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Bugün Lozan Zaferimizin Yıldönümüdür 
Sevr' i Yırtan lnönü, Lozan Muahedesile Türkün Haklarını 
-Ve Milli H iikimiyetini Dünyaya Bugün Kabul Ettirmişti 
lsm~! I!.1ön~ Tarih~n . , 

1 HATAYIN BÜYÜK BA·YRAMI 
en buyuk dıplomatik 
savaşının galibidir ··. 

: 
1 
23 Temmuz bayramı yurdun her 

1 - ._ .... ~ .. "'"" .... "4tlı. 
TP~..,.,... ...... IMMll , ....... . 

tarafında sevincle kutlandı 
' Bugün Türkigenin her tarafın-

~-=--'~ • Hataydaki Fransız askerleri Antakyadan ayrıldı 
da merasim yapılacak Sen'e lilff Türkiye Antakya, 23 (A.A.) - Anado

lu ajansının hususi muhabiri bil 
diriyor; B uafuı, Türkün siyasi saha

daki en büyük muvaffa
kiyetinin, Lozen zaferinin yıl • 
dönümüdür. Bu büyük muvaf • 
fakiyeti şöyle hulasa etmek ı 
mümkündür: 

1914 - 1918... Büyük Harp ... 
Büyük harbin mağlftpları a· 

rasında Türkiye de var· 
Asırlardanberi hür ve milsta

kil bir devlet olarak tarihte yer 
alan Türkiye, bu mağlftblyetle 
kolu ve kanadı kırılmış halde, 
Devlet adamları Sevr muahede
sinin ağu şartlarını kabul et· 
ınişler. Memleket, memleketin 
servet menabii yabancılar elin
de taksim edilnıek üzere. 

•Damarlarındaki asil kan• bu 
esarete tahammül etmelerine 
müsait olmıyan Türkler, büyük 

Türk dehası •Mustafa Kemah in 
kumandası altında toplanıyor -
lar. Ellerinden alınmak istenen 
istikl8llerini, bütün haklarım fi- · 
tanıtm'ak ü:ıılere, bir cihada, 
bir savaşa girişiyorlar. 

Milletin bu iradesi tahakkuk 
ediyor .. İstila orduları vatanın 
bağrından sökülüp atılıyor. Ar
tık Türk istiklali filen kurtul
muştur. Fakat, bunu, bütün dün 
yaya tanıtmak lazımdır. 

Sevrin kara metnile iptal e
dilmek istenen Türk istiklfili ve 
hakları bütün dünyaya teslim et 
tirilnıck hudutları tayin ve tes
bit edilmek lazımdır. 

•Mustafa Kemah in en ya
kın dostu, bütün mücadele safa
hatında her zaman onun yanın
da gördüğümüz, İnönü kahra -
manı •Yawz İsmet• burada da 
kendisini gösteriyor. Lozanda. 

bütün dünyanın en meşhur po
litikacılarile kaışı karşıya, Türk 
hukukunu müdafaa ediyor ve 
Türkiyenin müllô tamamiyeti -

ni, yabancı imtiyazların lağvını, 
kabotaj hakkını n hilr ve me· 
deni bir memlekete ait diğer 
bütün haklarıı.. tanıtıp kabul 
ettiriyoL. Filen tahakkuk eden 
Türk latiklili, ıiyaoetea ıle ka
bul ediliyor. 

Bugün, üniversitemiz, halkev 
lerimiz, bütiln kültür müessese
lerimiz, bütün şehir, kasaba ve 
köylerimiz, bütün kalbimiz ve 
bütün varlığımızla bu büyük iÜ 
niin yıldönümiinii kutlularken, 

Türk istiklalinin kurtarıcısı bü· 
yük Atamızın aramızda bulun -
ıııayışından miitcvellit tessiirü
miizü, Lozanın büyiik knhrama· 
nı İnönünü başımızda görmemiz 
tadil ediyor. 

Ne mutlu bize ki, Lozanın 

büyük kahramanı bugün başı • 
mızdadır ve o, hiılii, böyle bir 
değil, bin Lozan, yaratacak kud· 

rettedir. * 
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Büyiik bir haytıra Milli Şefin Lozanda kürek 

Hitlerin istediği yeni 
bir Münih konferansı 

toplamaktır ···----Polon_qa, Almanya' ya şid-
detle ~ücum ediyor 

Amerikalılar Alman~ 
• • • • • 

yanın vazıyetını ıyı 

görmüyorlar 
Varşova, 23 (A.A.) - Siyasi 

mehafil, Dantzig şehrinin harp 
olmadan Almanyaya Hhak edi -
Jeceği haberinin Fransa ve İn • 
gilterede hasıl etımiş olduğu ak
aksülamelleri büyük bir dik -

katle takip etmektedir. Bu me • 
hafil, bu tecrübe balonunun mu
vaffakiyetsizliğinclen baıhset • 
mektedir. 

Gazeteler, manşetlerintle cLon 
dra, Berlinin hain maskesini al 
aşağı etmiştir• diyorlar. Yarı 

resmi gazete Poloka, cAlman 
beyanatı ciddi telakki edilmb -
m.ştir. diyor. 

Almanların çevirmek 
ist~dikleri manevra 

Nevyork, 23 (A.A.) - Nev -
york Taymis gazetesinin harici 
siyaset başmuharriri Winjaımes, 
Almanlann Lehistanı itaate ic • 

bar kasdile Londra, Berlin ve Pa 
ris arasında cYeni bir Münih• 
hazırlamnakta okluğu intibamı 

Dnntzig'in bir köşesi 

tevlit etmek için manevra çevır

mekte olduklarını yazm~ktadır. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

.. 

Musikimizin pek nadir bir 
kaç parçası, kulağı nasırlanma -
mış olanları sinirlenmekten kur 
tarabilir. Geri kalanını dinli • 
yen ve yaşatan dawl sesine na 
raya da can atanlar, bedmest -

Hataydaki son Fransız kuv -
veti bu sabah 7/30 da Antakya
dan ayrılmıştır. 

Bu münaıS<lbetle yapılan mera
sim iki dost ordu arasındakl şe
refli silah arkad~lığı çerçevesi 
içinde çok muhteşem olmuştur. 
Merasinı saatinden çok önce, 

bütün Anta.kya halkı kışlanın 

önünde yer almış bulunuyordu. 
Lübnan Beyrut ve Halepte bu -
lunan birçok Türk aileleri de bu 

tarihi dakikaya bütün Hatayın 
brın olarak Türk bayrağı altına 
girişine şahit ohnak için gelmiş· 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Heybeliada büyük 
bir tehlike geçirdi ... ~~~~~~~-

Çam limanında 3,5 saat süren bir 

yangında yüzlerce ağaç yandı 
Bugün saat 11 raddelerinde 

Heybeliadada Çamlimanında çı 

kan bir yangın neticesinde A -

danın en gü-zcl yeri olan bu mev
kide yüzlerce çam ağacı yanmış
tır. 3,5 saat süren yangının meç
hul bir şahıs tareiından atılan 

j bi rsigaradan çıktığı zannedil -
mektedir. 
Yangın Ada ıtfaiye~anin ve bil 

hassa halkın göısterdiği gayret 
sayesinde söndürülınıiştür. 

Za!bıta ve adliye tahkikata e -
hemmıyetle devam etmektedir. 

ARNAVUDLUKTA KATLiAM!.. 

SPOR Galatasaray - Demirspor 

!erdir. Onlar olmasa bugünkü a .. ••••••iiiiiiiiil .. maçı bir yaralama ile bitti 
laturka havaların dörtte üçü ya 

mev<ut olmıyacak, yahut unutu
lacaktı. 

Bir çalgılı lokale gelenlerden 
bazılarının musikişinaslara 

Kaleci Necdet yumrukla hakemi yaraladı, Kadıköy 
cürmümeşhud mahkemesine verildi 

bab~tş gönderdikleri rı:aman mu 
kabilinde susmalarını istedikle • 
ri yalnız bizim memleketimizde 
ve sık sık görillmeye başladı. 

Radyoda Ankara istasyonunun 
her parçasını dinliyenler nadir -
dir. Hulasa alaturkanın dörrte 
iiçllnden asla zevk almamış olan 
!ar çoğalıyor. Bunların haklı ve
ya haksız olduklarını münakll§B 
etmek abestir. Beğenmiyorlarsa 
Ankarayı dinlemezler veya su· 
lı kahveye gitmezler. Fakat Do 
ğaziçinde oturuyorlar ve Şirket 
,.aprile gidip gemiye mecbur -
salar ne yaparlar? Hatta yalnız 
onlar, alaturkanın keriz, havala 
rından hoşlanmıyorlar değil, ak
şam işinden güciinden yorgun 
argın çıkan sıcaktan bitap bir 
halde şirket \:apuruna can atan 
ve orada biraz dinlenmek i•ti -
yenlerin hepsi Boğazın bir sabi 
linden öteki sahibine cırlak seı;i
ni yetlşti~en hoparlörden nasıl 

] ktntuhırlar? 
. Bize öyle geliyor ki, Boğaz-

da çalgısız vapur işlete<ek bir 
şirket teşekkül etse Şirketi Baş 1 
riyeye top attırır. ı 
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(Yazısı 5 nci sayfada) 
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!Adliye koridorlarında 
ı 24 SAAT 

İSANIN HAYATI İnhisarlar vekili l-.=H=a=kı=. =de=ğ=n=m=ı ?==. Eğlence yerleri 
ve tarif el eri 

S 
Demokratların Kuvveti 

arkıntıltk eden Birkaç ay evveline kadar 

bir sarhoş 
Alınan ve İtalyan gazeteleri, de 
mokrasilerin artık ~reddi ve 
inkıraz yolu üzerinde yürümek 
te olduklarına dünyayı inan -
dırmak için hayli mürekkep sar 
fetmekte idiler. Demokrat mem 
leketler, rahat hayata alışmış, 
yağlanmış ve göbeklenmiş in -
sanlara benzetiliyordu. İnisiya • 
tif artık feragatkiir ve azimkilr 
otoriter meınJeketlerin ellerine 
geçmişti. Bunların mirasını pay 

laşmıya hazırlanırkendir ki va
ziyetin hiç de otoriter devletler 
tarafından gösterilmek istenildi 
ği gibi olmadığı anlaşıldı. 

Musa • lsa • Muhammet 
.. • ... ... ... * • 

Yahudiler nasıl tarü
mar edildiler ? 

dün İzmire gitti 
Vekil bir kaç gün son
ra lstanbula dönecek 

İsanın ölümünden 40 sene sonra· 
Kudüste kanlı geceler •.. 

-63-

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün saat 11 de 
Ege vapurile İzmire hareket et • 
miş, Galata rıhtımında gümrük
ler başmüdürü, muhafaza baş -
müdürü ve inhisarlar umum mü 
dürü tarafında nuğurlanmıştır. 

Vekil önümü:ııdeki Perşemhe gü
n ütekrar şehrimize dönecektir. 

R ifat Karadeniz dün de te11kik
lerine devam ~ke gümrüklr 
başmüdürlüğünde komisyoncu • 
Jardan mürekkep bir heyeti ka -
bul etmiş, derd ve dileklerini 

Bütün dünyanın putuereet ol 
duğu ve yegane din sa.Mbi in • 
sanların Filistinde ibulunduğu 

bir devrede Musanın dini sallk
lere de İsa peyıgamber aleyhin
deki hareketlerile büyük güna
ha girdikten sonra denebiliı ki 
yeryüzünde din ahkamını ka -
ibul etmiş ve bu ahkama göre 
hareket eder dindar bir millet 
kalmamıştır. Bu ihtilafı hallede
cek veya bu iki dinden •birini di
ğerine hakim kılacak bir çareye 
lüzum vardır-

İsanın şakirtleri, on.dan aldık
ları tavsiye ve emir üzerine ve 
her biri ıbirer köşeye dağılıp 

vaizlerine başladıkları zaman 
ilk işleri İsanın yüksek şahsiye

tini tasvir yanında Yahidilerin 
zulümlerini de fazlasile izaıh teş 
kil etmekte, putperest memle -
kellere Musanın sıkı kayitli di
n inde İsanın daah liberal dini 
m ülayim geliyordu. Şakirtleri 

•Havvariyoun., bir taraftan lıı

r ' stiyanlığı telkin ederleken di
ğer taraftan da Yahudi düşman 
lığını zerkediyorlardı. Bununla 
beraber putperestler yavaş ya -
va;; İsa dinine girmeğe baııladı
lar. Girenler de l<orkularından 

bu dinlerini gizli tutuyorlardı. 
İslam tar lhleri İsa dininin, İ

sa öldükten sonra tam üç yüz 
sene böylece gizli intişar ettiği· 
ni ve bu din saliklerinin büyülj: 
suçlular _gibi her tarafta takiba
ta uğradığını kaydederler . 

Diğer taraftan İsanın ölü -
münden, daha doğrusu Müslü· 
manlığın kı>bul ettiği şekle gö
re, göğe çekildikten kırk sene 
sonra Romalilar Kudüs üzerine 

hücum etliler. Yahudileri kı • 
l~çtan geÇlrdli~r. Şehri yağma· 
l.iidılaı'.' Müyı!sseri yıktılar. Ya
hudile"in din kitaplarını yaktı -
lar '. 

i'şt'e' YııJiudilerin esaslı şekil

de taruırili.r edilişleri tarihi bu 

tarihten başlar ve o tarihten de 
artık onlar bir daha bellerini 
doğrultamamışlardır. 

* Nihayet Roma imparatoru 
•Kostantin• İsadan üç yüz on se 
ne sonra hıristiyan dininin ale
nen icrasına müsaade etti. 

Bilahare Kis tantin, Kostanti
niye - İsta!libul şehrini yaptı ve 
Roma imparatorluğunun pay -
tahtı olan Romayı terkederek 
K.ostantiniyeyi imparatorluk 
merkezi yaptı. Kendisi de hıris

tiyan oldu. İmparator İsa dini
ni kabtıl edin<:e artık hıristiyan 
olanların sayısı artmağa başla -
dL 

Fakat, vaktiyle ortada maz
lbut bir İncil olmadığı, İsa dini -
nin usul ve ahkamı adamakıllı 

zaptedilmemiş olduğu için iş 

peskoposların ellerine kaldı. 
Bunlar arasın<;ia hususi garez - 4 

ler. ihtılaflar din ahkamının de
ğışt irilmcsine de sebep oldİı. Ro 

ma imparatorluğunun ikiye bö -
lünmesine de işte bu ihtilaflar 
sebep oldu .Şarkl Roma impara
torluğu adı ile merkezi İstan -
.balda ve garbi Roma impara -

torluğu ~dı ile de merkezi Ro -
matla olmak üzere iki büyük 
devlet teşekkülü kuruldu. 

mparatorluk ikiye ayrıldığı 

g ibi sa dini de bu suretle ve bir 
b irine rakip iki saltanat yüzün
den ki mezhebe ayrıldı. 

Hıristiyanların bir kısmı Ro

maya tabi oldular. Bunlar Kato
!iklerdir, bir kısmı şarki impa -
ratorluğa, yavi •~nbula Ul.bi 

oldular. Bunlar da Ortidokslar
dır. 

Sonraları yine bunların şu -
ıbelerinden birçok me2lhepler or 
taya atıldı. Ve İsa dini bfülbü
tün maksut ve tabiatı aslısından 
uzaklaştı. İsa mensupları ilk ön 
celeri snrf putıperestlere mah -
sus olan butlardan, heykeller -
den içtinap ederlerdi. Sonraları 
bunlara da iltifat eder oldular. 

Romalılar bütün Avruıpa kı
tasını istila ettiler. Asyada da 
yayıldılar. Bunlar.. o devirde di
ğer milletlere nazaran da1ıa me
deni !dilerse de gittikleri yerle
re aıhlak fesadı, sefaheti de be
raber götürdüklerinden bir çok 
fena izler ve eseıler bıraktılar. 
Ve nihayet ... İsa dini de din çer 
çevesinden çıkarıldı. .. Bir ahenk 
sizhlk ve in~anlar ar asında yine 
din perdesi altında münaferet, 
düşmanlık başladı. 

Bu vaziyet, yeni ve esaslı bir 
din kuracak olan yeni bir pey -
gam.bere lhtiyaç gösteriyordu. 

lşte Hazreti Muhammedin 
peygamberliğine takaddüm eden 
dünyanın ve insanların vaziyet
leri bu şekilde idi. 

-BİTTİ-

- --
-

Muhammed'in 
Hayatı 

-

(İsanın Hayatı, tefrikamız bu 

gün bitmiştir. 
Yakında bu sütunlarda üstad 

Z;ya Şakirin, Mı.hhammedin Ha
yatına ait olan kıy.metli eserini 
neşre başlıyacağız.) 

--

İki dükkan yandı 
Dün saba!h İstanbul Balıkpa -

zarında Süııgereiler caddesinde 
63 numaralı Ligorun işkembeci 
dükkanında baş pişirıneğe mah -
sus ocağın dibinde bulunan bir 
delikten ateş düşerek bitişiğin -

deki 61 numaralı Tevfiğe ait 
pastırmacı dükkanının kaplama 

!arı tutuşmuş, iki dükkanın da 
a!lışap kıısınnlan yandıktan sonra 

ateş itfaiye tarafmdan söndürül 
müştür. Ligor, ihmalle yangına 

sebep ohnak suçile adliyeye ve -

riLmiştir. 

Memur alınıyor 
Gümrük ve İn!hiısarlar Vekale

tine memur alınacaktır. Vekalet

te münhal memuriyetler 20 li -

ralıktır. Lise mezunları arasın -

da önümüzdeki Pazartesi günü 

Arlkarad bir müsabaka imtihanı 

yapılacaktır. 
---·-----

• TAKVİM • 
1358 HİCRİ 

1 

1355 RUMİ 
c. evvel Temmuz 

7 11 
7 inci AY HIZIR n 

, SENE: l 9 3 9 

Vasati Ezani 

Gilncş Temmuz Gfio.eş 

4 43 9 05 

Öğle Öğl' 
12 20 

24 
4 42 

ikindi ikindi 
16 18 8 "° 
Akşam Akşam 

19 38 12 00 
Yatsı Ya toı 
21 43 Pazartesi 1 59 
imsak imsak 
2 32 6 !14 

dinlemiştir. 

Komisyoncular bilhassa ken -
dileri için yeni bir kanun ha -
zır !anmasını istemişlerdir. 

Vekil müteakiben manifatura 
itJh.alfıtçılarındm mürekkep bir 
heyeti ka:bul etmiştir. Bu heyet 
de pamuklu mensucat itllıalinde
ki müşküllerden balhsetmiş, ba
dema sıjhte pamuk karıştırılmış 
olan pamuklu mensucat itihalin
de kendilerin.den ceza alınmama 
sını rica etmiştir. 

---<000>----

Tırhan vapuru 
Bu günlerde tecrübe

leri yapacaklar 
Deniz)"Olları işletmesinin Et 

rüsk tipi vapurlarından Tırhan 

buıgünlerde Haliçten çıkarıla -
cak ve tescil için tecrlibesi ya -
pılacaktır. Haliçte temizlenmek
te olan yeni vapur Hk sür'at 
tecrübesinde 14,5 mil yapabil -
miştir. 

Etrüsk vapurunıın iki kazanı
na mukabil Tırihanda üç kazan 
vardır. 14,5 mil sürat bu üçüncü 
kazanla teımin edilmiştir. Etrüsk 
de bir kazan ilavesi için yakın -
da Almaoyaya gönderilecektir. 

Ala.kadarlar Tı~han vapurun
da yapılan tadiliitın kazan liıve -
sinden ibaret olduğunu söyle -
mektedirler. 

--<>O--i 

Parka döşeyecek usta yok!. 
Demir ve beton inşaatı biten 

Gazi köprüısünün üzerine döşen-
1 mek üzere Fransadan 100 bin a

ğaç parke getirilmişt i r. Fakat 
şimdiye kadar m"mleketimizde 
ağaç yaııke hiç kullanılmadığı i
çin bun !arın ne suretle döşen ece 
ğini bilen ustalar da mevcut de
ğildir. Bu sebepten dolayı Fran
S!:!dan, bu par.keleri döşemek Ü -

zere ustalar istenilmiştir. 
--<>Ol>---

Edirne hapishanesindeki 
mahkılmler Kızıiçahamama 

nakled:liyor 
Ankara, (Telefonla) - Kı -

zılca!hamamda inşasına başla -
nan modern hapishanenin bü -
tün noksanları bitmiş ve inşaat 
tamamlanmıştır. Edirne hapis -
hanesindeki mahkıirnların bu 
yeni hapishaneye nakillerine baş 
lanmıştır. --Gazeteciler için tenzilAtlı 

biletler 
Ankara, !Telefonla) - G~ze

tecilere mahsus olan yüzde alt
mış tenzilatlı halk ticaret bilet
leri şimdiye kadar yalnız muay 
yen istasyonlarda satılabiliyor -

du. Devlet demiryolları idaresi 
gazetecilere ait olan bu biletle
rin bundan böyle halk ticaret bi 

!eti satmağa mezun <bütün is -
ta•yonlarda satılabileceğini ala
kadarlara bıldirmiştir. 

--<>O-

Yeni yolcu tayyareleri 
sipariş · edildi 

Devlet Havayolları idaresi, 
gördüğü rağbet üzerine beş Dug 
!as yolcu tayyaresi sipariş et -
miştir. Bunların taşıyacakları 

yolcu adedi 25 kişiden 50 kişiye 
kadar çıkmaktadır. 

Mecidiyeköyü 
ve su meselesi 

Mecidiye köyünde oturan 
karilerimizden Cezmi Enver 
imzasile aldığımız bir mek -
tupta deniliyor ki: 

•Köyümüzde bir tek Ha
midiye suyu çeşmesi vaıdı. 

Bu çeşmenin suyu da gayet 
az akmaktaydL Bilahare, bu 
suyu ikiye taksim etmek su 
retile, asfalt yol üzerine bir 
çeşme daha yapıldı. Fakat bu 
çeşmeden köylü istifade ede 
memektedir. Bu sıcak yaz 
günlerinde lliitün köy balkı 

gündüz akşama, gece de sa
baha kadar çeşmenin başın
da beklemekte, arada sırada 
biribirlerile de su almak me
selesinden dövüşmekıte ve 
böyle olduğu halde dahi yi
ne su ihtiyacım tatmin ede
memektedir. Bir müddet ev
vel, buraya, köylünün rica -
sı ve gazetelerin tavassutile, 
muhterem valimiz üç 
yangın musluğu koydurmuş

tu. Burada, zaten, terkos şe
bekesi mevcuttur. Çok az bir 
masrafla bir terkos çeşmesi 

tesis edilirse, bütün bir kö
yün fakir halkı büyük bir 
dertten ve su sıkıntnından 

kurtulmuş olacaktır. Bunu, 
lutfen, muhterem valimizin 
himmetinden beklemekte ol
duğumuzu gazetenizle kendi
lerine arzederseniz bir köy 
Jıalkını memnun edecek bir 
işe tavassut etmiş olursu -
nuz.• 

Bir köyün su ihtiyacı mü
him bir meseledir. Hele az 
bir masrafla olacağına göre, 

Pazar günleri tarife 
değiştirmeyecekler 
iPazar günleri baışka tarife tat

bik edildiği iddia edilen kır ga
zinolan, mesire yer !eri ve plaj
larla diğer eğlence mahallerinin 
kontrol üiçin dün vilayetçe kay 
makamlıklara lbir tamim yapıl -
mış. bu ta'lllimde kayımakamlarla 
emniyet memurlarının ve diğer 
alakadarların bizzat teftişlerde 

bulunmaları 'bildirilmiştir. 

---000--

Tütün mahsulü 
Bu sene bütün mın

tıkalarda iyi 
Toplanan son malmata göre, 

bu seneki tütün mahsulü çok be
reket! olmuş ve rekoltenin, ge -
çen senedn üç milyon kadar faz
la il 60 milyon kiloyu bulacağı 
tahmin etli.lan.işti. Fakat Anado
lunun mıılhtelif tütün mıntaka -
larında vı.ikua gelen son seyliı:b
lar yüzünden reko1tenin evvelce 
zannedildiği kadar olmıyacağı 

anlaşılmaktı>dır. 

Geçen seneden kalan stok 5 
milyon kilodan ibarettir. 

--000---

1 ÇO~ü~!l!:i~:! !~~~I~ 
rin vergi miktarlarında çocuk -
!arın adedine göre tenzilfıt yap
mağa karar vermiştir. Bu husus 
ta tetkilklere başlanmıştır. Çok 
çocuklu ailelere yardım edilmesi 

0

unmuml bir arzu halinde bulun
duğu için, Meclise verilecek layi 
hanın derıhal kabul edileeeği tah 

4 lira para cezasına 
mahkum uldu 

Çemberlitaşta gazoz 'fabrika -
sında çalışan Şevket evvelki ak
şam, fabrikada bir hayli rakı iç
tikten sonra sokağa çıkmış, ba
ğırıp şarkı söyliyerek rezalet çı 
karmağa, şuna buna takıhnağa, 
sarkıntılık etmeğe başlamıştır. 

BiTaz sonra gelen polisler Şev -
keti yakalB.llll§lar, hakında bir 
o:ııbıt tanzim ederek nObetçi cür
mümeŞhut mahkemesi olan Sul
tanaıhmet birinci uslh ceza maJı
kemesine ver.mi.şlerdir. 

!Dün yapılan mu!hakeme neti
cesinde, ha.kim Reşit, Şevketi, 

dört lira para cezasına maıhkum 
etmiştiT. 

iki arkadaş dcğ~ştülar, 
mahkılm oldular 

Aksarayıda Taşkasaıpta ~turan 

ara.bacı Salim evvelki akşam ar
kadaşı köfteci Sabriyi evine da 
vet etmiş, iki arkadaş oturup gü 

zel güzel içmeğe başlamışlar 'J:ıir 

mü<ldet içtikten sonra araların
da bir kavga çilmıış ve biribir -

!erini dövmüşlerdir. Dövüştük -
ten sonra iki ı;.l>bap barışmışlar, 
fakat, gürültüleri etrafı rahatsız 
ettiği için polisler gelerek ikisi -
ni de karakola götürınüşlerdiı· . 

Salimle Salbri dün mahkeme • 
ye verilmişler, mahkemede, bi
ribirlerinden d"vacı olmadıkla -

rını söyhınişler. Fakat, hfilcim Re 
şit, umumi hıikuka müteallik o
lan sa~hoşluk suçundan ikisini 
de dörder buçuk lira para ceza
sına maıhkum etmiştir. 

Bir genç boğuldu 
Mecidiye köylülerin bu dileği min edi1iyor. 

yerinde ve D • • d" k --<><>--- • • enıze gır ı, ço geç-
ii==="=a=kl=ı :::d=e:....ğ_ll=m=i=? • Celal Muhtar servetını Pas- meden cesedi çıkarıldı 

Adliye vekaleti 1 

Fransaya beş hakim 
gönderiyör 

Adliye Vekaleti, görgü ve bil
gilerini arttırmak için beş haki -
mini Fransaya göndermeğe ka • 
rar vermiştir. Gidecek olanlar, 
vazifelerinde gösterdikleri gay -
r~tle lanımnış adliyecilermiz a -
rasında Vekaletçe seçilmişler -
dir. 

Ankara sulh lhiıkimlerin.den 

Lutfi Doğutürk, başmüddeiumu 
mi muavinlerinden Mehmet A
li, zatişleri başmuavini Murad 
Çumralı, Balıkesir müddeiumu
mi muavini Necmeddin Yeşil ve 
Ankara hakimlerinden Hamdi -
nin isimleri Vekaletçe tesbit edil 
m;ştir. 

---000---

Bulgaristan - Lütlanya 
ticaret müzakereleri 

Kaunas, 23 (A.A.) - Litüanya 
ile Bulgaristan arasındaki ticari 
müzakereleı·, dün diplomasi )"O!İ 
le başlamıştır. 

tör müessesesine bıraktı 
Uzun müddettedberi Pariste 

bulunan iktısatçı doktor Celal 
Muıhtarın görme hassasını tama
mile kayıbettiği teessürle haber 
verilmektedir. 

Celal Muhtar, kendisi ölüncü
ye kadar tedavi edilmek şartile 
bütün servetini Pastör müesse
sesine bıra\kmıştır. 

--00-

Bulgar kazazedelerine 
yardım 

Bulgar gazetelerinin yazdığı

na göre, geçenlerde Rozita neh -
rinin taşııası üzerine vukua ge
len seylabda ölen 200 Bulgar ai
lesine yardım olmak üzere, Sof 
ya elçimiz namına iane olarak 
1500 lira vermiştir. 

Ticaret odaları kongresi 
yltılde Ankarada toplanacak 

olan ticaret odaları kıOngresi için 
Ankaraya çağrılan İstanbul ti
caret odası umumi katibi B. 
Cevat Nizami ile borsa komise
ri B. Mahmurl, lbugün şehrimize 
geleceklerdir. 

i-----------·-------------ı !El ~ IR, A Z D A M O Z A M + 
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Tophanede Cihanyandının kah 
veısi üstündeki odada yatııp kal -
kan Rıza oğlu Adem, dün yüz -
mek üzere Flortaya giderek de-

nize gibmiş, yüzerek, işarek bay
raklarından 25 metre dışarıya 

çıkmış. Yüzmeyi iyi bilmediğin
den, biraz sonra batmıştır. 

Çok geçmeden Rızanın cesedi 
suyun yüzüne çıkmış, kenara çı
karılmıştır. 

Belediıye doktoru. cesedin gö
mülmesine izin vermiştir. 

Yangın başlangıçları 
Heybeliadada Değirmenlburnu 

mevkiinde meçhul bir adam ta
rafın.dan atılan sigaradan kuru 
otlar tutuşmuş , sirayete meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

Büyükdere caddesinde 41 nu
maralı Halil Kamil film stüdyo
su marangoılhanesi bahçesindeki 
talaşlar tutuşmuş, sirayete mey
dan verihneden söndürülmüş -

tür. 

Sıcak su i!e haşlanan çocuk 
Karı>gümrükte Kocadede Ham 

si sokağında oturan Mustafanın 

bir buçuk y-._, ndaki oğlu Altay 
gaz ocağı üzerinde kaynamakta 

olan çaydanlık üzerine düşerek 
mtıhtelif yerlerinden haşlamnış

tır. 

Bir ihtiyarın geçirdiği kaza 
Tarabya caddesin.de oturan 70 

yaşlarında Kamile adında bir 
kadın odasında yatmakta iken ' ı .bağdadi hsmı üzerine dilijerek 

- Çiçek miçek istem<tı dedim be herif! Görmüyor musun:, 

1·.;ınundaki karım! 

• muhtelif yerlerin.de nyaralan 

mıştır. 

Tramvay çarptı 
Vatman Alinin idaresindeki 49 

numaralı tramvay Haıibiyede 
Ahmet oğlu Hüsnü adında biri
ne çarparak mllhtelif yerlerin -

den yaralamıştır. 

Araba çarptı ve yaraladı 
Sarıyer Piyasa caddesinde o -

turan Artin kızı AŞhenina idare
sindeki tek atlı bir beç arabası 
kilbrit faıbrikasında çalışan Be • 
kire çarparak yaralamıştır. 

Bugün vaziyet tarnamiyle 
değişmiştir. Otoriter devletle -

rin tahrilciitı, tabir caizse, de
mokrasileri şahlandttmıştır. İn -

gilterenin ve Fransanın yaphk
ları hamleler karşısında Alman 

yanın ve bilhassa İtalyanın se
nelerce mesaiden sonra elde et
tikleri netice pek sönük görün

memektedir. Demokrat devlet -
ler tarafından yapılan haınJele
rin bilançosu ş-Oyle hülasa edi
lebilir: 

1 - İngiltere birkaç sene ev
vel, siUbları için pek az masraf 
ederken, bu seneki milli müda

faa bütçesi (7:!0) milyon İngi • 
liz lirasına baliğ olmuştur. in
gilterenin deniz hakimiyeti biç 

bir tzaman tehdit edlmemi.Ştr. 

Fransa da Avrupanın en mü -

kemmel kara ordusuna sahip • 
tir. Şimdi İngiltere havada Al

manyaya tefevvuk etmiştir. Bi· 
naenaleyh demokrasiler, deniz • 
de, havada ve kanıda otoriter 

devletfor üzerine tefevvuk te • 
min etmiş bulunuyorlar. 

2 - İngiltere, •dostlarının• 
silıihlanma hazırlığı için parla

ınentoya, altmış milyon İngiliz 
liralık tahsisat kabul ettinniş.tir. 

Bu paranın ne şekilde tevzi e

dileceğini tayin etmek üze
re, İngiliz ve Fransız askeri he
yetleri, •dost• meınJeketleri zi
yaret etmektedirler. 

3 - İngiltere, an'anesinden 

ayrıl ··ak sulh zamanında mec
buri askerlik sistemini kabul et 
nışifü. Bu sistem altında ilk o
tuz bin asker birkaç gün evvel 
silah altına alınmıştır. Gelecek 

ay içinde İngilterenin, silah al-

tında bulundurduğu askerlerin 

fiıihtarı bir milyona baliğ ola
caktır. , 

4 - İngiliz deniz ihtiyatları 
ağustos ve eylfil ayları zarfında 
hizmete çağırılmışlardır. Bey -

ıı.elınilel münasebetlerin en çok 
gergin bir safhaya gireceği zan 
nedilen bu aylar zarfında İngi
liz deniz kuvvetleri seferber bir 
halde bulunacaktır. 

5 - Bütün bunl~r demokra
silerin maddi sahadaki hazırlık

larıdır. Manevi sahadaki hazır
lıkları da bunlardan geri değil

dir. Birkaç ay evvelisine kadar 
İııgilterede ve Fransada Alman 

yaya ve İtalyaya taraftar olan
lar bile vardı. Bugün İtalyan "Je 

Alman tecavüzünün maksat ve 
hedefleri İngiliz ve Fransız 

milletleri tarafından iyice anla· 
şılmıştır. Fransa bükilmeti, Al

man propaganda teşkilatının 

Fransadaki faaliyetini önlemek 

için tedbir almıştır. Almanlar
dan külliyetli miktarda pata a

lan iki g·azeteci tevkif edilerek 
askeri mahkemeye verilmiştir. 

Bunlardan birinin, Temps gibi 
yarı ~esmi bir gazeteye, diğeri

nin de Figaro gazetesine men• 
sup olmaları, Alman propagan

da teşkilatının derinliklere nü· 
fuz ettiğine delildir. 

Htllaso demokrat de~letler, 
bu birkaç ay içinde maddeten 

\'e manen kuvvetlenmek i:ın 

yaptıkları haınlelerle, otoriter 
devlet p-0litikarılarını filiyat ilB 

tekzip etmişlerdir. Artık bun

dan sonra geçen her yirmi dört 
saat demokrat cephesini dah3 zi 

yade kuvv<1tendirecektir. 

** 
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Kongrenin üç günü
Bilhassa kongre siyasetle iştigal 

edecek mi etmiyecek mi? 

Arnavudlukfa katliam! .. 1 Alman-Sovye 
İtalyan tazyikine boyun eğmiyen Arnavudlar 

köylerinde kılıçtan geçiriliyor 
R<ıma kralına arzını rica ederiz.• 

Fakat bu müracaat da hiç bir 

münakaşasile geçti 

Bel;grat 23 - İki Arnavut kö
yünün yakılmasından sonra Ar
navutlukta İtalyaya karşı hoş -
nutsuzluk gittikçe ,büyümekte, 
kadınlarda dağlara kaçarak çe
telere iltihak etmektedirler. Bir 
çok çeteler de müslliıh Arnavut 
kadınları İtalyan tecavüzüne 
karşı koymak üzere vazife alınış 

müsbet netice vermemi~tir. 
Bir taraftan da tazyik şiddet

lendirilmektedir. So nuçarpışma 
!arda (150) kadar İtalyan zaıbit 
ve neferine mukabil (600) kadar 

Ayni noktai nazardan, Erzu
nım kongresinin Sivas kongre
sine vilayeti şarkiye namına bir 
heyeti murahhasa göndermeğe 

salahiyeti olamıyasağı da mey -
ıianda idi. 

Yeniden murahhas intihap et 
lirmeğe kalkışmak ne kadar gay 
riameli idisc, bir takım nazari
yat çerçevesi içinde, sıkışıp kal
mak dahi o kadar gayriameli 
idi. 

En basit ve ameli çare, Vila
yatı şarkiye Müdafaai HuJmk 
Cemiyeti, heyeti temsiliyesini 
Sivasa götürüp kongreye ithal 
elınekten ibaret idi. 

Aınasyadan, Erzunıma gelir -
ken, Sivasta küçük bir hikaye -
ye zemin olan vak'a hatırları -
mızdadır. Gariptir ki, Erzurum
dan Sivasa giderken de buna 
mümasil .küçük bir vaziyete te
mas ettik. 

Erzincandan garbe hareket et 
tiğjıniz günün sabahı, Erzincan 
Boğazı methaJine gelir jpılmez, 
bazı jandarma neferlerinin ve 
zabitlerinin, Jıeyecanlı ve mü -
telişi bir tarzda otomobillerimi
zi tevkif ettiklerini gördük. 

Sivas kongresinin, ruznamei 
müzakeratmı, Erzurum kongre
sinin nizamname ve beyanname 
si mulıteviyatı ve bir de bizinı 
Sivasa muvasalatımızdan evvel 
gelmiş olan yirmi beş kadar a
zanın hazuladığı bir muhtıra 

teşkil edecel<ü. 
ilk küşat günü olan 4 EyUll 

günü ile beşinci, altıncı günle
ri, yani üç gün, 

İttihatçı olıııadığımm teyit 
için yemin etmek lüzumile ve 
yemin formum hazırlamakla; 
padişaha ariza yazmakla ve 
Kongrenin küşadı münasebeti -
le gelen te~a cevap ~er
mekle ve bilhassa Kongre, siya
setle iştigal edecek ıııi, etmiye
cek mi zemininin münakıışasile 
geçti. İçinde bulunulan mücade
le ve faaliyet, siyasetten başka 
bir şey değil iken bu son zemi
ni münakaşa şayanı hayret de
til ınidlr? 

Nihayet, kongrenin dönliin
cü günü asıl maksada temas et
tik ve ayni günde, Erzurum kon
gresi nizamnamesi muhteviyatı
nı müzakere ve hemen intaç et
tik. Bunun sebebi Erzunım kon
gresi nizamnamesinde yapılma
sı lazım gelen tadilatı zaten ih
zar ve icap edenleri tenvir et -
miş bulunuyorduk. 

Maahaza, yapılan tadilat, bi
lahare bazı itirazat ve ihtiWatı 
ve birçok nıuhaberat ve miina
kaşah mucip olduğu için, bu ta· 
dil olunan noktaların mühim -

' !erini işaret edeceğim: 
1) Cemiyetin ünvanı •Şarki 

Anadoln Müdafaai Hukuk Ce
miyeti> io!_i. •Anadolu ve Rume
li Müdafaai Hukuk Cemiyelh 
oldu. 

2) •Heyeti Temsiliye, Şarki 
Anadolunun heyeti umumiyesi
ni temsil eder• kaydi yerine 
•Heyeti Temsiliye vatanın heye 
ti umumiyesini temsil eder• den 
di. Mevcut haya da daha allı 

zat ilave olundu-
3) •Her türlü işgal ve müda

haleyi, Rumluk ve Ermenilik 
teşkili gayesine matuf telakki 
edeceğimizden müttehiden mii
dafaa ve mukavemet esası ka
bul edilmiştir• yerine •Her tür
lü işgal ve miidahalenin ve bil
hassa Rumluk ve Ermenilik teş
kili gayesine matuf harekahn 
reddi hususunda müttehiden mü 
dafaa ve muka~·enıet esası ka· 
bul edilmiştir• denildi. 

Bu iki cümledeki fark, ma
na itibarile bittabi pek büyük
tür. Birincisinde Düveli İtilafi
yeye karşı hasmane vazyet ve 
mukavemet teliffuz olunmuyor. 
ikincisinde Jıu cihet sarahat kes 

1 
4) Nizamnamede, dördüncü 

maddeyi teşkil eden mesele ol
dukça· münakaşayı mucip oldu. 
Madde şu idi: 

•Hükumeti Osmaniye bir taz 
yikı düveli karşısında buraları 
(yani şark vilayetlerini) terk ve 
ihmal etmek ıstuarında bulun

duğu anlaşıldığı takdirde alı • 
nacak idari, siyasi, askeri vazi

yetlerin tayin ve tesbiti> yani 

idarei mııvakkate teşkil etmek 
meselesi. 

Sivas kongresi nizamname -

sinde bu maddedeki •buraları• 
yerine •mülkümüzün herhangi 
bir cüzünü terk ve ihmal et -
mek ... • suretinde şamil ve ıunu

mi bir kayit kondu. 
Bundan sonra 8 Eyim içtiına

ında, bahsettitim muhtuaya te

mas edildi. Bu muhtırada başlı

ca Amerika mandası meselesi 

mevzııubahs ediliyordu. 

Efendiler, Kongre 11 Eyliıl -
de hitam buldu. ız Eyllılde Si
vas ahalisinjn de huzurile a~ık 

bir celse yapılarak bazı nutuk -
lar irat edildi. 1f 

(Arkası var) 

ılNGILTERE 
----~-·~--~~ 

JAPONYA 
YAKINLIGI 
---~,----

Almanya hunu 
beğenmedi ' 

Berlin, 23 (A.A.) - Gazeteler, 
İngilizlerle Japonlar arasında 
cereyan etmekte olan müzaıke -
releri büyük bir alaka ile takip 

etmektedirler. Gazeteler, İngil _ 
terede Tokyoya karşı şimdiye 

· kadar takip edilmiş olan hattı 
hareketin d~iş olım&6ından 
dolayı hayret iziıar etmektedir _ 
]er. 

Corresp<ındance Diplomatik 
et Politik, Çin - .japon ılıaıibinden 

beri Çinde'ki beynelmilel imli -
yazlı mıntakalarda hasıl olmuş 

olan yeni vaziyeti gözden geçir _ 
dikten sonra, şöyle demektedir: 

.İngilterede Londra ile Tok _ 

yo arasında bir tesviye sureti bu 
lunabileceği kanaati hasıl olınuş 
tur ve İngiliz hükumetinin şe -

refine halel gelmeksizin bir iti

laf vücude getirilebileceği mü -
taleası serdedHınektedir.Ekseriya 
olduğu gibi İngiltere, .yeni vazi-

bulunuyorlar. 

Çeteler bilhassa gece!~i va -
kit vakit baskınlar yapmakta, 
kasabalar civarında dolB§an ve
ya nöbet vazife<si almış olan İ -
talyan askerlerini öldürmekte -
<lirler. 

Mirdita !hav alisinde köyleri, 
çocukları, 'karıları yakılan veya 
kılıçtan geçirilen Arnavutlar 
mutlak surette intikam almak az 
mile son nefeslerine kadar çar
pışıııağa ve İıtalyanlara rahat ver 
memeğe yemi netmişlenlir. 
Diğer taraftan gayrimüslim 

Arnavutlardan şair papas Palir 
Gijrap Tişta ile diğer paıpas Pa
ter Anton Arapi Arnavutluktan 
Kral Naipliği vazife.sini göıınıek
t<ı olduğu bildirilen, Romanın sa 
bık Tiran sefiri Yalroınoni'ye 

müracaat etmiş, demiştir ki: 
cİtalyanın Arnavutluğu işgali 

'bizi memnun etmişti. Fakat bu
gün vatandaşlarımıza yapılan 

zulmü doğru bulmuyoruz. Haki
nriyeti tamamen elimizden al -
mamanız lazımdır. Fikrimizin 

Arnavut telef olmuştur. Bunla -
rın ekserisi kadın ve çocuktur. 

İtalyanlar Elbasanda mektep 
talebesine bir beyanname dağıt
mışlardır. Bu beyannamede sa
bık Kral Zo;;:onun annesinin me 

zarına lüzum olıınadığı, bunun 
yıkılması lfızını geldiği bildiri! -
mekte ve bu filtre taraftan olan 
ların beyannameyi imzalaması 

rica edilmekte idi. 

1500 talebeden ancak 7 kişi 
beyannameyi imzalamışlardır. 

Gayriımiislim ve ötedenberi İta! 
yan teı<biyesi almış olan bu ço -
cuklar arkadll'Şiarı tarafından da 

yakla protesto ediJnıjştir. 
Tiran ve Elbesanda eski Ar -

navut zabitlerinin tevkiflerine 
bB§lanmıştır. İl kolarak miralay 
Fikri Dina ile kaymakam Hü\STIÜ 
Dema, balya aleyhine casusluk 
suçile yakalamruşlar ve bunları 
yüııbB§ılarla mülbimlerin tev -
kifleri takip etmiştir. 

Son günlerde Arnavutluktaki 
İtalyan kuvvetleri biraz daıha 
arttırı1mıştır. İtalyarlan müte -
madiyen asker gelmektedir. 

Çek zenginleri hesap 
verecekler 

----------
"Milli mahkeme,, Çekoslavakya 

zenginlerini sorguya çekecek 
Prag, 23 (A.A.) - Faclıa, Çe

kosl6vakya Cünll:ıuriyeti zama -
mnda mühim lbir rol oynamış o
lan kimselerin mali vaziyetini 
tetkike memm bir cMilli mahke 
me• vücude getirilmesini tasvip 
e lD'ııioştir. 
iM:a!hkeıne, dördü meslekten 

hakinı olmak üzere beş azadan 
mürekkep olacak ve önümüzde - , 
ki hafta faaliıyete lbaşlıyacaktır. 

.Milli tesanüd• büroou azala
rı ile e;;ki Çekoslovak meb'us -
ları, 1918 denberi Çekoslovaık -
yayı idare etmiş olan bütün hü
kı'.ımetler çzalaıı, siyasi bürolar 
azaları, bu pal'tilerin umumi sek-

yeti pek geç olarak anlamakta -
dır. Uzak Şark rne.selesinıde İn -
giltere, uzun müddet bundan 
yüz sene evvel bü!lbütün başka 

a!hval ve şerait altında akdedil -
miş olan muahedelae bağlı kal 
mıştır. Halbuki böyle bir statü
k<J. hiçbir veçlhile mulhafaza edi-· 
lem ezdi. 

re terleri, hülasa bütün mii'him 
eŞlıas ankete tfıbi tutulacaktır. 

Mahkeme, bu zevatın malik ol 
duklarını tayin edecedı: ve ser -
vet kazanmak için bulundukları 
mevki v~ memuriyetin nüfuzunu 
istimal edip etmediklerini mey -
dana çıkaracaktır. 

Bu zevat üç ay zarfında elle -
rinde bulunan emlakin bir fa;te
sini verecekler ve 'bu listede bu 
emlaki ne gibi ves,Utle elde e~ 
olduiklarını tasrih edeceklerdir. 

Mücrimiyetleri tahakkuk etti 
ği takdirde •Milli tesaniit. ten 
ihraç edilecekler, umumi teşek
küllerdeki vazifelerinden ayrıla 
caklar. emlakleri içtimai yardım 
menfaatine müsadere edilecek ve 
dosyeleri bir ceza m&hkemesine 
verilecektir. 

.Milli tesanoo• teşekkülü ta -
rafından istihsal edilmiş olan ma 
lılmata na"Zaran eski Çek devlet 
adamlarının yüııde 25 inin müc
rim telilli ediiınesi muhtemel -

dir. 

Hadlüs~Dernn 
R~sömD ern 

Dün Heybelide bü 
yük bir y anıgın ol -
du, Halayın kurlu -
luşu münasebetile 
şe'Iİrimizde t<Jplan -
tılar yapıldı. Bura -

1 daki resimler yan -

~ 

gın sal1ası ile Emi
nönü Halkevindeki 

' toplantıyı göster -
I mektedir. 

-

ticaret 
müzakeresi 

Almanlar Sovyetler 
kur yapıyorlar 

Berlin, 23 - Sovyctler - Al 
man ticaret müzakeresi daha 
bir müddet devam edecektir. 
Alman mahafili memnuniyet
bahş neticeler alınacağını ü
mit ediyorlar. Bu müzakere 
tabii mübadeleyi artırmak i· 
çin yapılmaktadır. Son za -
manlarda mübadele pek azal 
mıştı. 

Bu münasebetle birkaç ay 
danberi Almanyada Rıı•yaya 
hücumların durduğu ve her 
fusatta Sovyet diplomasisi -
nin hedeflerinin tasvip edil
diği beyan ediliyor. 

Hitlerin 
isteği 

(Baştarııfı 1 inci sa!/1ııdo) 
Mu!harrir diyor ki: 

Cuma günü saıahiyet sahibi 
bir Alınan recülü tarafından yapı 
lan beyanatı her Almana vaılıhn 
bir haksızlık, gayri insani bir ha 

ile hazırlanmakta olduğu kana, 
atini verecek bir gazete neşriya 
tının takip edip et:ıniyeceğini göz 

önünde tutmak enteresandır. 

Dar. tzig Almanlarının uçuncü 
Reich vatandB§ları olmaları için 

kendilerine verilen mü:hlet kar -
şısınıda duymakta oldukları ıztı
ra'P. 

Geçen sene, İngiltere ile Fran 

sa, Hitlere giderek ona Südetle
rin arazisini vermişlerdir. 

Acaba Hitler, Dantzig'ıden ev
vel Fransa ile İngilterenin ayni 
suretle hareket edeceğine mi ka
ildir? 

Fa.kat 1938 ile 1939 arasında 

fark b:ılunduğunu hatıt"latmak 

vaiık olur: Franoıa ile İngiltere, 

geçen seneki vaziyetlerinden da

ha iyi vaziyette bulunmaktadrr
lar. 

Londra ve Parisin Alman tay 

yareleri tarafından bombaroı -

man edilmesi korkusu ki Münib 

bu'lıranı esnasınıda çıok mühim 

bir rol oynamıştır. Halihazırda 

aynı korkunun :me>Vcudiyeti e.s -

kisi gibi değildir. Büyük Bri -

tanya, bugün bir sene evvel ma

lik olmadığı kuvvetli bir hava 

filosuna sahiptir. Fransa da ha -

va on:lusunun inkişafını temin et 
miştir. Şimdiki halde htıkim o -

lan fikir, her iki payitahtın bir 
hava hücumundan korkuları ol

madığı suretindedir. Hitler, bun

ları nazarı dikkate alarak Sü -
detler meselesi ile Dantzig me -
selesi arasındaki farkı ölçebilir. 

SAYFA 3. 

1 Ş A R E T_!. E R 

Bir sansÜ,r ve bir mektup 
Abdülhanıidin sansürü meşhurdur. Avrupadan, hiçbir mede

ni hareket, bir keşif, içtimai bir inkılap, siyasi bir cereyan Tür -
kiycye sızmazdı. Fakat o zaman parmakla ı;ıayılan Tiirk mün.ev 
verleriııden hiçbiri de dünyadan hilıaber değildi, herşeyi, ne ya 

lpar, yapar duyar öğrenirdi. 
Şimdi Alman yada bir sansür va:r. Öyle bir sansür ki mesela 

Amerika cüınhurrei•inin sulh mesajını Alman halkından giz -
liyor. Almanyanın karşısındakİI teşekküllerin halı.iki kuvvetini, 

mukavemet kabiliyetlerini, noktai nazarlarım gizliyor. Ancak Al
man halkı Abdülliamit zamanındaki Türk halkı ile mukayese 
edilebilir mi? O, herşeyi öğrenirse bunun dünya ahavline karşı 

cahil kalınası mümkün olabilir mi? 
İşte kurnaz bir İngiliz muharriri 50 bin mektupla bu 80 mil· 

yondan gizlenebilen hakikatleri anlatıyordu ve 50 bin mektup 
Almanyada bir sarsıntı husule getirdi. Bu mektupların Alman 
hükumetini Dantzigdcn fazla~üşündürdüğünü işittiğimiz za -
man hiç hayret etmiyoruz. 

Şıı yirmi, yirmi beş senelik tecrübe bir kere daha isbat et· 
ti ki bugünkü cemiyetlerin muh't.aç olduğu rejim gene demokra· 
sidir. 

IJ(DAMCI 

Hatayın büyük bayramı 
(Bll§tarafı 1 inci sayfada) ı 

ti. Bu kesif hali< kütleleri ara -
sında göze çarpıyordu. 

Saat 7 buçuğa doğru Hatay 
Valisi Şükrü Sökmensüer, refa
katinde Al!l:ıay Şükrü Kanatlı, 

salbık başlronsoloo Fethi Denli, 
İskenderun konsoloou Ahnıe-t ol
duğu halde krşlaya gelmiş ve 
buraya yine aynı zamanda gel -
miş olan Şimali Sur~e Fransız 
kıtaatı kuıınandanı Orgeneral 

Moley ve Alıbay Collet ile karşı
laşmış ve selamlaşm~lardır. 

Türk ve Fransrz kıt'aları, kış
laya karşı, Fransız kıt'ası ordu 

yolu üzerinde. Türk kıtaatı da 
şehir istikametinde yer almış -

laroı. 

Şükrü Sökıme-nsüer, General 
Moley ile karşılaştığı zaman, 
şahit olunmak üzere bulunan ta 
ril:ıi hadisenin iki memleket ara
""daki d<ıstluğu bir kat daha ar
tıracağını ve Türk - Fransız kuv
vetlerinin teşriki mesaisine sağ

l~m bir temel teşkil eyliyeceği 
ümidini iz'har ey !emiştir. 

General Moley, güç zaptettiği 
daimi bir heyecan içinde, iki 
memleket arasındaki dootane mü 
nase-betlerin ve daha iyi anlaş -
ma arzularının aDl!ak bir misali 
olan bu neticeyi selamlamıştır. 

iBunu müteakip bando Marsiey 
yezi çalmağa bB§laanı'§ ve Şükrü 

Sökınensüer ile General Moley, 
Albay Şükrü Kanatlı, Albay Col 
Jet, Fransız ve Türk kıt'alarını 

teftiş eylemişlerdir. 

Teftiş sonunda bando Fransız 

ibayrak marşını çalmaya başla -

mış ve Fransız bayrağı yavaş ya 
vaş indirilerek İstiklal marşı ça

lınırken de yerine Türk bayrağı 
çekilmiştir. 

Hatayın tama.men Türk bayra
ğı hiıkimiyetine geçtiği bu daki
kada, dakikalarca süren bir al -

kış tufanı kopmuş ve heyecanı - · 
na hakim olamıyan halk şimdi 
ıırtık kapısı üzerinde şanlı bay -

tağımızın dalgalan.makta oldu -
ğu kışlaya girmiştir. 

Merasimin bayrak indirme ve 
çıekme klSmı bittikten sonra, 

Fransız kıt'ası seliiım resmini ifa 
etmekte bulunan Türk kıt'ası

nın önünden geçmiş ve ondan 
sonra da Türk kıtaatı Fransız 

kıt'asının önünden geçmiştir. İ· 
ki doı;t memleket <Jrduları mü -
messillerinin Hatay tuprakların 
da bu son k3TŞ11ıklı ihtiram me

rasimini takiben Fransrz kıtaatı 
Reyhaniye - Yenişehir yolu ili<e
rinden yürüyüşe geçerek saat 
11/40 da Andifli mevkiinde Türk 

topraklarım terkeylemişlerdlr. 
İskenderun, 23 (A.A.)- Ana

dolu ajansının hususi muhııbiri 

bildi:riyor; 
Halayın 23 Temmuz kurtuluş 

ve anavatana kavuşma bayramı 
Hatayın diğer §e'hirlerıinde oldu

~ gibi İskenderunda da heye -
canla ve büyük tezahüratla kut

landı. Merıısim yeri sabahın er -
ken saatlerinde halkla dolmuş. 
taklar ve bayralklarla süslenmiş 
ti. 

Meydanda, İskenderunda mev 
cut garniozon kıtaatı ve limanda 
bulunan Hamidiye krovazörü e

ratile, İskenderun jandal'ma bö
lüğü yer alml§l:wdı. Saat tam 10 
da doldurarak Türk bayrağı 

li Albay Kemal Yasınkılıc'ın kı

taatı teftiş ile merasime başlan
dı. Komutan beraıberinde Yar -
bay Naci Aka, Kaymakam Meh· 
met, Parti Reisi, . Eınııiıyet 

amm;, Bıilediye Ji'eisi, jantlar -
ma komutanı, diğer zevat hazır 
bırlunduğu halde teftişini l:lttir

di. Bu sırada rıhtım meydanı -
nın bayrak direğine çekihniş o - · 
lan Hatay 'bayrağı merasimle in
dirilip yıldwııın içi )lemen ora

da doldurularak Türk bailı'ağı 
şeklinde yine merasimle direğe 

çekildi. 

ANKARADA: 
Ankara, 23 (A.A.) - Halayın 

anavatana kavuşmasının iç.den 
kutlulayan Ankara, dündcnberi 
donanın!§ bir halde bayram yap

maktadır. Memleketin her köşe
sinden gelen telgraflar, Ebedi 
Şef Atatürkün ve Milli Şef İnö

nünün, Tüıılı: milletinin başarı -
lığına daıyanarak yarattıkları bu 
büyük günü bütün şehirlerde, 

kasalbala.rda, köylerde aynı se -
vinç ve eyni he-yecan ile kutlan
makta olduğunu bildirmektedir. 

IZMIRDE: 
İzmir, 23 (A.A.) - Halayın a

nayurda dönüşü bugün İzmirin 
tek heyecan mevzuuıdur. Daha 
güneş doğarken bütün İzmır üs 
tünde da}galanmağa lbaşlıyan ay 

yıldızlı bayrak ibu heyecanın ilk 
ifadesi olmuştur. Her yer ve her 

şey donanmıştır. Kendinden ayrı 
çocuklarını bugün göğsünde top 

lıyan büyük Türkiyenin yeni ha
ritası gazeteJer;n ilk sayfalarını 
kajlamakta, Atatür'k ve İnönü· 

nün resimleri haritanın iki ta -
rafında Tüı;k varlığının, kahra -

manlığının, iradesinin birer sem 
bolü olarak yer almaktadır· :\fa 
kalelerini bu mesut me .. -zuu talı 

Jile hasreden gazeteler Ata -
türk'ün aziz ruhunu yadetmekte, 

büyü:lı: hale-fine saygılar ve teıb • 

' 

i 



f!I Her gUn 
11 bir hlkAye 

• Karar ı verdim , geliı'gel -
mez ona : cAramızda her şey 
bitti ! ... • diyeceğim . Açıkça ve 
se~t~e söylemekten çekinmiye -
ceğim. Başka çare yok... Vakia 
bu , onu şaşırtacak, belki de mü
teessır edecek. akat, tereddüt e
decek, beyhude vakit geç.irck sı
ra dğil. İşe bir an evvel son ver 
mek gerek. Artık cıocuk deği -
hm. Yaptığımı , yapacağımı bil
meliyim. Hayatıma bir düzen 
\•erme'liyim. Yetişir bu ... Jüli -
denin elinde bir oyuncak, daha 
doğrusu bir e<>ir olmaktan usan
dım. 

Bu kulluk, köleliın bir sene -
dir devam ediyor. Buna nihayet 
vemnek zamanı geli, hatta geçti. 
Şi.mdı neredeyse gelir. Gelince 
de fikrimi, kararımı açıkça söy
lüyeceğim ... 

Jülide ile tanışmamız cidden 
tlfuaftır. Bi.rderlbire kollarımın 

arasına atıldı, ben de sıkı sıkı 

tuttum. İşte o zamandarlberi be
raberiz ... 

O gece. Pakize ile .. .... sine
masının önünde buluşmıya söz 
vermiştik. Yaya kaldırımı üze -
rine dolaşıyor, arasıra ilanlara 
bakıyordum. Bil'denbire boynu
ma iki kol sarıldı, iki ateşli du
dak yanaklarnna yapıştı. Hay -
retten dondwn, kaldım. Tatlı bir 
ses mırıldanıyordu: 

- Oh! Sevgilim... Affet, bi -
raz geciktim! ... 

Mütemadiyen yanaklarımı ö
püyordu. Ben de, gayriihtiyari 
mukabele ediyordum. Neden son 
ra yanlışlığın farkına val'dı . 

- Ah! dedi. Siz kimsiniz? ... 
Ve bayıldı, kollanmın arasına 

kendini bırakıverdi. Maksimin 
kapısında duran arabın yardı -
mile içeri götürdük, bir locaya 

' oturttuk. Yüzüne su, kolonya 
serptik. Az sonra kendine gcldi. 
l\Iesele anla~ıldı: Meğer Jülide 
çok miyop imiş. Sevkilisine. ay
ni saatte, ayni yerde ve ayni ila
nın önünde bulıqmıya söz ver -
m~. Boyum, sevgilisinin boyu
na, elbiselerimin rengi ve biçimi 
de onunkilere benzediği için o
nu zannetmış ... 

O bunları anlatır, gülerken 
garson gümüş bir kova içinde ge 
tirdiği buzlu şampanya şişesini 

açmış, kadehlere doldurmuştu . 

• •• 
Şişe bittiği zaman artık dost 

olmuştuk. Bu dostluğumuz bir 
senedir devam ediyor. İlk dev -
releri pek tatlı geçti. Adeta saa
det içinde yüzüyorduk. 

Fakat, Jülide çok hoppa, çok 
şuh ve seııbest ... Ben ise son de-
rece kıskancım ... O çok müte -
hakfkiın ... Beri ise, bana itaat e
dilmesini istiyorum. Şu halde? .. 

Bidayette, her dediğine boyun 
eğiyordum. Çünkü seviyordum. 
Bir sözünü iki etmiyordum. Fa -
kat şimdi, !bıktım. Sevmekten 
değil, ona itaat etmekten... Bir 
erkeğin hükmetmesini bihneli -
dir. Artık Jülidenin hakimiyeti
ne, saltanatına nihayet vermek 
zamanı geldi, habta geçti. 

Gelirgelmez kararımı söyliye
ceğim. Eğer bu hallerinden vao: 
geçmezse ayrılacağımızı anlata -
cağun. Ben, çok enerjik, kararın
dan dönmez bir adamıım ... Artık 
tıu hoppa, çılgın kadının sözle -
rine, ağlamalarına ehemmiyet 
\•ermyieceğim. Şüphe yok ki bu 
kararıma itiraz edecek. Bağıra -
cak, ağlıyac~. belki de bayıla -
cak. aka!, ne olursa olsun dediği
mi yapacağım. Kararım karar -
dır ... 

Fakat, ağlamak ta ona ne ka • 
daı- yakışıyor. Bir kat daha gü -
f.elleşiyor. Gözlerinden yaşlar dö 
külmiye başladı mı, dayanamı -
yor, kolları.mm arasına alıyor, 

teselli ediyordum. 
Bugün, kararımı verdim. Ağ

lamalarına, gözyaşlarına, yalvar 
malarına ooemmiyet vermiye -

ceğim. 

i te kapı çalınıyor. Mutlaka o
dur. Zaaf göster.meye gelmez. Ka 
rarımı yerine getirmeliyim. 

Jülide içeri girdi. Şüphesiz 

boynuma tılacak .• Ne o? ... Yü 

tladl ıe-r -· 
·ordu. 

züme bile bakmıyor. Aynanın 

karşısında saçlarını düzeltiyor, 
Geldi, karşımdaki koltuğa otur 
du. 

Öksül'düm. Sesime biraz par
laklık vermek istedim. Ve söyle
diım .. . Hayır' Ben değil, Jülide 
söyledi. 

Vakur, metin bir sesle: 

- Sevgilim. dedi. Kararımı 

verdim ... 
Alıklaştım. fakat, belli etme -

mek için gülmiye başladım. Hiç 
aldırmadt. Kararının karar oldu 
ğunu ima eden bir hali vardı. 
Ben de karanını vermemiş miy -

dim? .. 
Yavaş yavaş, kelimeleri birer 

•birer heceliyerek ilave etti; 

- Seni terketmiye karar ver -
d-im! ... 

- Ne ... Beni terketmiye, ben 
den ayrılmıya mı? ... Buna im -
kim var mı? Hayır! Hayır! ... Ol
maz bu! ... 

- Neden o1masın? ... Ben ka
rar ve:rdikten sonra ... 

- Kararı falan btrak ... Bun
dan böyle senin kararlarına e 
hemmiyet vermiyeceğim ... 

- Nasıl olur? .. 

- Oluru fal c n yok. Bundan 

böyle amir beuuıı. Benim dedi -

ğim olacak ... 

- Senin dedığin mi olacak? 
Ne hakla .. Kocam mısın sen be 
nim?... İste~em otururum, is -
tersem giderim. Beni cebren o -
turtamazsın a! ... 

Artık 90k oluyordu. Jülideye 
mağlup olmamaya, zaaf göster

memeye karar vermiştim. Kara
nını yerine getirmeliydim. 

Yerimden kalktım. Başından -şapkasını aldım . Ve: 

- Kararımı verdim, dedim. 
On beş gün içinde evleneceğiz. 
Kararım karardır. İtiraz iste -
mem ... 

Bir kw; gibi yerinden sıçradı, 
zarif kollarını , tıpkı sinemanın 

kapısında olduğu gibi boynuma 
doladı. Yanaklarımı öpmüye baş 

!adı. 

Yavaşça kulağıma mırıldanı -

yol'du: 

- Benim de istediğim bu idi. 

Yoksa karar veruniştlm. Terke -
decektim seni!,. 

iBu hoppa, dilerya kadını ni -

haye>t yola getirmiştim. Benim e 

nerjik, kararından dönmez bir 

adam olduğumu anlamış ve bu 

kararıma boyun eğmişti ... 

Bedia Gündüz 

Almanya ya para 
veriliyor 

Berlin, 23 (A.A.) - İngiltere

nin, silahlarını bırakıması şartile 

Abnanyaya bir milyar İngiliz li 

lkdam ' ın 
hediyeli 
anketi 

l - Sinemayı niçin sever
sinia? 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişleri ve tavır -
İarını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) 

* Ankete cevap: 

Beşiktaş - Bayan Necla 
Mükerrem söylüyor: 

1 -Sinema -
yı çok severim: 
Beni eğlendi -
riı. 

2 -Jan Krav 
Kravford, Sil
viya Sidney, 

Kalra Bob (sah
neden çekildi), 
Lilyan Harvey, 

çok ı:,eğendiğim kadın yıldız
lardandır. 

Erkeklerden: Ronald Kal
manı hovarda <ılduğu ıçın, 

Moris Şövalyeyi daima şen 

olduğu için beğen i rim. 

3 - Taklit ettiğim yıldız 

yoktur. 

4 - Yukardakilerin şöh -
retlerini çok cazip görüye -
rum. Para yenir, şöhret ka -
lır , 

imıir - Bayan Nemika 
Aktaş söylü)or: 

1 - Sinema: Düşündüren, 
ıbilgi veren bir mekteptir. Bu 
nun i~in sinemayı tiyatroya 
tercih ederim. 

? - Marlen Ditrih kadın
lardan. Villi Friç, erkeklerden 
çok beğendiğim iki sanatkar
dır. Aldıiı:ı rolü yaşatmasını 

bilirler-
:ı - Taklit.. Garip şey! Bu

nu hiçbir Türk kadını aklın -
dan bile geçirme-ı sanıyorum. 

4 - 2ncide saydığım yıl
dızların sanatlarını beğenir 

ve cazip bulurum. 

Polonyanın 
ihtarı 

Varşova 23 (AA.) - Dan~zig 

erazisirıde bir Polonya gıimrük 

memurunun katli üzerine Polnn 
ya hudut mUlıafazalarına ica;bın 

ralık ikırazatta bulunacağı şayia ı da sil3.h kullanmalarını bildirmiş 
sı Almanyada infial uyandırmış tir. Bu, bir ihtar sayılmaktadır. 

tı. Gazeteler İngiltereye şiddetli 

hücumlarda bulunuyorbr. 

İtalyada ekmek 
pahallanıyor 
Roma, 23 (AA.) - İtalyada 

ekmek fıyatına, kilo başına aza
mi <ın santim olmak üzere yeni 

bir zam daha yapılacaktır. A

ğustos bidayetinden itibaren tat 

bik edilen yeni fiyat, eskisine 

nazaran yüzde 5 fazladır. 

Korpurasyonlar nezareti, bu 

• hususta ,·alilere yeni talimat 

göndermişb. Korpurasyonlar ne 

zaretir.i:ı bu tamiminde bu yeni 

zamma sebep olarak, önümüz • 

dek! ay başından itibaren ek -

mekçiiere \'e fırıncılara, şimdi· 

ye kadar verilmekte olan içine 

bir miktar mısır karıştırılmış 

undan daha iyi yalnız buğday -

dan mamul un verileceği gös

terilmektedir. 

Frankonun 
seyahati 

Madrid 23 - General Frank<>, 

İtalyayı 6 Eylulde ziyaret edecek 

tir. Frankonun bundan sonra 

Berline gitmesi muhtemeldir. 

General Franko, İtalyaya git -

mezden evvel İspanyol F81iını zi 

yaret edecektir. 
OO·O-- -

Ticaret borsasında tn ti h~bat 
Ticaret ve zahire borsası in

tihabatı. bugün yapılacaktır. 

Bir haftadanberi devam ede -

gelen intlhabat hazırlıkları dün 

sona ermiştir. Yen idare heye

tini seçmiş işi, bn sabah onda 

barlıcak 13 le bitecektir. Aidat 

verdikleri halde seçmek ve se

çilmek hakları tanınan üçüncü, 

dördüncü sınıf tacirler istisna 

edilirse, yarınki intlhabata 
kişi iştirak edecektır. 
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- SOLDAN SACA -

1 - Ekinin kesilmiş kuru sap
ları - Umyetimrzin iske

letini teşkil eden madrle. 

2 - İz - Hind prenısi. 
3 - Bir nevi sandal 

baba - Şöhret. 

- Büyük 

4 - Kelp - Kudurmuş - Ayak. 
5 - Bir nota - Gelir. 

6 - Su çekilen kap - İşler. 
7 - Sesin aksi - Amel. 

8 - Bağı:Şlliıma Şişmanlı~ 

Edat. 
9 - Bir nevi kılıç - Fecir - Bir 

ilkte katlamak. 
10 - İnsan - Silsile. 

11 - Yasa - Hırsız. 

- YUKARIDAN AŞACIY A -

ı - Sarhoşluk - Henek. 

2 - Hamız - Feragat. 

3 - Masdar edatı - Hatalı, yan 
lış (Argoda) - Nakus. 

4 - Haya - Sefaret hademe 
si - Kıl. 

5 - Irmak - Raıkam. 

6 - Fenerin düşmanı - Tzal
ülm nidası. 

7 - Berrak - Arz . 
8 - Erkek - Kefil - Şart edatı. 

9 - Emmek - Rüya - Cemi e-

datı. 

10 - Lüzum - Cild. 
ı 11 - Cenah - Şefkatli. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 

.. 

Size kim oldugunULU 
söyliyelim 

- 67-

67: Sadettin 

Aysel (Zeki ve 

idealist tipler

den ) Sebat -

kardır. Sırları 

nı ve düşünce

lerini herkese 

açmaz. Bazan 

asabi, hazan so 

ğukkanlıdır. U
Sadettin Aysal zağı görüşlerin 

de isabet vardır. Tenkidi ve te
cessüsü sever. Kıskançtır. 

-68-
68: Mehmet 

Bahir (Asabi 

ve kıskanç tip

lerden) Zeki -

dir. Asıııbi ol -

masına rağmen 

hadiseler kar -

şısında soğuk -

kanlıdır. Hafı -

zası kuvvetli -

Mehmet Bahir dir. Musikiyi 
sever. Fikirlerinde ve işlerin

de insicam vardır İrade sahi
.bid'r. 

• 

' 

:ı!larah Leander 

Bugün beyaz perdede hay -
ran hayran seyrettiğimiz güzel 
kadınların mu'hteşem tuvaletle
ri, ancak hayalini düşünebildi -
ğimrz hayatları, bize ne kadar 
cazip gelir değil mi? 

Ha!Puki onlar o kadar üzürü 
ve korkunç denecek kadar teh
likeli bir san'atin 'bayrakları -
dırlar. 

Sinema, yıldızlan en ağır şart 
!ar içinde yaşatır her şeylerine 
hiikimdır. Güzelliklerine, yedik 
leri yemeklere hatta tiplerine 
kadar. 

Sinema, yıldızları yiyip biti
ıen bir canavardır ve bu işi de 
umumiyetle beş senede yapar; 
Yani bir kadın, hatla çok güzel 
olsa, da, beş sene birbiri ardı 

sıra film çevirdi mi, artık ko

lay angajman bulamaz. Halk, 
ne kadar güzel olursa olsun, 

ayni kadından usanmağa baş -
lar. Onun için halka daima ye
ni yıldızlar bulmak lazımdır. Bu 
vaziyet karşısında büyük film 
imalatçıları hiç tanınmam1ş kız 
ve kadınlar bularak bunlarla 
kadrolarını gençleştirirler. 

Büyük sinema yıldızları bu 
hal karüısında telaşa düşmüş
ler ve düşüne düşüne şu netyi

ceye varmışlar: Bu yeniliği biz 
kendimiz yapsak... Halkın kar

şısına, bizi görmeğe alıştığı şe
kilde değil, yepyeni bir şekilde 
çıksak ... Yani, sözün kısası, tip 

!erimizi değiştirsek nasıl olur? 
Halkın rağbetini görmeğe de -
vam eden Greta Ganbo, Norma 
Shearer, J oan Gravfoıd, Kay 

Francis, Zarah Leander gibi 
artistler, hemen bu fikrin tatbi
katına geçmişlerdir. 

Böyleikle bu büyük artistler, 
birçok arkadaşlarının döneme -
dikleri fırtınalarla dolu döne -
meci muvafakifyetle atlatmış -

!ar ve halkın sevgisini muhafa
zaya devam etmişlerdir .. Halbu
ki ötekiler, şimdiye kadar kök 
leşmiş bir kanaate saplanarak 
eski tiplerini, janrlarını, kuva -
türlerini, hatta jestlerini bile mu 
hafazaya devam ediyorlardı: 

Halk bizi böyle görmekten hoş
lanıyor; biz de böyle kalmıya 

devam edelim diyerek .. Netice 
malum. 

sahibi olmak istiyen yüzler<.e 
genç ve güzel kadın artisti a
dım adım denecek kadar yakın
dan takip etmiş, bunların nasıl 
parlayıp yükseldiklerine, sonra 
nasıl sönüp unutulduklarına çok 
yakından şaıhit olmuştur. 

Değişmek, yenileşmek, hal -
kın karşısına bü9bütün başka 

bir tarzda çıkmak lüzumunu an 
!ayan .büyük yıldızların ilk iş
leri de, Maks Factora koşup tip 
!erini değiştirmek olmuştur. Tip 
devişince, rol de kolaylıkla de -
visir. Eskiden yalnız şımarık 
g;nç kız, sehhaı güzel kadın, 
yalnız meş'um, felaket getiren 
esrarlı kadın rolü yapanlar, tip 
!eri değişince, rollerini de ken
di aralarında değiştirmek im -
kanını bulmıışlardır. 

Hatta bu artistler daha ileri 
giderek bir filmden ötekine ku
vafürlerini, makyajarını ve gi
yiniş tarzlarını da değiştirmek
tedirler. Öyle )ci, ilk bakışta e
hemmiyetsiz, hatta manasız '!!i
bi görünen - . kaşin çizgisi, ağ -
zın biçimi, tuvaletteki ufak bir 
fark - gibi küçük değişiklikler, 
ortaya yepyeni bir kadın koy -
mııştur. 

Zevkine herkesin itimat et
tiği artist, şair, edip, biraz da 
ressam bir zat geçenlerde şöyle 
diyordu: cHer yeni şey güzel
dir, her güzel şey yenidir .• Siz 
de artistler gibi hareket ede -
rek tipinizi değiştirirseniz nasıl 
olur acaba? Heııhalde bunun bir 
çok müsbet neticeler vereceği 

muhakkak: vli iseniz kocanız, 

değilseniz nişanlınız, nişanlı da 
değilsenız a'hbaplarınız size bqs
bütün başka bir gözle bakacak
lar, ve siz de bilmediğiniz bir 
muhite yeni sokulurken duydu
ğunuz hislere benziyen yepye
ni hisler tadacaksınız. 

Amerika Pamuk ihracatı 
Vaşington, 23 (A.A.) - Walla

ce bu ayın 27 isinden itibaren A
merika hükumetinin Libre ba -
şına bir buçuk cent ile yapıla -
cak pamuk ihracatına nakden 
yard;mda bulunmağa karar ver
miş olduğunu bildirmiştir. 

Mumaileylh, yapılacak yardı -
mm takriben 6 Milyon balya pa 
muğa ait olduğu mütaleasında -
dır. Bu yardııınlar, l'amuklu eş -
yaya da teşmil edilecektir. 

,Wallaee, demiştir ki: 
<Fikrimce, bu programa mu -

vakka.t mahiyet vermenin tesir

li ve munsifane olacak beyne! • 

l <. • ~'<'nnııuz ı9:J3 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLı:;Cu 

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kco. ıo Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. ZO Kw. 

1839 m. 138 Kes. tto K"" 

24 Temmuz Pazartesi 
1'ııat 12,30 Program. 

Saat 12,35 Türk müzıği Pl.. 

Saat 13 Memleket saat aya-

rı, ajans ve meteoroloji haber~ 
leri, 

Saat 13,15 - 14 Müzilr (Karı 
şık program - Pi.), 

Saat 19 Progıam, 

Saat 19'05 Müzik (Mozar•ır 

Alisabe1!h Schıımann farafın 

dan söylenmiş fasıl), 

Saat 20 Memleket saat aya 
rı, ajans ve meteorotopi haber· 
leri, 

Saat 20,15 Konuşma (Dokto
rwı saati), 

Saat 20,30 Türk müziği (ka· 
dm küıne okuyucuları), 

Saat 21,10 Milli mnsikilere 
dair dördüncü konuşma (Fin 
musik isi - Halil Bedi Yönet -
ken), 

Saat 21,25 Neşeli plaklar - R., 

Saat 21,30 Müzik (Mozart -
Keman loons.ertosu (Re. majör) 
P i., Çalan: Yahudi Menuhim, 
orkestra şefi: Georges Evesco, 

Saat 22 Müzik (küçük oı • 
kestra - Şef: Necip Aşkın), 1 
Rio Gebhardt - Romans (Vio 
lonsel ve orkestra için), 2 
Hanns Sclımi.dt - İnciler (vals)1 

3 - Ed. May - Bir şişe mozeı 

şarabının karşısında, 4 - J. Barh 
ms - Ma:car dansı No. 8, 5 - Kor 
salrov • Hint şarkısı, 6 - Emst 
Fiııcher - Tatil günleri, a) Ta
til günleri, b) İşte dağlar, c) 
Beklenmiyen bir tesadüf, d) Su 
ların süldl.neti, e) Avdet, 7 -
Ludvi.g Siede - İlkbahar melo
disi, 8 - J. Straus - Şen Viyana 
(vals), 

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

Saat 23,20 Müzik (Cazband 
- Pi.), 

Saat 23,55 - 24 Yaıınki prog
ram. 

TiYATROLAR 

.... _..__... 

Türk Revü 

Opereti 

Bu akşam 
Beşiktlli Aile 

bahçesinde 

BİR 
GÖNÜL tşt 

Yazan, bestellyen, ork~trayı 
idare eden: 

Üstad Muhlis Sabahattin 

* lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenen Ömeı 

ve arkadavları 
Bugün gündüz 

Y edikulo Pınar 
bahçootnde 

gece 
Ortaköy Emek 
bahçesind~ 

Büyük müsamede. Mısır yıldızı 
Sll!briye Bağıdadt sehnemizde 
Mişel, Otıo, Ket.i, Hans Okolta 

birlikte. 

CEMAL 
SAHİR 

* 

CEMAi. SAHİR 
Bu akşam 

Kumknın _-ıı; p bahçcsiııd& 

MEÇf.."..!L SERSERİ 
Büyük operet 

Salı günü akşamı 
Beşiktaş büyük aile parkınd~ 

ilk temsil şerefine 

büyük müsarnc ·~ 

Artistlerin tip değiştirmesi

ne yardım eden bir •Büyük a
dam• vardı. Birkaç ay önce öl
müş olan bu zattan biz de bir 
kaç defa baıhsetmiştik: Holivut
dun makyaj kralı Maks Factor .. 
Bu adam, 26 sene müddetle, Ho
livuda gelerek servet ve şöhret milel bir pamuk itllMı akdidir. · ---------'-lıll-llllllıılll-'.-t : 
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Hastalığın devamı 
Bünye sağlam olduğundan iler
de salaha doğru bir inkişaf 

görüleceği ümit ediliyordu 
- 40-

Birisi yukarı çıktı.. telaşlı a

dımlarla gü>Vertede yürüdü. Sa

ğa, sola baktı.. doktorları baş ta

rafta birer koltuğa yaslanmış gö 

rünce onların yanına koştu. Mü

davi hekimin ön:.inde durdu. 

Koşmaktan ve heyecandw mü -

tevelliıt bir kesiklikle habe• ' ver 

di: 

- Atatürkün hararet ; arttı .. 

baygınlık geçiriyorlar galiba .. 

Üç hekim de bu cümle ile yay 

larına dokunulmı.ışçasına ayak -

landılar .. tek kelime söyleme -

den koşa koşa Riyaseticümhur 

dairesine geldiler. Kapının dı -

şında yaverler ve maiyyet erka

nına daıhil zevattan bazıları bek 

liyorlar, dairenin ka,pısı kapalı 

bulunuyordu. 

Müdavi hekim içeri girdi .. 

doğruca Ebedi Şef'in yattıkları 

karyolaya koş.tu. Atatül1k kesik 

kesik ve sık sık nefes alıyor, ra

hatsızlığı sıralarında ıbariz bir 

sarılık gösteren yüzlerinde, ha

ı-aretin yükselişine de!alet eden 

tuhaf bir kıııınızılık göze çarpı -
yordu. 

Hekim süratle nabzı ıtuttu. 

Sonra harareti evvela elile y:ok

ladı. Daha sonra teımoonetreyi 

aldı , tatbik etti. 

Ebedi Şefin vaziyeti krizin 

had şekle geldiğine ve komaya 

doğru ilerlediğine delalet edi -

yordu. Süratle buna müdahale 

etmek, llbbın müsbet ilim saha -

sındaki muvaffakiyeti ile bunu 

karşılamak lilzı.ındı. 

Fakat, acaba buna imkan \'ar 
mıydı? .. 

İşte bu sualin cevabı çok elim

di.. hem yalnız şu an. için değil, 

ondan sonraki zaman içi nde ya

kın bir tElhlik<min, muazzam bir 

matemin kara habercisi halinde 

tebarüz eden bu kl'iz doktorla

rın endişelerini arttırmıştı. 

Fakat hekmiler hemen faali
yete geçtiler. 

Krizi durduracak tedbirler sü 

ratle alındı. Ebedi Şefe tıbbi 

müstahzarat verildi. Mel'un k·riz 

bütün şiddeti!e devam ediyor, 

Atatürk hafif bir koma geçirir 

gibi t'ahatsızhk arazile muztarip 

bulunuyordu. 

Bir saat kadar süren bu faali

yet n:sbi bir .sükun hasıl etti, dok 

torlar, Matürkün nefes alış

larında ıttırad gördükten son

ra orada kalacak, hizmette bu -

lunacaklara muktazi talimatı 

verdiler. Ayaklarının ucuna ba

sarak daireden çıktılar. Topluca 

gü vel'tede, baş soakında bulunan 

kor halkının yanına gittiler. Her 

kes dok1ıorlaıxian haber bekliyor

du. Telilşla sorulan suallere 

doktorlar tarafından endişeleri 

izale için aranılan tatminkar ce

vaplar verildikten sonra bura -

da da kısmen sükun hasıl oMu. 

Gece, kısacık yaz gecesi sanki 

bir asırmış gibi bir türlü geçmi

yordu ... 

Saat (3) e doğru salon yava,ş 

yavaş boşaldı. Ertesi günii daha 

zinde bulunımak ihtiyacında olan 

kor halkı, maiyyet erkanı birer 

birer kendi dairelerine çekildi

ler. Fakat ıkİ!mSenin gözüne 

uyku girmiyor, herkes Ata -

:üıık'ün S>hhatile fikren meşgul 

oluyor, bundan başka hiçbir dü 

' şünceye zihnini saplıyam>yor -

du. 

Gecenin bundan sonraki 1,5 sa 

atlik zamanı Yatta derin bir sü

kunla geçirildi. Yalnı.z Riyaseti

cüıınhur dairesinin kapısında nö

bet bekleyenler Atatürkün kri2 

arasında hafif hafif inleyişini 

üzüntü ile dinlediler. 

* (Arkası var) 

Almanya 
Romanya 

Ziraat ihtilafının 
• 

gayesı 

Berlin, 25 (A.A. )- Alman 
mehafili, Almanya ile Romanya 
arasında Akdedilmiş olan ziraat 
itiliıfının iki memleket arasın -
daki münasebetleri takviye ede

ceğini çünkü bu itilafnamenin 
Romanya senayiinde, bi.!hassa 
Timi sanayiinin inkişafını temin 

maksadile 1939 Martında iki 
memleket arasında allocledilmiş 

bulunan ticaret mualhedename -

sini itmam etmekte olduğunu 

beyan etmektedirler. 

Aynı mehafil, şimdilfi itilaf -
namenin aynı mesai birliğini :fil

raat sahasında tensk etmeği is
tihdaf etmekte olduğunu ilave 
e1ırnektedirler. 

Frankfurt Zeitung, alelfıde ti 
caret miföadelelerinin fevkine 

çıkmakta olduğunu beyan eyle -
diği bu itilaflaıxlan dolayı mem 

nuniyet i2lhar etmektedir. Fil -
vaki bu itilaflar, harici ticaretin 

prensiplerine temas etmekte ve 
mübadeleleri teshil etmek su

retile yeni bir istikbal vücude 

getirmeğe çalışmaktadır. 

Romanya günün birinde sıkı

cı bir yüık haline gelebilecek o

lan sermaye ve döviz işinde bir 
takım teahlhütlere girişıniştır. 

Toprağından istifade edelbiLmek 
için muhtaç olduğu isti!hsal va -

sıtalarının ekserisini Almanya -
dan alabilecektir. Almanyaya ge 

lince, Raınanyanın ihraç etmek -
te olduğu zırai mallısullere fev -
ka!ade iıhtiyacı vardır. 

---000---

Çörcil lehinde neşriyat 
Lcındra, 23 (A.A.) - Observer 

gazetesinde Garvin Olıurchill'in 
kabineye girmesi lehindeki neş
riyatına deva.m tmktdir. 
tibaris tilkte 

-ooıo---

Memel hucum kıtaları 
tevkif edi idi 

Varşova, 23 (A.A.) - Polonya 
ma~buatının Memelden istiıhba -

rına göre Gestapo, Memeldeki 

Hitlerci fırkaya ait teşkilatı vü
cuda getirmek üzere Şarki Prus

yadan gönderilmiş olan Memel 
'hü.cum kıtaatı reislerinden Hel

mut Krurre'i tevkif etmiştir. 

Knurre, 200.000 mark ihtilas et
miş olmaıkla ittilham edilmekte
dir. 

---.ooo--

Ziraat vekili geldi 
·Bir müddetten'beri Gaı'bl A

nadoluda tetkkilerde bulunmak 
ta olan Ziraat Vekilimiz Muhli; 
Erkınen dün vapurla şehrimize 
gelrni§tir. 

'"""'" =.. = 
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Milli küme maçının neticesi 

Futbolcular Kadıköy 
mahkemesine verildi 
Ankaralı Necdet, hakem 
T arık'ı yumrukla yaraladı 

Günlerdenberi dedikodusu ga 
zete sütunlarında yer alan milli 
küme şampiyonunu tayin ede -
cek maçların birincisi dün Fe -
nel'bahçe stadını hınca hınç dol
duran bir seyirci kalabalığı ö -
nünde Demimyor ile Galatasa -
ray arasında oynanadı. Fakat bu 
sefer memleketiımizde ilk defa 

1 

resinde ba,şhyaıı oyunda Gala - ı 
' tasaray rüzgar altında Demir -

spor da güneş altında kalmış bu
lunuyor !ardı. İlk vuruşu Demix

gördüğümüz ve Türk sporu na~ 
mına çirkin bulduğt1ımuz bir ha 1 
dise meyıdana geMi. Her maçta ! 

sporlular yaptılar. 
Ve ilk dakikadan itibaren ağır 

basmağa bRl}lıyan Demirşpor hü 
cumları 3 üncü dakiıkada soldan 
lbir korner atışı ile Galatasaraya 
ilek tehlikeli anı geçirttiler. Ga
latasaray buna mukalbelede ge -
cikmediyse de Nootıin müdaha -

Federasyonlar 
dairesi reisi 

diyor ki 
Ankaradan bu maçı tetkik 

etmek üzere teşkil edilen jüri 
heyetine riyaset eden Fcde -
rasyon reis vekili maçtan son 
ra şu beyanatta bulunmuştur: 

- Müsabakanın 33 üncü 
dakikasında Necdet tarafın -
dan g'elen fili tecavüzle 
başlıyan hadiseyi müteakip 
Tarık, Necdet, sahadan ay
rılarak polis refakatinde so -
yunıua odasına gönderilıniş -
)erdir. 

Sahada idaresiz kalan o -
yun hakkında son kararın ne 
'lduğu sorulmak üzer~ ma
çın seyrini takip heyeti biz -

1 zat hakemin de kararını so- 1 

1 

rarak N ecdeti cürmümeşhu _ 1 
da vermiş ve maçı tatil et -
mek mecburiyetinde kalmış
tır. 
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Dünkü kürek yarışları 
2000 Metre mesafede yapılan 
müsabakalar çok güzel oldu 

Dünkü kürek yarışlarında iki çifte bayanlar 

İstanbul su sporları ajanlığı 
tarafından tertip edilen mevsi -
min ilk kürek yarışları dün Ye 
nikapı - Ahırkapı sahilleri önün 
de yapıldı. 

Netyiceleri sırasile bildiri -
yoruz: 

2 Çifte kik bayanlar- Gala -
tasaray rakipsiz olarak birinci 
oldu. 

4 Tek kik bayanlar - Galata
saray rakipsiz olarak birınci ol
du. 

Kıdemliler; 

Günün en mühim müsabaka
ları kl ü,p•erin usta kür!i>kçiLeri 

arasrncla yaıpılan kıdemli yarış
ları oldu. Çok heyecanlı olan 

bu müsabakaların neticeleri şöy 
le olmuştur: 

Tek Çifte kik - Galatasaray 
birinci, Güneş ikinci, Beykoz ü
çüncü oldu. Derece 10.08 

2 Çifte kik - Galatasaray bi
rinci, Beykoz ikinci, Güneş ü • 
çüncü oldu. Derece 8.50. 

4 Teki kik: - Bu müsabaka 
günün en heyecanlı yarışı oldu. 
Güneş birinci, Beykoz ikinci, 
Galatasaray üçüncü oldu . 

Müsabakalar neticesinde ya
pılan tasnif neticesinde Beykoz 
31 puvanla günün birincisi ola
rak mev'ut kupayı kazanmıştır. 
Galata~aray 25 puvanla ikinci, 
Güneş 20 puvanla üçüncü ol -
muştur. 

Hakemin verdiği penaltıyı Bu
duri çok yüksekten avta atarak 
bir şampiyonluğun eiden gitme- 1 

sine azami surette yardım etti. il 
Demir sporun golü 

Galatasarayın ka,çırdığı fırsat 

tan iki dakika sonra 7 inci da -
kikada sağdan atılan bir korner 
vuruşundan gelen tıop Yusuftan 
Galatasaray kalesine girerken 
müdafaanın hareketine kendini 

uyduramıyarak çıkıışta tereddüt neınirspor kalecisini pol'is sahadan çıkarıyor 

veya her maçtan sonra oyuncu
ların biribirine tecavüz etımesi 

bir itiyat halini almıŞtı. Bu hal 
bazı bazı da seyircilerin hakem
lere taarruzu halinde de cere -
yan ediyordu. Fakat bu seferki 
lhiidise hepsini bastırdı. 

Oyun nasıl oldu? 
Dün Fenerbahçe stadını dol -

duran seyirciler arasında spor
cu Hariciye Vekilimiz Şükrü 

Saraçoğlu ile eski Müdafaai Mil 
liye Vekili General Kazım Öz -
alp ta yer almış bulunuyorlardı. 
Saat 17,30 da mutad merasimi 
yapan Demirspor ve Galatasa -
ray bu mühim maç için bütün 
haızırlıklarını taıına.ınl\Yarak şu 

kadrolarile sahada yer almış -
lard.ı: 

Demirspor: Neodet - Şevket, 

Gazi - İbrahim, İbrahim, Ka -
mil - Salih, Arif, Hakkı, Oman, 
Orllan. 

Galatasaray: Osman - Adnan, 
Faruk - Yusuf, Rıza, Musa - Be
dii, Buduri, Caıniı!, Salaıh~ttin, 

Salim. 
Hakem Tarık Özerenginin ida 

isi netice atmalarına mani oldu. 
Oyun tekrar Demirsporun bas -
kısı altına girdi. 

Demirnporun birlbirini takip e 
den hücumlarını müteakip kor
nerlerle durduran Galatasaray 
müdafaası da oldukça yorulmuş
tu. 

30 uncu daklka<lan itibaren 
canlanmağa başlıyan Galatasa -
ray'1ılar Deminspor kalesini teh
dide başlamışlarsa da gerek haf 
hatlarının irUbatsızlığı ve gerek 
sol cenahın değiştirilmesile Bu
durinin şaşkın oyunu semere ver 
meden birinci devre O - O bitti. 
lpjyI 

ikinci devre 
İkinci devreyi, rü2lgarı lehleri

ne alaraJk Galatasaraylılar baş -
!adılar ve büyük bir gayretle 
Demir spor kalesine yerleştiler. 

Bu mütemadi hücumlar Galata -
saraya ilk fırsatı vermekten ge
cikmedi. 

Kaçırılan penaltı 
5 inci dakikada Galatasarayın 

tazyıkı devam ederken Demir -
spor müdafii topu elle çevird · 

Hariciye Vekilimiz ve Ktlzmı Özalp seyirciler arasında 

-eden Osmanın müdalhale edeme-
me.si yüzünden Demirsporlu ı\ 
Hakkıya geçti. O da hafif bir 

vuruşla takımının yegane golü-
nü yaptı. 

Dünkü at yarıilarından bir intiba 

33 üncü dakikada hakemin De
mirspor kaptanı kaleci Necdeti 
oyundan çıkarmak istemesi üze

rine tafsilatını aşağıda verdiği

miz hadise vukua geldi ve ha -

kem de oyunu 33 üncü dakikada 
tatil etti. 

Hadise nasıl oldu? 
İkinci devrenin 33 üncü da.kir 

kasında Demirspor kalesine i -
nen bir Galtasaray hücumunda 
top oyun harici olmuşken De -

mirspor kaleci5i Necdetin rakip 

bir oyuncuya yaptığı hareket ü
zerine ve evvelce de iıhtar al -

mış bulunma,sından hakem tara
fından oyun.dan çıkması söylep
diği bir sırada Necdet ha•kemin 

yanına gelerek biribirini müte
akip yumruklarla kendisine te -
cavü:z etmiştir. Bunun üzerine 

hakem Tarık ta kendisine bil -

medburiye mukabelede bulun -
muş zabıtanın saheya girmesile 
bastırılan hadise hakemin oyunu 
tatil ederek sahadan ayrılması 

ve Demirspor kaptanının da po -

!isin nezareti altında oyun ye -
rinden ayrılmasile maç ta tatil 
edilmşitir. 

Hakem Tankın aldığı yara 
sağ gözünün biraz altında ve şa
kak kemiğinin üzerinde büyük 
bir şişkinlik halindedir. Bu ha

diseyi müteakip hakem Necdet 

hakkında davacı bulunduğunu 

söyliyerek her ikisi de cüııınü 

meşhut mahkemesine verij.miş -
tir. 

** 

Dünkü yüzme ----------
müsabakaları 
İstanbul Su Sporları Ajanlığı 

tarafından tertip edilen yüzme 
teşvik müsabakaları dün Şeref 
stadı havuzunda yapılmış ve 100 

metre seı'hest yüzmede Mahmut 

geçen hafta kırdığı rekoru 1.1.4 

yaparak yenilemiştir. 

Bu müsabakalara ilk defa o-

!arak Demirnporlu yüzücüler de 
iştirak etmiştir. Müsabakalarda 
alınan dereceleri bildiriyoruz: 

100 metre klüp harici: 
1 - Mahmut 1.1.4 (yeni Tür 

kiye rekoru) 2 - Rauf, 
100 metre klüpler: 

1 - Safan (Beykoz) ı.7., 2 -
Ziya (Beşiktaş), 3 - Maııhar 

(Demirspor). 
400 metre klüpler: 

1 ..:.... İsmail (Beykoz) 5.36.4, 
2 - Kazım (Demirspor), 3 -
Riza (Beşiktaş), 

100 Sırtüstü Klüp harici: 
l - Fuat 1.24.2, 2 - Adnan. 
200 Kurbağlama klüp harici: 
1 - Rauf 3.21, 2 - Necdet, 
200 Kunbağlama klüpler: 
1 - Saffan (Beykoz) 3.26, 

Bir kaymakam vekalet 
emrine alındı 

Ankara, (Telefonla) - Gö
rülen idari lüzuma binaen Se
ferihisar kaymakamı B. Cev -
det Salih Vekalet emrine alın

mıştır. 

Dünkü at 
-

yarışları 
Reisicümhur İsmet İnönünün 

himayelerinde ve B8'Vekil Dok

tor Refik Saydamın riyasetinde 

yiilkısek yarış ve 13laah encüme

nince tertip edilen bu seneki at 
yarışlarından birincisi dün Ve

liefendi yarış sahasında yapılmış 
tır. 

1200 metre mesaıfeli ve 200 lir 

ra ikramiyeli kıoşuda: 

Kamber Norveç'in cYıldırım. ı 
birinci, Prens Haüm'in cBerles

tesi> ikici, 

1600 metre mesafeli ve 230 li
ra ikramiyeli: 

Bu ikinci koşuda Prens Hali • 

min cRomans• ı birinci, Atıf E -

senbel'in cKaya. sı ikinci. 
1400 metre mesafelr"ve 155 li

~a ikramiyeli üçüncü koşuda: 

Hasan Akay'ın cinci si birin

ci, Ahmet Geliış'in <Ünlü sü i -
kinci. 

1800 metre mesafeli ve 255 il· 

ra ikramiyeli dcwdüncü koşuda: 
Bayan Stalihatxınun . Parista. 

sı birinci, Kara Osman oğlunun 
Yatağan• ı ikinci. 

1800 metre mesafeli ve 255 li
ra ikramiyeli beşinci koşuda: 

Fahri Atlı 'nın cAndran Bu -
din i birri.nci, Salih Temel'in 

cCeyliin• ı ikinci. 
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• . ÇaWren: hkandar F. Sarlal~ Nası çallsıyor ve nasıl yetısıyorlar? 
-- --

Klarapolisi atlatmıştı! 
Tiyatrodan içeri girdiği zaman, 

rejisör onu uzaktan gördü . ., 
40 -

Piyes pTovasında. bir kızla en 

- Ben de senden bunu bekli -
yordum, B<ibH Teşekkür ede -
rim .. şimdi 'biraz da para iş;ni k 
nuşalım. Beniım hizmetimde kal
dığın müddetçe ayda kaç d oıar 
istersin? 

Bdbi düşündü: 
- İlkönce aramızda şifahi ol

sun bir mukavele yapalım.. bu 
mukavele ile en aşağı bir sene 
beni hizmetinizde alalroyacağı

nıza söz verir misiniz? Çünkü, 
sikların mevsimi geçtikten son
ra b~ni terkederseniz, ~ıkta ka
lırım .. sefalet çekerim. 

- Nlnin ol ki, seni bir deği'l, 

1ki üç sene yanımdan ayır-mıya -
cağım. İstersen sana bu hususta 
bir de teminat mektubu vere -
yian. 

Klara gülümsedi: 
- Aylığına gelince .. şimdilik 

iki yüz elli dolar yeter mi? 
Bobi bu rakam karşısında ür

perdi. 

Bu, sevinç ÜTpermesiydi. 
O, o dakikaya kaıdar ayda yüz 

dolardan faaıla kazanç temin ede 
memişti. 

- Teşekkür ederim, dedi. Bu 
para bana yetişir. 

Klara çantasını açtı: 
- Sana ilk ıeyılığın olan iki 

y .iz elli doları peşin Vffeyim. 
M 'isterih ol.. her ay maaşını 

bö:•Je peşi nvereceğrl.m. 
R !ara dolarları Bobinin önüne 

döklli: 

- Al bakalıan .. 
Bobi paraları celbine yeı-leştir

di. 
Klaı a takrar çantaııını aç.tı: 

- . Şimdi sana elli dolar da·ha 
veriyorum. Bugün öğleden son
ra pasaport işine başlarsın. Ay -
rıca gidip gelme yol parasını da 
vereeeğim. 

- Madl"'idde çok kalacak mı -
)ım? 

- Zannetmem. Mektubllt\'llu 
götüreeeksin! Cevap ver.ir>lerse, 
ahrsın. Cevap vermll'llerse, bir 
iki gün sonra döner gelirsin. 

- Ne güzel iş bu. Mis! Valla -
hı sizi benim karşıma Allah çı
kardı. Dün ceb\mde bir sent yok 
tu. Altı aydır porfoym dolar yü
zü görmemişti. 

LOKANTADAN DÖNÜŞ 
Bobi. lokantanın kapısında 

Klaradan ayTildı: 
Ben hemen şimdi pasaport 

çıkarma&_a gidjyorum, Mis! E -
mirlerinizi ayn<>n yapacağım. 

Akşama sizi odanızda gelip gö -
rebilir m•yim? Yoksa .. 

Klar sert bir tavır la cevap ver 
di: 

- Evet, evet.. akşaıına, bugün 
göreceğin işlerin neticesini bana 
bildirmek üzere odama gelmeli
;in. 

- Saat kaçta geleyim? 
- Tam yedide. 
Sokağın başında ayTildılar. 

* Klara y-0lda giderken genç bir 
ka<imla karşılaştı. 

:Su kadın IKrist~J) ı;:·atrosun 

güzel artistlerden biri se,,~omu 

da çalışan bir artist'"·· 
Klara: 
- Nelly .. 
Diye seslendi. 
Genç kadın arkasına baktı: 
- Vay, Prensesim! Siz nere -

deydiniz çolctarlberi? 
Klara, artistin yanına sokul -

du: 
- Bana Prenses diye hitap et 

me, Nelly! 
- Niçin? Benim size biirme -

tim vardır, Prenses! 
- Rka edeTim sus, Nelli! 
Nelli hayretle Klaranın yanı

na sokuldu: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Otele. Fakat, birkaç saat 

vaktim var. Senin de vaktin mü
saitse biraz konuşabiliriz. 

- Vaktim ydk, Mis! Maaımafi 
sizi çalıştığım tiyatroya götüre -
yirn. Orada hem konuşuruz, hem 
prnvaanı yaparım . 

Klara başını salladı: 
- Hay bay .. gidebilirim. 
Kl'.lnuşarak yürüdüler .. 
- Ne provası var bugün? 
- Şeksprin bam.Jeti .. 
- İlk defa mı oynıyoıısunuz 

1bu plyesi? 
- Evveke de oynamıştık. Fa

kat, aktörleriımiz değişti. Yeni -
den provaya başladık. 

- Rejisörü.nüz var mı? 
- Var. Hem de çok değerli 

bir adam. 
- Kazancın nasıl? 

- Rejisör beni himaye edi -
yor. Bana: (Sen istikibalin yük -
sek bir san'atkarı olacaksın!) di
yor. Şimclilik ayda yüz elli dolar 
ahyorum. 

- Çok az alıyol'Sun, Nelli? Si
zin kumpanyadaki san'atkiı.rla -
rın hepsi böyle az para mı alır? 

- Hayır. Ayda beş yüz, yedi 
yüz dolar alanı da var. 

Tiyatrodan içeriye gll'diler. 
Nelli, Klaraıyı doğruca kenıdi 

odasına çıkardı. 

- Burada rahatça oturabilir -
siniz, Mis! Ben hemen provama 
gideyim. Yarım saat sonra geli
rim. Aradaki provalarda rolüm 
yoktur. 

Nelli çarçabuk soyundu. 
Sırlına siyah bir manto aldı. 
Odasından çıkıtı. 

Klara aynanın önünde kendi 
yüzündek i çizgileri tetkik ediyor 
ve kendi kendine konuşuyordu: 

- G&zlerimin altında fazla çiz 
giler belirmiş. Bugüne kadar bu 
derece dikkatli bakmam~tım su 
ratınıa. 

Ve birden Bobiyi hatırladı: 

- Bu adam beni fazla meşgul 
etmeğe ba'iladı. Ne kuvvetli ba
zuları, ne gen i ş göğs,ü var. Ba -
kışları insana itimat telkin edi
yor. Herhalde bu adamdan um -
duğumdan fazla istifade edeee -
ğim. 

Bu sırada duvarda asılı du -
ran kaplan derh<;inden yapılmış 

garip bir elbise gördü. 
- Hele şunu bir giyeyim .. ba

kalım bana yakışacak mı? 
(Arkası var) 

_, .·• ~;J 
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İngiliz kadınları bugünün bütün şartlarına karşı koyabilecek bir 
- tarzda yetiştirilmektedir. Bu resimler İngiliz kadınlarının 

nasıl yasadıklarını göstermektedir 
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Yazan: Rahmi Yağı;: 

TURGUT REİS 
Turgut, Andreanın gemisinde 
iki yıl kırbaç altında kürek çek

meye mecbur oldu 
- 36 = 

Turgut aslen Menteşa aanca -
ğmda otuxan Türk te'bealı bir 
hriııtiyan oğluydu. 1520 yılında 

Du sancağın Sınav'loz nahiyesi 
merkezinde, mütevazi ' bir aile 
yuvasında dünyaya gelmişti. 

Çocukluğıı ayni köyde geçmiş, 

arkadaşlarının arasında, köy ço
cıııklarının içinde en çok sevdiği 
oyun askerlik ve muıharclıe olan 
Turgut daima kU'lllandanlık ede 
reık büyüm üştü. 

17 yaşına geldiği, delikanlılık 
çağını sürımeğe başladığı sıra -
larda güreş emerak saran ve mu 
vaffakiyet ka2aııımak suretile bu 
merakını tatmine uğraışan deli -
kanlı çok kuvvetli kollarile yay 
çekımekte, ok atmalkta da Men
teşa sa~nın tek adamı hali
ne gelmiştı. 

•İşte, bu çağda iken dinlediği 
korsan bikayelerile deniııe kar
şı dayanılmaz biı incizap duyan 
delikanh, !bir yağma gününü ta
·J<iben denize açılan Türk levent 
!erinin arasına karışmış, evine, 
ocağına veda etmiş-, korsanlığa 

başlamıştı. 

Bulunduğu geminin kadrosu
nu teşkil eden 22 korsanın için
de dah"' ilk çarpışmalarda tema 
yüz eden Tuııgut korsanlığa baş 

ladığı üçüncü yılda, bir Vene -
dik ge-isi ile yapılan çarpışma

da Kemal reisin ölümü üzerine 
]rendi arkadaşlarının el biıliği

le yaptıkları 'bir intihapta kor -
san reisliğine seçilmişti. 

Turgutlu işte 'bu tari'bten iti
baren müteaddit parçalardan mü 
rkekeıp bir filonun başında, Av
>rupa sa!hillerine hücum eder -
ken görüyoruz. 

Baıbarıosun Afrika sularında 
meşgul olduğu yıllarda Avrupa 
sahillerini haraca kesen genç 
·Türk korsanı Turgut garp mü -
verrihlerinin bugün dahi and1k 
lan Dragot ismile Akdenizde 
ceveranlar yapıyordu. 

Barbaros bu genç korsanın 

harikalarını dinlemiş, delikanlı

nın hamasetine, denizciliğine a
deta meftün ilmuştu. 

Yine bu sıralarda idi. Cür'eti 
artan, kuvveti ziyadeleşen Tur
gut 13 gemi ile Korsika adası

nı muhasara · etmiş, İspanya do
narunasının başında oraya ge
len amiral Andrea Dorya ile cen 
ge tutuşmak mecburiyetinde 
kalmış, muharebe ilk defa Tur
guda mağlubiyeti 1attıran bri 
neticeye varırken Türk' korsanı 
esir edilmiş, bizzat Andrea Dor 
(Yanın gemisinde prangaya vu
rularak forseliğe ma'lıkum ol
muştu. 

Tul'gut, Andreanın gemisin
de iki yıl kadar kırbaç altında 

kürek çekmek feli\ketine kat -
landı. Ve bu cehennem awbile 
geçen günlerinde her saat kur
tuluşunu beklemek, ilk fırsatta 
Venediklilerden bunun acısını 

çıkarmak çarelerini araştırmak 
tan geri ddrmadı . 

Barbarosa haber göndermek, 
lbu büyük Türk renizcisinin yar

' dımını istemek :fikri. esir düş -
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<tüğü gündenberi Tır,gud un ka· 
fasında yer tutan bir düşünce 

kesilmişti. Bir yıllık esirlikten 
Mnra Tungut bir fırsatla bu ça.-
Teyi eline geçirdi. Deryanın 

dıonanması Zanta limanınday -
ken Türk korsanlarile Venedik
lil_eri müşterek bir idare siyase-
1ile meşgul ıbulunan Adaıı dum

aardan birisini buldu. Bu bir ba 
•lıkçt idi. Amiral gemisinin za -
!bitlerinden Cuyatto adında biı 

topçu milazime taze balık geti
ren balıkçı forsaların bulundu
ğu otrak mahallini gezerken zin 
eire vurulmuş bir arslan beybe
tile kürek başında prangalı du
ran Turgutlu görmü~, tanımıştı. 

İ İ'htiyatsız insanların bu 
vaziyette rastladıkları düşman· 

larına kötü muamele ve baka -
retle karşılık vermelerine mu -
k:>bil bu balıkçı Turguda so -
okulmuş, ona rumca sormuştu: 

- Koca reis.. Siz burada, e
sirler arasında öyle mi? Aman 
yarabbi .. Keşke gözlerim bunu 
görmeseydi .. 

Turgut leventlere yakışılır 

bir yiğitlikle cevaıp vermişti: 
- Merak etme Çol!bacı .. Bu

radan ha?as günlerimiz geliıp 

çatmıştır. Hele Barboros reisten 
haılıerin var mı? 

- Hayır .. O buralara Çi>kluk 
gelmez! 

- Ya reisleri? 

- Onlar da sık uı;<rama2lar. 
- Kulağında c'w·n Çorbacı, 

Barbaros reise J!.'.u: v":lU'1 kap
tanlarından lbiriı;be rastladığın 

za-man benim burada esir bu -
lunduğumu söylemeği unutma! 

- Olur reisim! Unutmam! 
Balıkçı gemiden ayrıldıktan 

Venedik donanması Zanta sula
Tinı terkettikten üç ay oonra 
Muhittin reis keşif fır kasile bu
raya uğrnmış, balıkçı ona Tjır

gudun esaretini hikaye etmiş, i 
da Barbaros İstanbula vardığı 
sırada .bunu reisine haber pçur
tarak bildirmişti. 

Barbaros proje dönüşü N apo
Jiyi tehdit edeıek Turgudtı esa -
retten kurtarmış, Osmanlı kap
tan paşası bulunan Baı'barosun 

elini öperken, Turgut teşekkür 
etmişti: 

- Sağ ol yüce kaplanım .. Sa· 
yende otraktan, forselikten kur· 
tuldum. İnşallah ilk fırsatta An
drea Dorya melununu diri diri 
ayaklarının altına atmam muka 
derdir. 

Barbaıos, Turgudu eı;aretten 
kurtarmakla ka}mamış, ona 25 
parça gemi de vermek rnretile 
tekrar faaliyete geçmt>Sini im -
kim altına almış, üstelik Osman 
lı donanmasının himayesini de 
böylece ona vadetmiştı: 

Acar ve gözünü budaktan 
sakınmaz levent, genç ve eşsiz 

denizci Turgut, Kaptan paşa -
nın bu teveccühüne l3ıyık bu -

1 

Junduğunu Venedik sahillerinı 

yaptığt devamlı akınlarile i9l> • 

) etmişti. 
(Adıaıoı var; 

' 

' 1 
1 



Yazan: Zeynel Besim Sun 

Çifte Mehmetler 
KamalıMehmet,ÇakıcıMehmedin 
peşinde idi ve onu bulduğu yerde 

tepelemek istiyordu 
-40-

Urlımm OUıqh -+'ı ' • . Dl • fr .... '•lerilıe ci1if • 
dm~ .... R9m11'1mptaa mencbrlar. Bu iç ınQhlm Türk 
~teli. çeteli yelııdllerlerlııin can dllt -
Bayındırlı Rum mahallesin - manı iken Rum çetelerinin kar -

den Hambrilro ~u Panayot çeı ııısırvia birlepiş gi>l hareket e-
tesi. diyorlar. a- 1itıl hıt bu~ 

M •• S 5H1t. ~ le drlma 'llllfkil tal) •ııtir .. 
lflkola ~ Jıır, 

' Bunuıvanın HICllar kö~ • ' ~ah Mehmet Çatıcı Meh-
den Blım ~ . medln Plflnclıldlr. Oııu bulchıtu 
Yunanlı Alelro. çti~ =::;;: iltfFor, Yanm 
Yunanlı bplp Fpti çetesi. ......,,.; de ~ tııı • 
Karaferyell Karayanl çetesi. durı - ıtailı llııı ! e &7n1 a 
~ar kaptan .Uderya çe • manda rm .. lının da dUpıam • 

lesi. dır. Çrkıct 'f' ıiet~ 
Dağlar4a gezen 'rürk çetele - atıcıl*ta yektiııılır. framaıı ilelı 

rinin yektııuna bııclilerlnl dt met Çatıcıc!Nı dllıa ~ 
zemnıeHiriyorlanlı. Yanılt Halil .,nlılm lae lıer ıtı'. 
Artık (Aydın viiiyeü) yok • ıılııden de wttir. Nw1ı: lıt ba 

tur, (Tilrk - Rum e,tıya idare- Y- blsletiııi İmıinle • aa -
sind lıir YiJ&Jıet) ırmdlr. tpe 0 manld clııayet malıkeıneslncfe 
cl e tıiiyümiq, asayiJ o dere • gilteımiftir. Sırlll p!m!petı 11-

ce hayai olmuştur. fak, telek yapılı, blçlmriz bir 
E laıdan kaptan Anderya herif oWı Yanılt Halil hınlıt • 

çetesi - teıi)'or. Bu çete Rum ıuin t.nfldeki enıeı:uın muba • 
çetelerlnta (Çabıl ~) olmuş kmıerln! anı,-maı· 
tur .. Filhııkflra ~ Anderya Yemk llalll 1ırlblın ilıllılal O" 

eesur, yıbııaz. atılgan ve llomu -
zuna za1im bir 1ıeritt1r. Çakıcı 
çetesjne mejdaD okumakta ve 
ona ikide, birde 1uılıer yoU-alr, 

Iunsn111 w •4•...,.. ~ 
ti. hmir ~ m+•-•""' 
il ""1ur Jı 1 

1ftb) Çerbl ~ 

tadır. 

Yuııantııtuıdaıı t an tana ve\ 
dıibdebe ile Dallı: Eterya cemi
yetine bir de ~ Sokrat gijıı 
deril:ıııiftir lıt Nuimıf, yazımı 
bir ad..,.. w siyasi çetecilik
te~ w vukuf sahibidir. 
Bu adam da yerli Ruınlanian 
beş OD lı:ifl tophJU'ik dağlara a- . 
çılanftll'. 

Rum ve Türk •a 4ailarda 
hüküm sürerken mı.ik Eterya 
cemiyeti mevcut çeteleri tifJ 
güımemelrteydi. Bu sebeple Yu 
nanistaıııdaıı (Ulllıo) lsıııhıde bir 

çete reisi aha getirilerek ken -
dısine BatarllBl nahiyeainden 
beş Rum Yeriliyor. Ulaho çetesi 
de Bewarmak dajıııda gezmeğe 
başlıyor. 

Arlı:uuıdan Bodrumda (Kör 
Mina) nammıla bir kaptanın ri

yasetlııde millUm bir Rı.m çete. 

si dalla 1ıefelddil edl;yW. 

Çak1C1 çetdPlyle ltamiftı çete
m. Caiıleı tete.ırle Yanık Hali: 
iıa'' KW'e&r• 

J8 Ylllllk Halil 

ld tıe,cll. Z±lt ütlpJlllııl .. 
&Jk Plzeıtın eıılrt ı11ı1r .-te. ..... ..,~ 

1111 "il wkibıde Od kip vs 
dı. .... prrmNflıiında Balll 
kc :it •ile lnpn!pn ftnlı. 
Ylbiı lliUllaa -Jdlııde ... -
aı. aür a -•lh aa- Jb
lil 1* YllrO~ 

Zelılt kAtlıl mattd llW)w • 
da: 

- Yllllk lWil hıılıiıııı çete • 
.ı falan tarihte falan yerde fa -
lanı öldiiftnliftür. 

Bu (felan tarlıte falan yerde 

falını illdfhmliflür) eümlelel!inl 

geçtikçe rela 80l'Uy0rdu: 

- Bana balı: Haılii lbnıhim. 

Falan yerdeki adamı kim öldür
dü? 

- Ha.. onu mu? Ben öldür. 
düm. 

- Neden öldüıdüıı? 

- Ben ODU zaten Ölcliirecet: • 
tim. İki yiiıı lira para istem, 

,olladı, eamm '* - balıl • 
ı.1ım. llrlePl yıl Qg yi& lira ı. -
ı.um. ylnt yolllıdı caııuıı '* .. 

Limon ve sıılre pltl •-••lı, 
ekşili şeyler ditleri beyazlatır, 
fakat minelerini bozar, harap e
der. Şu halde ditlerin lıeyulı • 
imı temin etmek içllı 1111 pbl 
pıylerl .kullaıımakı- lıazer et-
-lhlnls. •lka)mıı tozlar ..., BUroyu idare eden kadın haya-
n çok ~UbdJr. Dltleria Pld-mel;::..-:.::+ .... tanda vapura hiç binmemiş 
8iye7e llJ'U Wr ı. ...., - Btiiiıı dünya deni2ıcilerinin 
dır: taai ....._.. lılmlr .... cıımıe. diye çajınlık)an Bııırer 
ile bnpk W.elr-e ,anne N-.-.1. ... -...1~- nn.-•~• .J~•~. """'Va ele -

Bir • ... .O illi ... , t ıılrcileriııden ve bet kıt'enm aa
a _.,. • •,.... ....+ ,_ 1imaııJarmda bJtııılı w o 

'l!!!ço!B!t!!!!!ll...,.,.._ ___ • _____ , lan ~ ............ 

tem 5.39'1 IDlti IH•lm•ıpur 
ne deha bıılJl!ed• Dllba .-ı 
sene d6it Jflz lira lııtectiiıli, jella
madı: lilfbllıL 

- MI.. f.aJaıı taılıaı 
dalııı lı:lm llıltı:d4T 

- iBen IDıllıdilm. 

.. 
- Y• fıdtıa &erllle flılall ..... 

mı? 

- Onu da ben a '7 IQra 
- Halbuki ren ö''C mil • 

liıı, ODU kızan1ıınndm AU 111 7 

dfhmÜf, 
Yanık HalU. lbrabim plldald • 

det hitap eııü:7W: 

- len, iPii& ben öljiürdilm de
yip dlll'Ul'lllll ya.. Uııt tarafı ne 
vullm? 

Uıimalaıdan uzun ' Jae 
çıkan gmıici1eriıı bmen ne 111il
sündeıı bııb!r eliııır, ne 4lrlıda -
den. 1J9ııuz ..._,,... hı• H clıt 

c-1ıe bir kezeJe mı ulredı, 111-

ııek memleteUerin birinde "" -
Jmdi kaldı mıT• dlJe alle1e 
~- 111 oaktaı,Jı buludr. 40 
uz delwl. a d..a.n.. ıt .m-

' 19; tul ..... _aıeııl_ 'N, ,. flpJdlgı, 

•..mı-. 
Burııın ner 1 )Ir bilir miıı!nh? 

lffi)Vik Umanmıla c&ber an

- nin balık, katran ve viısld. 
IDobn y•Wan.WP.. 

raayor. 1918 de Jtflftf ~ 
Cıwpillenen Rob - Bor ~
ü iç adamın halfGhnı kuı'farıın '* adama ltıgUıen cıminlllıla ta· 
rafwıdcın bir mııdcd1111 ile on l11r 
fİUz Uran mükafat wrilecektir. 
Bae miNmat dlfn.• 

MaclMD Roper f9in balunm881 
en güç olan ckıryıpo lar, 900uk • 
ludır. 
ltadın hep çocuklardan §ti

J.t eder: 
- YaramMl•, eaneJeriııi be

lıelarını ter~ gidiyorlar. 
Sllıııde zencin olacaldar. Bir ke
re ayrıldılar mi, izleri derhal 

llaı9b>lur. Perlpn bir vaziyete 
dfiltüler mi, 8'bk ~ 
ft korlrulııİ'llldan evlerine blr da 
lla dönmezler. 

.Boper anne• bulıdujıı 90CUk· 
1am üstleri bqları. fena lııe on• 

lara yeni elblııeler liY'!liıfr, aa , 

Jle)arızje - suretle .......... 
- lr..ı • + " T Beıılm 

\'aatfeuı ııuau anlamaktır. 

- ııa.ı-.w Gfledlr, ipe -
'-8 N!bdftn dl~ aıı1arr-

111ırl•ruı en .. tlbıide fil atar • 
Jar ftnlır: cBll tıln polil tit..a 
daıa araııt,Plar için delliUr·· tır•M•~H···· ... IM.·~····· •IM•H•~••u••IM•~····· •toı•Mı1 .. ı 
a. ;razııan aaltıııda ıra,bolln. - ı 

ver. 
- )Mlldıfei ıııevkilnde iki a ~ 

dmu &fil1ıeıeıek) Bak, 1ıuııbır 

~ me edlJorlar. Sen bQıı 
.... ,.... ı.ı •lpfıı, tezkere.. 
ı:elırilı var. 

- Ha.. bunlar ııenin anhyaça
jın benim ya*8klartmdı. Hllt6-
met bıııdilelıı4 llkıftlr!Dlf. a.ı.. 
diler, <- .... Clmıq!ı biııl 
ıııkıştınJor) dediler. - • 
kendilerine tııı mektuplan yu • 
dım. Hani gelip te sıkıştırırlarııa 

--cll)+4 lııef llPlt ... 
., .. 7 - • 'I -... .~ .-- IJA~-· 
... .mtf) ılı 7 .... .,.. 

Bell, lltlJu Jilr1lle MU)Oi: 

- Sen bunları tanır mısm ba
ba? 

- Tanının ehwt!m 
- Halıukl sen 1ıuııJarın yatak 

lan iinlıpıln 
- Yelan etımd!nı BnnJan 'ben 

'bir defacık çadırımda gönlim. 
- Melli pdiiıı eıSM bata • 

lmı.. 

- Efendim, aba bunlar bir ak 
lllll llrtll lıımlia oMırı ba'hler, 
.. geldlnlz cledtın. D:mek is 7 

tedller. katık iıııtediler. Belıdıı-. 

- ettirdim, beI,i ptioynl1' çıkar-
- Yediler. :atı:.r de kahve 1-
tllı ;ıtteer. 

- Sen etkıYu:a ypııM, i~ 
~JSlılr:~bilml· 
JQr mUIUJl, bunlara neıleıı ek • 
-ıı:. 'Vftdin? 

Yarilt f'I lır gibi oldu, OD , 

daıa Plllira benli efl,.ue .. c:eı 
valıl~ 

- Senin •••• NMAıw .... 
"9nlm çlldıre da banlar da ,.ı 7 .............. ,,_ 

-a& lııtlıu hllth- berııt et
~· Y8'1111: Haliııt bablm eo 
fe ~...ıı, fts\D ~c:l 
nayetJeı1 lhrerine ~ 'iman _ 
ıaı.-.. ~~ 
k<ım ettla'1111;d( ~ ~ 
ınalıkAm oldu. Mumıfl metni '!' 

tiıyetin iliıu ~ bıJ aüm da 
turtulnlut vt öınriınlın 1D11una 
kadar imam mlı.Wrewı ıibi ıa -
talı cüliıeli ..... tir. 

ftte yanık Hali! İbrah1riı bu 
Udal' metin blr adamdı. 

Türk ~teleti Dliinlerideıı biri
biriyle ve ıııüçtemlaıı Rum çe -
teıerile muaraza ve miinıderM 
halinde oladumııılar. bir güıı 
memleketin her tarlfuıda mü • 
hlm bir lılber top gl>i patlıyor: 
Kaptan Andeı'Ya çeteai Oilana
ııam çlftUlfııden M. Vitt'lln da -
mada l'.nFeft'mFenk tebeMm

~ Benılsteri. ~- kıııtdıı , 

(A,.._tıiır) 

üiia n.ı.iı'ı 'Ye'T..,,nın evym 
teki .ıresı vll'dır. Her büyilt u- Lozan günü 
manda iJiııiara ıöz pzdirel) bııh Befilml HalkeWıden: 
riJeliler badi ilimlerini &Wün
ce kedmı mar.ea.t ederler. 

cBoper - .... .,.. kadar 
yalım .ır kere aJdıtılm.11': Bir 

elin Od --aelip blr isim •1-
.. ıp-. ~ 1 7 .. lae1'1N 
ıllU \WOll1EMlJl ............ ı-
lan adamı 001 .............. bu 
iki _,.,,,,"• ı Wde elrak•an 
varmış. cRober anne. bu lıidi • 
..-ıı. .ııııu. miirap4t .,ı•mleri i
Jjee &etlPk MI '; ' 1 llklıri-

e41aıı ·--·a- ..... YM' 7 

ımpir. 

Buııüıı ~ IDNDID yaZlha
-1 Adeti bir mllse heJinıfedir, 

Kendilerini bulup ailelerine tes 
llm eden bu churet kaVU§turan• 

kadına bahriyeliler dlıtfanm. 
her tarafıııdaıı hedlJele&' ,, • 
~: ~ taıeat hi)W, 
IBdltl. dmala kı ; ' er w 4ııba 
~ • ., • , o • Juıldld bir 
mliıııe Jıa!!z ~ ! nr . 

'°'81' ...._ lırllri,yelilert bu 

l::lma' w u 'ııt fuılde, bir lrerecik 
ollıun bir npura biıımiş dejtil , 

dlr. Düııyade en Wı•ınmül Mes 
ınecHli 181 deniz tı11merdıf. 
Kaytıo1an geaılall8rdea liOO Üil 

ciiyü geçen rene ıo-uz aylll
ü bulınııftur. 

Vak'a çolı: prlp olmıqtur: Bir 
gihı yMlaaa ı ı it llk I* •tt • 
Jertadmıs ...... ..-...• 
wnedenheri ....... fakat Wr 
1ilrlli h±er .,_ .. im• ,.. 7S 

tala aıılaW'fb' Helem Mıer 

kedme - dlreee -.: ---------.. -· .. hilıet alır, -
ptltiallll. 

ıwı,.r bda "atim liin -
de betlerken. 1'ober ll9M he • 
......... ;' .. , ,._ıhı 

pnnyltlrJ ~ bhveılae gl 
rlp telif~ ...... ~n, du
,.. va' mı 4iJ9 nnı•Pı&L Kah.
veni ııblr Mlf !; '"n ~ bir 

4ıenlzle bir padı:i fııiamıt, ta
dııun lıoynuna ılanlıqtır. Bu. 

l*Jiııe bb•• - elence he -
J11CP11 ~-~· Bober an -
w8damı kolundan tutarak ya-
zıhenede b±liyen kadım &ötiir

milştür. 25 ııenellk baeretı olen 
bu aııne eovllt bulllfüiuı IOft .,_ 

rece tesirli olmuştur. 
Yazıhanenin duvarlarından bı· 

risinde zamanla 8&1'81Ullf bir kl
lat üzerinde fil ilin göze çarpıır: 

cBir IHıeafJt caıe... göOrinb 
fç 9'ıai dlt'8!Jl ...- .. Dit 
1'Jdırıerf jmMN lrir 1ı • jaı M • 

* Kadıköy Halkevlnden: 

Lozaıı YıldaaıGmü f&lefine M 

!'miıınıız - Pwwwtai ıılrpm• 
at at• (Pı' hbe ~ 
da) BlıJPll tttet Ona tarafmdan 
(Loan zaferi) -1u bir hi
tabe ve milteaJdben fet'kll! pi 

;rerl ... "'hzı9'• • 1 Ti 7 .. ' 
.... h ıl;l?ı. 

Kan Çanağı 
omanı: Nı 84 

İtiraf ediyorum, bu ilk mektu
ba layık olan ehemmiyeti attet
medim. Polis, bunu bir muzip
lik addetti. Ben, işi ciddi addet -
tim ve Andover'de hedıalde bir 
cinayet işleneçellne kaııaat pey 
da ettim. Bildiğiniz veç'lıile A. 
B. C., tEbdidini ika etti. 

işin bu noırt.ında ciniyi mey 
dana çılaınn* mlimkün değil -
dl. Elimdelld yeglne vaaıta, c:i
ııinin ziıniyetini anlamağa ça -
IııımaktL Bazı aJAmetlere malilı: 

bulunııymıdwn, mıılrtııp, ciıafl)'e· 

tin nev'i, elnayethı ~ Ge
riye iki lllPl,tıul ~· cı
yete ieVkeden 1nıD, m*tubu 
gıöndeımeje aevkeden &mil. 

Clarke: 

Yazu: AGATHA CH STI 
zerinde kıvranıp duruyordu; sor 
du: 

- Cinai delilik, cinayet zevki 
denilen bir pıy yok mudur? 

IPoirot, ona döadü: 
- Tamamile hakkınız var; 

madmazel Böyle bir ıuiteşek • 
kül, mevcuttur. Fakat öldürmek 
ze\4<iııt bizim ftk'aya tatlıik et
mete- imk1 nyalıtur. İDAD öl -
dürmek cinnetine müptell olan 
kimse, fazla ınHııdarda iıılan öl
dünneğe uirllflı'· Onun için bu, 
bir lıtqaç halini alır. Binaena -
ıe,h iftlıar etmek nııcten kop 
.. 1'!'lde ~ lsbll ~ -
fiı1iieie bakar. Dört cinay• 
kurbanını nazan ltibare aldığı· 

ll1H! zaman &öriirilz ki clııi, is -
temit~ fllll ~ı+a kolay· 

- Jvet. enell lıaiara aıelen 1ıkla Ç*aNhll 'ft lıwliıı!ııden 
diişiince, budur. akat mektup ni· lıJç kiııwııiıı f1i(ıhe etmesine ma 
çin bir baıkasını tönderiJımiyor bal vermezdi. 

da balla ~? Neden do Zllnta, elinde cleWl olmasa bl 
layı Hemıle Poirot, Wlıep olu- le heriıaW l'rma Aacher, Do • 

lllQllll'! Sootlaıııl Yaıd'a "* diba neJd Fraaer veyahut Mecan Bar 
l>liııl heıtuuıgl bir gazeteye mett Uld 99 llr&IA ._. a.+ı.'den 
tup göad.ermtlt ınıretile matliıp fÜphe edecektL HM;bir zaman 
netice daha genlf mitylSta elde ....,.Pi bir -'amd•n tiiPıe et -
edilebillııdi. mek hlltara gelmez. Şu halde c:i-

Giııdelik bir ı .. te, ihtimal aiıieti bu liibret lıusa ned~n iler 
~ ..ttubu aıetretnıeje J6. , ri ıeJi1w! Her clııaye& kıııtıaıun 
-..l tlJtıı••H l'alııiıt A. B. c. l- - yaırfıepwla bir A. B. C. reh 
tinci cinayeti irtildp etmeden !ıert bırıdı:ımle ne liizum vmJı T 
wvel mıdbuatuı bıııdislııe te _ Bu ana bilar •"'in ııjıuna nil 

min ecld>lleceli fllırett tmımıt- .. 7 ....... ,.ııııur. Bil 
le kazanmıt olurdu. Şu halde hıaeteti, ber belde lteııcll yerine 
Hercule Poirot'yu niı:la IMlıep • "•V' 1'k ademi itı:ı.am altında 
etti, Amlıa baae ..__ ...s..t bir lllrümaktaıı teneffür etmek gi-

...., ~ tıi lıir ruh Male&i ile izah _ _,.,_ 
kin al lıalB,pııldnT BtlM --- mez. ,,..... 
&1ipte Hl 1 1 C :lılql lllıflf bir 
tumız bhelıttm, fakat bu ha • Esm =n hfi helin' -·h 
fil taarruz, bence onun hat ve le beraber nlıayet clııintıı mi , 
Jıeıeketlni mııhaldnık g&teı:m.e AMDIR .... ~ ınJsma.. 
le kifi değildi. la Weıfnn 

Jıkinci mektıD& JWmil'de ~ rr-, ....W: 
ty Bemanıfm ölıliriWlııml Ukip " - lıl-11? 
ettL Dlitilndililm illi cinaJet - - EVYell bu erl.00• UIPll bir 
leri alfabe sırasını takip edip gi zihniyet vardı. Her pyden "' 
clecekti. Fakat 1ıir pık kiawle vel alf~ tedl>i ile harek~ 
rin nazarmdan her feYl iDlı. e - etıaık iıltiyord.u. ~ taraftan ci-

clen bu miıpbede, bence - ~ kuıtı'1l edeeel! kimle -
meceleyi b•IJel!Jmmıit lıaJııhı w Jeti iııtilıapta busud bir sevld 
eıas ll1IPli C9BJ1S1Z bıral:ıyouk. J'llktu. v.ı- 'ıdnn, Betty 

"1langi Amil. A. B. C. yi bu ciDa- Barıwd. Sir Cumldıael Claıb. 
Jetleri tıll aAe ıiıpik ediıur - 1ıirlıiıterimleıl tenıvnlle farldı 
du. tmrnlmb. Af.,. Biruni, - « ....... # , . 
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SADA 1 

TÜRK TİCARET BANKASI A. S. 
T ES 1 S TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 
- - ' 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI 
'' çok masait '8-rtlarla sayın inoşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

• izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

o. Oenizyollan u. MlldUrlüğU ilanları 
24 Temmuzdan 31 Temmuza kadar 

Muhtellt hatlara kalkan vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve •••tlerl ve kalkacakları rıhtımlar ,,,.----

l•ra41eııla tı•ttın• 

l•rtııo lı•ttına 

la111ıt tı•ttı,.. 

' ' ' 

l•ndır111• lı•ttına. 

nratrı• Httın• 

lmrea ıı.ttına 

A1nlık tıatııH 

lamlr IGrat halt ıRı 

Merıl" hattı"• 

- Salı 12 de (Ankara), Per " 
ııembe 12 de (Cümhuriyet), 

~ Pazar 16 da (Güneysu). Ga-
, ı lata nhtıınıncjan. 

- Salı 18 de (Bursa), Cumarte 
si 18 de (Antalya). Sirkeci 
nhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 
da (Uğur). Tophane rıhtı • 
mından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer giin· 
ler 8.45 de (Trak) sistemi va
purlardan biri· Cumartesi ay 
rıca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(Sus). Çarşamba postası Top 
ıhane rıhtımından ve diğer 

postalar Galata rıhtımından, 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma 8.15 de (Sus), ayrıca Çar 
şamba 20 de (Antalya), Cu • 
martesi 20 de Bursa), (Sus), 
Galata rıhtımından, diğerleri 
Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma 19 da (Bartın) 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topha
ne rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Kemal), Cu 
martesi 15 de (Saadet). Sir
keci rı'lıtunından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata rıh 
tımından. 

- Salı 10 da (Anafarta), Cuma 
10 '.fa (rzurum). Sirkedi rıh 
tımından. 

Not : V•pur seferleri hükınd• her türlü maltmat qaiıd• 
telefon numu•ları yazılı acentelerden öjrenllir. 

Kuüöy Acenteliji - Xaral.ıiy, Köprübqı 

Galata acenteliği, İstanbul mıntaka Liman Reis-
423'2 

·.iği binası altında 40133 
Sirkeci Acentellii - Sirkeci, Yolcu aalonu. !2740 

• 

ŞİRKETİ HAYRIYEDEN 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en g'.izide hir saz 
heyeti, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimiz.ele 

maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 

74 numaralı vapurumuz bug ii.nkü cumartesi günü Köprüden 
14.30 d;ı kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 
Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20.45 de Köprüye ge
lecektlı; 

Mühim ilan 
Hastane, kl§!a, mektep, 

otel ve lokantaların yemek 
pişirme ve sıcak su iihtiyaç
larım temin eden, 

Alanya mutfak ocakların ııı 
son modelleri piyasaya çı -
karılıruştır. Yeni tertip edi
len kataloğlarımlZl isteyi -
niz. .Beyazıt, Yeniçeriler, 
Tramvay caddesi. No. 114 
ALANYA yemek ocakları 

ve soba imalatıhanesi. 

Minimini yavrunuzun sıh

hatini düşününüz. Onlara ço
cuk ara'.balarının kraliçesi o
lan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekemmül ettirilmiş 

en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla 9f'Şİd vardır. Her yer -
den ucuz fiat ve müsait şart
larla yalnız, 
BAKER MA(;AZALABINDA 

1 'bulabilirsiniz. ! 

BAKER mağazalannın sattığı 
kostüm ve pardesüler, emsal

siz bir biçimdedir, 

SA(;LAM 

ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsait şartlarla 
satıbıaktadır. 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -

bilyalar; BAKER (ESKİ 

HA YDEN) mağazalarında 

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

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazar dan maada her gün 
saat 15 ten sonra 
Telefon: 40127 

bmAM 

Hangi Renk 
Sizi Mesut Eder? 

r .. PARASIZ .. İ 
Bu sihramiz yeni 
•Pudra renkle~i· 1 

1 tecrübe edilebilir. 

~ ............ ..ı 

Fena renkte bir pudra, yüzünü
ze korkunç bir makyaj manza
rasını verir ve sizi olduğunuz -
dan daha fazla yaşlı gösterir. 

Teninize uygun renkte bir pud
ra intihap etmenin yegane ça

resi, yüzünüzün bir tarafında bir 
renk ve diğer tarafında başka 

renk pudra tecrübe etmektir. 
Bu tecrübeyi hemen bugiin size 
parasız olarak verilecek yeni ve 
cazip renklerdeki Tokalon pud 

rasile yapınız. Bu yeni ·Cild 
rl!nkleri> (Kromoskop) tabir e
dilen en son ve modern bir ma
kine vasıtasile karıştırılmıştır. 

S~hrarniz bir göz, tam ve kusur
suz bir incelikle renkleri intihap 
eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde artık makyajlı 
bir yüz görünmiyecektir. Toka 
lon pudrası, imtiyazlı bir usul 

10 KADINDA 9 u 
FENA RENKTE BİR 

· PUDRA KULLANm. 

dairesinde •Krema köpüğü> ile 
karıştırılmıştır. Bu sayede pud
ranın saatlerce saıbit kalmasını 

temin ettiği gibi pudranın cil" 
din yağlı talbii ifrazatını mas
setmesine ve bu suretle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine 

ve binnetice buı·tışuklukların zu 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile karıştırılm!§ 

meşhur Tokalon pudrasını kul
lanınız ve birkaç gün zarfında 

teninizde yapacağı cazip tekem
mülü görünüz, daima kutuların 
üzerindeki TokaLon ismine dik
k~t ediniz. Teninize uygun renk 

intihabın.da tereddüt ettiğiniz -
de liıtfen İstanıbulda 622 No. pos 
ta kutusu adresine (Tokalon 
pudrası servisi 28 No.) vaki ola
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerde nümunelik 
altı ufak paket pudra göndere-

Şirketi Hayriyeden 
Sayın Halkımızın 

Küçüksu Plajı 
ile Gazino ve Lokantasına 

gösterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 

Plaj arasında bu pazardan itibaren Pazartesi günlerin· 
den maada her gün için binek otomobillerine mahsus 
araba vapuru servisi ihdas edilmiştir. Hareket vakitleri 

tarifede yazılıdır. Ücrette değişiklik y.oktur. 

Kartlar muteberdir. 

Maarif Vekilliğinden : 
Kütüphane Memuru Olmak istiyenlere 
1 - Muhtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimi'.2lde açılacak 

olan küt;,ü.phane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş 4 
memuı alınacaktır. 

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

3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukla:rı yerler Maa
rif Müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecek

leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına 

dair olan vesikala:rile çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet ve
sikalarını raptederek en çok 31 Temuz 1939 Pazartesi günü akşa
mına kadar şahsen veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürJüğü
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Mektehlmizde 939 yılı zal'fında talebe kayıt ve kabulü şeraiti. 
1 - Mektebin tahsil müddeti Jiı;e . ve yüksek sınıflı ohnak üzere 

6 senedir. Yatılı ve parasızdır. Gaye.si t.isaret gemilerimize kllip
W.n ve makinist ve deniz mesleği için fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe ikııbul olunan talebenin giyiııni, yiyimi vesair hwıusetı 
' mektep tarafın:daıı temin edilir. 

2 - Mekt.ESJin 'bu sene hem lise ve hem de yüksek sınıfına ta
le!be alınacaktır. 

A - Lise sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 
' yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olınaıınaları şarttır. 

iB - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu olmaları 
lazımdır . 

3 - Yazılmak için PazaTtesi Çarşamba ve Cuma giinleri mek
tebe müracaat edihnelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne kar§ı yarzacaklıırı istida· 
larına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hiiv:iyet cüzdanı. 
IB - Aşı kağıdı. 

C - Mektep şahadetnamesi veya ta~knamesi veyahut bunların 
musaddak suretleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi ılıal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları 
F - Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9X6 e'b'adında). 

5 - Yazılma işi 26 Ağustos 939 Cuunarlesi gününe kadardır. 
yıt olanların 28 Ağustos 939 Pazartesi günü sıılıfrti muayeneleri içın 

sabah saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 
6 - Fazla tamilil.t için Or<taköyde mektep müdürlüğüne mü.raca• 

at olunmalıdır. 
istan.buldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara matlbu 

mekte<be duhul bilıgisinden gönderilir, Müracaat için posta pulu 
ıgönderilmesi lilzmıdır. (5272) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Cinsı mi it tarı muhammen 8. yüzde 7 ,5 teminat eksiltme şekli 

lira kr . lir a kr. saat 

j,yot 100 Kg. 780.- 58.50 Açık eksit, 15 
Muhtelif boy 
çivi 50000 .Kg. 7000.- 525.- Kapalı z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazıh 2 
kalem malzeme hizalarında gıösterilen 1113ullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 8/VIII/939 Salıgünii. Kabataşta Levazım ve mü
bayaat şubesindeki ahım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şar:tnameler her gün sözü geçen şulbeden parasız alınabilir. 
5 - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin miilhii.rlü teklif mek

tubu kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mOO<ıbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edece,k kapalı zarfların ihale saatinden 
lbfr saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukaıbilinde veril
mesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme parasile 
eksiltme için tayin edilen günde mezkur komisyona müracaatları. 

(5515) 

r.!~~-~~ .. !,~~;~a,~ill"' "~ 12,30·13,15-15,45 · 19,10 dadır. 

ALTINKUM PLAJ ve GAZİNOSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

Köprü ve Beşiktaştan g idip gelme birinci mevki .bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 1 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergi.in sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HARtcl 

Senelik uoo Kr· 2300 Kr. 
6 •Ylık 600 Kr. 1650 Kr. 
• •ylık 300 Kr. 800 Kr. 
l • 100 Kr. 

iL AN 
T!.'K S'OTUN 
SANTİMİ 

Blr!ııcl Sahife 
İki.ııci Sahife 
Üçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı sahifeler 
7 • 8 inci Sahifeler 

400 ktı.ruf 
151 kurut 
200 kuruş 
100 1ı:unış 

50 kuruş 
10 kunq 

Gazeteml.ıde neşrt'l.irll.e
cek bilcümle ticari llônlar yal
nız Ankara caddesinde Kab • 
r amanzade hanında İlancılık 
Ko1lektlf şirketinden alınır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve 
sağlık durumları bu meslekde çalışmağa eJ.verişli olanlar altı aylık 
namzetuk müddetlerini İstaribul kütüphanelerinde ge.;ireceklerdir. 

· Satış devresi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanlar 

kur'a çekmek suretile boş bulunan vazifelere tayin ve ııevkedile· 

# .. ........ , - · ... • '"'"' .......,, 
Dr. Hafız Cemal 
( LOKM A N .. HEKiM ) 
DAHıLıYE MUT AHASS!Sl 

ceklerdir. lö342) c3140. 

Sahip ve Neşriyat Direktörü 
Ali Naci KARACAN 

iBasıldığı yer: Son Telgraf 
Basunevi 

..,,.. ••• .,...._..,,. -""""*' ... • . .. 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Paza, 
hariç her giin 2.5 • 6, Snhr 
Cumartesi 12 - 2.5 lıkaraya 


