İstanbulda kendi 
yalısında gözlerini dünyaya yum 
muştur. Barbaros elini dünya -
dan çekerken donasmanın başı
na kendi yetiştirmelerinden ve 
zamanının sayılı şöhretlerinden 

Turgutlu amiral Türk deniz ta
rifrıinin tanınmış kaptan paşalan 
arasında TJır.gudun büyük bir 
mevkii vardı. 

(Al'kası var) 
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Çeviren: isken der F. Sertelli 

I(lara, Baliyi avladı .. 
Sen temiz yürekli bir adama ben

ziyorsun, dedi, benim sana 
ihtiyacım vardır •.. 

a·1 -
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KLARA lokantada yemek yerken, kırrşıki köşede bir 
çiftin öpüştüğünü gördü! 

Diye Eöyleniyordu. Cakın ya
nındaki memurlar, şoförle bera
ber ayakta duruyor ve şaşkın 
şaşkın bfobirlerine bakıışıyorlar
dı. 

Şoför: 

- On beş senedir direksiyon 
Jrulla;,ıyorum. Elimden hiç kim
se otomobilimi almadı. 

Diyor, memurlar da: 
- Ya-biz? - diye bağırıyorlar

Biz de Nevyorkun eski zrubıta 

memurlarıyız. Başımızdan böyle 
bir hadise geçmedi şimdiye ka.
dar ... 

Cak bir müddet kapının önün
de düşündü .. 

- Caniler, cinayetlerinin izi
ni ortadan kaldırmak için, zen -
cının cesedini kaçırdılar. 

JY>di ve karakola doğru koş -
m ğa ba~lad:. 

O gece ortalık ağarıncaya ka
c.a r - istasyon civaıında - Klara
n.n ızi~i ve (kara otomobil) i a
radılar. 

l.lulamadı'ru-

Amerikan zabıtası elbette bu 
v ık'anı11 faillerini bulacak ve bu 
ı< lı korr.edvdn:n perdesi ştip -
h o yok ki bir gün kapanacaktı. 
F· k, 1 ne zaman ve nasıl? 

Bu.ıu kımse bilmıyordu. 

••• 
·Rl':'.'Jİ KURTAR, BOBİ KALBİ

Mİ SA.,."'IA VERECEGİM!· 

Polis hafiyesi Cak ve arka -
d;"'arı, Klarayı ve (kara otomo
bıl) i kaçıranları araya vursun
laı-.. 

Biz gelelim Klaraya: O gece o 
tdden kaçan İspanyol dilberi, bir 
tJ lı ve Lesadüf ese-ri olarak, he: 
men o sırada yoldan geçen bir 
t;ıksive atlıyarak şehre inmeğe 

muvaffak olmuştur. 
Klara doğruca, Bobi'ye verdi

ğı adrese gitti. 

Bu apartmanın bir odasını bir 
nafta önce kiralıyan Klara, o 
"tinden beri buraya ancak bir , 
kere uğramııştı. Klaranın Nev -
yofkta hemen hemen yedi sekiz 
yerde odası vardı. Başka başka 
af elerde kaldığı da hesaba katı
lacak olu,-.;a, Klarayı Nevyork
'akı ikametgahında ele geçir -
mek kolay olmıyacaktı. O bu o
dayı tuttuktan sonra, anahtarı

n cebine koymuş, çıkıp gitmişti. 

Buradakı kıracılarla yer sahi-
o. ancak ayd n aya meşgul olu
~·or<lu. K, ra b aylıgını peşin 

vermi~ti. Onu bur&da a ıyan ;:o

ran bı e yokLU. Zaten apartıman 
d ,ki yüzden fazla o<la vardı. 

Bt.ı !arın en buyuk kiracı~ı an -
cak iki oda ışgal cd:yordu. De -
mek ki apartımanda yüz e!Lden 
fazla kiracı vardı. B.r küçük ma-

haileyi andıran bu döl't kapılı 

apartımanda Klaranın izini bul 
ınak kolay bir iş değildi. Zaten 
o buraya girerken başka bir i
sim vermişti. On milyon nüfwı

lu Nev - York şehrinde Klara 
kolay kolay bunlabilir miydi? 

Klara odasına girdi. .,.. <\ 
Soyundu. , 
Elini yüzünü y"1.adı. 
Kapıyı içeriden sürmeledi. 
Ve şezlong:a uzanw. 
- Oh .. şimdi geniş bir nefes 

alabilirim. Burada beni şeytan
lar bile bulamaz. 
Şakaklarını uğuşurdu. . bir si

gara telknclirdi. Ve derin, tatlı 
bir uyku çekti. 

Uyandığı zaman saat on b!xe 
beş vardı . 

KlaTa kendi kendine: 

- Bir saat sonra Bobi bura -
yagelecek, dedi. Kalkıp hazırla
nayım. Zenzi uşağım öldü diye 
acınıyorum amma, Bobi ondan 
daha kuvvetli .. ve hiç şüphe yok 
ki, ondan daha akıllı ve bece
rikli bir aıdamdır. Hiç olmazsa 
kendi cinsimden, beyaz bir a -
dam. 
Kalktı .. giyindi.. karnı acık 

mıştı. 

Fakat odada kü~ük bir çiko
latadan başka ~ecek bir şey 
bulamadı. 

- Onu bekleme;ğe mecbu ~ 

rum, dedi. Eğer sözünde durur 
da gelirse, onunla beraber bir 
lokantaya gider, karnımı doyu -
rnrum. He rhalde bundan sonra 
Bobi benim sağ kolum olacak -
tır . 

Klara tahmininde aldanma -
mıştı. 

Saat or. ikiyi yedi dakika geçi
yordu. Odanın kapısı yavaşça 

vuruldu. 
Klara anahtar deliğinden dı

şarıya baktı; 

- Ta kendisi ... 

Ve hemen kapıyı a~arak, gü
ler yüzle: 

- Hoş geldın, Bobi! dedi. Ge
leceğini ummuyordum. 

- Niçin, Mis? Ben söz Yer -
miştim .. 

- Ben insanların sözlerine i
nan an bir k mse olmadığım i -
çin, herkes ancak gösterdikleri 
fedakarlıklarla ölçebiliyorum. 
Gel bakalım .. 

Bobi terin, s.!erek odaya gir -
di. 

K!ara tekrar kapıyı ardından 

sürmeltdi: 
Arkası var 
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Otomobil plakaları 
Memleketimizde. her otomobil ayni ölçü, 
renk ve şekildeki pJ.akaları kullanmahnır. 

==="" ----
• 7. 

Ren1< ve şekil değiştire, de -
ğiştire nihayet rengini ve şek -
!ini bulmuş olduğunu zannet -
tiğimiz otomobil plakalarından 
bahsetmek istiyoruz. 

Babi!S haddızatında ehemmi -
yetsiz gibi görünüyorsa da hiç te 
öyle değildir. Bence bir şehirde 
en fazla kasaya sebebiyet veren 
bir nakil vasıtasının otomobil o

larak tanınımaS1 ve bilinmesi 
mecburiyeti gözönündedir. Bina
enaleyh bize kazayı yapan veya 
belediye nizamlarına aykırı ha -

reket edenleri ilk tanıtacak oto
mobile ait numara olacağına gö
re bu sevk ve idare edeni teyak-
kuza sevkeaecek yegane sembol 

I ·bu plil.ka olmalıdır. 

_I Yt~karıda bu plakaların niha-
yet rengini ve şeklini bulmuş 
olrluğundan bahsettiğimize göre 

bunun bütün memlekette böyle 
olxluğunu zannetmemeliyiz. Bu 
vaziyet yalnız İstan'\Jul, Ankara 
ve belki de -çünkü henüz gör -
medim- İzmir şehirlerine mah -
sustur. Diğer şehir ve kazalarda 

lalettayin şekil ve ölçüde sarı 

'' üzerine yeşil veya '.kırmızı üze -
rine beyaz, veya yeşil üzerine 
kırmızı velhasıl türlü renklerde 
okunur okunmaz rakamlar veya 

içinden çıkılıınaz rumuzları havi 
plôJkalara el'an tesadüi edilmek
tedir. Bilhaıssa kışın birtakım a
caip yolları, düz bir şosede gi -
der gibi atlıyan kamyonların nu 
mara levhaları raptedildikleri 

yerlerin çamura en yakın ye'l'ler 
den birisi olması dolayısile ça -

mur ve to7ldan okunmaz hale 
gelJdilderi muJıakka'ktır. 

iBir de gece vaziyeti vardır. 

Hatta İstanbulda bizzat müşa -
hede ettiğin1ize göre birçok mo-

dern otomobilerin bile arka nu
mara plfıklarıru okumak imkan' 
yoktur. Burada iki adet kwrr. ı 

işaret lambasından ba~ka • 
şey görülmez. Gece yapılac . .<: 

bir !kontrol bunu derhal isbat ~ 
der. Gündüzleri bile zor oku >

bilen ıkırmızı üzerine beyaz a
kamlı plakaları geceleri oku Jk 
çok güçtür zannmdayız. 

Buna nazaran geceleri her' 1n-
' gi bir kazaya sebebiyet Y' ·en' 

veya usulsüz bir hareket ) "pan 
bir otamobili tesbit hemen, he -
men imkansız bir haldediı. Bu
nun için memleketteki bübn o
tomobilleri bir cihetten bir zap
tırıfut altına almak icap et 'T!ek -
tedir. Düşüncemize göre mem • 
leket içindeki bütün otomobil • 
l<>r ayni ölçü, şekil ve renkte o
kunabilir rakamları havi plaka
~a:rı kullanmalı ve bu plakalarda 
otomobilin ait bulunduğu şehir 

veya kaza, tesbit edilecek bir 
harfi havi bulunmalııdır. 

Plakaların otomo'billerin ön 
ve arkalarda nerelere raptedile
ceği tayin edilmeli ve bu yerler 
hiç bir suretle ve hiç bir yerde 
değişik bir vaziyet göstemıeme
lidiı-. Yani numar~ı arıyan göz 
plakayı her otomobilde alıştığı 

yerde derhal görme'lidir. Bu da 
numara tesbitinde en mühim bir 
nokt~drr. 

Bundan başka, hu;usi, taksi, 
memleketimizıde otomobil ayni 
ecnebi veya ne, kim oıursa olsun 
ölçü, renk ve şekilidEki plakayı 
kullanmayı, plakada otomobilin 
ait olduğu şehri bildiren harf ve 

otomobil numar'lSından ba§ka 
gözü oyalıyacak fazla bir işaret 
bulunmamalıdır. 

Mühendis 
c. B. 
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1 KAPANIJ söyliyelim 
1 1 STERLİN 5.93 

100 DOLAR 126-6475 
100 FRANK 3.355 
100 LİRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr. 28.555 
100 FLORİN 67.335 
100 RAYŞMARK 60.825 
100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ 1-0825 
100 LEVA 1.58 
100 ÇEK. KRON 4.34 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PENGO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNAR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Fr. 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

Esham ve Tatıvııtı 

Sivas - Erzınum llI 
Sivas - Enıınım V 

19.91 
-9.91 

811BZI! FIATLlllll 

latıuıbul Belediyesi Merketı hilliııde 
toptan satılan yaş meTfa ve 

ıebze fladeri 

Cinsi emsali 
kilo Bam ye 

Sakızkaıbağı 

Çalı fasulyesı 

Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

> sırık 

> 
'Jf 

• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
2 
8 
9 
'1 
7 

15 
'.Araka • 10 
Semizotu • 2.50 
Sivri biber • 14 
Dolmalık biber > 13 
Taze yaprak ~ 10 

P ancar > 4 
Soğan ·• 4 

-Gl-
fl: Muhfüin 

De:nirt~ (İnat
çı tiplerden) Se 
.batlcirdır. Tut -
tuğu işi başarır. 

Hafızası zeY.a -
sın el an kuvvet -
lidır. Hüsnü ni -
yet sahibidir. 
Güzel san'atlere 
ve musikiye is
tidadı vardır. 

Bazan mütered-
d it görünür. Fazla te•nniyi se -
ver. Th>ğruluğu ıbir ideal olarak 
tanır. 

Muhittin Demirtaş 

* - 6%-
62: Nuri Özalp 

(Ekseriya mü te
reddit ve karar 
sız tiplerden). 
Kimseye itima -
dı yok•ur. Nef -
sine az güvenir. 
Mwhiti'lden ce -
saret almadık -
ça bir i-e teseb
büs etmezz. Kıs 
kançtır. Hisle • 
rini kolaylıkla 

izhar eder. Zekası tedricen inki
şaf etmektedir. EvhJmlıdır. 

Nuri Özalp 

Patlıcan baş adet 6 
, orta > 4 

Hiyar > 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 
Nane • -.75 
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Yazan: Zeynel Besim Sun Hazımsızlık, birçok sebepler - u sene gorece ğimiz i m erin 
den ileri gelir. Fakat yazın bu bazı entresan salınelerı" 

Kara Sait paşa 
• 

Çakıcının yeni planı neticesi ge
ne Ekiz derede pusuya düştü 

- 56 

rabbi. .. İşte takip rnüfrezesı 

kucaklarmın içindedrr. Bu adam 
!arı keklik gibi avlamağa bu eş
kiya için çocuk oyuncağı istlda· 
dını almıştır. Müfrezenin muka
beleye geçmesi ihtimali de yok
tur. Hakim mevkideki eşkiya 

hepsin~ de bitirecektir. Acaba 
Efe hala neden ateş etmiyor? .. 

Etmiyor ve etmedi.. Çakıcı 

Efe, Kara Sait paşayı bıraktı. 

Müfreze pusudan serbes, sedlıes 
geçti, gitti ... 

Çakıcı Efe dalgın, dalgın aya· 
ğa kalktı. Hacı Mustafa ile di
ğer kızanlar biraz da can sıkın
tısı ile karışık ve istifhamldr 

nazarlarını Çakıcı Efeye dikmiş 
]erdi. O, bir şey söylemeğe lü
zum görmedi Diğerleri zeybek· 
lik kaidesi mucibince zaten so • 
ram azlardı. 

Fakat çeteye bir sükut, çekiri
gen bir sükut arız olmuştu. Kim 
se konuşmuyor. şakalaşmıyor, 

söylenmiyordu. 
Çakıcı Mehmet bir, iki gün 

oralardan uzaklaşmak çarelerini 
aradı. fakat bula!Tl11dı. Herşey • 
den bihaber o' m Kara Sait Pa
şa da arndığı yerlerde Çakıcı 

çctesıni ele geçiremedi. Fakat 
bu paşa ilk hamlede yılar takı
mından değildi. Bu sebeple ye
niden yeni izler üzcrinde...duru

yor ve Çakıcı Mehmed.n o civar 
dan uzaklaşmadığını anlıyordu. 

Kara Sait paşanın bu kanaa
tıru sezmekte Çakıcı Efe de ge
cikmedi. Ne olursa olsun, çete· 
nin abloka kuvveti Kara Sait 
paş.ınınkinden daha kuvvetli i • 

Zalıta Romanı: No 61 
onu dolaba kapatırım, bir daha 
da çıkartmam. diye tekrar etti. 

_ İğrenç hır şe •, Hastıngs 
(bırkaç saniye sus u) Burada .. 
tilki avlıyor musunuz 

_ Benim adadığını yok. Hiç 

bir zaman böyle lüks avcı4kta 
bulu.,madım ve buralarda çok 
avcılık yapı.makta olduğunu da 

zannetmiyorum. 
_ tngiltercde demek istiyo • 

rum .. Tuhaf bir spor! 
Tav~anın yuvası önünde bek· 

]ersin .. sonra köpeklen saldır • 
mak için narayı basarsın. Tarla· 
da çitlerin, çukurların üstünde 
yarış başlar .. fakat köpe'<ler, tav 
şanın izıni bırakmazlar, nihayet 
yakalarlar ... Tavşan da ölür ... 

Ne feci bir L-por! 
_ Fil\'aki feci görünüyor, fa- _ 

' 

gittikçe kararıyordu. Eline dü • 
şen Kara Sait Paşanın hayatı_nı 

bağışlamış ve bu yüzden başına 
gaile açmıştı. Yalnız kendi nef -
sini düşünmek efelik şanından 

değildi. 

O halde başındaki kızanların 

hayatını tehlikeye kaymağa ne 
hakkı vardı?. İşte bu adam yıl,· 

rnıyor, yorutınıyor, muttasıl ken 
disini takip ediyordu. Acaba o • 
nun pususuna kencL.si düşseydi 

Kara Sait paşa merhamet ede

cek miydi? 
Çakıcı efe tekrar kararını ver· 

di Kara Sait paşa o cıvarlarda 

nereye gitmek isterse istesin, 
mutlaka Ekizdere boğazından 

geçmeğe mecburdur. Çakıcı Meh 
met kızanlarını aldı, ayni mev -
kie gitti, ayni talimatı verdi ve 
ayni şekilde ikinci bir pusu kur· 

du. 
Kara Sait paşa ikinci defa o • 

!arak aynı pusuya düşmüştü. 

Fakat neden Çakıcı Mehmet a • 
teş etmiyor? Bn paşada Çakıcı
nın tüfeğini körleten bir efsun 
mu var? 

Evet. Sait paşa Ekizderenin 

Ballıkuyu mevkiinde gene pu -
suya düştü. Fakat Çakıcı Meh • 
met gene tüfek atmadı ve takip 
müfrezesini tamamile serbest 

bırakarak geçmelerine müsaade 
etti. Hacı Mu.stafanın teliışına pa 

yan yoktu. Diğer kızanlar da 
hayret ve infial içinde idiler. E

feye ne olmuştuğ sakın korku

yor muydu? 
Bu hali anlıyan Çakıcı efe Ka-

kat hakikat halde ... 
Tilki eğleniyor mu? Saçma 

şeyler söylemeyiniz, dostum ... 
Maamafi feci ve fakat serin ö • 
Iüm. halka halka olmuş ta dan • 
seden çocukların hatırlattıkları 

işkenceden daha iyidir. 
Bir dolabın içinde ebediyyen 

kapalı kalmak ... Çok feci bir a· 
ki bet! .. 
Başını salladı ve müteakiben 

sesinin hafifçe değiştirerek: 
- Yarın Cust'u ziyaret ede· 

ceğim, dedi. Müteakiben şoföre 
dönerek: 

- Londraya! emrini verdL 
- Eastbourne'ye gitmiyor mı· 

•ız? diye haykırdım. 

- Lüzumu yok .. öğrenmek is 
tediğim h.i!r §eyi öğrendim. 

sıcak günlerinde hazımsızlığın 

sebebini içilen soğuk sularda ve 
ya içkilerde aranuılıyız. 

Kendilerinde hazımsızlık his
sedenler, mideleri bozuk olan • 
!ar güneş banyosu, deniz ban • 
Y05U gibi şeyleri yapmamalı, göl· 
gede i. tirahat etmelidirler.!Uideoıi 
fazla bozuk olanlar, ve bozukluk 
kendilerini fazla taciz edenlere 
karnın üzerine sıcak kompres 
konulmasını tawiye ederiz. 

Mide rahatsızlığı midye, isti • 

ridye, istakoz, ıneyva yemekten 
ileri gelmiş ise onun ilacı şudur: 

Her şeyden evvel istirahat, de 
diğimiz gibi sıcak kompr&ı n 

gıda olarak ta pirinç çorbası 

- amma hafif • içmektir. 

Müshil almak ta bu hususta 
' tavsiye edilecek tedbirlc.rden -

dir. Alınacak müshil hafif ol • 

malıdır. Kırk saat müddetle de 
gayet hafif şeyler yemek icap e

der: Pirinç veya sebze çorbası, 
suda haşlanmış patates, meyva 
peltesi vesaire gibi. 

ra Sait parşa müfrezl!.'li geçip git. 
tikten sonra kızanlarını topladıı 

- Yiğitler, dedi, bu bir paşa· 
\ dır. Bunu öldürmek başımıza bü 

yük iiler açar. Bu sebeple ihti -
yatlı davrandım. Maamafi ken· 

disine bir mektup yazacaöım. 

Pusuya dil§tüğünil anlatarak ta
kipten vaz geçmesinı bildirece • 

ğim. Şayet buna kulak asmaz da 
takipte devam ederse işte size 

söz verıyorum ki; bu defa behe
mahal öldürülecektir. 

Ve dediğini de yaptı. Kara Sa
it paşaya hitaben bir mektup yaz 

dL Çakıcı Mehmet bu ifadesi düz 
gün mektubu kime yazdı.rmıştı, 

öğrenilmiyor. Fakat aynen neş -

rettiğimzi mektıtbun üadesine 
göre yazan herhalde o zamanki 

köy hocalarından birisi değildir. 
Mektup şudur: 

Kara Sait Paşaya -

Aydın dağlarını ve sekenesi

ni idare dene bir adamı öldürme 
ğe geldiğini öğrendim. Bir ay -

danberi takipte bulunuyorsun. 
Benim her an için seni öldür -

mekliğim mümkündür. Ve bu 
hal böyle giderse yapacağım. Sa 

na seni öldürmek istemediğimi 
' 

söylersem belki inanmıyacağın 

gelir. Fakat ben size vakayii ma 

halliyle ve harfi harfine izah e

deyim de anlayınız. Yalan söy -
!emek tabıatim ve ade1im değil

dir. Siz Çaqamba günü ögleyin
den sonra Ekizderenin Ballı ku

yu mevkiinden geçerken benim 
otuz adım ilerimden \'e benim 

kurşunumun altından geçtiniz, 

fakat ben size kurşun atmağa 

kıyamadım ve atmadım. 
( A rkıısı var) 

OTUZUNCU BAP 

Aleksandre Bonaparte Cust 

Poirot'nun Cust ile, bu gaTip 
şahıs ile yapmış olduğunu görüş 
me esnasında hazır bulunma • 
dım. Poirot, polis ile olan mü • 
nasebetleri ve cinayeti muhite 
olan hususi ahval \•e şerait sa -
yesinde ait olduğu makamdan 
Cust ile görüşmek mezuniyetini 

-istihsal etmiş idi. Fakat bu me· 
zuniyetinin bana şumulü yoktu 
,.e Poirot'ya bakılırsa kendisi -
nin bu adam ile haşhaşa görüş • 
mesi esas idi. 

Maamafi bu mülakat hakkın· 
da bana o kadar etraflı malfımat 
vermiştir ki ben onun verdiği 

bu malumatı gfıya mecliste ha -
zır bulunmuş gibi buraya kema· 
li emniyetle naklediyorum. 

Mösyö Cust, her zamankin -
den daha fazla kamburlaşmıştı. 

Parmaklarile asabi asabi ceketi 
ile oynuyordu. 

Poirot, bir an sustu. 
oturdu ve karşısındaki ada -

mı gözden geçirdi. 
Müsbet bir iş adamı olan Poi • 

rot'nun karşısındaki adamın ü -
zerindeki herhangi tesir husule 
getirmekten başka bir kaygusu 
yoktu. Nihayet söze başladı ve 
sordu: 

- Benim kim olduğumu bili· 
yar musunuz? 

Öteki başını salladı: 
- Hayır, hayır .. bilmiyorum. 

İhtimal Mösyö Lucas·nın küçük 
kardeşisiniz. İhtimal Mösyö 
Maynard tarafından geliyorsu -
nuz? .. 

(Maynard \'e Lucas müdafaa 
avukatları idiler. 

Cust, nazikane \'e fakat ayni 
zamanda 15.kaydane bir lisanla 
konuşuyordu. Bir takım düşün
celerle meşgul olduğu görünü -
yordu. 

- Ben Hercule Poirot'yum. 
Dostum kendisini pek nazika· 

ne takdim etti ve sözlerınin kar
şısındakinin üzerinde hasıl ede
ceği tesiri bekledi. 

Mösyö Cust, başını kaldırdı: 
- Ah .. öyle mi? 

Mösyö Cust, bu cAh, öyle mi?. 
Sözlerini Mösyö Crome gibi söy 
ledi ,yalnız edasında Crorıie'in 
edasındaki istihkar yoktu. 

Birkaç dakika sonra bu cAh.. 
öylemi?> sözlerini bir kere da
ha te1uar etti. Fakat tamamile 
bambaşka bir eda ile .. bu edada 
bir nevi tecessüs vardı.. başını 

kaldırdı. Poirotyu gözden geçir
di 

Belçikalı polis hafiyesi, göz 
kırpmıyarak ona baktı Ye bir i
ki defa kibarane başını eğdi. 

- Bana mektuplar yazan zat 
sizsiniz, değil mi? 

Mösyö Cust, hiddetli bir sesle; 
- Ben size hiçbir zaman mek 

tup yazmadım,b hasettiğiniz 

mektuplan size gönderen ben 
değilim. Bunu size kaç de.la söy
liyeyiın? 

- Peki bu mektupları siz gön 
dermediniz de kim gönderdi? 

- Bir düşman .. demek ki diq 
manlarım varmış.. herkes, be -
nim aleyhime cephe almış .. za.. 
bıta, heııkes .. aleyhimde pek ~ 
yük fesat tertibatı var .. 

SAYFA 7 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

:::3ay Abd11 l ve Husc; in Liltf in 17"50 p No. s nd, 
,;..ııdan aldıgı (300) liı: aya karşı bır ıncı derecede ipotek ed p vades n e 
horcurı... veı ~ ,nden hakkı a yaıpılan takip i.IZCrinc 3202 Nu. Iu 
kanunun 46 ıncı maddes.ı:ııı matdu 40 ıncı madde:; ne :ıore atılm~sı 

1 icap eden Ha9koyde Sutl.,cc Malhın ut ağa mahaJes nde Tekke sokagın
da eski 16 .)'e"ı 18. 20 No. lu bahçeli ahşap bir evin tamam. bır buc;uk 
;ıy müddetle açık artt.rmaya konnı ııştur. Satış tapu sıcil kaydına gore 
yapılmaktadır. Arttırmaya ~.rmek ıstiyen (100) lira pey akçesi vere • 
cektir. Mılli bankalarımıııclan birin ın teminat mektubu da k bul olu • 
nur. Birıkmi'i bütün yerg.Ierle belediye resimleri ve vakıf ıcaresi \"e a· 
\'iz bedeli ,.e tellaliye rüsumu borç :uya aittir. 

Arttırma şartnamesi 25/7 /939 t ariıhinden it.ibaren tetkık etmek isti
yenlere Sandık Hukuk İşleri Servisınde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve sarr lüzumlu ızahatta şartnamede ve takıb doJyasın· 
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve ıtibar olunur. 
Birinci arttırma 5/9/939 tar hine m usadif Salı ıgünu Cagaloğlunda 

kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yırpıla<:aktır. 1 uvakkat ıhaıe 
yapılabilmesi için teklif edılecek bedelin tercihan alınması icab edefı 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmış ol· 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartilc 
20/9/939 tarihine müsadif çarşamba günü ayni mahal ·e ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttır anın 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakada: 
lar ve irtüak hakkı sahiplerini'l bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle hak· 
!arını bildirmemış olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fa•la malumat a!· 
mak istiyenlerin 937/47 dosya numarasile Sandığımız hukuk iı}leri 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu iliın olunur. 

•• Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster-
mek istiyenlere muhamm'nlerin;izin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek 
suretile kolaylılt göstermektedir. (5440) 

Fenni Sünnetçi 

EMiN FiDAN 
Kabine: Beşiktaş 

Erip apartmanı 

I'ee 44395 Ev. Su· 
adiye Akkurt S. 

N. 1 Taşradan Sünnete gelecek

lere kolaylık ÇGl<tur. 

Müracaat bir hafta ev•·el la

zımdır. 

Yatak, yemek ve çalış· 

ma Qdalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

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

Poırot, cevap vermedL 
Mösyö Cust, devam etti: 
- Ben her zaman bu gibi şey 

!ere kurban oldum .. 
- Ha:tta çocukluğunuzda da ... 

Değil mi? 
Mösyö Cust, düşünür gibi ol

du. 
- Hayır, hayır tamamile öyle 

değil. annem, beni çok seviyor
du. Fakat harissah idi, hem de 
son derecede. Bu sebepten do • 
layı bana bu gülünç isimleri ver 
di. Bu suretle hayatta kendime 
mühim bir mevki temin edece· 
ğimi zannediyordu. Daima şah • 
siyetimi ortaya atmam için beni 
sıkıştırıyor, iradenin kuvvetin • 
den bahsediyor, herkesin kendi 
mukadderatına hakim olduğu id 
diasında bulunuyor ve teşebbiia 
edeceğim her işi başaracağım id 
diasını ileri sürüyordu. 

Birkaç saniye sustu. 
- Şüphesiz zavallı kadın al • 

danıyordu.. bunu anlamakta ge 
cilmıedim. Ben dünyada parıla -
malt üırere yaradılmış bir adam 
değildim. Ben kendimi daha zi-

BAKER mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardesüler, emsal

siz bir biçimdedir. 

SAOLAM 
ŞIK 

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

ZAYİ - 503 numaralı bisiklet 

plikamı zayi ettim. Yenisi alına· 

cağından eskisinin hükmü yok -

tur. 

V AHRAN GESAR 

yade beceriksizliğimle, aleme 
tanıtıyordum. Mektepte iken çok 
mahcup olmuştum. Arkadaşla -
rım benim isimlerimi öğrendik· 
!eri zaman bunları benimle alay 
etmek için ele aldılar .. her şey • 
de vasat derecede kaldım: Drs
te olsun, oyunda olsun .. 

Kederle başını salladı: 
- Zavallı anneciğim iyı ki 

genç iken öldü .. yoks.ı. büyük lıa 
yal inldsarlarına uğrıyacaktı. 

Ticaret mektebinde de vaziye 
tim başka türlü olmadı. Dakti • 
1ografi ile estoıırafıyi başkaların 
dan pek geç öğrendim. Bununla 
beraber budala değildim. Bil • 
mem ki anlatabiliyor mıyım? .. 

Muhatabına islirhamkarane 
bir nazar atfetti: 

- Anlıyorum .. çok ıyi anlıyo
rum, devam ediniz .. 

- Herkesin benim bllf.°aıa ol • 
duğuma hükmetmesi düşüncesi 

neticesinde nihayet bütün vesa • 
itim felce uğradım. Bir müddet 
sonra çalışmış "lduğum büroda 
da ayni hadise tekTar etti. 

ı .Arkası var) 
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BUGON 
KUMBAOASINA 
PAD~ATAN 

iKDAM 
Abone Şartlan 

DAHİLl HAR.tel 
KOCüK EL YAQIN ': i 

CEI( DEFTEllİNE · 
IMZAATAH 

r,OYOK EL\ 
OLACAKTIR : 

Senelik 

1 •Ylık 
a •1lık 
1 • 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. 1650 Kr. 
aoo Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SUTtlN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife 

'4)0 kurut 
zso kurut 
200 kuruş 
100 kuruş 

' 

il • 
ı 

" Bayrn Anjel 8 gün; zarfında gayet cazib 
bir tarzda güzelleşti. Buna nasıl muvaffak 
olduğunu ve her kadının da onun gibi yapa· 
bileceğini izah eden aşağıdaki mektubunu 
okuyunuz. 

8 - 10 gün kadar evvel çektlr

d tm ki fotoğrafıma baktıkça 

fıd 0 ta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et, 
ra f nda buruşuklukları mvardı. 

'l'c·r rrı ('SlllCr ve sertti. Bugün 

iS<. cildim kadife gibi yumuşak, 

b~yaz ve bütün dostlarımın gıp

t a nazarıle baktıkları buruşuk -

suz ve rııermin.dir. Hepsine, ge

ce için didin uMuru olan ,pembe. 

renkteki ve gündüz için beyaz 

renkteki Tokalan kremini kul • 

larınıalarıru tavsiye ettim. On -
ı.ı<lao bir çokları bana gülüyo

\ardı. ~'akat onlar da tecrüıbe e

derek memnuniyetbaıhş semere

sıni gördük~.., hak verdiler ve 

cidden hayrette kal'dılar. 
Pembe renkteki Tokalon kı·e

min in terkibinde Viyana üni -

versite' · lİn meşhur bir profe -

sörü tarafından keşi! ve •Bio -

cch ta.bir edilen cazip ve kıy -

metli gençlik cevheri vardır. 

~anıları yatmazdan evvel 

~.... . •.. +·.·· .. · ·•. '. '/ -_ -71; 

< 
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pembe renkteki 'fukalon kreıınl • 

nl kullanınız. 

Siz, uyurken besleyici ve gü

zelleştirici tesirini yapan, cild 

buruşuksuz ve nermin bir hal 

keSlıeder. Gündüzleri de beyaz 

renkteki 'fukalon kremini kulla

nınız. Cildinizi beyazlaştırıp 

tazeleştirir. Siyaıh benleri gide
rir ve aç>k mesamelerl sıkıştırır. 

Paranın iadesi teminatı 
Bu basit usulü ıbilen her ka -

dm cgümie 3 dakilka . bir genç 

kızdaki gibi yumuşak ve sevimli 

bir cild temin edebilir, Binlerce 

tecrübenin memnuniyetbahş se

mereleri size bir teminat o1a.bi

lir. Hemen bugün her iki kremı

d~'Il birer vazo veya biıer tüp 

satın alınız. Onları on gün za~

fında tarii edildiği şekilde kul -

lanını'Z. Semeresinden memnun. 

k~lmadığınız takdirde varo veya 
tüpleri yarım da olsa 'bile, iade 

ediniz. Ve paranızı geri almız. 

ti çüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
'I - 8 inci Sahifeler 

50 kuruş 
30 kurut 

Gazelemi:ılde neşrttl;rlJ.e
cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması hasebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazalıı.Tı müdiriyeti, bütün 

1939 senesi 

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

,,, ...... """""""'" r.,,,, '" ......... ,O, ,, ..... 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Bao 
Muharriri : Ali Naci KARACAN. 

Jlasıldığı Yer: Son Telgraf Basıınevl 
... . ... ..... ,,, .. .. .. 

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

rinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü {eski Denizbank) bi -
nasının alt katındaki daireye nak !etmiş olduğu a:lakadarana il"" . 
olunur. (5274) 

İstanbul Baş acentalığı 
Galata acentalığı 
Sirkeci acentalığı 

Telefon No, 
42362 
40133 
22740 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

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

2 - Keşii bedeli c659. liradır. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. 

4 - İstekliler bu şartnameleri •4• kuruş mukalbilinde merke -
zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7 /939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus

tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme lııomisyonunda 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. •296h 

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

eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel .10.000. lira, muva'kkat teminat •750• 

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

<16• da Ankarada P. 1. T. Umum Müdürlüğü binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek -

tubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 
kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ank<ırad~ P. T. T. Levazıı~ı, İstanbulda Kına

cıyan hanında P. T. T Ayn;yat şube müdürlüklerinden parasız ve-

rjlecı>ktir. ·2822· ·4963· 

İstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz paralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldınlmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka.
bul ve istimal eldlldiği haber alınlnl§tır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sani 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukabili.nde malBandıklarınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ hilafına harekfltle kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyflyet ilan olunu '" (4818), 

TUZLA lçmelari 

ALTINKUM PLAJ ra GAZiNOSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve kabine ile plij ücreti 40 diter iıkelelerden 33 kuruttur. 

ACELE SATILIK KOSK -•ı-.... • Modada Şıla sokak Dr. Mahmut Ata villası karşısında 

18 numaralı ve 10 odalı nezareti fevkaladeyi llıaiz ıbir köşk 
Vakıf paralar dairesi tarafından icraen satılıktır. Talip olan
ların on beş günekadar Üsküdar icrasının 435/938 dosya nu
marasile müracaatleri. 

---DAVETiYE---
Yaz mevsimi münasebetile salonlarımızda teşhir ettijtimiz SON 

MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek için Galv-.ıa 

BOyük elbise ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 
KADINLARA son môda Mantolar, PardeıOler ve ipekli 

Mutambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 
nevi Kostüm v3 Pardesüler 

Hu.usi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

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

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

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

T ' ~J V "} -•-111111!! 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın aıcak havalarda yor1fUn baıınızın •erin ve 
yumuıak kuıtüyü ya•tık ile rahatını temin eder. 

Kuftüyü yorgan, fille ve yasbk flatlarında 

mUhim tenziUlt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuttUyü yastık bu ucuzluğu ispata kAfidir. 

ADRES : fstanbul ·Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Ku~tüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlun\ia Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında satılır. 

MrniımJni yavrunuzun S!h- 1 
batini düşüntiııüz. Onlara ço
cuk arabalarmın kraliçeııi o
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den · 
fazla çeşid vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 
BAKER MAtAZALARINDA 

ibulabilirsiniz. 

Terin ıslattığı elbise kısa bir 1 
zamanda harap olınıya mah
kllındur. Terkibindeki tuzlu 
maddelerden dolayı ter bil
hassa kumaşların rengin; 'bo
yar. 

SUDORONO 
PERTEV 

Elbiıielerinizi, iç Qlllllaşırlarını
zr tere karşı korur. Teri kes
mez, sadece mecrasını değiş-
tirir. Her eczane ve itriyat 

mağazalarında bulunur. 

1 Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç her gün 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2.5 lıkaraya 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

' Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

TÜRK TİCARET DANKASI A. S. 
TESiS TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVİ B MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük ı TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilen 

rok mUsait f&rtlarıa sayın mUft&rilerlmlzln e'!'rine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 


