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21 YILLIK HASRETTEN SONRA .. 
Hatay bugiin tamamile ana yurda kavuştu 
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• 
Almanya, Dantzig'in Kayıdsız Ve Şartsız 

• , 
• , 

• 
Olarak Kendisine Teslim Edilmesini istiyor 

·' 
0 ·---·-·-·' ı.X:ur.IY.: Satie 

. • • yolsuz uğu 
Halayda Dünyada Mıslı Mevkufların tah-

Görülmemiş Coşkun Bir !~r=~~~ı:~ıeg~!ülen 
lüzum üzerine dördüncü sorgu 

Te Z ah U •• ra t y a p ı ıy o r h~~~~ğ~h:~~:iyt~~lz~~~i~!~~ 
(Arkası 3 üncü sayfada.) 

.... ""' .. .. .. 

Antakya, 22 (Hususi Muhabi· 
rimi2den) - Bugün Hataylı1ar 
en mesud ve en müstesna gün • 
!erini yaşıyorlar. Her taraf da • 
ba bugün öğleden itibaren bay
ıaklarla donandL Ebedi Şef ve 
Milli Şefin portre ve büstlerlle 
süslendi. Hali< şimdiden sokak· 
lara döküldü. Tarihi giiniln ari· 
fesini yaşadıkları bugün sevinç 
gözyaşları arasında birbirlerini 
lı.ucaklıyarak tebrik ediyorlar. 

Geçen yıl 20 sene hasret çek
tiği Türk ordusuna kavuşan Ha
lay \'e Hataylılar asıl kurtuluş 

lıayranılarını yarın yapacaklar -
dır. Ana vatanın saf havasını te
neffüs ctmeğe ve Cünı1ıuriye -
tin hür ve milli idaresine kavu· 
~acak olan kadın, erkek, çoluk 
çocuk 300 bin Hataylı bu mesut 
günü kutlulamak için bu gece • 
ien ayakta olup sabırsızlıkla ya 
rını bekliyorlar. 

Bu büyük ve tarihi günün 
dünyada misli görülmemiş coş
kun bir tezahıiratla kutlulanma
sı için bugunc layık biı şekilde 
güzel bir program hazırlanmış
tır. Bu programa güre merasim 

yarın sabah (bu sabah) saat 10 
da Parti umumi idare heyetin • 
den olup elyevm burada bulun • 

makta olan Rahmi Apağ'ın mü· 
him )ir nutkile başlaaacaktır. 

(Arko.sı 3. cü sayfada) 
Geı;en yıJ Tüık ordusuna ve Türk sancağına k&VUfan HatayWar bay. 
rağımızı böyle öpmüş n ağlıyar ak askerlerimizi biğrına basmıştı 

Ana yurda kavuıan yeni Hatay vilayetimizin merkezi 1 Antakycden bir manzara 

Apartman 
ve parkların 

temizliği 
Belediye parllclarda haJkın ki:\· 

ğııt parçalarını, ıııma.-it'leri öteye 
beTiY" aıtmaması için çöp kutu -
ları yaptırıruştır, tama.men oto-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• .. ... • . 

Bundan otuz, otuz beş sene 
evvel İstanbuldan Sıvasa gidişi
mizi hatırlıyoruz. Vapur on giin 
de vradığı Karadeniz iskelele • 
rinden birine bizi iki günde çı
karabildi. Oradan bir kiirvana 
katıldık, Tokat üzerinden ve eş
kiyadan, kardan, tipiden ,yolda 
devrilmekten korkarak belki yi-

' ne oıı günde Sıvasa \'ardık. 
Sıvas çoktan trene kavuşmuş· 

tu; şimdi senenin birçok ayların 
da İstanbula, Sıvasın otuz beş 
sene evvelki mesafesi kadar u • 
zakıa olan Enurum da kavuş • 
mak üzeredir. Yolsuzluktan, va
sıtasızlıkt.an bizimle alakasını 

düşiineınediğimiz Erzuruma tel· 
graf bile birkaç günde gider, ge• 
lirdi. Cihan harbinde çiğnenmiş, 
czihniş \'e ezdirilmiş olan bu va 
tan parçasının na,ıl büyük bir 
ihmale uğradığını hissetmiyor • 
duk. Şimdi tren, pek ~·akında bir 
kan damarı gibi, onu kalbe, kal
bi ona bağlıyacak. Keza öğreni
yonız ki, bu en uzak vatan kö -
şesine 31 yeni mektep, iki has • 
tahane, Ilıcada iki asri banyo, ti 
yatro, sinema ve bin kişilik bir 
halkevi yapılmak üzeredir. Bu 
aSTi damarla kalbe bağland1ktan 
sonra Erzurumun daha çok inki· 
şaf edeceğine şüphemiz yoktur. 

1 

Polonya Hala Mukavemetten Bahsediyor 
Fakat İngilterenin Tavassut Rolü Oynıyara:k 
Dantzig İhtilafını Halledeceği Söyleniyor 

Birkaç günden beri Bcrlinde v e diğer Alman şehirlerinde halk arasında endişeli haberleri dolas -
maktadır. Halk, ağustosun başınd a, beynelmilel vaziyetin daha ziya de fenala~acağına kani bulunuyor. 
Temmuz sonunda, tayyare hücum! arına k~ı müdafaa talimleri yapıfacaj;rı ilan edilmesi, halkın bu en
dişelerini kuvvetlendirmj ti. Zira 1938 seneı;i ey!iılünde, Çckoslova k buhranına, böyle h8\'a müdafaa
sı manenaları tekaddüm etmişti. Kontrolu kabil olmıyan rh·atetler e göre 6 ağustosta binlerce otomo· 
bil ve kamyona vaziyet edilecek ve o tarihten itibaren zabıtan ,.e efr ada mezuniyet ,·erilmi~·ecektir. 

Almanya Danzigi kayıtsız 
ve şartsız isteyor 

Paris, 22 (Hususi) - Alman-

ya Propaganda Nezaretine men

sup bir zat, Dantzig meselesi 
hakkında ecnebi muhabirlerine 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- Serbest Dantzig şehl'i ka • 
yrlsız ve şartsız Almanyaya dön
melidir. Alımanya bu meselenin 
sulhen hıilledildiğini görmek 1"-

ter. Alınanyanın tecavüzi hiçbir 
niyeti yuktur. Bir buhrana ve 
ha:ıfuc sebebiıyet veıımek niye • 
tinde de değildir. 

!Propaganda memuru, muha -

(Arkası 3 üncü sayfada) 
l" eni bir harbe hazırlandığı söy !enen Alman askerleri ve onlan 

selamlıya n halk 

• laarif Şfirıısıo.m ilk toplantısına ait bir intıba 

Maarif sorası dün toplamlı 
Yüksek tahsile ait komisyon 
raporu tadilatla kabul edildi 

Ankara, 22 (A.A.) - l\faarıi ı 
Şürıısı bugün saat 10 da umumi 

heyet halinde toplanmışt:ı-. Cel- l 
se Maarif Vekilı Hasan Ali Yü
cel tarafından açılmış ve yüksek 

öğretım komisyonunun hazırla -
dığı umumi raporun tetkikine 
başlanmıştır. 

Bu rapor üzerine muhtelıf ha
tip3.er söz almışlar ve fikir teati· 

1 
sınde bulunmuşlardır. 

Umumi heyetin yaptığı iki cel 
sede ayni mevzu üzerine müna-
kaşalar yapılmış, üniversiteye 

mevamı 2 incide) 



SAYFA! IKDı\M 23 - Temmuz 1939 

• 
!Adliye koridorlarında 

24 SAAT lnhisarl r 
-· 

Şehirdeki 
İmalathaneler 

. Nermin şimdi-
jl Y er_lı mallar ser- de kayboldu 

vekilinin , 
tetkiki • Haklı değil mi ? 

Ayakkabı pahalıdır gısi hazırlıgı Nihayet ma:~keme kararile an 
nesi Fatma :İilhana .teslim edilen 

Toz Buludu 
rı 

Dün gümrük kumsi~ 
yoncularile manifaru

racıları dinledi 

------ Şehrimizde her gün devanı 
Bunlar için surlar ha- eden hummalı yo1 ve imar ta- Sergiye iştirak için Ha

taydan heyet geliyor ~llnun sebeplerini araştırmalı ve ricinde yer bulunacak aliyetini takdirle görürken bu 
faaliyetin aksaklık gösteren XI · · Yerli Mal'-r Sergisi 

ı .. •• •• }" d" İmar planını hazırlayan şe - ıncı "" 
b h l - ır cihetlerini de gördükçe iizü - h ı ki d edilmek U Pa a 1 ıgın 00Ulle geçme ı hirci_li_ k .. m._ütehassısı._P_r_os_t, şeh_ir- aztr ı arına evam · -

lüyoruz. Te5viye ve inşa sı· tedıir. İstanbul Vailsi ve Sergi 
Geçenlerde hayat pahalılığın

dan ıbahsederken, giyilecek eş -
yanın pek pahalı olduğunu yaz
mıştık, <Bir aile reisi> imzasile 
aldığımrz bir mektupta ayakka
bı paıhalılığından şu suretle bah 
sediliyor: 

- Beş çocuk ıbılbıı.syım, ilçü 
erkek ikisi kız. Beşi de küçük ol 
duğu için lhepsi de mektepe gi -
diyor. En •büyük masraflarından 
biri de hatta en büyüğü de ayak
kabı parasıdır. Bu çocuklara a -
yak!kabı daıyanıruyor. Erkek ço
cuklar, mahalle aralarında fut -
bol oynadıkları için, ayakkapla-

rı parçalanıyor. Ya kızlara ne di 
yelim? .. Bunlara da aldığım ayak 
ka.bı iki ay bile dayanmıyor. 

Biz de vaktile çocuktuk. Biz 
de sokak aralarında oynardık. 

Fakat bize alınan ayakkaıbılar 

bu kadar dayanıksız değildir. 

Bütün k.aıbahat • çocuklarımda 

değil, her halde bu derilerde de 
bir kusıır var. 

Bu mesele hakkında sayın ga
zetenizin fikri nedir? Hayat pa
halılığı glbi memelketimizin en 
can alacak deı:ıd.ile meşgul olma
nızdan cesaret alarak size bu 
mektıılıu yaıı}"Orum, deri tacir -
!eri, deri fabrikatörleri ayakka
bıcılar ne diyoorlar? Fikirleri 
nedir? 

Bir deri mi.ihendisi ne diyor? 
Almanyada deri sanayii tahsil 

eden ıbir ınWıendis i§in iç yüzü
nü şu suretle izah ediyor: 

- Beş çocuk babasının ga -
zetenize göııdeı:ıd.iği mektupta 
mesele, tanıamile bir deri mev -
zuudur. İtiraf etmek la.,;ımdır 

ki, derilerimiz, harpten eve! ya
pılan derilere niSbetle dayanık
lı değildir, .bunun sebeplerini 
herkes-in anlıyacağı hir lisanla 
nasıl anlatalım!• 

Deri mühendisi bir müddet 
düşündü. Sonra hatırına gelen 
cümleleri bİ.ı1biri arkasına sıra

lıyarak: 

Yaz kardeşim dedi. Her şey -
den evvel deri fabrikaları, deri 
sanayiine elveri§li deri tedarik 
etmek için müşkülat çekerler. 
Birka.ç sene evvel, kalın manda 
derilerini, cenubi Amerika mem 
leketlerinrlen, alınak kaıbilkli. 
Fakat dış ticaret muahedelerin
deki sistem tahavvülü yüzün -
den, cenubi Amerika memleket 
!erile ticaret yapmak imkanları 

ancak o memleketlere ihracat 
yapmağa bağlandı. Cenubi A -
merikaya ihracat yapamıyoruz 
Yahut pek az yapıyoruz, Bura
lardan takas suretile deri getir
mek pek pahalıya malolmakte -
dır. Bunu gören faıbrikatorlar 

kalitesi daha. aşağı derileri, mem 
lcketimize ithal etmek mecbu 
riyetinde kalmaktadırlar. Bu va 
ziyet karşısında deri sanayii kö

-

' 

' 

-

tü deri kullanıyor. 
- Acaba mesele buıııdıin iba -

ret mi? 
e - Hayır, imalat işlerinde d 

dayanıklı deri meselesini tet 
kik etmek liızımdır. Deri fabrı 
kaları ham derıleri uzun müd 

-
-
-

det havuzlarda muıhafa.za etme- de gurultu yapan butun ımala,t - rası gelıuiyen yolların taşla- Ke>mi'te Reisi Lı'.ıtfi Kırdar Salı 
mektedir. Çünkü faJbrikatör, bu haneleri şehir hududu dışına a- rı sökiilerek bir tarafa yıg" ılı- · · d k h 

günü sergıyi zıyaret e ere a-
müddet zarfında havuzlarda ya- lınmasını tesbit etımiştir. yor ve her geçen nakil vası- zırlıkları tetkik edecektir. Bu 
tan malın sermayesini hesap et- İmar planı tasdik edilmiş ibu- ta!Arının olanca sü:ratile ge-

sui'etle sergide açılmadan bmc mektedir. Haibuki bunlar neka- lunmaktadı:r. Belediye ima.Jatha çişlerinden dolayı, işte o za· 
ık k gün evvel her türlü hazırlıklar dar uzun müddet havuı:larda neleri şehir dışına Ç arır en man meşhur: toz ve duman· 

bitmiş o.lacaktır. duracak olursa o kadar dayanık'- bunlara yer bulmak medburi • dan ferman okunmuyor .. tabi- · 
Haıtay Valisi Şükrü Sökmet lı olur. Tabii malın uzun zaman yetindedir. Pı·ost planda imalat- rinl andıran kesif bir toz bu-

Süerden gelen bir telgrafta Ha -beklemesi fiat üzerine de tesiı hanelerin Halicin iki tarafına a- lutu göz gözü görın02 bir 
H .tay İ.kıtısat Müşaviri Cela'in riya yıa.pallıilir. Fakat rekabet hadi - lınmasını tavsiye etmi§tir. a - halde bütün caddeyi kaplı • 

setindeki bir heyetin .Yerli Mal-seleri yüzünden lı.er fabrikatör liÇte imalathanelerin top!anaca- yor. Günde bir defa olsun bu 
k !ar Sergisine iştirak etmek üze--malını bir an evvel piyasaya sür ğı yer bir türlü bulunamama • kahil umumi .ve ara cadde • 

iki re İstanıbula hareket ettiği bil -mek medburyietindedir. Be · taıdır. İımar işleri müdürlüğü i - lerin sulanması mümkün ol • 
de bu, bir zarurettir. Çünkü ma malılthanelere yerlerini terket - ınaz mı? .. Bu himmeti çalışkan dirilmektedir. Heyetin beralbe -
1< ucuza maletmek, rakiplerden me:leri bildiriLmeden önce taşı - l ve sayın valimizden istemek rinde seııgiıde teşhlr edilımek Ü -

daıha ucuz veyaJıut ayni nisbette nacakıl.arı yeri tesl:ıit etmekle Haki: degv il mi? ı zere Hatay mamuılatı bulumnak 
ı tı.dır. X 1 inci Ycli Mallar Ser -meşguldür. Bütün imalathanele- ili·============• 

satız yapmak lazımdır. 
Bütün bu hailiseler yiizündeı.. 

fabrikalar fena deri yapmakta
dır.• 

Deri mühendisi oon söz olarak 
dedi ki: 

- Mesele yalnız buııdan Lba
ret değildir. Daha aşka teknik 
sebepler de vardır. Fakat halkın 
anlıya.bileceği seıbepler bunlar -
dır. 

Maarif şurası 
dün taplandı 

(Baştarafı l inci sayfada) 
ve diğer yüksek okullara a't bir 
çoh talimatnameler tetkik edil • 
miş ve bir kısmı hakkında ka -
rarlar verilııniştir. 

Şuranın bu umumi toplantı -
sın<la tetldk ettiği mevzular şun-
la.rdtr: 

ı - Türkiyede yüksek ta'lısi -
Un bugürlkü dıırum ve ana me-
seleleri hakkında yü'kısek öğre -
tim komisyonunun raporu bazı 
tıı<lillerle k~bul edilmiştir. 

2 - İ'Stanbul üniverslte tale -
be talimatnaınıesi hakkında ra -
por. 

3 - Dokıtıora yapmak üzere 
yabancı üniversitelere gönderi -
leoek doçent.Jer 1ahma.tnımıesi 

hakkında rapor. 
4 - Fen, edebiyat fakülteleri 

tedrisat ve imtihanlar tali:matna-
:ıneısi ha'kkında rapor. 

Yüksek tahsile ait daha bir 
çok talimatnameler hakkınrla'ki 

raporlar okunıınuş ve tekrar top· 
!anmak üzere içtimaa nihayet ve 
rilıınşitir. 

' 

• TAKVİM • 1358 HİCRİ 
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1355 RUMİ 
C. evvel Temmuz 

6 10 
r inci AY HIZIR 72 

SENE: 1 9 3 9 

Vasati Ezlllli 

Temmuz Güne;; Güneş 

4 43 g 05 
O ii le (J g l• 

12 20 

23 
4 42 

lkindl İklodl 

16 18 8 40 
Akşam Aqam 
19 38 12 00 
Yatsı Yatsı 

21 43 PAZAR ı 59 
imsak imsak 
2 32 6 5-1 

rin surlar haricine de çıkarı1ırna· 
sı ileri sürüldüğünden tetldkata 
bu noktadan da devam olunmak 
tadır. 

-000--

Usta, çırak ve kalfa 
kursları 

Günde en aşağı 100 işçi çalış

tıran sanayi müess~leırinde us 
ta, çırak ve kalfa kursları açıl

masını mecburi tu,tan nizamna
me İktısat Vekaleti tarafından 

ta;til edilımiştk. 

Bu nizamname bir müddet e'v 
vel yapılan teıtkikıler sonunda ka 
bili tatlbik görülememişti. Üze
r.inde yapıılan son değişrkliğe gö
:~ müesselerde çalışan bütün iş
çiler kurslara devama medbur 
tuıtulmaınaktadırlar. 

Ni.,;amnaane diğer bazı değişik 
1.iklerle tatbik edilir vaziyete so 
kulanuştu.r. 

---UO•v---

Bir otomobil kazası 
Şoför Rıfıitın idaresindeki 1179 

nııımaralı otomobil dün, Be§ k -
taşa doğru giderıkrn, Tophanede 
bir diikmevinde jaçlışan Hüseyi 
ne çarpmış, ayaklarını eznniş -
tın:. 

Ağır surette yaralanan Hüse -
yin hastaıneye kaldırıimış, şoför 
yakalanmıştır. 

-oou---

Beygirlere su verirken 
tekme yedi 

Kızıltoprakta arabacı Musta -
fanın karısı Ayşe, dün çeşmede 
beygirlere su verirken, hayvan
laroan birisi çifte savıırmuş, Ay 
şeyi yaralamıştır. 

Bacakalrından ve muhtelif 
ye~lerinden ağır yaralanan ka -
dın hastaneye kaldırılmıştır. 

---<JOO>-----

Sehir armonik orkestresi 
' 50 kişilik şehir armonik or -
kestrası teş!tıl edilmiştir. Orkes· 
tra bugün Takısiıın abidesinin ö
nüıııde, yarın Taksim ba'hçesin -
de, Salı günü Gülhane parJ.nnda 
Çarşamba gününden itibaren de 
Galaıtasarıtydaki sergi binası> -
da çalacaktır. 

---<JOO--

Belediye resimleri 
yoklamaları 

Bina, buhran, tanzifat ve ten
virat konturan vevgi ve resimle
rinin yoklamalarına yakında baş 
!anacaktır. 

--000---

Para kaçakcıhgı 
Kootenceden gelen Romen 

bandıralı Prenses Marya v1puru 
şef kamarotu Mrhail, vapurdaki 
transit yolculara ecnebi dö,,izi 
mukabilinde Türk parası verır
ken cünmü meşhut halinde yaka 
lanmıştır. 

iBu işi uzun zaınandanberi yap 
tığı anlaş>lan Mihai! kaçakçılık 
işlerine bııkan beşinci asliye ce
za mahkemesine verilmiştir. 

Rüşvet alan 
Mu haşır 

3,5 ay hapse mahkum 
oldu 

iİlstanbul adliyesi tebliğat da
.iresi mil>başiırlerinden Basri Hır
çın Boğatk.esende Ballık apar -
. tımanında otııran Emin isminde 
birisinden nafakadan olan bor • 
.cundan dolıoıyı. eşyalarını hac -
:zedeceğini söyliyerek 15 lira rüş 
vet almış, ikinci 15 lirayı da er
tesi giinü Karaköydeki mahalle
bic1de a1ırken cii:mıü me.Şhur 

halinde yakalanmış, dördüncü 
a.sliye ce2a maılik:emesine veril -
mişti. 

Mübaşir Basri Hırçının dün 
muhakemesi bitirllmi§tir. Mah -
keme mübaşirin suçunu s<lbit 
görmüş, ancak davacı Emini, 
eşyalarının '.haciz edileceğini 

san'at ve memuriyetini btldir -
meden müphem bir şekilde söy
liyerek korkuttuğu neticesine 
vararak 3 ay hapse 50 lira da pa 
ra cezasına mahl<.ü.ın etmiştir. 

şiddet sebebi sayılarak cezası 3 
ay 15 güne ve 66 li.ra 60 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

----000~--

iki motör arasında bir 
müsademe 

Dün s:ıl:ıah saat 4 sıralarında 

İzımtten istanbula gelmekte o · 
lan Karamürsel iskelesine bağlı 
Sü:leyman Reisin idaresindeki 
12 tonlu;k Cihan motörü Büyük 
ada açıklarında meçhul bir mo -
törle karşıfa.şrnış ve motör bor -
dasına ş;ddetle bindirmiştir. 

Müsaıdııme sonunda Cihan mo 
törü bordasında 1,5 metre geniş· 
liğinde bir yara açılmış, su al -
m.ağa başla.mıştır. Tayfa~arın 

gayretli çalışroolarile dolan su -
!ar kova kova atılarak motör 
batmaktan kurtarılmış, limana 
ge<inebilmiş.tir. 

Çarpan motörün ismi öğreni
lememiş, kaçmıştır. Tahkikata 
baş.lanılmıştn·. 

--00---

Taksim bahçesi 
güzelleştiriliyor 

Taksim bahçesindeki havu.z -
dan şemsiye biçiminde ve renkli 
müheııdis buna talip olmuş, ufak 
mikyasta bir nümune hazmlıı -
mıştır. Belediye reis muavinleri 
yarın frskiyenin t3tlbikıitında bu 
lunacaklardır. 

İlan 
İkdam gazetesinin 22 Temmm 

1939 tarihinden itibaren bütün 

sermayesinin ve gazete ünvanı· 

na terettüp eden bütün huku -

kunun Etem İzzet Beoice'ye tem 

lik edildiği ve o tarihten itiba -

ren imza sa!ihiyetinin de binne

tlce Etem İzzet Benice'ye intikal 
eylediği beyan olunur. 

gisinde Haıt.ay Pavyonu için iyi 
bir yer ayrtlmıştır. 

Maarif Vekiıleti Neşriyat Mü 
düırü Faik Reşit XI inoi Yerli 
Mallar Sergisindeki kitap sergi
si hazırlıklarını t.e1!kik etmek i
çin bir lki güne kadar şehri -
mi.ze gelecektir. 

Flaik Reşit Maarif Vekili naıını 
na kitap sergisinin küşa!t töre -
ninde hazır bulunacaktır. 

Bu seneki sergide dekorasyon 
ve elektrik tezyinat.ına daha çok 
eihemmiyet verildiğinden Vali -
miz Lütfi Kll'dar Ser.giınin saat 
doku~dan soma açık loolmasma 
müsaade buyurm~la;rdır. Bu su 
retle sergide gece hayatı temin 
edihniş olacaktır. Akşamları Şe

hir Barıdosu tarafından konser -
ler teııtip edilecekıtir. 

Başvekalet yazı işleri 
müdürlüğü 

Başvekalet İstanbul ao:şiv da • 
ireııi müıdüırü HaJiıt Başvekalet 

ya.,;ı işle:ri müdürlüğüne tayin e 
dlimiştit·. 

---000>---

Sanasaryan hanı ihlila.fı 
,Beılediye ile Vakıilar idaresi a· 
rasınrla Sanı;aryan hanı yüı:ün

den baş gösteren ihtilaf devam 
etmektıeclir. Belediıye han için 
Vakıflru· idaresinden icar bede.li 
olarak 384 bin lira istemektedir. 

Yol vergisi kanunu 
Beı.ediye yol vergiı;i kanunun 

da tadilat yapılması için biı' tek 
lif hazırlamaktadır. 

---00---

Elindeki biçgı vücuduna 
saplanmış 

Arap Cemal adında birisini a
ğır surette yaralamaktan suçlu 
Yenibahçeli Gafu1'un dördüncü 
asliye ceza mahkemesindeki mu 
hakeınesine dün de devam edil

miştir. 

Gafur maıhkemede Arap Ce -
malı yar.a;l.adığını inkar ederek 
hiidiseyi şöyle anlıttımı.:jl!ır: 

- Bir .gün Cemalin ya -
nırıdan geçiyordum: .İmdat, ye
tişin! Can kurtaran yok mu?. 
diye bir kadın feryadı işittim. 

Ses bir hendeğin içinden geli -
yordu. Hemen koŞtum. 

Arap Caına.I hendeğin içinde 
~nradan ismini öğreıııdiğim Ley 
la adında bi:r genç kızın üstüne 
atılmış, k-0llarını kavramış. ku
caklayıp götürmek iııtiyordu. A
rap Cemale, kızı derhal bırak -
masını söyledim. 

Kızı bıraktı ve ibıçağını sıyı -
rarak üstüme atıldı. TaJbil ken
dimi müdafaa etmem liizım.ıdı. 

Bir yumruk savurdımı. Hendeğe 
yuvarlandı ve elindeki bıçak ta 
vücudüne saplandı. Benim bir 
suçum yokıtur.• 

Mahkeme Gafurun tahliyesine 
karar vermiş ve Leylayı şıdıit o 

1arak çağırmağa karar vererek 
muhakemeyi başka bir güne bı
-•li<mıştır 

Nerminin, bir kaç giin evvel dör.t 
senedenbcri yanında bulıınduğu 
mahallebici Mehmet Ali tarafın
dan kaçırıldığı iddia edilmiş idi. 
Bunun üzerine .beşinci icra da -
iresi tarafından polise müzekke
re yazılmış çocuğun Mehmet A
liden alınarak annesine teslim e 
diLmesi söylenilmişti. 

Fakat evine giden polislere 
ma:hallebici Mehmet Ali çocuk
tan haberdar olmadığını söyıle -
miş ve evini arattırarak N emni
nin olmadığını göstermiştir. 

Bu sııretle 3 gündenberi Ner -
min kaybolmuş bulunmak!taıdır. 

Polis kendi.sini şiddetle aramak
tadır. 

---<000>-----

Dilsizi döven suçlu 
mahküm oldu 

Herant adında bir dilsizi döv
mek:ten suçlu olan üçüncü ı;ulh 
oeza mahkemesine vertlen Yer
van1 muhakemesi sonunda 25 li
ra para cezıı.sına mbkı'.ım edil -
miştir. 

Yervıınt, dilsizi bk alacak me
selesinden dolayı Nu<ruoomani -
yede yakaılamış ve bir Çukııra so 
ka·rak gırtlağına basmı:ş, döv -
müştü. 

---uooı--

Dilsizin marifeti 
Beyoğlunda Alyon sokağında 

oturan Seyfiye aıdında bir ka -
dm polise müracaat ederek oğlu 
cHlsiz Kamil tarafından ölüımle 
tehdit edildiğini söylemiştir. Ka
rni!! yaka.lanarak tahkikata baş -
lanmıştır. 

Alman - Sovyet 
Ticari görüşmeleri 
Berlin, 22 (AA.) - Saliııhiyet 

tar mahfiller, Berlirıde ve :Mios
kmrada yapılmakta olan Alman
Sovyet kredi ve ticari mübade
le görüşmelerini çok tabii ve ş.a 
yanı arzu bulmaktadır. Zira, iki 
memleket arasındaki ticaret mü 
badeleleri, çok düşmüş !bir vazi
yettedir. Büyük elç; .kıont Von 
SohulerJl>urgun Berline dönüşü
nün tehiri, bu müzakereler do -
layısile vukua gelmiştir. 

• Mask.ova, 22 (A.A.) - Havas 
muJ:ı.a'biTi l1iılrliııtıyor: .Aılmacy.a 

büyük elçiliği, Ai.rnaıı Sovyet ti
caret müzakPrelerinin yeniden 
başlandığın .ıac ancak dün ak -
şam Sovyeltler tarafından ~re
dilen kısa bir tebliğ ile 'hıiberdı;r 
olduğunu temin eylemektedir. 

Şehrimizde tetkikler yapmak
tata olan Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeni.,;, dün sa
bah ta gümrük başmüdürlüğüne 
gelmiş, ögLeye 1<adar meşgul ol -
muştıır. 

Burada Vekili, gümrük komis
yoncuları bwliği namına bir he
yet zi(yaret ederclı: gümrük ko -
misyonculan kanununun bir an 
evvel çıkarıhna.sıııı temenni et -
mi-şlerdir. Ayrıca son zaman1ar
da sahte ehliyet ile gümrükler

de ~ yapan koroisyonc1.1<lar çıo -
galdığıruian bunun önüne geçil
mesi ricasında da bulunmuşlar -
dır. 

Bundan sonra manifaturacdar 
na;mına da bir heyet Vekili ziya
ret elımiş, bazı ı:n.anifa1ura eşya -
sının gümrüklerde müşküliıta 

uğradığından ve lbazılarının ise 
memlekete kolaylıkla 11'hal edi
lerek yerli sanayiin zarara uğ -
radığını söylemişlerdir. 

Vekil bu hususların tetkikini 
ve lazım gelen tedlblı:lerin alın
masını emretm i§tir . 

Raif Karadeniz bugün İzmire 
hareket edecelctir . 

Suat Davas· 
Sabık büyük! elçimiz 
hakkında Fransız ga
zetelerinintakdirleri 

Paris, 22 (A.A.) - Havas a -
jansı bildiriyor: B. Suad Dava
zın Paristen ayrıll!llasını i:ıa.bis 

mevzuu eden Dormeısoon diyor 
ki: 
ıBaŞka bir büyük elçiliğe tayin 

olunan B. Suad Davazın Paris -
ten ayrılacağını teessüfle halber 
aldık. Nezaketi, tecriiıbesi ve 
yıüksek kültürü ile, B. Suad Da
vaz pek çaıbuk bütün Fransız -
!arın dostluğunu kazanmıştı. 

Türk - Fransız ittifakının imza
sı ile vazifesi tetevvüç ettiği lbir 
günde bizi terkediyor. Kendisi, 
Türk - Fransı.,; yaklaşmasına çok 
çalışmıştır. Kendisini unutmı -
yacağız. 

Oeuvre gazetesinde Bayan Ta
ıbouis diyor ki: 

Paris maftı.fillerinde B. Suad 
Da.vazın yalnız dostları va.rdı. 

Fransız - Türk yardım paktına 

çok çalışmış olan B. Suad Da -
vaz'ııı. memle!ketimizi terkede -
ceği haberi, deirn ibir teessür u
yandı·rmıştır. 

--oooı---

Yunanistanda ~ 

Malfun olduğu üzere, Mob -
tov'un l Temmuz yüksek Sov -
yet meclisi huzurunda bildirdiği 
gi:bi, Alman - Sovyet ticaret mü
zakerelerine 1938 !bidayetinde 
başlanmıştı. Bu müzakerelerin e 
sasını, Almanyanın Sovyetlere / 

200 milyonm~klık bir kredi ver Ağustos 
mesi teşkil adıyordu. Fakat Sov 
yet hiikfımeti, Almanyanın koy 
duğu şartları kabul et.rnediğin -
den bu müzakerelerden hiÇbir 
neti<:e çıkmamıştı. 

Bayramı : 

Şurasını da kaydetmek icap 
eder ki Moskovaıdaki Alman 
mahfillerinin umumiyetle kana
ati, Alman - Sovyet ticaret mü -
zakerel€!'inin nihayetlenmesin -
den sonra başlanacağı merkezin 

de idi. 

Mart ayında nihayete eren Al
man - Sovyet ticaret anlaşması 
da esasen bi rsene için uzatıl -
mış bulunuywdu. 

Atina, 22 (A.A.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

4 Ağustos ba'Yramı hazırlıkla
rı bütün Yunanistanda hara -
retle devam ediyor. 

Gazeteler, 4 Ağustos 1936 ta -
.rihinin üçüncü yd dönümünü 
lbütiin Yı.ınanistanın tesit ede -
ceğiıni, zira Mııta'.ksasın id.a;esin.
de geçen bu üç yıl zarfında yal
nız buğday istihsalinin yüzde 91 
arttığını ve buğday 1Htiyacının 4 
Ağustostan evvel yüzde 43 çü 
temin edilıme!kte iken şimdi yüz
de 60 şınt temin edildiğini kay

detmektedir. 
--0010----

lngilterede çocukların çalış- Romada mülkiyetlerin 
ma saatları arttırılıyor ilgasJ 
Londra, 22 (A.A.) - Avam 

Kamarasında dahiliye nazırı, 

14 - 16 yaşındaki erkek çocukla

rın bir haft" içindeki çalışma sa 
atlerini 44 ten 48 e çıkaran bir 
kanun tevdi etmiştir. 

Kanun, 92 reye karşı 106 rey 
ile kaı1:ıııl edilmiştir. 

Roma, 22 (A.A.) - Sicilyada 
büyük mülkiyetlerin ilg~sı ve: 
büyük isliibaıt yapılması hakkın
daki kararı tefsir eden gazeteler 
bu ivşlerin on sene süreceğini ve 
bunun da citalyanın barış arzu
sunu• teyid ey lemeld1:e olduğunu 
bildiriyorlar. 
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sulh teklijz 
Daha üç bes ay evvel, her şe.-yin sulh yolile halll-dil<"Lil<"rl'lti 

Kon~Te ha~.~rlıg""' ı ı·ngı·ıı·z - japoı: anI:ış- ı--N-l-·f·4:.1-ft---+. ~~:~:,~:y!:'i:~~~~lif!'.:-:~:;in:ei~~;~1~:~1::::~a~~~:~ ·~:~,::!~: 
teklifin~ bile talıamnıüe edemiyo·rlardı. Bir ~a&a başında toıılannııı-
yı ancak kanlı bir boğuşmanın so nunda mümkün görüyorlardı. Şim-

Q zamankı Sıvas val1sıle Mustafa masının akıslerı • v· EK. L. ~~r~=~a~~i~e~:po;:;:,~ hazır olduklarını siiyliyen Polonya!>. 

KemalPaşaarasındaki muhaberat A "k Ak k l Al t 1 1 relerl:;:;~~~;~h::u:~iyeceğiz. Meseleyi muslihane ınüzake-
- 38 - merl a la ayf a lYOT - ı ı Diye cevap •·eriyorlar. Bu teklifte bir maksadı mahsus gizli is. 

onda da aldanauldardır. Dantzig bir silıilı de_.. haline getirilmiş 
Bendeniz de liiwn gelen ceva- dururken keyfiyetten zatıiilile-- mani ar da aksine sinir/ eniyor'+ Erzurum ve • ı Eğer bir baskınla veya ııir e~i "..~'e ııu şehri ilhak edebilecek-

., vererke kendisıni iknaa ça -• r ini haberdar etmemeğı ve bi - 1 + ]erini göstererek müzakere neüc-eoııDlll mutlaka istediklerini temin 
~tımsa son soz olarak •eğer naenaleyh Sıvasta kongre aklin- Londra, 22 (A.A.j - Craıgie- bılah.-e bu hiidi6enin inkışaf - ı T b d ı edtteğioi kestiriyorlar n bu mü zakereuin yaJnu: Daatzige münha-
Mustafa Kemal Paşa Sıvasa ge-- den sarfınazar cdihnesinl arzey- nin Arita ıle yapmış e>lduğu son lan dolaylfi".le ve Japon bükü • • ra ZOn a ' sır kalacağını umuyorlarsa aldanıyorlar. Karşı taraf, girişilecek bir 

• · - d "d d göruş" me hakkındaki raporu he- meti namına söz söylemeğe sa - ı Erzunım, 22 (A.A.) _ Na- + . müzakerenin umnmi olmasını ve pürüzlü hiç bir aokta bırakma -ili ve burada Kongre aktine te- kmegı v•c anıma sıg ırama ım. 

+~ nüz Londraya gelmiş değildir. Hihiyettar bir zat ile diğer aJa - fıa Vekili Ali Fuad Cebesoy, + masını isliyecekür. Ti ki bütün milletler, birçok noktalarda bir "'ÖÜs olunursa beş on gün zar- •;ne bunun için zatı devletlerin- • ,__ 
1 

b .. _,_ 
., Falkat dip1oıına9i mahfilinde kadar hüküımeller tarafından ya + dün •ehrimize gelmiş ve me· + ~ok noktalarda bir harp vaziyetinden far..,, ... o an ugu""ü du -
fında buraların tahtı işgale alın· den ve orada bulunan diger ih- Çemberlayn'in Pazaıttcsi günü pılan bt'yanata nazaran hadise - + ra,imle karsılanmıştır. Nafıa + rmndan kurtulsunlar. 

ması mukarrer olduguna sureti vanı kiramdan pek ziyade rica Avam Kamarasında Tokyodalıı nin umı.mi capheleri ile alaka- ı Vekilimiz Umumi Müfettiş + Kan akmadığı isin ismine •be yaz harp• denilen bugünkü dün}"a 
· ahs ederim ki ikinci bir kongrenin Tah u •· r · k J rd + vaziyeti, onlaun e<eridir ve bundan soma ulh ve müzakere teklifi 

kat'iyede vakıfım. Sizın ş ı- Müzakerelerin açılmış olduğuna :a_ııınış. bulunduğunu söylmıiş • ıı \'e m~·tahzkeremı vma eıyvıki,. kouomanu + de anrak onlardan gelebifu. nıza kar§ı beslediğim hissi hür- behemehal akime lüzumu kat'i da ir beyanatta bulunabileceği ..._. ~ 
met icalıatı olarak bu'\U balıer yoksa, va~ge.;ılsin. Var ise. dö~ !ahının edi.Jırekteda. Amerika ve Türkiye danlarını, bıılkevini ziyarte et • ------------- ---

- . taraftan '-""ali pek kolay olan S·- + tikten sonra imar işlerini tet + A v t t B 1 • 
\·eriyorum. Inanmazsanız, emn "'"" • Pek yakında Tokyoda re&!lli ffiÜzakere(eri t kik eylemiş ve bu sabah saat • gus os a eyne mı 
vaki halini aldığımla kanaat e - vasın merkezi içtima olmasın - muzakcrelerin sehasrnı tarif e -

7 
d G .. lil Trab + • 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas a- e ümuşane yo e • den;iruz. Olvakit vatanınızın bııi- dan sarfınazarla işgal ihtimali decek ve bu müzakerelerin baş· h _,_ 
1 

. 
1
. + 

si feliıkı!ti olanlar meyanına siz 

de girmiş olu_punuz, sözle<"ini 

sarfetti. Dalıiliye Nezaretinden 

dün aldığım şifreli tel.grai ta 

ba~ka şekilde yazılanakla bera -

ber ayni kanaati verecek zemin

de idi. Yeni gelen Fransız zabit-

!erinden 'biri de diin Kolordu 

kumandam ile uzun uzadıya gö

. ruşerek Kongre, hakkında ku -

mandan Beyefendinın fikrini an 

lamağa çalıştığı gfui bu saıbaılı ta 

Mosyö Brıino beııdenize gelerek 

saat alafranga 3 le diğer Fran -

sız zabitlerile beraber Kongre 

hakkında ~örüşmek istediğini 

beyan ettı. Bfr müddet kon.ışul-

duktan ronra netice itillıarile şu

nu da ~öyledi. ·Ben dündenber 

J'ansından: zona ar.,..eı e mış ır. ı ı • 
Orita ?le Orai.gie arasında ce-pek ba.t ol.an Erzurumda veya- lamatiına medar olacak esasları •----------- e vazıyet 

hut tensip buyurulursa Erzın - teebit eyl>yecek müşterek bir reyan eden müzakerelere ait oı·ıaraf lık 
canda !n'ikadı eebabına teves - beyannamenin neşredileceği Ü - Tokyadan gelen haberler ve en 

mit olunmaktadır. sül buyrulmasını selameti mem mühim meselel..., hakkmda §im· 

ıcket namına istirham ederim. Almanlar asabileşiyorlar diden bir ıwar husulünün ıah -

Kolordu kumandanı Salirlıatıtin Vaşington, 22 (A.A.) - Hull, :~:i e!'.:';ys~. :imıy. as~!~:; kanunu 
Beyefendi de bu baptaki noktai bir gazetecinin İngiltere ile Ja· •J 

n '-'arlarını ayrıca K~"~ Paşa Ti . h kk meha'.!ilınde biraz asabiyet tev -~ ~.. ponya arasııııda -entsın a ın· 

Hazretlerı vasıtasile size taza - da yapılan müzakerelerden A - lit etmiştir. 
Cak.lardır. Şimdi yantmda bulu- ı · t ş;mdiye kadar bu müzakere-merikaya muttariden ma uma 
nan Sıva:s mElı'usu sabıkı Rasım · lerin akamete uğrıyacağı tahmin 

vernıiş olduğu suretindeki bu 
Bey de Erzurum mcb'usu sa -
bıltı Imca Raif Efendi Hazret -
!erine bu baptakj malümat ve 
mütaleasını havi bir telgraf tv· 
di edecektir. Bittabi mütalea 
buyrulduklan sonra Hoca Raif 
Efendi Hazretlerinin ılıcadan 

avdetinde kendilerine lı'.ıtl;en 

yollarsınız . İşte efendim vaziyet 
bu merkeııı:ledir. Hamiyet mci -
sellemeniı.e karşı fazla tasdiden 
hazer eder ve emri ceva11ıinize 

intizaı eylCTim efendmı. İ"te 
Rasım Beyin tewafı. 

lteşit 

edilmişti. Ve gazeteler, bu aka • 
gazete haberi metninde sormuş me't yuzünden Japonya ile İngil· 
olduğu suale ceviiben muhata - tere arasında1<i gerginliği!' bi • 
bına 19 Ha=an 1939 tarıhinde 

yapını olduğu beyanata müra -

caat etmesı tavsıyesinde bulun• 
mııı;tur. 

O ta-rilı1" Hull, Amerilkanın ih 
\,Jafın zulmru anındakı lıadi e 1- } 
le birı;üna alakası olmadıgmı, ı 

1 

raz daha artacağı üm dini gizle-
memışlerdi. Şimdi Tokyo ile 
Londra arasındaki münasebatın 
salah bulrnasının İngiltereye Av 
rupada daha büyük bır hareket 
set'beıstisı balı etmesinden endi· 

Ziraat Vekili 21 Yıllık lıasret
ten sora l lzmirden Sahrimize Goliycr 

ı - ' 
lzmiı-. 22 (A.A.) - Bu sabah 

şetırimize gelen Ziraat Vekili 
Muhlis Erl,'Ylan, şehrimizde ba
,, tc~kikler yaptıktan sonra bu 
gece Kon"' vapurik saat 2'.l de 

Hydepark, 22 (A.A.) - Ruz. 
ve.it , brtarafük me;;ele;ı haikkın· 
da ma1lbuaıt mümessillerine be • 
yann<tta bu1 .. mu'jlur. 

Müp:rünileyh, bu baptakı ka· 
rarmın işlere zararı dokunaeağı 

nı siiylıımiştir. 

Ruz\'elt, bundan sonra bita -
raflık m el ini müzakere et -
mck üzere kongreyi fevkalade iı; 
tmıaa da\'et ~e kendisini ıc
bar edecek olan şeyin herhalde 
ae!ade bu1' mıdan başka hır şey 
olması ıaz.m gelmekte olduğunu 
bey a.o etmiştir. 

Ancak Amerika, silahlara am
bargo konulmasını derpiş eden 

şimd iki b itaraflık kanunu var • 

ken bu gibi ahval ve şerait da · ı 
hilinde herhangi bir yardımda 

bulunacak vaziyette deği'<lir. 

&asen ayan meclisi iıza~ı. bu 
hususa taanam>le müdri.ktirle.r. 

Ruııvelt. bitamf.lık meselPSi 

( Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 
birlerin Dantzig me;;ele;inin ne 
zaman halledileceği hakkındaki 

suallerine sarih bir cevap ver -
memiş ve sadece demiştir ki: 

- Bu sure<tn tesviye ilaniha
ye gedktiriılmıez. :\faamafi •bir 
kaç ay soıııra .lıalkılunatıilir. 

Berlin, 22 (A.A.) - Yarı re<;· 
mi Alman mehafi.Ji, Dantzig me 
selesinin serbef>t şehrin kayıd \'e 
şartsız olırrak \'e herbangı mu • 
vak.kat 'bir tesviye suretine mü -
racaat edilmeksizin Alınanyaya 
iadesi suretile halled>lmesi la -
zım <>lduğunu. yalnız Almanya -
nın bu neticeyi musllhane bir 
tarzda elde e<tıınt'k arzusunda bu 
lunduğu:1.ı beya>ı e1ımektcdir -
!er. 

Almanya mutaarrızaıre emel -
)er beslememekte ve bu: harbe 
sebclbiyet vermek arzusunda bu
lumnamalctadır. 

Bu mehafil Damzig·ın Alınan
yaya ne suretle rücu edeceği ve 
bu işin haııgli tari'btc yapılacağı 
na.klonda birgüna malümat ver
memek.tedirlN. 

Avrupa muvazene6lllı bozmak 
istedikJeri zaman bu k:ıhil SÖ7 -

ler söylemeğe alışkın oldukları· 
nı hatırlatıınakta ve Almanya fı;
ra:!mdan Dantz~'in ilhakı çin 
tatbiik edilerek usul ve şeı<il ne 
olursa olsun, Polonyanm bun14 
mevcut vaz>yelin ihlali addedc· 
r k harekete gcçeceğ ı ~r 

tımelırtedirleır. 

Almanyanın beyanatı 
Parıs, 22 (AA) - lyı ma,fı -

mat almakta olan menafii, Al • 
manyanın Münilı hakkındaki 

beyanatına büyük bır ehemmı· 
yet atfetmelotedirler. 

iBu mehafil diyur ki 

Almanya eski usu11erinden 
v~İ§ değildir. Faka Dart
zig mer>cl<'Si, Alman mııtalebatı
nın şimdiye kadar ortaya atmış 
olduğu mesefo>enlen büroiı•ur 

başkadıi'. Binnet.iee Almanya -
nın musllıane niyet ve tasav • 
vınlarına işaret eden yarı n-sm. 
Ahnan beyanatı :dıınleri teşviş 
l'!mckten başka bi rişe yaramaz. 
Çünkü, Almanya, her türlü fe· 
dı*fırlı'ktan imtina etmektedir. 

lronsidin beyanatı 

bu mesele üzeıine pek Ç<tk imalı 
fikrettim. Nihayet şuna karar 

verdim ki eğer Mustafa Kemal 

Paşa ile Kongre Heyeti Sıvas 

kongresinde İlılaf Devletleri a -

leyhine tahrikatta lmlunmazlar 

ve anlar hakkında mütecavnane 

lisan lmllanmazJarırn kongrenin 

in'ikadında hiç bir mııhzur yok

tur. Bizzat ben Jeneral Franşe 

De6pereye yazar, Mustafa Ke -

mal Paşa haklmıdal<i tevkif em

rini geri aldırır ve kongrenin in

ikadına muhalefet olunmaması 

hakkında Dafıili:ye Nezarelın -

den size emiı- verdiı-irm. Fakat 

şu şartla ki, siz de benden tıiç 

bir husus ketmetmiyeceksfruz ve 

samimi dostluğumuzdan dolayı 

daima yekdiğerimne karşı açık 

bir li6an kullanacağız. Yalnız 

kongrenin tarihi in'ikadını öğ -

renınek laı.ımibr. dedi. Bende -

niz de kendisine bu bapta kat'i 

bir şey bilmediğmıi ve öğrendi -

ğinde kendisini h®erdar edece

ğimi ve aradaki dostluğa binaen 

hiç b;r şeyi ketmetm;.yeceğımi 

söyledim. Binbaşının işgal me

selesinde dünkü kat'iyeti ifade

sine rağmen bugünkü rnülf.ye -

meli sebe4>ini nazarı ıilii da l<i -

kedanilenne anetmeği vecibe -

den ve bu bapta tafsilaotı zevait

len addederim. Aynen anlaşılı -

yor ki bunlann fjl<ri kongreyi 

Sıvasta tQplaınağa muvafrlı: gö -

ıünerek Jıxııı,gre heyeti ltiramile 

ıizi burada _;çtima ettimıek ve el 
.altından tedarikatta bulunarak 

tümle ihvanı ele geçiımekten ve 

ayni zamanda i§flal meselesini 

de emıi vaki haline koymaktan 

ibarettir. Dün akşam Dahiliye 

Nezaretinden aldığım şifre bir 

telgraf ta başka şekilde yazıl -

mış olmakla bl'rnber hemen ay

ni zeminde 1dı. İ~e beııdenız her 

hakikati mekt ·m tutuhnak i6 -

tırhamıle Efendimize arzecliyo • 

rum. Bundan oonra hattı 'hare -

ketın tayıni sıze aittır Er.ırika!, 

bir teWikt'nin bu kadar mute -

karrip ve <ıdc-•a el ıle tutulacak 

derecede mer'ı .olduğunu bilip 

Efendiler, Diyıubekir ve Bit
lis havııJiııinde, efkirı tenvir mak 
sadile, oralarda onlu kumanda
nı olarak buUDduğaın sıralarda 
bmen şahsan tıuudığım Jıirta -
lam rüesaya husudi mektuplar 
yazdım ve Van, Beyazıt eivar -
larında bulunan bazı aşair rüe -
sasile de temas ve irtibatlar te
min ettim. 

Nihayet, Efendiler; ağustos i
çinde, her taraftan bir takım mu 
rahhasların Sn>asa mütevecci -
ben hareket eyle4ikleri ve kos -
men Sıvasa muvasalat dmeğe 

de Jıqiadddan aıtlşıldL Sıvasa 
muvasalat eden murahhaslar ta 
rafından Sıv~a ne vakit hareket 
edtteğiıniz i.tlfsar olunmağa 

başladı . 

(Baştarafı 1 incide) 
Halayın kurtuluş bayramında 

bulunmak üzere memleketin 
döıt tarafından gelen heyetler 
de bu merasimde bulunauktır. 

Hamidiye mektep gemimiz me· 
rasiıne iştirak etmek iizere ya
rın sabah İskenderonda bekle • 
niyor. 
Fransız kuvvetleri bugün im· 

radan tamanıile çekilmiş bulu· 
nuyorlar. Yalnız )arınki bayra· 
mımızda Fransa namına koloncl 
Kale ile bir Fran~ız askeri ınülre 
ze•i hazır bulunacak ve hu kb'a 
Türk sancağına ihtiram vazifeııini 
ifa ederek Hata~·ı terkedecektir. 
Antakyada yapılarak hu büyük 
zere Halayın dört tarafından 

binlene insan Antakyeye akın 
etmektedir. 

;:~~;~~:,.·:it 1 

Kımetli eşya müsadere j 
ediliy<Jl'-

Pra.g, 22 (AA.) - Çek ajansı, 
yafıudı hakkıntlaı<i lcaramame 
suretine ı!aveten b.ıgun imza,a
nan b!r karar;,aımeni mne'l nini 
neşreılıın<.'4rledi. Y· 'ıudiJerin va· 
ziyetini bir kat daha \·ahinıleş • 
tiren bu son kararnameye göre, 
YalıudUff, nışan yüzfü<'leri de da 
bil olmak üzere ellerinde bulu
na:ı a1Lın. gümüç, platin ne ka
da-: eşya varo,a hE"F<> ni hükUınet 
mikkamlamıa bildınnl'/ie mecbur 
bul:::mıalctadu. 

hakkında karar ittihaz hususu • 
nun tı:fıirirıe kaırar venni:Ş ol.ın 

ayan azasının harp olmı:;acağı 

>lıhmaline istinat Ellltıış old kla
rını ilave eylemiştir. 

•-Okuyucularımıza-• • • •• + İkdam, yeni ellere geçmiş-- + + tir, Gazetecilik hayatmda U· + 
+ zıın seneler bulunmuş ve ta · + 
+ nınmış şahsiyetlerin elinde + 
+ zengin mündericat ile yeni + 
+ bir şekilde neşir vazifesi • + + ne devam edecektir. + 
+ İkdam her sınıf okuyucu • + 
+ lnr"!'ızın muhtelif mevzula • + 
+ ra ait anyacağı her yazıyı hu· + 
+ labilttek yegiine bir gazete + 
+ olac<Lktır. + 
+ Bu hususla Jakında karile · + 
• miu taf>illit vertteğiz. t 

Ayni mehafil, sadece ml'Sele -
nin ilanihaye talik tıdilmiyece -
ğini, ancak, birkaç ay intizara 
taharnmülii olduğunu beyan et • 
mektedfr. 

Danziğ işine tavassut 
Londra. 22 (A.A.) - P:ress 

Absociation'a gore, sıyasi mah -
filler Aılmanya ile Polonya ara -
sında sulh yoliyle bir anla~ma 
hasıl olacağını ümıt etmektedir· 
ler. 

Çok uzun sürmeden bir tavas
sut tekilli yapılabileceği hak -
kında şayialar doıımekte ise de 
bunun İngiJotere tarafından ya
pılacağı hakkında bir serahat 
ydktur ve resmi mahfillerde böy 
le bir 1363vvurun mevcut olduj;'U 
teyıt edilmemektedir. 

Varşova, 22 (A.A.) - Sir İron 
side Poloııyadan ayniırken or -
dunun OI'ganı olan Poblka Zbroj
na gaze-tıesine beyanatta buluna· 
rak keıı.di5ine karşı gös1,eriien 

güzel ve kabul misafirperverlik 
ten dolayı minn«tar lığını bıl • 
dia-miş ve muk~ talim ye 
ted»yesinden, teşkilatındım H ı 

bilhassa vatauperverlak ,-e va - ~ 
zife hisı;iooen dolayı Polonya 

Artık, ~umu terketmek :ıa 
zım geliyordu· Fakat şimdiye ko 
dar verıfiğim mal6maUq müs -
tebaa olmuştlD' ki, Sıvııs kon -
greai, şark ve prp vilayetleri -
Din ve Trııkyarua yani bütün 
memld<etin ittilıadmı tanin ga
yesine matuf idi. Bu sebeple şaıt. 
viJi,-etJerinin, bu kongrecle, mu 
rahbadan lnıhmmal< kap eder

di. 811 viliyetlenlen, Sıus kon
greai için muralıbaıJar intihap 
dtinneğe kalkışmak gayriameli 
bir fikirdi. Enunım kongttl'IİDİ 

alteden m•mılılıaslUJ11 Sıvasa 
tahriUerine kallaşlnanm da müm 
lriin olamıyacağı anlaşılıyonlu. 

Zatna viliyab şarkiye Müda • 
faai Hulmlnı ••••u mahalle -

(Arkası var) 

Şantajcı bir Ge
neral mahkum 

Viyana, 22 (A.A.) - Schusdı.

nigg idaresi zamanında Stirya 
mmtakasının emniye: direktörü 
olan et>1oi Gtmeral Franz Zel -
burg Zi ny sal!lıiyl'li suiistimal 
,.e şantaj uçundan se'kiz ıoene 

zindan ceo:asına miıkılm edilmiş 
tir. 

Nazi hareketl&rini tenkil et -
miş ola.n Zivny milli soı;ya]iz -
mi nen büyük dÜ$1nanı add~dil • 

mi~tir. 

* 
Ankara. 22 (AA.) - Hatayın 

ana yurda ilhakı dolayısile 23 

temmuz pazar gunü saat 21 de 
Ankara halkevinde bir tÖrt'n ya· 
pılacaktır. 

!Jalay zaferimizin buyün 

seviocinin güzel bir tezahürünü 
ifade edecek olan u tôrcnin, 1 
geniş bir kütleyi çevre.;i içıne 

aknası duşünülerek halken mey 
danırwla ~apılması kararlafih · 
rılmıştır. 

Türene saat 21 de bando ile 

•İstik.lal marşı• çalına.rak baş -
lananktu. 

Bundan sonra muallim Mu -
hiddin Dofşın İnözü tarafından 
bugünün büyüklüğünü izah eden 

bir •6Öylev• verilecek ve Hatay
lı Azmi Baysal hemşerilerinin 

hissiyatına terceman olacaktır. 

Nutukları müteakip se.;me 
mıl.li filimler ve Hatay mevzuu 
üzerinde hıız.ırlanmış olan mi'Ii 
bır oyun gösterilecektir. 

24 temmuz akşamı yine halk
e\'i meydanında saat 21 de Lo · 
zan zaferimizin yıldönümü mu
na ııbetile büyuk b:r tören a
zırlanmıştır. 

-----<oocıı------

Almanyanın ekonomik 
sistemi 

Lo~dra, 22 (AA.) İngılız 
dTnlomatik ma'h!illtrin.n b~r;ım 

• --01'---

Çek hükumeti
nin ordusu 

Praıg, 22 (A.A) - Milli mü· 

dafaa nezareti, Çek hıikfunel or

dusu için asker toplamanın n; -

hayet bulduğunu ilave etmiştir. 

Bu ordu. on beş kişiden mü · 

reô<kep alacı* ve orduda eski 

Çekoslovak zabit ve küçük za • 

b1'tl>eri bulunacı&1ır. Bu kuvvet, 

büyUk felaketlerde müdahale e· 

decek ve nizamı temi neoyliyecek 
tir. 

öğleden sonra bildirdiklerme gö 

re, ne İngihz haricıye nezareti 

ne de herhangi bir hükiı:ıret a

zası, bazı sabah gazctelerinın 

)-azdığı gibi. Alrnanyanın ha ·p 

ekonomısıni daha normal bır e

k cw sis!P""Jle tahv.li katul et 

ıxes. 1akc'.uınde Aıman)·a ır:t i 

ve ekonoml.Jl yardımda bulun · 

m )-ı Mılıhda( ede~ bu plan• na · 

2a"rı dikkate alacak değıldtr. 

oda-"kar •' 

·---------... 
Apartman ve 

parklanntemizliği 
(Ba§taTafı 1 inci sayfada) 

matik bir şclalde yapılan kutu
lar parklarda muayyen yerlere 

konacak, başlannda birer temız
lik amelesi bulundurulacaktır. 

Çöp kutusunun bir cepheı;in -
de trenlerde olduğu gibi otoma
tik sigara atma yeri vardır. 

Belediye apartımamarda ayni 
biç>nıde çöp kutıtları kullanıl -
masını kararlaştırmış, atelyede 
bir kaç çöp kutusu yapılmı$ır. 
Ağzı kapalı büyük bir kovayı 
andıran kutuların ;ki tarafla • 

rında kulpları vardır. Doldugu 
esnada ikı kışı tlllafından ta;ı -
nabılece tı: 

B"1cdiye, z bıtai be:ediye ta • 
lımatnamesıne JS.tinat edcıek 

nUnıune,er arasından seçecegi 
çöp kutusunun butun apartı -
manlarda kullanılmasını mectıu 
ri kıla_c;.kiır. 

Pelanyanın noktai nazarı 
Vaı-;,;ova, 22 (A.A.) - Söz söy

leıneğe sa.fıhiyettar Alman mıi· 
me,..~ıllerinın fngiherenm bır 
haııbe mani olmak )çin Polonya 
üzerınde kiüi d«ettdc nüfnz~ 

olıclugu. Ahnanyanın barışı t"h -
dit etmediğı ve fakat Daııtzig"in 
ıade"ıni istediği• tarzında H:r! 
sürdükleri formüllerden bahse -
den siya.si milObiiJler, Alınanların 

S atie 
yolsuzluğu 
(B~tarajı 1 inci sayfada) 

tiıbi tutmuştu. Bu münas<'lıet -
le dün, Devlet Limanlar U. Mü· 
dürü Raııfı ).fanyası sorgu ha -

kim'ığıne çağırı1n:ıış ,.e şooit sı· 
fatJe fadeı: ne muracaat edil -

mi§t . 

Bu'ld n ba•ka Ju giın ..,,-,·el 
ta ye dilen m.ız"!lunlardan a~ .ı 
kat İsmaıl Canış te dün sorgu 

halı· liğıne celbed "lerek yenı • \ 

eren din:Jer.ılm .ır. 

Şımdilül m< •ıf kalan 3 maz 

ordusunu tehi& etmiştir. 
İroside, Polonyaıdaki ikameti

nin iki millet araısın!la karşılıklı 
anlayışa biz.met edeceğinden e -
min bulunduğunu töylemişlir. 

* Looora, 22 (A.A.) - Bu sa -
baihki İngilız gazeteleri, dün ak
şam Danb.ig ışi il~ alakadar o -
lacak Berlinde neşredil.en yarı 

resmi beyanatı çok soğuk bır 

surette karşılamaktadır. İngıliz 
efkfın umumiyesi, bu beyanatı, 
umumiyet itibarile, sulh cephe

e 

1 

si arasına nifak sokmak Vf")'a -

hut hıç olmasa ilıu yolda bir tec İ!ı 
rübe bakırıu uçurmak maksa - 'k 
diyle çikanlınış telAkki etmek = 
tedir. 

nundan esf<i Denizbank U. Mü
dürü Yusuf Ziya Öniş dün 'Ye -
nmen talıli:ye tale'lıinde bulun • 
muş, fakat telkrar reddedilmış -

tir. Yusuf Ziya Öniş istenıkligi 
kadar para kefaleti verilebilece

ğim söylemiştir. 

Diğer mevkuflardan Tatıır Kev 

kep 5 gün evv<>l, mühendis .Neş

et Hasım da 3 gün evl'el tahli)C 
talebinde bulunmuş, bunlar aa 

reddedllmiştı. 

Sorgu hakun.ıgi m~e .ımu
mılığm iddian mesıni Paza esı 

veya Salı gunu alacak \'t' heme 
kararnamesini yazarak ışi a>-
kemeyc .snltedecektır. 
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Her gUn ~ 
bir hikaye ~ intikam 

Ere:ıköyü'nün, küçük 'bir 
köyünde, fakir evlerinden 
birinde, ihtiyar Maıhmure ka
dın, ocağın ateşini canlandır -
mağa çalışıyordu. iBir müddet 
.ateşi üfledikten sonra yerinden 
kalktı ve lambayı yaktı. Tam bu 
~ırada köyün camiinde ezan o -
kunmağa başlamıştı. 

Dua vakti idi. Mahmure yere 
.iiz ;ökerek duasını etti. Duası 

,bittikten sonra açık bulunan ka 
pının önüne gelerek kararmağa 
başlamış olan yollarına baktı: 

- Ne kadar geç kaldı? Acaba 
bir şey mi oldu .. diye mırıldan -
tı. 

Yeni bir felaketle karşılaş -
maktan korkuyordu. Artık ke
deT ve gözyaşlarına tahammülü 
kalmamıştı. Bir gün ona. bir dö
vüşte öldürülcrnüş olan kocasının 
cenazesini getirımişlerdi. Kızı i
le oğlu, babalarının intikamının 

hayali içinde büyürlerken, Mah 
mure sönmez bir ateşle o sevgili 
ölüye yanarak seneleri geçirm~ 
ti. Ve gene bir gün, kuvvetli bir 
delikanlı olmuş olan oğlu, baba
sının 1>lümüne sebep olan katili 
\urmuş, öhiürmüş, sonra da da -
ğa kaçmıştı. 

J andarmlar saklandığı mağa -
nıı çevirmişler, bu sırada genç 
ıtatil bir de jaru:larma öldürdük
ten S-Onra yakalanmıştı. Şimdi 

hapishanede idaım edileceği gü -
1ü beklemekteydi. 

Mahmure kızı ile beraber ha -
yatta yalnız ve himayesiz kal -
mştı. 

Birden genç kız annesinin kar 

,JSU1a çıktı. Ve elindeki yünü 
yere attı. Esmer Makbule fev -

kal.ide güzel bir kı:zıdı. Annesi: 
- Merak ettim, kızım, dedi, 

geç kaldın! Bugün Mustafa ya te 
sadüf ettin mi? 

- Hayır, anneciğim .. 

- Qok tuhaf! Kaııdeşinin ya-
kalandığı gündenberi nişanlın 

bana pek acaip geliyor. Sakın se 
)inle evlenmekten vazgeçmesin. 
Öyle ya şimdi kimsesiz kaldık. 

- Anneciğim .. 

- Biliyorum yavrum, onu se-
viyorsun! Fakat ben onun ayni 
göz ve ayni kalble görmediğim 

için böyle düşünüyorum. 
- Eminim ki, onun hakkında 

aldanıyorsun! 

- Öyle olsun. 
Mahmure ço11bayı hazırladı ve 

ıesizlik içinde yemeklernii yedi

ler. Yemekten sonra akrabaları 
olan Çoban Durmuş ağzında si

garasile kulüıbeye girmiş -
d .. O da bir iskemleye otur -
du. Ve şapkasını eliyle arkaya 
ıloğru itti. 

Bu son felaketten sonra, ka -
dın !arı daha sık ziyaret etmeğe 

başlamıştı. Ekseriya akşamlan 

<>nlarla geçiniyordu. 

Makbule sordu: 
- Mustafa buraya sık sık 

geliy~r mu? 
- Oldukça .. 
- Halinde bir değişiklik yok 

mu? 

- Ne demek istiyorsun?. Söy
le .. 

Bu sözle.-i ihtiyar Mahmure 
söylemişti 

Çeviren : R. Y. 

Çoban Duıımuş başını ona çe
virerek: 

- Oğlunun saklı olduğu yeri 
jandarmalara Mustafa haber ver 
diğini söylüyorlar!. 

Diye cevap verdi. Makbule şid 
detle yerinde fırlamıştı: 

- Yalan söylüyOTSun!.. diye 
haykırdı. Ben kendimden oldu -
ğu kadar nişanlımdan da emi -
nim. 

Çoban Duıü1uş gitmek için 
yerinden kalkmıştı: 

- Herhalde bir an evvel se -
ninle evlenmesi lazımdır, dedi. 

* Makbule bir ağaca dayanmış, 
nişanlısını beklemekteydi. Bu 
gece onu buraya çağırmıştı . Ken 
disile görüşecek şeyleri olduğu
nu söylemişti. Çünkü Makbule 
karar vermişti, her ne bahasına 
olursa olsun hakikati öğrenme -
liydi. Esasen Mustafa hakkında 
birçok şey daha öğrenmişti. O - • 
nun kendisiyle alay ettiğini baş 
ka 'kızlarla gezdiğ ini ve Bileciğe 
çalışmak üzere gideceğini duy -
muştu. 

Bu meseleyi hiç kendisine aç
mamıştı. Demek bu gid~ onu 
tenketrnek ve ondan kaçmak o -
lacaktı. Dağlarında, böytle biT 
nişanlıyı terkebmek en büyük 
bir tahkir sayılırdı. 

Bu büyük tahkiri ancak kan 
temizliyebifüdi. Birden karan -
lıkların içinden ç>kan Mustafa 
genç kızı kolları arasına almış -
tı. Genç kız: 

~ Beni dinle Mustafa, dedi .. 
Annem çok endişede. Bana karşı 
iyi olmadığın; söylüyor. 

- Haksızlık ediyor!. 
- Çabuk evleneceğiz değil mi 

Mustafa? Bu işin uzaması anne -
mi üzüyor. Bugün sana şunu iti
raf edebilirim. Karoeşim senin
le evlerunekliğime razı değildi. 

Senden nefret ediyordu. 
- Yok canım?. 
- Doğrusunu söylüyorum. 

Kaç dfa senin hakkında fena şey 
ler söylediğini duydum: cMus -
tafa iyi ve namuslu bir genç de -
ğildir! • Diyoııdu. Fakat ben ona 
ha~ız olduğunu, ve ona rağmen 
seninle evleneceğimi söylüyor -
dum. 

iBu sözler Mustafayı tuzağa 

düşüıımüştü. Birdenbire hiddet
lenmişti: 

- O halde, dedi, onu jantlar -
malara ihbar ettğiime çok iyi 
etmişim. 

- Fakat senden nefret ettiği
ni o zaman bilmiyordum!.. 

- Bilmiyordum, fakat hisse -
diyordum. 

- Mustafa Bileciğe lı.ideceğini 

söylüyorlar, bu doğru mu? 
- Hayır, doğru değil! Doğru 

olsa ne çıkar? 

Mustafa gülüyordu. Genç kızı 
öpmek istiyordu. Makbule çevik 

bir hareketle onun kollarından 
kurtuldu. Mustafa yeniden ona 
sarılınağa uğraşırken, genç kız 
belinden küçük bir hançer çı -

karmıştı. Bu hançeri şiddetle 

nişanlısının göğsüne sapladı. 

Şimdi Mustafa ayakları di -
binde cansız olarak yahyordu. 

Maklbule vahşi lbir kahkaha 
kopardı! Kaııdeşinin intikamı a -

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever -... 
sınız. 

2 - Hangi artistleri sever
sini1? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok han.i'i hususiyetleri ho -
şunuza gdiyor? 

3 - Sinema yıldızlan ara -
smda giyinişlerini ve tavır -
larını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var ınıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti ıni, 

güzelliği mi?) 

• 
Ankete cevap: 

Büyükada - Bayan Nadide 
Şevket söylüyor: 

1 - Sinemayı 

ilk göroüğüm 

güru:lenberi en 
güzel bir eğlen
ce vasıtası bul -
duğum için se -
verim. 

2 - Silviya 
Sidney kadın 

laııdan en çok 
beğendiğim artisttir. Hayatı 

saıhneye olduğu gibi nakleder. 
Erkeklerden: Rdbert Tay

lar, Şarl Rojer, Fair Yanings 
beğendiğim artistlerdendir. 

3 - Hiç birini taklit etme -
yi düşünmedim. 
H~m niçin ve neden taklit 

etmeli? 
Biz onlar kadar giyinmesi

ni ıbilmez m\yiz? 

4 - Yukarıdaki artistlerin 
san'atlarını her zaman beğe -
nirim. 

* Ankara - Bayan Semahat 
Ahmed söylüyor: 

1 - En çok sevdiğim sine
mayı bugün hala niçin sevdi
ğimi tayin edemem. Muihak -
kak 'bir şey var: Sinema mila 
istisna herkesi kendine çeken 
bir müessesedir. Tiyatro, o -
nun yerini tutamaz. Bilakis, 
sinema, tiyatroyu buldurmuş
tur. 
.. . Greta Ga,;J,oyu çok beğeni 
rim. 

Büyük san'aflkaııdır. Haya
tı perdeye aksettrimekte ma
hirdir. 

3 - Gretanın ıbakışlarını 

taklit ettiğim vakidir. 

4 - Yine onun san'atını, gü 
zelliğinden ve şöhretinden do 
ha cazip bulmaktayım. Greta, 
sinemacıhk aleminde başlı 
başına bir inkılap yapmıştır. 

Prens Polun 
Londradaki 
Gezinti[ eri 

Londra, 22 (A.A.) - Yugos -
lavya naibi hüıkUıneti Prens Pa.
ul ile Prenses Olga, Compins'e 
gttımek üzere Londradan ha.re -
ket etmişlerdir. Orada haita ta
tilini Diilk de Kent'in şatosunda 
geçirecekler ve Pazartesi günü 
Londraya döneceklerdir. 

Batan fngiliz denizal-
tisı kurtarıliyor 

Londra, 22 (A.A.) - Thetis 
denim1tı gemisinin ·kaldırılma -
sına muvaffOO<iyet hasıl otmuş -

tur. Geminin bu sa'bah sahile 
nakli ümit edilmektedir. 

lınmıştı. Eve girdiği zaman iköy 
derin bir uykuda idi. Ay yüksel
mişti. 

Ertesi sabah cesedi buldular. 
Mak!bule köy halkıyla birlikte 

ölünün başucunda feryad ediyor 
du. Hiç kimse, onun nişanlısını 

öldürmüş oldu.aunu öğrenmedi. 
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- Soldan sağa -

1 - Fikızof - Dokı\oor. 

2 - Gücü yetmemek - Şata -
fatsız. 

3 - Münkad - Şehir - Satmak

tan emir. 

4 - San'at - Cenupta bir ka

zamız - Nefiy edatı . 

5 - Ceketin en üst kı.smı - As 

maktan emir. 
6 - Nezaketsiz - PiSboğaz. 

7 - Mef'ulüfih edaiı - Bir ne
hir. 

8 - Bir hayvan - Ayağın altı -
Arapça 'bir edat. 

9 - Yakmaktan emir - Kemer 
Kulp. 

10 - Anlar - Su taşwan. 
11 - Bir kış sporu - Par~ah. 

- Yukandan aşağıya -

1 - Yıkılıp dökülmüş - Bir ne
vi kumaş. 

2 - Eli kolu tutan - Mutfak 
levazımından. 

3 - Bir sual - Hatırlamak -

İ.stifrağ. 

4 - Yolda .bırakılan - Devam
Nefiy edatı. 

{i - Latife - Atmaktan emiı. 

6 - Siyaıh - Aıbanmaktan e -
mir. 

7 - Bir hece - Ot ve ekin bi

çilen bir alet. 

8 - İskaınll>il kağıdında 'birli -
Bir isim - Şart edatı. 

9 - Basmaktan emir - Yeni ti-

caret vapurlanmwian •bi
ri - !Wl. 

10 - Ölüm cezacı - Hadise. 

11 - Arının ıballa bern'ber yap
tığı şey - Fare tuzağı. 

Dünyanın en 
büyük deniz 
altı filosu 

Moskova, 22 (A.A.) - Sovyet 
Rooyanın birinci cDeniz günü• 
bu ayın 24 ü münasebetile Poav 
da gazetesi, bir makale neşret -
miştir. Bu makalede Sovyet Rus 
yanın dünyanın en büyük taO:ı -
telibahir filosuna malik olduğu 
beyan edi1ınektedir. 

Makalede denildiğine göre 
Sovyet tahtelbahirleri, yalnız 

başlarına bütün Sovyet sahilleri 

nin emniyetini temine k;ıdir bu
lunmaktadırlar. 

Samsunda ölenler 
beş kişidir 

Samsun, 22 (A.A.) - Bugün 
buraya gelen gazetelerden bazı 

larında Samsunda sellere kapı
larak 40 kişinin boğulduğuna da
ir görülen yazılar yanlıştır. Vi

layetin tavzihinde de bildirildi
ği üzere seylaptan alenlerin ye
kun sayısı 5 nüfustan ibarettir. 
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lie*i.b\ILMaA Fransadaki 
Genç Fransız yıldızı yabancılar 

Claudetfe Colberf 
Bu, sevimli yıldızın nasıl muvaf
fak olduğunu kısaca anlatıyoruz 

Paris banliyösünden Holivuda 
kadar epey y.ol var. Fakat genç 
bir Fransız kızı, bu u:ııun yolu 
büyük bir kolaylıkla katetmiş, 

bununla da kalmıyarak, Holi -
vuda gittikten sonra hüsran ve 
hayal sükutu 'bulacak yerde, 'bü- ı 

tün dünyanın hayranlığını u -
yandııan yıldızlardan biri ol -
muştur. Onun hayatı, sinema de 
nen acaip dünyanın en hayret 
verici maceralarıru:lan biridir. 

Asıl ismi Lily Chauchoindır 

ve Paris civarındaki St. Mande
de doğmuştur. Daha üç yaşın -
dayken, dantelalı elbiseleriyle 
futoğraf makinesinin karşısın,da 

gülümsemeyi öğrenmişti. Günün 
birinde babası mü'lı.im bir karar 
verdi: Bütün ailesiyle ıbirlikte 

Amerikaya hicret etti. Lily bir 
Amerikalı kız gi'bi talhsil görmi
ve .başladı. Güru:len güne ibüyü 
yor, güzelleşiyordu. Ona sahne
ye Jıkınak fikrini veren, İngi .,_ 
li2ce profesörü oldu. 

Bu fikir, onu uykusundan bi
le etti. Nihayet, 1923 de Nev -
yorkta ilk defa oları<k sahneye 
çıktı, amma hiç bir muvaffaki -
yet kazanamadı. Fakat nihayet 
tali ona gülümsedi. Norman Fos 
ter'le oynadığı piyesi beğenildi. 
o da, rol arkadaşına aşık oklu. 
Ailesi muhalif olduğu için iki 
genç 1926 da gizlice evlendiler. 

Yüzü gittikçe güzelleşiyor, ia
celiyor ve ifadeli ıbir hal ahyor
du. Sinemacılar ona alaka gös
terdiler ve ilk filmini 1928 de 
çevirdi. Yalnız ona daima cid
di roller veriliyor, hatta facia -
!ar oynatılıyordu. 1929 da sine

mada büyük bir inkilap oldu: 
Sesli film.. Ayni sene içinde 
Claudette Cokbert, Edward G. 
Robinson'la •beralber ibir film çe

virdi ve çok muvaffakiyeyt ka
zandı. Yıldızı parlamıya, yük -
selmiye başlamırtı ... 

1931 de Maurice Şövalye ile 

birli'kıhe de film çevirdi: •Şen 
Mülazim• da Maurice'in daima 
tebessüm etmesi, 'belki de arka

daşnın çok güzel oluşun.dan ileri 
geliyorou. 

1934 de Clark Gaıble ile birlik
te çevirdiği Nevyork - Miami, 
adlı film sayesinde, 0bütün dün
ya onun şen ve mütebessim çeh

resini tanıdı. 1935 de, hayatın -
da mühim bir hadise oldu: Ko
casından ayrılıp Amerikanın en 
tanının!§ mütehassıslarndan Dr. 
Pressmann'la evlendi. 

Şimdi Santa Monidadaki vil
lasnda, koasile beralber mes'ut 
bir hayat sürmekte ve iki film 
arasında , enfes bir peyzaja ba -
karak yorgunluğl!nu çıkarmak
tadır. 

Holivodda reportaj yapa
caklara tavsiyeler 

Erkekler, ekseriya kadınların 
sinema aktörlerine aşık oluşla

riyle alay ederler. Fakat erkek
ler arasında da kadın yıldızlara 
&şık olanlar yok mudur? Hangi 
erkek bir kadın yıldızı sevmeği, 
onun tarafından sevilmeği tahay 
yül etmemiştir? ... 

Fakat insan sevdiği yıldızın 

karşısında bulununca, onun hoş 
!andığı şeylerden bahsetmesini 
de bilmeli. İşte birkaç tavsiye 
ki, eğer fırsat düşüp de bunları 
tacb;k edebilirsiniz, her !halde 
celi boş> dönmezsiniz! ... 
Şayet Paulette Goddardla 

karşılaşırsanız, ona ekonomik va 
ziıyetten lbaıhsediniz. Bu artist 
servetinin mühim 'bir kısmını ti
cari ve sınai işlere yatıııdığı için, 

ekonomik işlerle yakından ala -
kadardır. 

İrene Danne beyaz perdede 
·biraz soğuk ve kiıbirli görünür. 
Buna ellbet siz de dikkat etmiş
sini.2Jdir. O, hususi hayatnda da 
böyledir. Fakat hoşuna gitmek 
istiyorsanız, ona .bu halinden 
bahsetmeyiniz. 

Claudette Colbert'e, hatta hay 
ranlık dolu bir lisanla dahi ol
sa, elmacık kemiklerinin çı'kık 

olduğundan .bıılhsederseniz, fena 
halde kızacaktır. Ona rastladı -
ğınız zaman bu mevzudan bah
setmekten sakınınız . 

Marlene Dietrichi gördüğünüz 
zaman ne yapacağmzı tavsiye
ye bilmem hacet var mı? Bacak
larının güzelliğine hayran oldu-

Yıldızların ihtiyarlaması boş lakırdı: 
..,~ ";' ' . 

İşte, büyük rakkaınlı bir yaşa m allk olduğu halde beyaz perdeue 
ırençlcre taş çıkartan OLGA Ç EKOVA bu iddiayı teyid edeıı 

misallerden bitidir. 

Askerlik Hizmeti
ne Alınacaklar 
PaTİS, 22 (A.A.) - Reisicüm 

hur, Frapsada mukim ecnebile -
rin nüfuslarının tahririne ve 
bunların asker olarak istihdam
larına müteallik bir kararna -
me ~mzalamıştır. Bu kararname 
ye nazaran Fransada iltica hak
.kından müstefit olan bütün ecne 
bi siyasi mülteciler askeri hiz -
mette bulunmağa mecbur tutu
lacaklardır. 

Bu mükellefiyet, kendilerini 
siyasi mülteci addetmediklerin -
den dolayı iltica hakıkından is -
tifade niyetinde bulunmıyan ec 
nebilere şamil değildir, faka1 · 
'bu ecne'biler Fransa hükümeti 
tarafından, dilediği zaman, hu
dut harici edilmek' tehlikesine 
maruzdurlar ve zikri geçen ilti
ca hakkı ile 'hi<;ibir veçhile içti -
ma edemezler. Bu kararname, 
F'ransada ve Cezayirde derhal 
tatbik edilecektir. 

Yine buna mümasil başka bir 
kararname, yakında isdar edi -
lecek ve Fransanın sair müstem 
leketlerinde mer'iyet mevkiine 
konacaktır. 

---000--

Amerika 'Ve 
Japonya 

Vaşington , 22 (A.A.) - Hull, 

ayan meclisi hariciye encüme -
nine göndermiş olduğu mek -
tupta şöyle demektedir: 

Kongrenin şimdiki içtima dev 
resi esnasında J aponya'ya gön
derilecek esliha ve mühiınma -
ta ambargo konulması hakkında 
bir karar ittihaz etmek tasavvu
runda olmadığı aşikar görün -
mektedir. 

Busebepten dolayı hariciye ne 

za~etinin bu mesele hakkında -
ki mütaleasının beyan ve ifa -
desini sonraya bırakmak mürec 
cah görülür. 

ğunuzu söylersiniz, olur biter ... 
Caro!e Loııılbard'a sakın ka -

dın gazeteci veya muharrirler -
den bahsetmeyiniz. Çünkü o 
lbunlan «bir alay züppe• telak -
ki eder ve yanında laflarının e
dildiğini bile istemez. 

Hedy Lamarr'a, vaktile Çe -
koslovakyada çevirdiği ve için
de çıplak olarak göründüğü fi -
limden ıbahsederseniz çok sevi 
necektir. Yalnız bunu yavaş ses
le yapınız. Çünkü artistin mu -
kavelesinde, bu filmden bahset
mesinin bile yasak olduğu tas -
rilı edilmiştir! 

Eğer ~ sporlarından anla -
mıyıorsanın Sonja Henie'nin a -
lakasını celbedemiyeceğinize e
min olalbilirsiniz. 

iBeyaz peı1denin en büyük ka
dın komikleriru:len Gracie Al -
lan stüdyo dışında ciddi şeyler
den bahsetmeği sever. Hoşuna 

gitmek için zevzeklik yapmıya 
kall<ıjırsanız, partiyi kayıbetti -
niz demektir. 

Katharine Hepburn'u eğlen -
dirmeye uğraşmayınız. Çünkü o 
anca<k keyfi yerinde olduğu za
man güler. Fakat keyfinin ;le-
rinde olduğu zamanlar pek na -
dirdir. 

J ean Artlhur'dan, kocasının ya 
nında şarkı söylemesini isteme -
yiniz. Bu artistin sesi ile ken -
disi gibi güzel olmakla beraber, 
kocası onun sesini beğenmemek 
tedir. Bir karıkoca kavgasına se 
bep olma.yı siz de istemezsiniz 
ta'bii... 

Constance Bennett'e ıhuysuz 

ve aksi olduğunu söylemeyiniz. 
O bunun aksini ispat için sizin
Je bir güzel kavga edecek, ken -
disine iftira edildiğini ileri sü -
rerek haıkkmdaki bütün sözleri 
şiddetle ret ve inkar edecektir. 

Bu tavsiyeleri öğrendikten son 
ra, muvaffakiyetten emin ola -
rak HoJiovudun volıınu tutabi -
lir"'iniz .. 
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Hekimler faaliyet te 

Ebedi şef hafif bir koma geçirir 
gibi rahatsızlık arazile 

mustarib idiler 

Samplyonluk maçının Birincisi 

- 39-

Yarın Fener stadında G.sarayile 
Demir spor gene karşılaşıyorlar 

- ~edir o üçüncü hadise? 
Müdavi hekim istemiyerek 

tek cümle ile izah etti : 

- Batında su meselesi.. 

umumı "''küt •bir kaç dakika 

.;iirdü .. yine suali soran hekim 

sözü aldı: 

- Suyun mikdarı ço'k mu art

tı acaba? Ne kadar ta'hmin etli -

yorsun uz? 

- Epey var .. 

- Kaç kilo kadar t~hnıinen?! 
Hekimler bu mevzu üzerinde 

bnusurlarken çok ihtiyatlı dav 
ranıyorlar, böyle sabi.t rakamlar 
g.b ht'i ifadeli keli.meler kar
şısında tereddüt ediyorlardı. Bi 
noenaleyh sorulan son suale ce -
v.p \ermek hususundan kendi -
sine sorgu tevcilh edilen hekim 
teı·eddüt ediyordu. 

Sail, soı.,gusunu üçüncü defa 
tekrarladı: 

- Haricen bariz bir şekilde ve 
batın na•hiyEsinde ka.barıklık 

halinde görülüyorsa .nikdar en
dişe edilecek bir yekfuı teşkil 

ediyor demektir. Buna nazaran 
acaıba suyun verdiği ıztırabı, a -
gırlığı gidermek için bir teşeb -
;ıüs yapılaıbilir mi? 

Diğer iki doktor arkadaşları

nın sözünü kestiler: 

- Su aldıl'manın te'hlikeli o -
Jacağını bizimle fikir birliği ha
inde söyliyen mütehassıs Fis -

singer'in sözlerini unutmıyalun. 
Suyu akm"k ihtimali bir an için 
bile mevzuubahs olamaz. Ve bu 
nun mevzuubahs olmamasını te
min için de büyük hastamıza bu 
husustan hiç bahsetmemek ka -
rarındayiz. 

- Suyun verdiği ağırlık ve ız 

tırap ne olacalk? 

- Bünye, biraz kuvvetlendiği 
takdirde bizatihi bunu gıder -
mek, imha etmek yolunu tuta -
caklır. Ve bu şe1<il en doğru te -
davi şek!Ldir. 

- Suyun günden güne artma
"'· bünye tarafından eritileceği -
ne taımamen zııd bir haldir. 

- Şimdi hastalığın devamı ve 
bir,biri ardına gelen kri:cler bu -
na meydan ve imkan veriyor. Fa 
kat, bu krizi de savuşturduktan 
sonra bünyenin sa!Mıa doğru bir 
inkişaf göstı>receğini ümti et -
mekte musırrız. 

Söz burada bir teneffüs fası -
tasına uğradı, Faka.t eski sual 
bir kaç dakika sonıa tekrar or -
taya atıldı: 

- Pekalıl, batında müterakim 
suyun mikdarı adetle ifade edi
lirse ne kadar olur? 

- Tahminen 7 - 8 kilo kadar. 
Bu rakam üç hekimde de hay-

retle dehşetin karış1k tesirini 
meydana getiroi. 

7 - 8 kilo su,, hasta uzviyetin 
vücutte tehlikeli bir .EazlalıOOtan 
iba!'et bu ifrazatı hakikaten deh 
şeti tahrik edecek, hatta vücu -

dün şayanı ha.yret mukavemeti
ne karşı insanı huşua vardıracak 
bir kemımiyet arzediyorou. 

Diktorlar sustular. Sanki bu 
rakam: 

- Sus!. 
Emrinin müekkit şekli imiş gi 

bi 011\alığı sessizliğe boğmağa 

kafi gelmişti. 

Doktorlar sessiz, sessiz düşü
nüyorlardı.. Bırisi, gözlerini Bo
ğazın uzakta yıldızlanan sarı ı

şıklarına dilomiş, bu kıvılcım 
görünüşlü ziya habbelerinden 
bir i1ham bulımak ister glbi kafa
sınıda dehşetle irileşen (8 kilo 
su) yun rakkamını görüyor, di -
ğeri, Savaronanın şamandıraya 

bağlı ipinden Boğazın karanlık 
sularına daldırdığı gözbebekle -

rini bu kapkara serınlikte biraz 
olsun dinlendirmek ihtiyacile o· 
turduğu koltukta gevşiyerek dü 
şünüyorou. 

Ga. saray mı, Demir spor mu ? 
Üçüncü hekim arkadaşlarına 

baıkarak düşünmesine yol ver -
miqti. 

* (Arkası var) 

Fotoğ raf tahlilleri 
Bize fotoğrafı nızı gönderiniz. 

Size kim olduğunuıu 
söyliyelim 

-65-
65: Fal.ihte Ali ' 
~uvancı (Mü -
tereddid ve asa

Ali Kuvancı 

lbi tiplerden) 
Hafızası ve ze -

zağı görilijlerin -
de ekseriya isa

. ıbet vardır. Hüs
nüniyet sahibi
dir. Ketumdur. 
Nefsine itimadı 
y,oktur. Yaşı i -

leriledikçe maddi işlerde muvaf
fak olacaktır. 
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66: Şehzade 

başında N ec -
mettin G<iktaş 

(İnatçı ve azim
kar tiplerden) 
Zekasına güve -
nir. Nefsine iti -
m adı vardır. 

Bazan evham -
lıdır. Tereddü -

dil sevmez. İş -
!erinde intizam 
ve kat'iyet taraf 
tandır. 

N ecınettın Göktaı 

: .................. _ .. : 
: KÜ ÇÜK HABERLER ı 
:.. .... -.............. : 

* İngilterenin yeniden aça
cağı kredi tesliılıata ve yeni is
tillkamııau sarfolunacaktır. Bu 
kredinin mikdaırı 20 milyon 
Sterlin değ>! 58 milyon Sterlin
dir. * Tayımis gazetesinin verdiği 
malfunata göre şimdiye ko:.lar 

Tiirkiyenin İngfüz müesseseleri 
ne yaptığı anuıkavelenin bedeli 
5 milyon İngiliz lirasıdır _ 
* Daim! sergi sarayı 800 bin 

liraya malolaıcaktır. Sergi 20 bin 
kişilik olacaktır. 

* Mellı'uslarımız Pazartesin• 
den iilbaırE>n şehrimizde tetkik 
ve temaslara başlıyacaklardır. 
* Başvekilimiz dün Yalovaya 

gelmiş Ada.da Va<lile konuşmuş 
tekrar Yalova aydönanüştiir. * Nafia Vekili Erzinoana git
miş, parlak merasnnle karşılan
mıştır. * Yalovadan kaçırılan bir mü 
tekait doktor kızı Eminenin al -
datıldıktan sonra Ayvalığa gö -
türüldüğü anlaşılmıştır. 

Dörıt ay devrum eden sezon maç 
!arının artık bittiği zannedilımiş -
ti .. Fakat Demirsporla Galatasa -
ray arasında milli küme şampi • 
yonluğu hakkında müsbet bir ka 
rar verilememesi bu iki klübün 
biri yarın Fener stadında diğeri 

de haftaya Ankarada kar -
şılaşmalarını zarııri kılmıştır. 

Bu iki karşılaşmadan alınacak 

net•ce bu seneki şampiyonluğu ta 
yin edecektir. 

Bu itibarla gerek bu hafta, ge
rek gelecek haftaki maçlara bü · 
yük ehemmiyet verilmektedir. 

Bu günler mühim . karşı -
laşma için her iki klüp te azami 
surette çalışmış bulunmaktadır -
lar. 

Demirsporlular geçen haftadan 
beri şehrimizde bir kamp kunmuş 
!ar. Feneııbahçe stadında idman -
!arını yapara.k formlarını kaybet
memeye uğraşmışlaroır. Buna 
mukabil Galatasaray da 1 Tem -
mu2lda maçlarının bitmesini vesi
le ittfüaz ederek fulibol çalışma -
!arını tatil etmişken son emrivaki 
ile formlarını yeniden silillh başı 
etmiş, lbütün uzuvlarını istiTahat
ten çekerek yeniden antrenman -
!ara sevketmiştir. Bu itibarla Ga-

latasaray da bir haftadanberi id 
man üzerinde bulunmaktadır. Bu 
böyle olmakla beraber Galatasa -
rayın son maçlarında da gördü -
ğümüz veÇlıile düştüğü formunu 
bu 'bir haftalık idmanla telafi e -
dip E>tmediği ancak yarın belli o
lacaktır. 

Demiı:ıspoı· ise esasen form üze
rinde bulunuyardu, Yalnız bu ta
kLrn için bir tehlikesi olan taraf 
İstanbulun bu civcivli zamanında 
Modanın tam köbeğinde kurulan 
bir kamptan fayda temin edilip e
dilmediği keyfiyetidir. Her iki ta 
kımın da son hafta çalışmalarının 
randımanını bugünkü maçla Öl -
çeceğiz. 

Bugün birtbrri He karşılaşacak 
olan iki takunın kadrolarını göz 
önünde tutarak şu noktai nazarı 

müdafaa edebiliriz: 

* Üniversite binasının tevsii 
için tetkikler yapılmakta, üni -
vım;ite bahçesinde bir kimya 
enstitüsü inşası düşünülme&te -
dir, Bu enstftünün inşası bir 
milyon lirayıa maloİacaktır. Yi
ne üniversite bahçesinde bir ta
lebe spor yurdu sahası yapıla -
caıktır. Üç bin kişi alacak bir kon 
ferans salonu inşası da Vekalete 
teklif edilmiştir. Üniversite ta
lebesi için bi~ talelbe yurdu in -
sası da mutasavverdir. . * 940 İlkbaharından itibaren 
İstanbul Ankara arasında elek
trikli trenler işletilmesi için ha
zırlığa başlanroıştu'. 

Galatasaray takımının kalesin 
de yer alaıı Osman ile Demirspo· 
run kaptanı bulunan Neodet ara
sında mukayese edilmez bir üs -
tünlük mevcuttur. Birisinin tec
rübe, bilgi ve kabiliyeti karşısın
da diğerinin tecrübesiz ve istik -
rarsız oyunu emirspora bir fai

k:iyet temin etmektedir. 

Müdafaalara gelince Galatasa -

1 rayın iıki teknik beki, Faruk - Ad 
nan müdafaasına mukabil G&zi -
Şevket hattı daha enerjik ve da
ha süratle çalışan bir hattır. Şu 

1 hale göre iki tarafın müdafaasın
da 'bir üstünlük mevcut değildir. 

Muavin hatlarına gelince, Ga
latasarayda yer alacak Yusuf, 
Rıza, Musadan müteşekkil bulu -
nan ha~ zaman zaman muvaffak 
alan ve hazan da çok düşük bir o-

yum göstermesine rağmen Şemsi, 
İbrahim, Kamliden ibaret Demir-

sporun bu hattı takımın en zayıf 
yeridir. Eğer Galatasııray merkez 
sikletini tamamen bu hat üzerin -

de toplarsa hem müdafaası rahat 
eder ve hem de roühacimleri gol 
yapmakta büyük bir engele tesa
düf etıınezler. Hücum hatlarını 

tetkik ederken dalıcı ve gözü pek 
bir oyuncu olan Salimin de ilti · 
hakile Salim, Salahattin, Cemil, 
Buduri, Sarafiımden müteşekkil 

hücum ıhattı değil rakibine Tür -
kiyede mevcut futbol takımları -
.mızın hepsinin hücum hattına fa

iktır. 

Salim, Salfilıattin, Buduri gibi 
üç kilas oyuncusu ile Cemil kibi 

tam merkez mühacim tipinde bu 
!unan bir elemanı önlemek Demir 
spor müdafaası hele muavinleri i
çin o kadar kolay bir iş değildir, 

Galatasarayın bu hattına mu -
kabil Demirsporun da Mustafa, 
Arü, Orhan, Orhan, Zekiden mü
teşekkil hücum hattı hiç te fena 
biı- hat değildir. Bilhassa Arifin 
hatta nazım oluşu ile Orhanların 
fıırsatçılığı ve açıkların sürati Ga
latasarayın müdaiilerine büyük 
bir gayret sarfetmeleri lazungele 

1 

ceğine bir işarettir. 

Takınıların kuvvetleri bu halde 

1 
iken iki tarafın da futbolda ara
nılan avantajlara da malik bulun 

1 duğu kayde mecburuz. 

Moral, itibarile her iki taraf ta 
tahminimize göre gayet sakin ve 
gayet temiz bir oyun çıkaracakla

rından moralde avantaj mevzuu 
bahsolımıyacaktır. 

Enerji bakımından Demirspo -
run daha faik olmasına muıkabil 
Galatasarayııı teknik faikiyeti 
mevcuttur. Vakıa her ne kadar 

zor oyunu bozarsa da Galatasara
ym tutturabileceği iyi bir oyunu 
Demirsporun enerjisini kolylık -
la bozamıyacağına kaniiz. 

S aha avantajı itibariae Demir • 
spor daha karlıdır. Zira Galatasa-

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

Şeref Havuzda: 

İstaılbul yüzme teşvik mü
s~bakaları. Saat 13. 

Yenikapı sahillerind e: 

İstanlbL.1! kürek müsa.baka -
!arı saat 10. 

Veliefeııd i çayırında: 

At yarışları (ıbirinci hafta) 
saat 15. 

Fenerbahçe stadında: 

l Demirspor Galatasaray (Mil (( 
1i küme maçı) saat 17.30. (( 

- ~ 

Avrupa sulhunun 
temel taşları 

Londra, 22 (A.A.) - Arhur 
Hendersoıı, WoI"Sley - Stafford -
Shire'de söylemiş olduğu bir nu
tukta şöyle demiştir: 

İngiltere ile Amerika, A vru -
pa sulhü sisteminin temel taşla
rıdırlar. 

iİngilizler le Sovyeblerin teşri
ki mesaisi lüzumundan bahse -
den hatip, Moskova müzakerele
rinin yakında neticeleneceği ü • 
midini i21har etımiştir. 

Beynelmilel Binicilik 
müsabakası 

İıırnir, 22 (A.A.) - Belediye 
Küttür aPrk!ta beynelmilel hini
cHik müsabakalarının da yapıl · 
masına karar vermiş ve müte -
hassıslarca tetkikata başlamnış
tır. 

Polony - İngiltere 
müzakereleri 

Londra, 22 (A.A.) - Koc, öğ
le vıikıti Lei1ilıross ile görüşmek 
üzere hazine nezaretine gitmiş -
tir. 
Po1onyanın tedavül me'lildin

dekl paralarının tezyidi ihtimali 
ne karşı altın olarak garanti vü 
cude getirilme.sine müteallik o -

lup halen ha>ledıilınemiş olan ye 
gane meselenin bu müzakereler 
esnasında halledileceği ·tahmin 
eidlmektedir. 

rayın daima çalıştığı toprak ve 
lik maçlarile milli kümede sene 
de birkaç defa oynadığı çimen sa
ha.ya mukabil Demirsporlular hiç 
olmazsa bütün şampiyona maçla· 
rı çimen üstünde oynaımak bahti
yarlığına kavuşmuşlardır. Bu nok 
tadan Demirsporun daha karlı bu 
lunduğu aşikardır. 

Seyirci noktasından vakia maç 
İstanbulda oynanmaktadır. Fakat 
Fener stadının Galatasaraylılar 

için uzak oluşu kafi mikdarda a
!iık:alıların bu stadda toplanama 
masını intaç edebilen ve sahanın 
Fene11bahçeye ait bulunuşu da Ga 
Iatasaray için seyirci itibarile faz 
la bir üstünlük temin edemez. Ve 
bu yüzden Demirsporun İstanbul 
da maç yapmasının seyirci ba = 
k•mından ehemmiyetli bir rol oy
nıyacağına kani değiliz. 

Bu sebepler ve bu mukayeseler 
den sonıa maçın enerji ve tabiye 
ile oynıyacak tarafın yüzünü gül
düreceğini ve bu hususta da Ga
latasarayın daha kuvvetli ve ra
lcibine daha üstün 'buulnduğuııu 

hesaplıyorw 

Yazan: Rahmi Yağız 

T lJ R GUT - RE İ-S 
Devrinin büyük Amiralı 1546 
yılı temmuzunun 4 üncü günü 
hayata gözlerini yummuştu 

- 35 

Barbarosla beraber çalışaTak 

yetişmek kudretini gösteren ve 
şayanı hayret bir istidat inkişa
file temayüz eden büyük Türk 
denizcisi Turgut, zamanın tek 
denizcisi halinde Akdenizde 
Türk hakimiyetinin yıllarca de -
vamına hizmet eden kumandan
larından biridir. 

Baı'barosun Preveze muhare -
'be.sile Akdeniz bir Osmanlı gö
lü haline girdikten sonra Av -
rupalı komşuların gayizle şah -
!anan ihtiraısları yeni donanma
ların yeni sergüzeştler ve tali 
den~melerine baş vurmaları ga 
yet tabii bir hadiseydi. 

Ve yine Turgut gibi Barbaro -
su yetiştirunesi 'bir ku.dret Türk 
donanmasının başına geçm~ ol
masaydı Akdeniııdeki Türk ha -
'kimiyeti asırlara varan bir ta -

rihe malilc olımıyacak, kurulu - l 
şundan az sonra acı mağlubiyet
lerle perişan edilecek Osmanlı 

donanmasile birlikte tarihe karı 
şacaktı. 

Şarlkne muasır Avrupa kral
larının uykularını kaçırtan Ar
şipel adaları fatihi koca Turgu
dun menldbeleri Ba:Vlıarosun -
kinden aşağı kalmıyacak şe'ha -
met sahneleri ile doludur . 

!Bunlara başlamadan evvel yi
ğit denizci Turgudun uzun esa
ret seneleri geçiroiği leventlıi -
ğinden ve doğuşile başlıyan ta -
rihine bir göz atımamız lazım ge
liyor. 

Turgut reis nerede ve nasıl 
doğdu?. 

Devrinin büyük Türk amirali 
Barbaros, 1546 yılı ~emmuzu -
nun 4 üncü günü lstanbulda, 
Kaptan Paşa sarayında hayata 
gözlerini yumduğu zaman vak
tile Kanuniye huzurda methetti
ği Sinan paşalık ve vezaret rütıbe 
sile donanma kaptanlığına geti- l 
rildi. 

Bal'lbarosla beraber yetişm~ 

olan bu gözü pek reis, ölen us -
tasının eserini siirdürmek için 
Venedik,, Cineviz ve İspanyol sa 
hil\erine devamlı akınlarla meş
gulken, yine Barbarosun Sicil -

ya ve Napoliyi tehdit ile kurtar
dığı Tiirk korsanı Turgud~ r~s
lamış, 1548 yılında, Vened_ıklı -
!erle ça:rpışma sanınelerınden 
biı:inde olan bu savaşta Turgu -
dun gemilerindeki seri top atışı, 
cür'efKar manevraları hayretle 
seyre<tmiş, yanındakilere sormuş 

tu: 
- Bu acaip a.y yıldızlı bayrak 

taşıyan kadırgalar kimin? 
Yanı.nda bulunan Salih ve 

mu.slahattin anlattılar : 

-- ; 

- Turgut adında bir yiğit kor 
sanın. 

- Hangi Tlll'gut bu? 

- Rahmetli Baıiba~os kapta -
nın Preveze dönüşü İtalyayı teh 
dit ederek esare~ten kurtardığı 

ve çok beğndiği Turgut ... 

Sihan pa.•a, baştardasının ku
manda mevkiinde önündeki çar
pışmayı seyrederek düşünceye 

dalmış, Venediklilerin firari ve 
esareti ile Turgudun lehine ne
ticelenen savaşın sonunda emir 
vermişti. 

- Tiz şu Turgut yiğiti bana i· 
!etin! 

Osmanlı kaptan deryasının bu 
emri anında yerine getirildi. İ
ki reis bir filika ile savaşı za
ferle bitiren 12 parçalık korsan 
filosuna gittiler, Turgutlu buldu 
!ar, ona Sinan Paşanın emrini 
bildirdiler. Yiğit denizci kendi 
kaptanlarından 6 sını yanına a
larak bir filika ile Sinan paşa -
nın baştardasına geldi. 

Lumbar ağzında yalın kılıç 

bekliyen leventlerin selam du
r~larile karşılanan genç ve ha -
şin denizci K aptan Paşa ile gö -
rüştü. Sinan Paşa baştardasının 
kasarasında, kaptanlar ile birlik
te ka•bul ettiği T urgudu çok be -
ğenmişti. Elini göğsüne bastıra

rak yiğitçe baş eğişle Sinan P a -
şayı seiamlıyan Turguda yer gös 
terildi: 

- Hele oturun! 
T urgut arkalıksız bir iskemle

ye yerleşti. Kaptan Paşa sözü 
açtı: 

- Gazzan mübarek olsun yi • 
ğit! 

- Sağ olun Kaoıtan Paşa!. 

- Sen ben~m K aptan Paşa ol-
duğumu ne bilürsün? 

TUTgut tuhaf bir tebessümle 
Sinan Paşanın yüzüne baktı: 

- Korsan makvelesi cehele -
dendir derler.. Amma bu söz 
Türk korsanları için değildir. 

Efrenç ke>rsanları, korsanlık is -
mini lekeleyen bu deniz uğru -
ıarı için yerinde olan cehalet 
bizde yok Paşa! Gemideki Kap
tan Paşa alame<tini tizden gör -
müştük! Ondan bilirüz! 

Sinan Reis, kendi kaptanlığı 

ve leventliği zamanı andıran bir 
hür konuşuşla söz söy!iyen Tur
gutlu içden bir takdirle devam 
etti: 

- Hele seninle bir ala görü -
şelim,, sana tavsiyelerimiz ola
cak! 

Ve,, Turguda tercümei halinl 

"Ordu: 
(Arkası oıar) 



• • 
BU KALBE KELEPÇE VURMAL j 

• • Çeviren: isken der F. Sertelli 

Ben seni hemen Mad
rit e göndereceğim ... 

Ayda 250 dolar aylık vereceğim 
vazifen sadece mektup 

göndermek olacak! 
- 89 

Klara tiyatroda bir artistin elbsıesini rıiyerek kolıs ara
sinda dol~mağa başladı. 

- Bir gün, müşterilerin elek -
trikle fotoğrafını çeken artistler 
le dolu bir gazinoda oturuyor -
dımı. Bir artist benı mde fotoğ
rafımı çekmişti. Halbuki, burada 
çekilen fotoğraflar biorer surpriz 
den başka bir şey değilmiş. Re&
mı elime alınca şaşırdım. Yü -
züm, burnum, boyum on misli 
u.z:mıı~tı. Bu hileyi nasıl yaptık
larını anlamak istedim, izahat 
veren artist beni localardan bi -
rine göturdü. Öte•ıni bilmiyor -
dum .. birdenbıse sersemleyip bir 
kol uğa diişm~ ve bayılmıştl!Dl. 
Kendime geldığun zaman ceple
rimde bir sent bile kalmamıştı. 

Soyulduğumu anlamıştım. 

- Orası dolandırıcıl3'1' yatağı 

ımiş. Şikayet etmedin mi? 
- Kimi kime şikayet edeyim? 

Ben locaya rızamla gitrnıştım. 

Çok ~t>vimli bir kızdı o. İlkiınce 
hararetle dudaklarıma yapış -
tnıştı. Ben kendimi kayılx.>dince, 

e da şe başlamış, Amerika bu, 
.M ' Buradaakla gelmiyen şey

ler olur. İnsan kendini korumaz 
s., mahvolur. 

Yeırek ) ıyorlard •. 
h'.lara, Bobının başından ge -

çer c hayı etle dinliyordu. 
Evet. Ameorıka burası. Bu

mda akla gelmıyen şeyler olu -
yor in an kendini korumalı. 
. Dı)e mırıldandı. 

Snnra birden muhataıbınııı yü 

zu b.ıkı: 

Bobi ! Bugün kaç yaşındamn 

Kırk ·edi.. 
Dudaklarında hala o gün -

ku ;.t 1 hıssediyor musun? 
Bobi gözlerini yere indirdi: 
- Evrt, hiı;sedıyorum. Hatta 

o l(uııkı.inden daha fazla. 
O halde sen de beni şu kar

sıkı grnç erkek gıbı neden ku -
•akla.mıvorsun? 

Blb, birdenbıre şaşımııştı. 
Acaba ML' Klara kerıdisini tre 

rtlbe eLmek mı istıyordu? 

Övle ya. enı tanıştığı ve hiz
mE'tme gınnek uzere yanına gel
dıgı, scfrasına ot..rrduğu bır ka -
dım Bobi bir<knbire nasıl kucak 
Jıyabi: rdı• 

Rıca ederl:ın Mis! dedı. Be -
nimle a <>Y etmeyınız! B çok 

Hadıs ı 
..,., .. .... _ 

namuslu bu· adamım. Size hiz -
met etmek üzere geldim bura -
ya. Bu kl.İ5tahlıgı yapamam 
ben. 

Bobi kendini guçliıkle tutuyor
du. 
Klaranın karşısında hangi er

kek kendini ıkolayca frenliycbj -
lirdi? 
Klara çok güzel. çok sehhar, 

çok revmıli bır kadındı. Bobi o
nıın hal3 ne iş yaptığını, ve ken 
disine neler yaptırmak ıS'ledi.ği

ni bilmıyordu 
Klan bır müddet sw;tu. 
Bohi kendi kendine: 

- Yaman kadın, diye söylen -
di. Beni tecrübe etmek istiyor. 
İyı kı hııılerim emağliıp olma -

dım. Belki beni derlıal kovacak
tı. 

Klara ira1 sonra başını Ameri
kalı hayvan mürebbiyesine çe -
vırdı: 

- Seni Madrıde göndersem. gi
der misın. Bobı? 
Bobi düşünmeden cevap verdi: 
- Arkamdan ağlı\acaık kun -

sem yok. Madride değil, Çine de 
gitlJl{'ğe hazırım. 

- O halde hl'm('n bugün pa -
saport çıkarnnaga bak. Fakat, sa 
na Madride nıçin g>ttiğini so -
ranlara ne diyeceksin? 

- Ne diyeceğimi ancak ~iz -
den öğreneceğim, Mis! 

- Zeki bir adama benııiyor -
surı, Bobi! Benim çok ış'me ya
rıyaea1u;ın ! 

- Fazla iltifat ediy<ı• .unuz 
Mis! 

- HayH', iltifat değil.. hakika
ti söyliyorum. Sanı, Madnde ni 

çın gittiğini soranlara sadece: 
.Bir ticaret ~i için giciiyorum.• 
dtyecek9in! Bu ticaretın mahi -

yeti hakkında hıç kimseye ıza -
hat venmıyeccksin. anladın mı? 

- Başüstüne, Mis! Nasıl dn -

rederseniz, naıSıl arzu edersen'2, 
o suretle hareket ederim. S ıila
katimdcn kat'iyyero şüphe etır•
yiniz! Bn, Eikımek yedikiro kapı· 

ya ~..k sada!katıile bağlı kalı · 
nm. 

(Arkası var) 

'bmAM 

Zabıta Romanı: No 63 
Mösyö Cust'un ~hresi karar -

dı. 

- Hak;kattc benimle alay et
ti ya. Kendisin.o ayuç içindeki 
çıizg]le.rin ne mana ifade etmek -
te oldukların bildiğinden bahse 
diyor ... Mukadderatımızın, aki
betimizin bu çiı.gilerde yazılı ol 
duğunu iddıa ediyordu ... Bana e
lini gösterdi. Elinde bır takım 

çizgiler vardı ki bunlar kendisi
nin iki defa bogulmak tehlike -
sinden kurtulacağını gösteriyor
du. 

Filılıakika da öyle olmuş .. ıki 

defa deniz kazasından kurtul -
muş .. Sonra benım elime baktı 

ve bana hayreti mucip olacak 
bir takım şeylCT söyledi.. bana 
şöyle dedi: Ölmeden evvel İngil 
teırenın en maruf adamlarından 
olacaksınız.. biıtün memleket, 

, 
1 sizde" bah<iedecek .. >onra ... 

Müstakbel harpte en buyük rolü tayyarelerın oynıyacagını gözü nünde bulunduran devletler hava-
cılık yolunda adeta biribirlerile y 111'1§ ediyorlar. Resınimız bir av.:ı tayyare filosunun mütearrı.z düş- ML_. Cuırt'un sesi bıraz kı -
mana karşı hazırlandığını gü;teriyor. sıldı. 

ıı.gilrz donanmasile birlikte bugünlerde Akdentt<le mülhim bir manevra yapacıik olan Fr~ 

r•n me'Şhur Kuş zutılısı. 

I 
Al:manlarlll Dantzige yığdıkla !arı matörlü kıt'alar. , 

·keklerle ay.rıı sınıfta düşmanla çarpışmıya hazırlanan gönüllü Le h kadın askerleri. 

Uzak Şarida son zamanlarda Japonlarla çarpışan :\Iogol süvari !erinden bir parça. 

Poirot, manyatizmeli nazar -
Jarile kendısini süzerek sordu: 

- Ne oluyor? Ne var? 
Mösyö Cust, evvela g&,Jerıni 

çevirdi, sonra Poirot'ya bakarak 

devam etti: 

- Elime bakarak şöyle oku -
du: Eceli kaza ile öleceksiniz .. ; 
(Gülerek) İhtimal darağacında 
fakat biraz sonra. Yok canını, ıa 
tife söylüyorum .. dedi. 

Mösyö Cust, sustu. 

Gözlerini Poirot'dan ç.cvird . 
Garip bir eda ı e saga sola bak -
tı. 

- Ah başını.. başımdan çok 
muztaribim . Bazan hiç kendim
de olmıyorum .. kend>mden geçi
yorum .. hiç bir şeyi bilmıyorum. 

Sandalyesine çöktu. 

Poirot, ona doğru eğildi, tat -
lJ ve fakat azımli bır sesle· 

- Fakat bu cinayetlerin faili 
olduğunuzu biliyol'6unuz değıl 

mi? dedi. 

Mösyö Cust, başını kaldırdı ve 
gözlerini muli'ıatabına d'kti. A:t
tık kendisinde hiç bir mukave -
met kuvve-ti kalmaanrştı. 

- Evet, biliyorum, dedi. 
Poi.:ot, devam etti: 

- Eğer aldanmıyorsam bu cı
nayetl.eri niçin işlemiş olduğıı -
nu.zu bilmiyO'l'Sunuz, öyle değ>! 

mi? 

- Kat'iyyen bilmiyorum. 

Poirot. izahat -veriyor. 

Bütün dlkkatimiz, kendi6ine 
matuf olduğu halde Poirot'nun, 
A. B. C. in cinayetleri hakkında 
verdiği iza>hati dinlemeğe hazır
lamnıştik. 

Şöyle başladı: 

- Daha başlangıcından itiba

ren ben bu cinayetlerin Ni -
çin• i ile meı;gul olmuşıum. 

Ha6t.ir>g, bana Cıu;t'un tevkifi 
ile rolü.müzün hit~a ereceğini 
sôylüyorou. Ben kendisine A. 

B. C. nin nıçin bu cinayetleri 
yaıptığını öğremnedikçe mesele
nin asla sona eremiyecegi ceva
bını verdim. A. B. C., bu cina -
yetleri irtikap etmek için nasıl 
bir zarurete ika ediyordu. Diına 
ğının münhal o>duğunu söyle -
nıek böY'le bir suale kar~ı km 
cevap değildt Bir adamın deli 
olduğundan dolayı ahmakça har 
reket etmekte olduğunu söyle -

mek budalalıktır. Bir deli. infial 
ve harekatında aklı başında o -

lan bir insan kadaT mantıki gö
rünebilir. Mesela bir adam, so -
kağa çıkar da umumi meydan -
]arda bağdaş kurup oturursa ve 

üstünde de elbise namına bir 
gömlekle bır don bulunursa o -
nun bu hareket: garip görünür. 

Fakat bu adanın kendishi :VIa
hanma Gandlıi zannettiğini ög
enecek olun;ak onun kılığını 
kıyafetini makul \'e mantıki bu
luruz. Bizim meşgul olduğumuz 
vak'a<la öyle bir ad:>m tasavvu-

23 - Temmuz 1939 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
ru icap ediyordu ki bu adam, 
dün cinayet irtı.kiıp etsın ve bun 
!arın makul olduğuna kai, bı; -
lunsun, fazla olarak bu cır. vet
leri HCTct>le Poirat'ya gc rd r -
diği mektuplarla her d h a 

haber venneğe lüzum gö un. 
Dostum Hastings, size O;) 

yebilir, da:ha ilk mektuptan tı

baren son derece zihnim k? .tı. 

Pek karmakarışık bir m ele 
karşıııında bulunduğumuzu n -
!.adını. 

Franklin Olarke, tok bir r a ·
le: 

- Hem de aldanmıyoıdun de-
di. 

- Maamaii daha bwaı t e bu 
ilık intibaa katı derccedE •em -
miyet atfe:tmeınış olmak t ata 
etmiş olduğumu anladın• Ben 
bu in1ibaı aleaaıde bır ıll .mı ad
dediyordum. Halbuki m vaze -
nesi yerinde bir dimağcl ılha -
mııı yeri yoktur. İnsanın bir ta

kım faraziyeler yapması ca;z -
dir. Eğer bu faraziye]( doğru 

çıkacak olursa ilhamd·• d rız. 

yanlış çıkacak olursa atık on -
!ardan bahis bile etme~ iz. Fakat 
ekserıye illıaı:n diye tavsıf e't.gi 
miz şey, hakikatte mantıki bır 

tahlıle veyahut tecrü'l:cye istınat 

eden biT intibadır. Ilır "'kspcr, 
bir resimde, bir mob•lyede 'e -
yaılıut bi:" çekin iımz. sında t.ık -
!it kokusu hiıssed<'<!rk olursa o
nun hissi, ufak tefek bir ço.k te
fcrrüata istinat ede- Onun ıç ~ 

bu teferruatı kontrd etmek hıç 
te zaruri degildir rcrüibcsı, bu 
kontrolün yerine k 'm olur \'C -

şin ıçinde taklit "• •aftekarlık 
aonau .ııq uıuaC(<lJJvJ nq n~nr c 
si olarak meydana pkar İşte bu 
koku alış, bu hissctliş bir ilham 
dcğHdir, tecrübeyi' istinat eden 
bir inhbadır. 

Romanya 
Her ne pahasına olursa 

olsun memleketi 
müdafaa edecek 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Timpul g.azeteo;i. İngi!,z \'6 

Fransız garan1Herınin Roman • 
yayı kendi>ine karşı serdedilen 
toprak istekleri hakkındaki iti -

Jafgirizliğini ta'kvi~·e ettiğine da 
i1' olan bazı ylibancı gazete id -
dialarını reddediyor ve diyor ki: 

Yabancı propagandası, Hazi -
randa Kalinesko ve Gafenko ta
rafından mecliste yapılan ve Ro 

manyanm rstiklallııi ve tama -
miyetini sil:iıhı ile mudafaa e -
deceğini bildıreıı beyanatını iş

had ediyor. Bu leyıhtar propa -
ganda, ayni derece sari!lı bcya -

natın, garantilerden çok evvel 27 

Mart tarihinde de Kalinesko ta
rafından yapılmış olduğunu bi -
!erek mesküt geçiyoc. 

Kalinesko, 27 Maı1 tarıhinde 

şu beyanatta bulunmuştur: 

Hükı'.iımet, hudutlarımızı mu -
dafaaya azmetmiş bulunduğu -
muzu bütün hüklımetlerc bildır 
miştir. Romanya, arazrsinin ta • 
mamiyeti için, müeadeleniu ne
ti<ıelerini düşünmeden her kime 
karşı olursa olsun, ça~pışacaktır. 
Tarih, mücadelenin neticeı;inin 

haricinde olarak, bizim i9tiklal 
azmimizi ve bunu mudafaa ce
,saretimizi kaydeyliyect'lctir. 

Gafenko da ayni tar;'ıte şun -
ları söylemişti: 

Romanya, hudutlarını ve istik 
Jıi.lini silah elde miidaf.oa ede -
cek ve kendi malına d~kunu: -
duğunu görür görmez derhal 
çarpışacaktır. 

Çemberlayn ve Dalad) e, an • 
cı;k 13 Nisanda. yani bu beya -
natlardan çok sonra, Romanya • 
ya garanti veren b<oyanatlar.nı 

;yapmışlardır 

-



- ----- ·--

Dağlar 

Ki 1 F 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Dağlar adam almıyor 
Ödemiş, tire ve havalisi kamilen 

çetelerle dolmuş idi 

vu~muyor, mek.tup yazarak teh
:lit ediyordu? Gerçi iki defa ca -
nını bağışlamıştı. Fakat üçüncü 
defa yine pusı..ya düşerse öldüre 
ccği muhakkaktı. Çakıcı Meh -
met, dağları, taşları her halde 
Sait paşadan iyi biliyordu. İşin 

daha fecii, halkın tamamiyle eş
kiyaya müzaharet etmesi idi. 
Halık (Osmanlı) dan nefret edi • 
yor, Çakıcı çetesini gerek mu -
habbetten ve gerek ikorkudan tu
tuyordu. Bu şartlar içinde Kara 
Sait paşanın biT üçüncü defa 
pusuya düşmemesi ve canını bu 
uğurda kaybetmemesi mümkün 
mü idi! 

İşte Sait paşa bu mülahazalar
la (esbabı sıhhiyeden) baıhsetti 

ve Uıınum Takip Kıınıandanlığın 
dan affını istedi. Fakat bu talebi 
kabul edilmemiJ, kendisine ce -
vap olarak (ıba iradei seniye ta
yin edildiği) bildirilmişti. 

Kara Sait Paşanın bu istifası 

gizli tutulmUftur. Zamanı geldi
ği için maceranın bu esrarlı per 
de.;ini işte biz açıyoruz: 

Halktan gizli tutulan bu istifa 
el altından Çakıcı Mehmedin 
kulağına gttmekte pek gecikme
di. Kamil paşazade Sait paşa 

müttefiki ÇSJkıcı Mehmede bu 
haberi ulaştırmak hususunda ıa
kaydi göstermedi. Takip kuman 
danının kerı.disinden korktuğunu 

bu suretle anlıyan Çakıcı efe ise 
artık gemi büsbütün azıya al -
maz da ne yapardı? 

* Çakıcının izinde dolaşa dura -
lım, beri taraita iıükiımetin zaa
fı yeniden birçok çetelerin türe
mesine sebep olu} ordu, Korga
nın Bakır köy mahallesinden 
deli Ahmet. 

- TM'laya neden gitmedin? 
Sua liııc cevaben: 

- Bu gün karn.m sancıyor a· 
ğa? 

Dediği için karısını öldürmüş, 
da"a fırlamıştı. Buna Arap Hü -
seyın oğlu Ali ile Nuillı köyle
rinden Mustafa isminde biri da -
ha i,tihak etti. Çakıcı Mehmet -
ten tevehhüş eden Ayasurat kar 
yeli Kara Mahmut oğlu Mah -
mut. Hacı Dede oğlu HaJil İbra
hım, Bıçakcı Arif ''e bir diğer 
şahıs sekizinci bir çete daha leş 
kil ettiler Emirli çiftliği mü -
sademesin".!e Köseli . oğlunun ma 
iyyelindc iken ayagından yara
lanarak topal kalan ,.e kaçmağa 
muvaffak olan meşhuı· Kaımalı 

Mehmet te Çmlıcalı Hüseyinin 
delalet ve müzaheretile bir çete 
teşkil etmişti. Bu çetede Mend -
gömeli Kel Ahmet oğlu Şakir 

amcası Şakir ve N azillınin İsa -
beyli karyesinden Mestan gibi 
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tanınmış eşkıya da vardı. 
Dağlar adam almıyor. Öde -

miş ve Tire havalisi kilmilen çe
telerle dolu. 

Muavin çetelerden bir 316 se
nesinde Aydın eşrafından Ce -
mal beyi çiftliğinden dağa kal
dırıyor, bir hafta .kadar Madran 
dağlarında esir gezdikten sonra 
bin lira alarak salıveriyor. Bu 
muavin çete Kamalı zey\ıeğin -
dir. 

Çakıcı Mehmet bunu haber a
byor. Tireli rn~ur Araplı Ha -
lil denilen şakinin idaresi altın -
da Kadifeli Hüseyin, Yeniceli 
Remzi efelerin de dahli bulun
duğu bir çete d.ııa teşkil ediyor. 
Bunlar da gidip Aydınlı Cemal 
Bey hadisesine nazire olmak ü -
zere Bayındırın Çırpı köyünden 
Jiro isimli bir hıristiyanın oğlu
nu dağa kaldırıyorlar. Üzerleri
ne zaptiye kuvvetleri gönderili -
yor. Bu çete müsademeden çekin 
miyor. Takip kuvvetlerile ateş 

teati ederken yanlarındaki esir 
bir yolunu bularak kaçıp kurtu
luyor. 

Araplı HaJil, esir çocuğun 

kaçtığını gli<iince kuduruyor, 
maiyetine 'Şiddetti emirler veri -
yor. Ateş o kadar şiddetleniyor 
ki zaptiye kuvvetleri birkıu; ta 
şehit verdikten soma kararı fi -
rara tahvil ediyorlar. Memleket
te bu rezilılne hezimet te işiti -
liyor. Artık hükılmet iflas etmiş 
tir. Vatandaşların malını, canı -
nı sıyanet edecek kudrette de -
ğildir. İki paralık bir çete devlet 
kuvvetlerini perişan etmektedir. 

Etniki Eterya cemiyeti de iş
te böyle düşünüyor. Onlar da a
sayişi ihlal ederek siyasi eşkıya
!Jk yapmak ve İzmir havalisini 
de Makedonyaya benzeterek bü
yük devletlerin müd"'1alesiyle 
büyüll emellerine kavuş.ınıok sev 
dasına düşüyorlar. Bu maksat -

la o sıralarda vataı:ı namına Ma
kedonya ve Balkanlarda şekavet 
yapan " ··--- kaptanlarile mu -
harcbeye b. , yorlar. Etniki E
terya zengindir. Türkiyede ya
şıyan bütün (Elen - Rum) !ar bu 
cemiyete yardımda bulunmak -
tadır. 

Osmanlı Mrıparat.orluğu öyle 
de, böyle de inkıraza mahkiım -
dur. Dağlardaki üç beş şakiye 
meram anlatamıyan bu hükfı -

met parçalanma vaziyetine ge -
lince İı:rnirin Yunanistana veril
mesinden daha tabii hiç bir şey 
olamaz. Binaenaleyh iş başına .. 

Ve Günün birinde Çeşmenin 
Alaçatı nahiye.sinden Karaba -
cak namında bir kaptan idare -
sinde bir Rum çeteı;L 

( Arka~ı var) 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÔU -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kc" 20 Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9.J.65 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 ıı:cs. 128 Kw. 

r .................... .. 
!.:.~.~~=.!!!!:.! 

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

sik pro/ram). Ankara radyosu 
iküme ses ye saz heyeti. 

Saat 13.00: Memleket saat a -
yarı, ajan.s ve meteorokıji habeı
leri. 

Saat 13.15· Müzik (küçük or
kestra - Şef: Necip Aşkın.). 

1 - Brusselmanıt - Felemenk 
raksı. 

2 - J. Strauss - Güzel Tuna
da (ValS). 

3 - Eduard Künneke - Te -
essür valsi 

4 - Hanııs Löhr - Bavyera 
valsleri, 

5 - J. Brahıns - Macar dan 
sı No. 9 

6 - Franz LEiıar - Çocuk 
prens operetinden Pot,puri, 

Saat 14.15 - 14,30: Müzik (pi • 
yaoo sololar - Pi.) 

18.30 Program. 

Saat 18..35: Müzik (Şen oda 
müziği - İbrahim Ö7.giir ve A
teş ·bücekleri). 

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

ilıeyeti). 

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

Saat 2010: Ne§eli plaklar -
R. 

Saat 20.15: Türk ımüziği (Saz 
eserleri ve şankılar). 

1 - Hicaz peşrevi, 2 - Suplıi 
Ziya - Hicaz şarkı - Anılsın 
yar ile, 3 - &ım bey - Hicaz 
şarkı - Her zahmı ciğersuze, 
4 - Kemençe taksimi, 5 - Arü 
bey - Hicaz şarkı - Tasdi ede
yim, 6 - Hicaz şarkı - İndim 

yarin badıçesine, 7 - Hicaz saz 
semaisi, 8 - Halk türküsü -
Sürmelinin gözlerine, 9 - Halk 
türküsü - İrafa Fincan koy -
dum, 10 - Halk türküsü - Me
nekşeler tutam tutam. 11 - O
yun havası. 

Saat 21.00: Müzik (Riyaseti -
cümhur lbandosu - Şef: İhsan 
Künçer), 1 - Kutschera - Dağ 

ve vadiler (marş), 2 - Allan 

Maobelıh - Entermedzo, 3 -
Saint - Saens - •Fllıaeton• (Sen 
fıonik, parça), 4 - Cavdiner -
Dans, 5 - Berlioz - Macar mar 
şı. 

Saat 21.50: Anadıolu ajansı 

(Spor servisi. 
Saat 22.00: Müzik (Caıftıand -

Pi). 
Saat ~2.45 - 23: Son ajans ha

lberleri ve yannki program. 

: ...................... ~ 
ı 24 temmuz Pazartesi ı 
: ...................... : 

Saaıt 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği - Pe&ı: 
Saat 13.00: Memleket saat aya 

rı, ajans ve meteoroloji haıber -
leri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -
şık program • Pe. 

Saat 19 00: Program. 
Saat !9.05: Müzik (Mozartın 

Ailsaıbetih Sahumann tarafından 
iki aryası). 

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

Saat 20.00: Memleket saat a
yarı, ajans ve meteoroloji ha -
'berleri. 

Saat 20.15: Konuşma (Dok -
torun saati). 

Saat 20.30: Türk müziği (ka -
dın küme okuyucuları). 

Saat 21.10: Milli musikilere 
dair dördüncü kGnuşma (Fin 
musikisi - Halil Bedi Yönetken), 

Saat 2125: Neşeli plaklar -
R. 

Saat 21.30: Müzık (Mozart -
Keman konsertosu (Re. majör) 
Pi., Çalan: Yahudı Menuhim, 
Orkestra şefi: Georges Evesco. 

Saat 22.00: Müzik (Küçük or-

kestra - Şef: Necıp Aşkın), 1 - ı 
Rio Gel::llı.ardt - Romans (Vio -
lonsel ve orkestra için), 2 - Han 
ns Schmidt - İnciler (Vals), 3-
Ed. May - Bir şişe mozel şara
bının karşısında, 4 - J. Brahms 
- Macar dansı No. 8, 5 - Kar -
sakow - Hind şarkısı, 6 - Er
nst Fisdlıer - Tatil günleri, a 
Tatil gıinleri, b) işte dağlar, c) 
Beklenmiyen lbir tesadüf, d) Su
ların sükuneti, e) Avdet, 7 -
Ludwig Siede - İlk'bahar melo-

ı disi, 8 - j. StraUıSS - Şen Viya
na (Vals), 

Saat 23.00: Son ajans ha,ber -
leri, ziraat, es.ham, tahvilat, kam 
lbiyo - nukut !borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Caııband -
Pi.), 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog -
ram. 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12..35: TüI1k müziği, 4 -

Nihavent peşrevi, 2 - Lemi -
Nihavent şarkı - Bir gül çıkar
dıın, 3 - Sadettin Kaynak - Ni 
havent şarkı - Gel göklere yük 
selelim, 4 - Arif ıbey - Niha -
vent şarkı- Yanılma ateşi aş

ka, 5 Rahmi bey - Nihavend 
Yürük semai - Bilmezdim ö -
züm gamzene, 7 - Nihavent saz 
semaisi. 

Saat 13.00: Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji halber
leri. 

Saat 13,15 - 14: Müzik (Karı -
şık program - Pl) 

Saa.t 19.00: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Ohaliapi -

nein bir plak:ı). 
Saat 19.15: Türk müziği (Fa -

sıl heyeti). 
Saat 20.00: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji ha -
ıbeıleri. 

Saat 20.15: Konuşma, 
Saat 20.30: Türk müziği (Kla

sik program). Ankara radyosu 
kümt ses ve saz heyeti. 
Saaı 21.10: Kıonuşma. 
Saat 21.25: Neşeli plaklar - R. 
Saat 21.30: Orkestra progra -

mının tak:dimi - Nicolai, Mnzart, 
Merukı&shon H. (Cevat Memduh 
tarafından). 

Saat 21.45: Müzik (radyo or -
kestrası - Şef: Hasan Ferit Al -
nar), 1 - Mozart ·-Don Giovan 
ni uvertürü, 2 - Mendelssobn 
- Banholdy (4 üncü senfoni La 
majör), 3 - O. Nicolai - Vind
sorun Şen kadınları uvertürü. 

Saat 22.30: Müzik (Operet se
leksyonları - Pl.) 

Saat 23.00: Son ajans haberle
ri, zira~t, esham, tahvilat, kam
lbiyo - nukut borsası (fiyet). 

Yad ile geçti zamanın, 7 - Bi -
men Şc-n - Uşşak şarkı - Ba
har erdi, 8 - Rcfki Fcrsan -
Uşşak şa~kı - Kız büründü şa
lına, 9 - Halk türküsü - Ay -
doğdu batmadı mı, 10 - Halk 
türküsü - Yıldız. 

Saat 21.10: Ha.ftalık posta ku
tusu. 

Saat 2125: Neşeli pl.iklar - R. 
Saat 21.30: Müzik (Şan pl.ik -

!arı). 

Saat 22.00: Müzik (Küçük or
kestra - Şef: Necib aşkın), 1-
Robert Leusctıner - Mazurka 
(Fantezi,) 2 - Keler Bela -
Kelebek avı (Balet müziği). 3 -
Franz A'bt - Ormanlarda ve nin 
ni, 4 -.Fini Henriques - Dans, 
5 - İlluıninatıo Culotıta - Bur
leska (İntermezzo), 6 - Giovan 
ni Carlys - Dülsineye serenad, 
7 - Giulio de Mioheli - Mem 
leket hasreti, 8 - Paul Lindke 
Yeşil vadilerde bir randevü, 9-
j. Strauss - Viyana kanı, 

Saat 23.00: Son ajans haberle
ri, ziraat esham, tahvila.t, kam -
biyo - nukut !borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband -
Pi.), • 

Saat 23.55 - 24: Yarınki pre>g -
ram. 

iı;7;~;~;·p;;ş•e·~b; ·ı ...................... ı 
Saa.t 12.30: Program. 
Saat 12.J5: Türk müziği, 1 -

Suzinak peşrevi, 2 - Muslıafa 

Nazif - Suzinak şarkı - Sensiz 
bu saıbah, 3 - Neyzen Rıza Ef. 
- Suzinak şarkı - Çaldırıp çal 
gıyı, 4 - Lemi - Suzinak şar
kı - Yeter hicranlı sözler, 5 -
Mustafa Nafiz - Suzinak şar -
.kı - Ümitsiz 'bir sevişle, 6 -

Halk türküsü - Esmerim kıyma 
lbana, 

Saat 13.00: Memleket saa.l aya
rı, ajans ,.e meteoroloji haber -
leri. 

Saat 13.15 - 14: Müzik (Karı -
şık program - PL) 

Saat 19.00: Program. 

Saat 19.05: (V eber - V alsa 
davet). 

Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl 
heyeti). 

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

Saat 20.15: Konuşma (Ziraat 
sa.Mi). 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -
Uşşak peşrevi, 2 - Şevki Bey -
Uşşak şarkı - Gülzara nazar 
kıldım, 3 - Tamburi Faize -
Uşşak şarkı - Niçin nalendesin. 
4 - Taırll>ur taksimi, 5 - Şem

settin Ziya - Uşşak şarkı - Şu 

salkım söğüdün altı daima, 6 -
Halrk tür.küsü - Ela gözlerine 

Saat 23.20: Müzik (Ca:ııband -
Pi.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. 

: ...................... : 
f ~~~~~:.~~!~!!~~=.ı 

. kurban olQuğum, 7 - Del!Al 
zade - Şehnaz şarkı - Hem al
dandım, hem aldattım. 9 - Rah 
mi hey - Şehnaz şarkı - Ey 
dilberi i.şvebai, 10 - Şehnaz saz 
semaisi. 

Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği - Pl. 
Saat 13.00: Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 13.1'5 - 14: Müzik (Riya -
seticüffihur bandosu - Şef: iıı
san Kıinçer) 1 - Fuııgeut -
Marş, 2 - Pares - Fiametta 
(Mazurka), 3 - Vole - Arte -
mis (Marş). 4 Sdlıubeııt - Ro
samunde süiti No. 1-2-3. 

Saat 19.00: Program, 
Saat 19.05: Müzik (Orga! Ke

tehbeyin iki parçası -Pi .) 
Saat 19.15: Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 

Saat 20.00: Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji halber -
leri. 

Saat 20.15: Konuşma. 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -
Hicaz peşrevi, 2 - Şevki bey
H'caz şarkı - Bilmiyorum b:rna 

ne oldu, 3 - Lemi bey - Hicaz 
şarkı - Sorulmsaın bana yesim, 
4 - Sadullah ağa - Hicaz yü -
rük semai - Nideyim sahnı çe
men seyrini, 5 - Hicaz sen1ais!. 
6 - Şevki bey - Uşşak şarkı -

Saat 21.10: Konıışma. 
Saat 21.25: Neşeli p!Aklar - R. 
Saat 21.30: Müzik (Vagnerin 

eserlerinden - Pl.) 
Saat 22.00: Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Necip Aşkın), 

1 - Lı.!)1lbye - Şampanıya (ga
lop( 2 - Siede - Nal:ıira (İnter 
mezzo), 3 - j. Strauss - Artist 
hayat., 4 - Paul Lincke - Olim 
piyadlarda (marş), 5 - Rein -
lhold Becker - İlklbalhar (melo
di), 6 - Rdbert Stıolz - Viya -
iada illobahar), 6 - Rdbert St
olz - Viyanaıda ilkıbahar, 7 -
Franz Letıar - Çigan aşkı, 8 -
Ernst Arn Naundorf - Arzu 
(Vals), 

Saat 23.00: Son ajans haber -
!eri, ziraat, eSham, tahvilM, kam 
biyo - nukut borsası (fiyat), 

Saat 23.20: Müzik (Catband -
Pl.) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog
ram. : ...................... : 
i ... ~~.!:~::.~.ı::. .. ı 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk mül'liği - Pl. 
Saat i3.00: Memleket -U • -

yarı, ajans ve meteoroloji haber 
!eri. 

Saat 13.15 - 14: Müzık (Beet • 
hoven - Piyano konsertosu. No. 
5 - Pi.), 

Saat 19.00: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Melodiler 

Pl.) 

S!lat 19.15: Türk müziği (Fa -
sıl heyeti). 

Saat 20.00: Memleket saat a
yarı, aj:ıns ve meteoroloji ha -
cberleri. 

Saat 20.15: Konuşma (hafta -
lık spor servisi). 

Saat 20..30: Türk müziği, 1 -
Hüzzam peşrevi, 2 - Sadi -
Segı.Jı. şarkı - Ruhumda ölen, 
3 - Zeki Arif - Scg8h şarkı -
Mızrabı ·bırak, 4 - Lütif ağa -
Suzinak şarkı - Benim yarem 
gibi yare bulunmaz, 5 - Halit 
türküsü - Eminem sılada yas 
tutup ağlar, 6 - Latif ağa -
Hicaz şarkı - Niçin şeb ta se -
her, 7 - Mustafa Nafi:ı: - Hicaz 
şarkı - Göğsünde aç~ 8 -
Ahmet Rasim - Hicaz şarkı -
Can hastayım, 9 - Artaki -
Kürdili hicazkir şarkı - Artık 

ne siyah gözlerinin, 10 - Kür -
dililıicazkar şarkı - Güller aç -
mış bülbül olmuş. 

Saat 21.10: Konuşma. 
Saat 21.25: Neşeli plaklar 

R.) 
Saat 21..30: Müzik (Radyo or

kestrası - Şef: Hasan Ferid Al
nar), 1 - Srhubert - Bitmemiş 

senfoni si minör, 2 - E. Grieg-
1 inii Per Günt süiti, 

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

Saat 23.20: Müzik (Caııband -
Pi.) 

Saa.t 23.55 - 24: Yarın.ki prog-
ram. 
~ .................... : 
ı 30 temmuz Cumartesi ı : ...................... : 

Saat 13..30: Program. 
Saat 13.35: Türk müziği 1 -

Şetaraban peşrevi, 2 - Dede -
Şetar®an şarkı - Gözümden 
gönlümden gitmiyor, 3 - Sadet 
tin Kaynak - Şetara.ban şarkı

Gecemiz kapkara, 4 - Artaki -
KürdiUhicazkar şarkı - Neşe 

ile geçen, 5- Muhayyer türkü -
Batan gün bana benziyor, 6 -
Bedriye Hoşgör - Muhayyer 
türkü - Güneş doğdu damlara. 

Saat 14.00: Memleket saat aya 
ıı, ajans ve meteoroloji haber -
leri. 

Saat 14.10 - 15.30: Müzik (Dans 
plfil<.lan), 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18,35: Müzik (jazz pia -

no soloları -Pl .) 

Saat 18.45: Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Nec~b Aşkın), 1-
Jako Christ - Altın yıldızlar, 

2 - Ziehrer - Karnaval çocWı:
ları (Vals), 3 - Mainzer - Dü

ğün töreni, 4 - Heinz Reinfeld
Eve gel yavrum, 6 - l\1onti -
Çardaş. 

Saat 19.15: Türk müziği (İnoe 
saz faslı). 

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

Saat 20.10: Neşeli pliklar - R. 
Saat 20.15: Türk müziği (3 ke 

mençe, saz, lavta ile oyun hava
ları). 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -
Bimen şen - Hüzzam şarkı -
Sükunla ~eçen, 2 - Salahattin 
Pınar - Hüzzam şarkı - Aş -
kınla sürünsem, 3 - Salatıattin 

Pınar - Hüzzam şarkı - Ümi -
dini kirpiklerine, 4 - Faiz Ka -
pancı - Hüzzam şarkı - Bük -
lü.m büklüm sırma saçlı. 

Saat 20.50: Konuşma. 

Saat 21.05: Temsil 
Saat 22.00: Haftalık posta ku 

tusu (Ecnobi dillerde). 
Saat 22.30: Müzik (Hafif mü -

zik - Pl.) 
Saat 23.00: Son ajanı; h~rle

ri, ziraat, esham, tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (CUband • 
PL), 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog-,,.,,,,_ 

SAGIL K 

Kaburga kemiği kır ılırsa 
İnsanların kemiklerden knza 

ne!icesinde kırılmak tehlikesi -

ne en u mııru:ı: olnn kaburga ke 
mikleridir. Bunun sebebi, bu 

kemiklerin elastiki olmnsıdıT. 

Maamafih kaburga kemikleri • 
nin kırıldığı da vakidir. Kırıldı -
ğı zaman görülen ilk alamet, her 
kırıkta olduğu gibi ağrıdır .• ·e· 

fes aldıkça, öksürdükçe ağn.'lm 
şiddetlendiği görülür. Binaena -
leyh kısa nefes almak mecbu • 
riyeti hasıl olur. 

Buan kan da gelir, ök•ürükle 
beraber kanlı balgam da çıkar, 

bu da akciğerin zedelenmiş ol 
duğunu gösterir. Bazılarının ne

fesi tıkanır. Bn da akciğerin ü
zerindeki urm arasına bava gir

diğine alimcttir. Maamafih bü
tün bunlımn hiç ehemmiyeti 
yoktur. 

Kemiğin kırığı çabuk iyi oldu
ğu gibi öteki alıimetler de çabu

cak geçer. Yalnız kaburga ke -
miği kırıldıktan sonra bir de 
zatürree mey.tana çıkncak olur 
ise o zaman q çatalla ır .. Fakat 

bu da ancak yaşlı insanlarda 
olur. 

ANKARA 
22 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 IL'lYŞ!\IABK 

100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 ÇEK. KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
180 PESGO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

KAPANiı 

5.93 
126.6475 

3.355 
6.66 

28.55S 
67.335 
50.825 
Zl.515 
l.osı:s 

1.56 
4.34 

14.035 
23.845 
U.84!S 

0.905 
%.8925 

34.&2 
30.55 

23.9025 
Cıham ve Tahvııaı 

Sjvas - Erzurum m 19.91 

Sivas - Erzurum V -9.91 

Sl!BZI! FIATLl!RI 

fsta..bul Beleoliy .. i Merkes h:Uiaıle 
toptu ııatılu J"lll mqya 'H 

~ebze flatleri 

İyi 
Cinsi emsali kuruş 

Bam ye kilo 15 

Sakızka'bağı • 2 

Çalı fasulyesi • 8 
Ayşekadın • 9 
Yeşil fasulye • 7 
Domates kır • 7 

• sırık > 15 
Araka • 10 
Semizotu • 2.56 
Si:vri biber • 14 
Dolmalık biber • 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar • 4 
Soğan • 4 
Sarımsak • 5 
Patlıcan baş adet 6 

• orta • 4 
Riyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 
Nane • -.75 
Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşaelmuı • 9 
Akçe armudu • 24 
armudu • 18 
Mustafa bey 
Yabani armut • 11 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği > 22 
Kayısı • 50 
Zerdali > 20 
Kiraz • 9 

Fındık • 12 
Vişne • 13 
Şeftali • 37 
Muz yerli • 70 

Ağaç çile~ • 40 



SAYFA 8 

BUGON 
KUM&AOAS\NA 
PAD4ATAN 
KOCOK EL 
~ . ... •;, 

İKDAM 

PCJ iSTASYONUNDA 
SEYFETTİN ASAL KONSERİ 

Türkiyenin tanınmış musiki 
üstadlarından ve İstanbul ve 
İstanbul Jronsedvatuarı profe

sörlerinden Seyfettin Asal bu 
kere memleketimizin en büyük 
radyo müessesesi olan Türk 
Ifuilips şirketi tarafından Phlips 
falhrikalarının Hilversuınrlaki hu 
6USİ istasyonu olan PCJ (Metre 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstan
bul levazım amir1iği satınalma komisyonundan 

1 - Muhafaza eratı için satın alınacak 700 tüfek kayışının 
27/7/939 perşembe günü saat 11 de pazarlığı yapılacaktr. 

2 - Tahmini tutarı 329 lira ve ilk t=inatı da 25 liradır. Evsaf 
komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesika !arı ve ilk teminat makıbuzlarile 
Galata Gümrük caddesinde Veli Alemdaı han ikinci kattaki komis-
yona gelmeleri (5514) 

23 - Teu...anuz ışa-

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR.tel 

Senelik 1200 Kr· %300 Kr. 
1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 
1 aybk 300 Kr. 800 Kr. 

YA~IN 
CEK DEFTE~INE 

IMZAATAH 
·' r>OYOK EL 
OLACAKTUl 

31""28) de 25 temmuz 939 salı ak- , .. •••••••••••••••••••••••••ı 

~:::!:ı:ı~~i:;~ h~~~r~ inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
kı ve dans havalarından mürek -
kep kon6erini vere.:ektir. 

1 • 100 Kr. 

)LAN 
TEK StlTUN 
SANTİMİ 

·---------------... .,- ..... . ---
l-@,,;ı ODEON·@· ... ~ : .~ re! 
1 

: BEYD~lU·İSTİKLAL w.~8/ 1 ru.42979 
~ f •• 

PLAI<, GRAMOfON 

AGA-BALTIC 
RADYO 

Pİl<ÖP . 

AKORDEON LARI 
ALATI MUSİ.J.<İYE 

• 
BİSİKLETLERİ 

' IUNDAPP - . 1 

MoTosiKLETLERi 

VE TEFERRUAT! 

' ' ' 1 
1 
1 
1 

TOR,K('( 
iŞ -

--------------------~----· 

BAKER mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardcsüler, emsal

siz bir biçimdedir. 

SAl'>LAM 

e,ANKASI ŞIK 

ucuz 

TUZLA içmeleri 

Adapazarı Asliye Huknk 
hakimliğinden: 

M. ale,h. - Adapazannm küçük Peşkirci mahallesinden Ali oğlu 
Arif. 

Davacı - Ad•pazarı Kuyudibi mahallesinde oturan karınız 

Ahmet kızı Vesile özen tarafından aleyhinizde açtığı gaiplik ve fes· 
lıi nikah davasından dolayı i!Anen vaki tebligat üzerine muayyen 
<ılan 7/6/939 tari!hinde muhakemeye gelmediğinizden hakkınızda 

gıyap kararı verilmiş ve mahkemede 29/Eylfil/939 cuma günü saat 
10 na talik edihniş olduğundan mahkemeye devam olunmak üzere 
tayin olunan mezk(\r günde gelmenizi ve gelmediğiniz takdirde 
kanunen muktazi muamele yapılacağı ilanen te.bliğ olunur. (5378) 

Şirketi Hayriyeden 
Sayın H lkımızın 

Küçüksu Plajı 
ile Gazino ve Lokantasına 

göıterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 
Plaj arasında bu pazardan itibaren Pazartesi günlerin· 
den maada her gün İçin bi:-ıek otomobillerine mahsus 
araba vapuru servisi ihdas edılmiştir. Hareket vakitleri 

tarifede yazılıdır. Ücrette değişildik yoktur. 
Kartlar muteberdir. 

Maarif Vekilliğinden : 
KUtUphane Memuru Olmak istiyenlere 
1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak 

olan kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş 4 
memuı alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinde Aı:ka
rada ve İstanbu1da bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek 1steyenlı:r·in bulundukları yerler Maa
~if Müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanziın ettirecek
leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına 

dair olan vesikalarile çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet ve-
6ikalarını raptederek en çok 31 Temuz 1939 Pazartesı günü akşa
mına kadar şahsen veya yazı ile vekıllik l<ütuphaneler müdürlüğü
ne mtiracaat etmeleri lazımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve 
sağlık durumları bu meslekde çalışmağa elverişli olanlar altı aylık 
nam-.<etlik müddetlerini istarılbul kütüphanelerinde geçireceklerdır. 

Satuı devres! sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanlar 
kur'a çekmek iuretile boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedile· 

celtlerdir, (5342) c3140• 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

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

1 Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHıLıYE MÜTAHASSISI 

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

Yatak, yemek ve çalış

ma cıdalarile salon takım

ları ve \hasıl her nevi mo -

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

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

Oı Deniz yollan U. MüdürlüQünden 
Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üze

rinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) bi · 
nasının alt katındaki daireye nakletmiş olduğu alakadarana ilan 
olunur. (5274) 

Telefon No. 
İstanbul Baş acentalığı 
Galata arentalığı 
Sirkeci acentalığı 

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 - Keşif bedeli ·659. liradır. 

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

4 - İstekliler bu şartnameleri :4. kuruş muka.bllinde merke -
zimiz levazımından alabilirler. 

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

tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve· 

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

İstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan mamul beş kuruşlu klarla yüz pdralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

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

Bu paraların nihayet 1 K. sanı 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukablli.nde malsandıklarınca k"'bulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar gönnemesi ve tebliğ hi!Afına harek~\le kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. (f818)_ 

I - Keşif ve şartnameleri mu dbince idaremizin Sivas ve Kay -
seri başmüdürlükleri kaJorifer tesisatı her ikisi birden kapalı zarf 
usulile eksiltaneye konmuştur. 

II - Her iki işin keşif bedeli. 10982.66 lira muvakkat teminatı 
825,66 liradır. 

III - Eksiltme 3/VIII/939 perşembe günü saat 15 te Kabataşta 
Levazım ve Miiıbayaat şu'besinde ki alım komisyonunda. yapılacaktır. 

IV -Şaııtnameler her gün Kayseıi, Sıvas, başmüdürlüklerinden 

ve Istaıı.bulda Levazım ştıbesi veznesinden :;s kuruş mukabilinde 
ahnaıbilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklif mektupla
rını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası maklbuzu veya banka 
teminat mektı.lbu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesikayı 
>htiva ede<:ek kapalı zarflarını ihale saatinden !bir saat evveline ka
dar yukarıda adı geçen komisyon lbaşka.nlığına makbuz mukabilin-
de vermeleri lazımdır. (5304) 

• FES D A v E Tİ y E 
1 Yaz m .. vsimi münaoebetile salonlarımızda teşhir ettijtimiz SON 

MODA ve ZENGiN çe~itleriınizi görmek için Galatada 

EKSELSYOR 
Büyüle elbiıe ticarethaneaini ziyaret etmeniz menfaatiniz icabıdır. 

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

nevi Kostüm v;ı Parde•üler 
Huıusi dairemizde her ciqsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

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

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

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

KUŞ TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın ııcak havalarda yorgan baıınızın ıerin ve 
yumuıalı kuıtüyü yastı/ı ile rahatını temin eder. 

KuştilyU yorgan, tilte ve yastık flatlarında 
mUhlm tenzlUlt yapıldı. ( 1) liraya alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluğu ispata kiifidir. 

ADRES: lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 
Kuttüyü fabrikası 

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

•• • 

Birinci Sahife 
ikinci Sahife 
tl' çüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 mcı sahifeler 
7 - 8 lnel Sahifeler 

400 lnımt 
Z50 kunıı 
200 kuruş 

100 kıınıf 
50 kuruş 

10 kurut 
Gazcleml:ııde neşrtUrte

cek bilcümle ticari llinlar ya].

1 

nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlfmcılık 
Kollektıf şirketinden alınır. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenen Öıneı 

ve arkadavları 
Bugün gündüz 

Y edilrule Pınar 
bahçesinde 

gece 
Ortaköy Eınek 

bahçesinde 
Büyük müsamede. Mısır yıldızı 

1 Sa'l:Yriye Bağdadi selmenıizde • 
Mişel, Oto, Keti, Hans Okt>lta 

.birlikte. 

1 CEMAL 
SAHİR 

* 

t::EMAL SAHİR 
Bu akşam 

Kumkapı Klüp bahçesinde 
MEÇHUL SERSERİ 
B~koperet 

Salı günü akşamı 
Beşiktaş büyük aile parkında 

ilk temsil şerefine 
büyük müsamere 

'....... ... ... .. ...,. ...... ,,, ..... 
Sahip ve Neşriyat Direktfüü 

Ali Naci KARACAN 
Basıldığı yer: Son Telgraf 

Basını evi 
..... .,, .... ... .... .. ... ... .... ,, .... 

TURK TiCARET BAHKASI A. S. 
...................... ._..~~ ....... ..__..._.~~.._. .............. ~ ....... ._. ........ . . 

T ES J S TARiHI 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARE' 

Bankamızın İstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
GECE KASASI ,, 

Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak Ozere gişelerimize müracaat olunması 


