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T E L E F O N: No- 23300 SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. TEL G RAF: İ S TAN B U L, t K D A M 

- LEH HARBi BAŞLIYOR MU 
Bir Polonya müfrezesi dün saat 14.30 da Dantzig 

• 
geçtı, ve Dantzig hududunu 

(Dün finJvers.lte konferans salonutıda •Lozan &iinünü kuthılamd üzere toplanan münevverlerimlzle •Loan• haldı:ında çok mühim 
bir nutuk söyUyen Rektör Cemli Dilsel) , 

H t d Lozan günü 
a ay a o·· O · ·t d b .. ··k 

Kurtuluş bayramı tezahüratı- un nıversı e e uyu 
na ait geni ta/ sil at tezahuratla kutlulandı 

Antakya, 24 (Husus!) - Dün 
burada yapılan bayrak meraııi • 
minıde Rahmi Apak ]lir nutuk 
söylemiştir. Ra'bıni Apak, Ebedi 
Şef Atatürk'ün Hatay davası 

kuds*'etini Adaınada Hatayın bir 
Türk kızına hitap ederken kırk 
asırlık Türk yurdu esir olamaz 
vecize<ıiy le tetıarüz ettirmiş ol
duğunu hatırlatarak söze başla
mıştır. Rahmi Apak bundan son 
ra sözüne şöyle devam e1ımiş -
tir: 

Hatay tarili ile coğrafi teşek
·külü ile, etnik durumu ile, bü
tün vıısııfları tam bir Türk ilidir. 
Bu o kadar bariz bir hak idi 
ki Türk milleti ilk fırsatta bu 
mukaddes davasını ortaya ko -
yunca Şef, devlet, milet, hükil. • 
met, parti ve !bunların bütün 
kıymetlerinin muhassalası olan ı 

( A1'kaaı 3 üncü sayfa.da) 
Dahiliye Vekiline mühim bir 

telgraf çeken ilk Hatay valimiz 

Yeni ellerde, yeni bir 
kadro ile çıkmaya 

hazırlanıyor 
İKDAM, Tiirkiyenin bu en eski gazetesi yeni ellcde geçmiş

tir. Pek yakında yeni ellerde, yen i bir tahrir kadrosu ile ve okuyu. 
cuların her türlü ihtiyacına ceva p verecek mahiyette bir hazu-lık 
içinde intişara başlıyacaktır-

Okuyucularımız için tamanıi le demdeğişik bir vaziyet ifade 
edecek ve Türkiyenin en tanının ış muharrirlerinin ve fikir erba
bının imzalarını şahsında toplıy acak olan İKDAM ayni zamanda 
giinün bütün havadislerini en iyi §"kilde ve en evvel veren bir 
gazete olacaktır. 

Tafsilatı bekleyiniz 

Lozan günü, dün Üniversite 
konferans salonunda büyük me 

1 rasimle kutlulanmıştır. 
Toplantıda vali Lütfi Kırdar, 

saylav Bayan Nakiye, Dekan ve 
profesörlerle kalabalık bir genç 
lik kütlesi hazır bulunmuştur. 

Merasime saat 16 da şehir ban 
dosunun çaldığı İstiklal marşile 
başlanmıştır. Rektör Cemil Bil
se!, Lozan gününün bizim sulh 
ve zafer günümüz olduğunu söy 

1 

-ledikte.1 sonra, milli şef İnönü -
nün 24 Temmuzda Lozan üni -
versitesi salonunda Lozan sulh 
muahedesini imzaladığı altın 

kalemi büyük bir hürmetle gös
tererek, milli şefin Lozandan av 
delinden ve tarilii günün kıy -
metli hatırası olan altın kalemi 
Üniversiteye hediye ettiğini ve 
ıbu kıymetli hediyenin büyük 
bir itina ile saklandığını ve ile-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Maarif Şurası umumi 
heyeti dün de toplandı 

AnkaTa, 24 (A.A.) - Maarif 
ŞOrası bugün saat 10 da Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücelin reisli
ğUıde umumi heyet halinde top
lanmış, Ankara llil ve Tarih, 
Coğrafya fırkiHtesi esas ve pan· 

siyon talimatnameleri - ve • yük 
sek öğretmen okulu direkıtörlü
ğünün müessese hakkındaki ra
poru • ile • Gazi Terbiye Ensti
tüsü pedag.oji şubesinin t~ki!a-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

Heybeli yangını 
Yangın yüksek tepeye deniz

den su verilememesinden 
büyümüştür 

Heybelide güzel çamlarla süs
lü büyük bir tepenin tamamen 
yanmış olduğunu dün yaınııştık. 
Yangınla yakından m~ olan 
Vali ve Belediye Reisi Lütfi kır· 
dar evvelki gün ve dün Heybeli
de kalmış, yangına sebebiyet ve 
renin araştı~ılnıası işi ile alaka
dar olmuştur. 

Müessif yangın evvelki gün 
saat on bir buçukta oimuş, beş 
buçuğa kadar devam etmiştir. 

Yangını hadıer alan itfaiyenin de 
niz teşkHMı derhal Heybeliye 
gitmişse qe bir şey yapamamış • 
tır. 

Yangın sahası sa'lıilden çok u 

zakta ve tepededir. Hoııtumlarla 
yangın yerine kadar su sıkmak 
kabil olamamıştır. Esasen or -
man yangınlan'llda suyun rolü 
p€1k o kadar fazla değildir, A • 
ğaçlar yanmağa başladığı esna -
da yapılacak tedbir civardaki di
ğer ağaçları bir sıra üzerinde 
kesmek ve ayni istikamette hen 
dekler kazmaktır. Evvelki gün 
yangın ancak bu suretle söndü -
rülebilmiştir. 

İstanbul İtfaiye Müdürlüğü 
yangın bakımından şehrin vazi
yetini tetkik ettiği esnada Hey
beli ve Büyükadanın mürtefi 

'(Arkası 3 üncü sayfada) 

müfrezesine ateş actı 
Berlin, 24 (A.A.) - Polonya Dantzig hudu

dunda yeni bir h8.dme om-uştur. 
D. N. B.'ye göre, bugün saat 14.30 da, Ren

neberg civarında bir Polonya müfrezesi, hududu 
geı;erek Dantzig aTazisi dahiline bir kilometre ka
dRr ginniştir. Pol<ınya mufreze;ı, brr Dantzıg 

mafı·ezesi ile karşılaşmış ve ateş açml'jtır. Hfıdi
sede yaralananlar olup olmadığı henüz malum 
değildir, Polonya mü!rıezesl, lbiliıbare Polonya 
ar22iııine dönmüştür. 

' Dantzig, 24 (A.A.) - Foerster, 4.000 Dok 
melesine hitaben bir nutuk söyliyerek ilk d 
olarak serbEb-t şel:ıir arazisinde yapıl:ınakta ola 
askeri hazırlıklara telmihle bulunmuştur. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Artık Almanya'ya güvenmege ihtiyaç yok 

tur. Her ilihmale karşı hazırlanmış bulunuyoruz 
Dğer d!'V Jetler, silahlana.bilirler, fakat bizi gafi 
avlıyamıyacaklardır. Bizden çalınmış olan b 
arazı , bızim hakkımızdır ve onu istirdat edeceğ~ 

İspaiıyada yine dahili 
karışıklıklar başladı 

r Bu, mihver devletleri lehine Yapılan bazı"' 
icraattan bir takım generallerin memnun 
olmamasından ileri gelmiş bulunuyor 

Milli Şefin 
Teşekkürleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Ri
yaseticümhur umumi kitipli
ğin<len: 

Riyııseticümhur5 vbgk vbg 
Güzel Hatayın anayurda 

iltihakı ve Lozanın yıldöna • 
mü münasebetile yurdun her 
tarafından resmi ve hususi 
zevat ve kurumlardan aldık
ları tebriklerden çok müte • 
has•İ.ı> olan Reisicümhur İs -
met İnönü, teşekkürlerinin 
ve mukabil tebriklerinin ib -
!ağına Anadolu Ajansım me
mur etmişlerdir. •==================i• ... . ... • • ... • • ... 4 

Uçler 
paktı 

Moskova müzakerele
ri normal ıekilde 

ilerliyor 

• 

Moskova, 24 (A.A.) - Bir sa

at bir çeyrek devam etm;, olan 

dünkü görüşmeden sonra müza

kerelerin normal surette il6le • 
mekte olduğu ve yakında yl!21i 

bir toplantı yapılacağı öğrenil • 
miştir. 

Molotof ile göril§tükten sonra 
Seeds, Maggiar ve Strang, ken

di aralarında da görüşmüşler -
dir. 

Dünkü görüşmelerin neticele

ri Londra ve Paris'e bildirilmiş 
tir. 

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

Bomontide dünj 
geceki yangın 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Londra, 24 (A.A.) -Times ga- ı 
zetesinin Henıdaye hususi ,mulıa 

birin ·n bildirc:liğirıe göre. bpan-

yarla Ckneral Y a.gue tevkif olun 
muştur. 

(Arkası 3 iincü sayfada) 

Ziraat Vekili dün 
sabah şehrimize geldi 
Bugün şehrimizde tetkikle yapacak olan 

vekil bir muharririmize muhtelif ziraat 
işlerini anlattı 

Zıraat Vekili Muıb'liıı Erk - 1 
men dün sabah saat 11,30 da Ça 
nakkale vaprile Antalyadan şl'h 

rll'lll2e gelmiştir. Vekil~ vali 
Lıltif Kırdar ve diğer :ııevat ta• 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

• 

Ziraat Vekiliınh valiyle birlikte 



IKDAll 

N evyork sergisin-! 
de ürk günü 

Geçit resmi,nümagişler, oyun
[ ar, nu aklar ve kon/ eranslar 

Bomontide dün 
geceki yangın 

---
Kazan patladı ustabaşı 

yaralandı 

Haklı değil mi ? 

Mesirelerde 
nakil vasıtaları Nevyork, 24 (A.A.) - Nev - ı 

york sergisinde Türık günü şe -
ı cfli ve hareketli bir şekilde kut

tıralarını heyecanla anlattı. 
Sergi İngiliz umumi komiseri, 

barış beraberliğimiz hakkında 

kuvvetli bir nutuk söyledi. landı. 

r 
Sabaiı gazetelerindeki prog -

ve haberler Türk günü ü
ne dikkati t.>plamıştı. 

Bunu takip eden sergi re:i5i -
nin nutkundan sonra keman ve 
dans programı tekrar landı. Sa
bah dörde karlar havuzlar, renk
li !§ıklar ye selviler arasında 
danslar devam etti. 

Misafirlerimiz unutulmaz bir 
gece geçirdiklerini, Türk günü -
nün, canlı ve samimi havası ve 
intizaımı ile büyük bir üstünlük 
gösterdiğini söylediler. 

Mebuslarımız 
tetkiklere 
başladılar 

Dün Beşiktaş Halkının 
dileklerini tesbit 

ettiler 
istan'bul Meb'usları dünden i

tibaren kazaları gıezımeğe, hankın_ 
dileklerini dinleıneğe başlamış -
!ardır. 

Meıb'uslardan Abidin Davar, 
Ziya Karamürsel, General Hak
kı Şinasi, Ali Kaıni, General Ka
zım Kara'bekir, tbra:him Alaet -
tin, Şükrü Ali, Fakihe, Hamdi 
Deniıımen saat on d-Ort buçukta 
Beşiktaş Halkevinde toplanmış, 

halkı dinlemeğe başlamışlardır. 

Saat on altıya kadar bir buçuk 
saa•t halkla nıe.ıku'l olan meb -
uslar. dilek, istek ve elosikleri 
defterlerine not etmişlerdir. 

Beşrktaşlılar Halkevi ve Halk 
Partisi bınalarınrn bir an evvel 
inşasını, inşası tekarrür eden i
ki ilk mektep bina,;rnın yapılma 
sına başlanmasını istem.işlerdir. 

Kazadahilindeki yollar bozuk 
olduğu için bir an evvel tamir -
!eri lazım geılmektedir. Yolların 
yapı.imasını istiyen Beşiktaşlı -
!ardan lbir kısmı ~!erinden şika
yet etmiş, işlerinden çıkarıldık

larını söylemişlerdir. Halkı ala
ka ile dinliyen melb'uslar müte
akiben Beyoğlu halkını dinle -
m<!k üzere Beyoğlu Cü mhuriyet 
Halk Partisi binasına gitmişler -
dir. 

---0-00~-

Elektrrikli fırınlar 
Alman firmalarından birinin 

mümessili ekmek fırınlarını yap 
mak üzere belediyeye müracaat 
etmiştir. Kasmıpa~ada fırıncılık 

yapan Mehmet Ali bu firmaya 
günde beş bin ekmek çıkaran bir 
elektrikli fırın siparişi yapmış -
tır. EJelktrilde mütıfuarrik ol -
maık üııere Beyoğlunda da iki fı
rın yapılacaktır. 

Dün gece saat on raddelerin 
de Bomontide Fırın sokağında 

İngiliz tebaasından Niko· Ferdo
yakiye ait (Şark) yağ ve boya 
fa:brikasında kazanın patlama -
sife yangın çıkmış, kısmen yan 
dığı halde sıra-yetine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. Bu 
sırada fabr>kada bulunan kaza
nın paUamasile muhtelif yerle
rinden yaralanan fabrika usta -
başısı Ariski de hastahane kal
dırılarak tedavi altına alınmış -
tır. Zaıbıta tı:ihlkikata başlamış -
tır. 

---00<·~--

lnhisrrlar vekili 
Evvelki gün İ21Illire giden Güm 

rUk ve İnhiarlar Vekili Raif Ka 
radeniz Perşembe günü şehr -
mize dönecek ve iki g~ kal -
dıktan sonra Ankaraya hareket 
edecekıtir. 

Sultanahmette oturan ka
rilerimizden Cemal Kaynak 
gönderdiği bir mektupta şun 
tarı yazıyor: 

aBu pazar günü, ailem ve 
çocuklarını.la beraber Beykoz 
civarında Akbaba köyüne, o

radan da, civardaki Karaku -
lak suyu başına gi!iik. Akşam 
üstü döneceğimiz vakit, oto -
büs olmadığını gördük. So -
rup soruşturduk. Jandanna 
kumanrlanınuı, kaynıakam 

vekilile aralarındaki bir inat 
yüzünden, evvela Akbaba kö 
yündeki halkı iskeleye taşıt

tığını, Karakulağa otobüs yol 
Jamadığını söylediler. Neden 
sonra otobiis geldi. Karaku -
laktaki halk da iskeleye ta
şındı. Fakat, çoluk çocuk, yüz 
!erce kişi, geç va.kitlere, ka
ranlıklara kadar orada kal -
dık. Alakadar memUTlarm bu 
gibi hallerde halka yudun 
etmeleri, kolaylık ıröste:rme -

---oo--- teri, lizım gelirken, böyle geç 
Zahire borsası idare vaki.Ue:re kadar sokak orta-

h r lannda bırakmak doğru mu-eye I dur? Bu gibi hallere bazı n-
Dün zahire borsasının yeni i - zak mesirelerde eheriya te-

dare heyeti intihaiıı yapılmıştır. sadüf edilmektedir. 
İntıilhapta Nuri Buzilooğlu, Şera- •Alakadarların, bu gibi ahl 
fettin Alemdar, Mehmet Kına - lerin tekerrilı etmemesi için 

cı. Ali Gürçan, Nuri Orak, Na- icap eden tedbirleri almaları 
fiz Özalp yeni heyete seçilmiş- ve lıalkı böyle güçlüklerle kar 

)erdir. şılaş..'llaktan kurtarmaları i-
Bir azalık için ittifak olma - sab~tli bir iş olur.• 

dan seçim yapılamamıştır. Bu İ N~ dersiniz Bu kariimiz, 
bir tek azalık için Perşembe gü J ~ Haki değil mi? - - ·ı nü yeni bir intihap yapılacaktır. i ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

---000- ı 
Erzurum vapuru Satie 

Denizyolları idaresınin Erzu-

rum vapuru uzun müddeıteniıe

ri yapılan tamirden çıkmıştır. 
70 - 80 bin lira sarfedilerek 

tamamen yeni denecek şekilde 

tamirden geçirilen vapurun dün 

tecrübeleri yapılm!§tır. Vapur 
Cuma günü Mersine ;şlemeğe 

başlıyacaktır. 

---00---

Tehllkeli binalar 
Şellırin tmlikeli binaların yı.k

tırılması kararlaşmış, bu İ§e ka 
zalardaki mühendisler memur e

dlimişti. Kaymakamlara yapı -
lan tamimde kazalardaki tetıli

keli binalarla ehemmeiyetle 

meşgul olumna.sı, biı: an evvel 
ortadan kaldırılması istenmiş -

tir. 

Limanda bir kaz a 
Evvlki gün Beşiktaş önlerinde 

bir deniz kazası olmuştur. Liman 

meselesi 
Fmdıklı.<laki Satie bmasının 

Denizbank tarafınd~n satrn alın

ması sırasında yolsuzluk yapmak 

suçundan tevkii edilen 9 maz

nundan altıs.t tahl.iye edümi.ş, 

Yusuf Z:ya Öni.ş. mühendis Neş

et ve Tahir Keovkep'in tahliye 

talepleri dör-düncü sorgu hakim

liği tarafından reddedilmişti. 

Yusuf Ziya Öniş ve mühea.dis 

Neş'eıt sorgu hlıkim[ğinin rc-d 

kararına dün dö"düncü asliye 

ceza maıhloemesine müracaat ede 

rek itiraz ve tahliyelerine karar 

veri1mesini istem~len:Lr. 

Fakat mahkıeıne heyeti de 

mevkufların itirazlarını reddet-

miştir. 

25 - Temmuz 1939 

rA'"ire koridorıarında 
/ 24 SAAT Dış . Politika, 

• . ' -'. . ,J.i.~]""" 

Eğlence yerle
rinin tarif esi 

--== 
Torununu zehir-

' ~ /M •• ~, ~-

Uzak şark'ta 
tehlike yok liyen büyük ana 
Nazi ve Faşist tecavüzleri, 

zamanlarında, Japonya hükiıme 

Vali, tarifeye riayet 
jetmiyen yerlerin kapa
. hlmasını emretti 

Süte sürür otu kat
rak 6 aylık çocuğu 

öldüren kadın tevkif 
edildi 

Gazino, lokanta, bar, kır ka<h
vesi ve emı;ali eğlence yerlerin -
de belediye tarafından tasdi!k e
dilen tarifenin haricinde pek 
yüksek fiatlarla kahve, çay ve 
her türlü içki satıldığını birçok 
defalar yazmıştıık. Devaım!ı kon
trollere rağmen bu işin bir türlü 
önüne geçılememektedir. 

Pazaı· günii Boğazın iki yaka
sındaki eğlence yerlerini gezen -
!er müşteriden tarifeden başka 
bir nevi ayak bastı kirası alın -
makta olduğunu görmüşlerdiır. 

Keyfiyet; zabıtaya haber ve -
:r.enler tarifenin haricinde para 
vernı.ekten kurtulımuş, ses çıkar
m.ryanlar Pazarlarını ,büyük m,..; 
raflar ihtiyar ederek geçirmişler 
dir. 

Bu ilşe pe kyakınıdan meşıgul 
olan Vali ve Belediye Reisi Lıit
fi Kırdar kay.makamlara dün 
çok şiddetli bir taminı yolla -
nuştrr. Tamimde eğlence yerle
rinin bizzat kaymakamlar tara
fından sık sık tetltiş edilmesi, ta
rileden fazla fia.tJa satış yapan 
eğlence yerlerinin derhal seıl:de
dilmesi bildiri.l:m:iştir. 

İstatibuldaki Jıayat pahalılığı 
ve eğlence yerler;nin tarifelerile 
Ticaret V ekfileti de mşgııl ol -
mata başlamıştır. Vekalet ajanı 
bu hususta tetkokler yap.maıkta -
dır. 

--oo,~--

Pantalon hırsızı 
Büyükadada Yürilkali plajın

da denize girmek üze~ soyunan 
Esrail isminde birisnin, panta -
!onunu çalarak kaçariken yaka
lanan, sabıkalılardan Recep ü -
çüncü sufü ceza mahkemesinde 
duruşması sonunda 1 ay hapse 
mahkm edilıniıjtir. Recep hemen 
tevkif olunmuştur. 

----O<>--

Plajlarda sarkıntılık 
Plajlaroa bir kısım ahlaksız 

!arın kadınlara sarkıntılık ettik
leri tesbit edilm'stir. Vali ve Be 
lediye Reisi kaymakamlara yap 

tığı tamimde ahlaksızca hare -
ketlerin önüne geçHmesin.i iste-

miştir. 

----00---

Beyoğlunda Tarlabaşında otu
ran 50 yaşında bir kadın kızının 
metre.;inden olan 6 aylık çocu
ğun südüne zehir karıştırarak 

öldürmüştür. 

Vak'a şöyle cereyan etmLştir: 
Tarlabaşında oturan Emarfea 

aıdmdaki bu canı kadın, kızı if -
setrafyanın metresi olarak ya -
şadığı Şahap .adında birisinden 
gebe kaldığını görünce, çocuğu
nu düşürmesi için kızını ııorla -
mağa başlatn!§, fakat genç kadın 
a1dırmıyarak doğurmuştur. Bun 
dan som·a Emarfea, çocuğu so -
kağa atmasını veya Darülattoze-
ye bırakmasını söylemiş. fakat 

İfsetrafya buna da alıdır.ma -
mıştır. Nihayet geçenlerde 
genç kız dostundan kavga ede
rek aynlmıştır. 

C.ini kadın, Pazar günü ken
di elile çocuğa pi:şirdiği süıdüne 
Sürur-otu karıştııımak suretile 
çocuğu zehlrliyerek öldürmüş -
tür. 

Çocuğun cesedi,, adliye doktoru. 
tarafmıl.a:n muayene edildikten 
sonra morga kıUdLrılmış, müıd -
deiımı.um.i muavinlerinden Fethi 
tahkikata el koymuştur. 

Suçlu kadın dün geç vakit ad 
liyeye getirilerek birinci suth. 
ceza maıhk.emesinde sorguya çe -
kihniştir. Emarrea verdiği ifa -
desinde şunları söylemiştir; 

- Yemek dolaJbında bir kağı

da sarılı olarak Sürur otu bulu
nuyordu. Dün dolabı temizlerfken 
bunu dalgınlıkla çocuğun kar -
yolası üıoerine koymuşum. O da 
yemiş. 

Bunu farkedince çok k<ırk -
tı.ım. Hemen süt içiıuneğe başla

dıın. Kusmağa başladı. Annıesi 

gelince bana: 

- N'ııhayet oğlumu zehirlecfüı. 

ha!. diye bağırmağa başladı ve 
çocuğu alıp doktora koştn. 

Çocuğu ben ze'hirlemedim.. O 
Sürur otunu kendisi yedi Göz -

lerim iyi g;ömıediğj. için farkede 
rnedi:ı:n. demiştir. 

Suçlu kadın tevkif edilmiştir. 

Mechul şahıs aranıyor 
Çatalca.da rençperlik yapan 

Sen ali k kontrol 
Sümerbank şubelerinin sene -

Jik kontrollerine l:ıaşlanıınıştır. 

Bugünlerde Ankaradan şehri -
mize bir heyet gelecek ve şube-
1.,rde teftişlere başlıyaca.ktır. 

Hüseyinin. 8 yaşındaki oğlu Ka
dir, bir kaç gün evvel tarlaya gi 
derken, yolda karşılaştığı meç -
bul blr şahsın taarruzuna uğra
mış_, İıstanbula getirilerek Etfal 
hastanesine yat!İ'.ılmıştır. 

Kadır, tecaviiz neticesinde al
dığı yaralardan dalayL dün sa -
ballı. hasta.nede ölmüştür. Cooet 
ad.Eye dold:orunun muayenesin -
den sonra morga ka1dınlı:ruştır. 

tinin askeri kuvvetleri Çin isti
lasını tamamlamak gayesile uğ
raşıyorlardL Garpte veya Avru
pada totaliter hükiı:metlerin ye
ni yeni tehditleri, harp hazırltk 
lan tekrarlanırken, yine Japon
ya hükUmetinin Çini istila kuv• 
vetleri harp etmekle ıueşguldiir
ler, fakat gayeLeriae va.mıanut
lar, Çio istil3.sını tan1aınlıyama 
.ımşlardır. 

Çini istila harbi, Çin milli kuv 
veUerinin, Tokyodaki siyası şah
siyetler, askeri erkin ta:ra{ın -
dan beklenmiyen ve lıesaplan
ınıyan nıukavenıet ve nıüdaha ... 
lesile karşılaşmış bulunll}·ordu. 
Japooyaıım sanayi ve ikbsadi -
yatına, maliyesiııe bü~·iilc :ıarar

lar vermiş olan Çini istila harbi, 
devam edilmesi zor bir safhaya 
gİh1ı4 bulunuyor. 

İşgal edilen Çin ehirlerind.e, 
Çin milli mücadelesine ihanet 

• edna. '8hıslar vası.tasile kurulan 
ııudttar veya J'apoaya himaye
silllle bkiimetlerin J'aponyaya 
Y1U'llmıla:rı, işgal hareketlerini 
lıunamlamağa yaramadı. Neşre

dilen .Japonya ve Çin irtatisti.k:
lerl, iki sened.enberi devam eden 
harbin verdiği insan zayiatı hu-
&llSWlda ayni malü.matı ihtiva 
eymektetlir. ... 

.Japonya kabinesi, askeri ku
-danlarla beraber, Çin milli 
mnkavemelini başka usullerle kı 
rabileceğine kani olınul, başta 
İngiltere olmak üzere aliikadar 
diğer demokrat büyük devletleriıı 
imtiyaz mıntakalarını işgali baş 
lamış, Çin milli kuvvetlerinin 
müdafaa.laruu uıalmasma yar
dımda devam ederlerse, Çindeki 

meafaatleriııe hitam vereceğini 
anlatmak istemiş, nilıayet Tok
yoda, İngiltere - .Japonya mw
rahhasları arasında miizakereye 
başl.anmastDL temiıa etmiştir. 

İngilterenin Tokyo sefiri Sir 
Robe:rt Graigie ile, Japonya ha
riciye nazırı Arito arasında de
vam eden müzakerelerde, Tok
yo hiikdmetinin preıısipi şudur: 

Çin mili müdafasmı kökün
den baltalamak için, İngiltere 
•ükıimetinin kendisine yardım 
etmesi, buna mukatıil imtiyazlı 
mıntırkalar da dahil olduğu hal
de Çhureki eenebi menafüm ko
ruınııığa Japonya hiikümetinin 
taahhiitte lnılunması. 

* İli sene evvel Çin.deki isti-
la bariıiıle başlamadan e.-veJ, si 
yasi mün3sebetlel'i samimi va -
ziyeti dostluk esasına, yekdiğ'e
rine müııahettte dayanan Al -
man, İtalyan ve Japon hiikionrt
leri ba dostluğu:, sonradan daha 
fazla bvvetJen.dirilmişti. Anla 
rında yapılan Anükominler" 
pakt, bunun bir delili idi. 

Alman firmasının yapacağı e
lektrikle müteharrik fırınlar iyi 
netice \-erirse belediye bu fırın 
tarla iktifa edecek, ekmek faıbri
kası yapmıyacaktır. 

idaresinin 3 numaralı romor -

körü yedeğinde mavna olduğu 

halde limana gelir>ken, Şirketi 

Hayriyenin 66 numaralı vapuru Eğlence Yerlerinde Tarife 
Talhikikata başlıyan müddeiu

mumilik ve jandanma Kadire 
tasallut eden me91'ı.ul şahsı ara
maktadır. 

Japon ticaretindeki geı-ile
nıi e. mali ve i.ktısadi lnılıranda
ki ilerlemeğe faydası olnuyan 
bu dostluk, Çin milli mnkave -
metinin tlevalJUIWI da iDzima -
mı yüzünden Bertin ve Roma 
hükümetlerinin. istedikleri Ş</< -
le yetirilemedi. Almanya - İtal

ya - J apoııya askeri ittifakı im
zalanamadı. Hakikat olamadı. 

Otellerde ıslahat 
Ticart Vekaleti belediyen'n o

telleı:ıde yapacağı ıslahat hakkın 

da malumat istemi~Lir. Istenen 
malfunat bu hus1.1.5taki raporlar
dan alınarak gönderilecektir. 

TAKVİ l 

Gün ş Temmuz Güneş 

4 o 9 os 
Oğıe Oğl• 

12 20 25 
4 42 

ikindi lkindl 
16 18 8 40 
Ak~am Akşam 

19 38 12 00 
Yatsı Yatsı 
21 43 Salı 1 59 
imsak imsak 
2 32 6 M 

.. 

mavnalardan 47 numaraya çarp J 
mi§ ve bir kısmını p~rçalarmş -
tır. Liman reisliği tahkikata 

başlamıştır. 1 

Uman işletmesi Şirketi Hay

riyeden tazminat istemektedir. 
--00<>-

inhisarlar birası 

, 

• 
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~HW\Yi 
ME'Z!i.~fR ,.. 

Kapalı havada Günesli havada 

Hava gazından 
zehirlenenler 

Dün saat 11 sıralarında Osman 
Beyde yeraltındaki telefon kab
losunda çalışan amelelerden İs

mail ve Reşit bomdan sızan ha
vagazinden zehirlnmiş olarak 

baygın bir halde bulunmuşlardır 
Ameleler hastaneye kaldırıl -
mışlardır . 

Deniz kazası 
Yazın girmesi ile 'beraber de

niz kazaları da başlamış buiun
malktadır. Dün şehrimizde yine 
3 deniz kazası olmuş, herek.et ver 
sin hi\ibiris[ ölümle neticelen -
memiştir. 

1 - Gaiatada Romanya otelin 
de oturan 23 yaşında Ragıp, Pa
zar giinü Küçüksu plajına gir -
m.iş, fazla açıldığından su yut -
mağa, çırpınmağa 'başlamıştır. 

Etraftan göreni.er tara;fında:t 

kurtarılmıştır. 

2 ~ 15 yaşılarında Nigar ismin 

J'apenya hükılmeti, mali ve 
iktısadi buhrana, demokrat bü
yük devletlerden ve Amerika -
dan yardmı görebil.,.,eğini an -
ladı. Almanya ve İtalya ile as
keri ittifaktan, Japonyaııın büyiik 
faydasım bertaraf, zarnri bile o· 
lacağtnı hesapladı. 

Tokyı> hiikılıııeti, bilhassa Çin 
milli müıl.afa.asın~ mukaveme
ti devanı ederken, Tiyençindeki 
gibi mevzii. badisclc.re rağmen 

İngiltere ve Fransa ile ruuhasa
rue halinde bulunmağa kadar 
yideıne·~. 

... .... • w .. .. .......... 

de •bir çocuk Floryaıda denize gir 
miş, boğu hnak üzere iken kur -
tarı1mıştır. 

3 - Moda plajında kotra ile 
gezen Kirkor ve J an, kotranın 

~üz.gar fazla yüzdwmesi sonun
da ·b2trr.:st1r. fakat yeti~enler ta 
ı·af:nc!an ırnrta:-ıimışlardır. 
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Kongrenin işleri 
Sıvas kongresi Erzurum kongre

• • 
sının ruzname muhteviyatı ve 

bazı muhtıralar idi birde 
-40-

Kongre miiukeran 
smda mühim olarak 

esna
Mec- ! 

racaat edilnıiş olduğu halıe:ridir! 
Efendiler, Konyada vali bulu-

lisi Meb'nsanın tesiı'i intiha
bı ve mahalli içtima neııesi ol -
mak lazım gelooeği hususatına 

temas edildi. Fakat şimdi izehı
na başlıyacakğım noktalarla bi
lahare Heyeti Temsiliye iştigal 
etti. 9 Ey!Ul 1919 günii toplanmış 
olan bazı malfunat Kongreye 
şn suretle izah edildi: •EskİŞ~ -
bir ve Afyonkarabisarmdaki ln
giliz kuvvelleri taz'if edildi, je
neral Milner Konyaya geldi. 
Konya valisi Cemal Bey ve An
kara valisi Muhittin Paşa mu
halefette tereddüt ediyorlar. 
Yeni Kastamonu valisi Ali Riza 
Bey de tıpkı Cemal Bey faıııla
smda bir adammış. Rü.fekayı 
böyle vaziyetıe:r karşısında şid
detle hareket taraftarı olduğu
nu bildiğimden seri ve şedit te
dabir ittihazını Fuat Paşadan 
riea etmiştim. Fuat Paşa da kon 
grenin kendhine olan itimadı -
na istinaden kongre namına i
cap eden tebligat ve teşebbüsat
ta bulunmuştur. Bu tarzı hare
ketin heyeti aliyenizce kabul e
dilmesini rica ediyor. Fuat Pa
şa valilere şedit ihtaratta bulu
nuyor. Mmtakala:ra ümerayi as 
keriyeden milli kumandanlar 
tayin ediyor ve bu kumandanla
ra millet mevcudu az görülmüş 
tevkifine cesaret edilememiş; 
asıl calibi hayret olan cihet, bun 
ların tevkifi için İstanbula mii-

nan Cemal Bey, Ferit Paşa ka
binesinin Anadoluda mühim bir 
noktai istinadı haline geldi. Kon 
yada Ordu miifettişi olan Cemal 

1 Paşanın İstanbula gidip geleme 
mesi, orada bulunan Kolordu im 
mandanı Salabattİll. Beyin mü -
tereddidane tavır ve hareketi ve 
en nihayet habersiz İ•tanhula 
çekilip gitmesi Konya ve hava
Iisini vali Cemal Beyin tahtı bük 
münde bırakmıştı. Oraya, mak
sadı yakından anlamış olan bir 
zatın gönderilmesine ihtiyaç var 
di. Siva>ta yanımızda bulunan 
Refl"t Beyin gönderilmesi ten
sip edildi. Refet Bey hareket et
ti. Konyada Heyeti Temsiliye ta 
rafından bir kumandan gebnek 
te olduğu haber alınınca, erba
bı hamiyet canlanmış, diğer ta
raftan da vali Cemal Bey hapis
hanede ne kadar kanlı katil, mev 
kııf varsa hepsini çıkarıp teslih 
etmiş ve kendisine kuvvet yap
n1alc istcn1i~ti. Konya ahalii mub 
tcremesi, bn zeliliine harekete 
karşı ayaklanarak muktezayı ha 
miyeti ifaya kar:tt vermiş ve bu 
nun farkına varan Cemal Bey, 

' 26 Eylôldc İstanhula firar eyle 
miştir. Halk, belediye dairesin
de içtima ederek Hoca Vehbi E
fendiyi voli vekliletine tayin et-
mişti. 

* (Arkası Vlll') 

Heyheliada yangını 
(BO§taTaf\ 1 ind sayfada.) 1 yandJktan scmra yangın sönriü-

noktasında biTer su haznı>Si vü· rülmüştür. 
cı.ııde getirilmesini ileri sürmüş. . ıı:ey!:ıeli yangını esnasınd;. ıki 

bu hususta hazırlamış olduğu ra irtfaıye nekrı .dum~l3:1'la bo -
ponı belediye reisliğine vermiş- guliına tehlıkeı;ı geçmmış w has 

ti. Rap Ol' nazarı jtjbare alınma - taTnoeyek' kf aıl.dd':ı1"111 şlb~rdırk. d 
mış, su hazineleri yapılmamış - ev 1 8 1 en ır a ın 
tır. P3'Zar günü Heybeliada çamlı-

tiç hektarlık arazide 3024 ağa~ En~ yıınmasmdan sonra. Hey-
yamnıştır. Yanan ağaçların mıı beli papas mektebindeki oğlunu 
hinı bir kısmı 14 santimetre kut gönneğe gelen bir kadın ziya

rundaıdır. Diğer ağaçlar on dört retten EOnra dışarı çıkmış ve 
santimden daha kalın kuturlu - çamlıkta oturarak ateş yakmış • 

dur. 
yangına kimin setıep olduğu 

bir tülü anlaşılamaııruştff. A<ili -
ye tahkikatı ıfovaım ederken A -

dalar kaymakamı Kemal de 
bu işle e6aslı bh· şekilde meş -
gul olmakta<hr. 

Vali ve Belediye Rei6i Liıtfi 

Kırdar dün Adalardan ayrıldık

tan sonra telefunla Adala:r Kay
makamından yeni izahat iste -

mişti:r. 

Heybeli çdmlarını koruyan 
bekçilerin adedi altıdır. Buka -
dar az bekçi ile kocaman çam -
lığın mullıafaza edilemiyeceği 
anlaşıhnış, bekçi adedinin çcığal
lılmasına karar vertlımiştir. 

tır. Ateşte kaıhve pi§iren kadın, 

kahve5ini ~rken görülen bek -

çiler tarafından yakalanan~ ve 

•hemen Adalar s\l'Uı maılıkemesi
ne gönderilerek S01'gllya çekil -

m~tir. 

Kadının çamlıl<taki yangında 

bir suçu olıınadığı anlaşılını§, fa

kat yasak olmasına raümen ateş 

yaktıgı için tevkif edilmiştir. 

Karacaahmed de bir yangın 
Dün öğle üzeri Karacaabm<;! 

pnezarbğının şebilılik tarafın.da 

yangın çıkmış, altıınış ~ş selvi 

ağacı ile altı dönümlük ot yan -
m:ıştır .. 

Yapılan tahkikat sonunda ate

şin bir yolcunun attığı sigaradan 
çıkıtığı anlaşılmıştır. 

iKDAM 

1 

Sovyet -Alman müza-
kerelerinin mahiyeti 

Berli, 24 (AA.) - Hariciye 
nezareti, Japon menabiinden ve 
Almanya ile Sovyet Rusya ara
sında bir ademi tecavüz misakı 
akdi için müzakereler yapılmak 
ta olduğunu iddia eden halıerle
ri kat'i surette tekzip etmekte-

Lozan 
•• •• gunu 

(Baştiırafı 1 inci sayfada) 

leibed de ayni dikkat ve itina ile 
sakJanacağını söylemiştir. 

Bundan sonra sulhcu ve sullı 
kel.inıesini tahlil eden rektör, Lo 
zan gününün Ebedi Şef Atatürk 
süz kutlanmakta olduğunu ooy
lıyerek dinleyiıcileri büyiik ve 
.,ııro; §"iin manevi huzurunda 
beş dakika sük\ıta davet etmiş
tir. 

Bunu müteakip Lozan mua
hedesi üzerinde duran r"k:tör mu 
fassal ve kıymetli izaıhat vere -
rek nutkunu bitirmiştir. 

Rektörden sonra kürsüye çı
kan Hukuk fakültesi doçenti · 
Dr. Yavuz, üniversite cukukçu
larmın Lozan yıldönümünü kut~ 
lamalarının zevkli ve güzel bir 
an'ane olacağını söy !edikten son 
ra Boğazlar ve ilontre muka
velelerini tahlil etmiş ve milli 
şefe ait çok kıymetli hatıralar 

nakletmiştir. 

Bundan sonra Lozan hakkın
da bazı ecnebi mü.,lliflerin mü
lahazalarından bahseden kon -
feransçı, •Dünkü Lozan cejhe -
si, bugünün sulh cephesidir. di
yerek Lozanın aktüel kıymetine I 
temas etmek smetile sözlerini 
bitirmiştir. 

Dr. Yavuzdan sonra hukuk 
fakültesinden Siret Sükuti, tıb
dan Orhan Kutbay ve hukuktan 
Bedri Saltun da Lozan günü do 
Jayısile gençliğin duyduğu ihti
sasları anlatarak hitabelerde •bu
lunmU§lardır. 

Maarif 
,. 

şurası 
(BCl§tarafı 1 incide) 

tı hakkındaki rapor - üzerinde 
müzakerelerde bulunm~ ve ka 
rarlar alJ'!'ıştır. 

Saat 11,5 da Maarif Vekilliği 
müsteşarı iıhsan Sungunun ibaş
kanlığında aç:rlan ikinci celsede 

- jimnastik şenlikleri taJimaıtna
mesi - ile - o'kul spor yurtları ta

limatnamesi ve · milli bayrak 
ve okul laması talimatnamesi -

hakkındaki raıporılar ve teklifler 
üzerinde görüşülmüş, talim ve 

ter.biye dairefii reis vekilinin tek 
lifi üzeme - jimnastk şenlil<;le

ri \ajmatname;i - nin talim ve ter 
biye dairesince tetkik edilmek 

üzere mezkür daireye tevdiine 
ve diğ~r iki talimatnamenin ka 
bul üne karar verilmiştir'. 

Öğleden sonra saat 16 da Ve

kilin riyasetinde toplanan üçün 

cü celsede - okul kitaplarının 

Maarif Vekilliğince bastırılma 

sı hakkındaki talimatnameye a
it rapor - un bazı maddeleri gö
rüşülmüş ve karara ,bağlaıml§tır. 

dir. 
Salahiyettar mabafilde şim

diki Alınan - Sovyet müzakere
lerin,!,n munhasıran başı kredi 
ve ticari mübadeleler mesaili 
hakkında cereyan etmektie ol
duğu tekrar edilınektedir. 

Ziraat vekili 
dün ğeldi 

(Baştarafı 1 incide) 

ra!ından motörle karşılanmıştır. 
MııJı.lis Erkmen validen süt me
selesi için izahat istemiş, vali de: 

•Bu işi yakında kat'i olarak 
halledeceğiz> demiştir. 

Vekil, kendisini karşılıyan 

ailesile ·birlikte Erenköyündeki 
evine gitmiştir. 

Bugün şehrimizde bazı tetkik 

ler yapacaktır. Vekil dün gaze
tecilere heyanat1a bulunarak de 
miştir ki: 

- Antalya seyahatinden çok 
memnun olarak dönüyorum. 

Orada açılma törenlerini yap
tığımız Narenciye ve sıcak ~!im 
nebatlarının yeni istasyon bina
leriyle Evkafın yaptıdığı kanal 

ve demir çarşısı Antalya için bil 
yük vaitler ve ümitler tebşir e
den eserlerdir. 

Her tarafta ilerleme yolunda 
hızlı ad1111lar gördüm. Muratpa 

şa kanalı Antalyıinın mühim bir 
saha.sına feyiz verecektir. 

Ziraat Vekaleti de Adana ci
varında Manavgat sularından is 

tifade için büyük bir kanal aç -
tırmağa karar vermiş ve hazır
hklara başlamıştır. 

Gelecek sene bunun da res -
miküşadını yapacağız. 

Zirai istasyonların dört sene
lik faaliyetlerinden de memnu -
num. Oradaki arkadaşlarımız i
yi çalışıyorlar. Ayni neticeleri 
İ:ımirde de gördüm. Ge:odiğim 

yerler çok sıcak olmakla ıbera -

ber yüreklere feralılık veren bu 

e6erler, maddi sıcaklığı unuttur

du. Muhtelif mıntakalardaki rey 

tinliklerimizin ıslahına da çok 
ehemmiyet veriyoruz. 

Bu seneki mahsulat vaziyeti 
iyidir. Bu mıntakalarda kurak
lık olmakla beraber umumiyet

le buğday ve diğer mahsulleri -

mizle endişe edilecek biTşey yok 
tur. Henüz miktarını kat'i ola-

. rak kestirmek imkansız oldu -
ğundan şimdilik geçen seneyle 
mukayese yapılamaz. 

Buğday ihracatı yapılıp ya
pılmıyacağı ancak miktar teslıit 
edildikten sonra anlaşılabilecek

tir. 
Herhalde ortada buğday fi 

yatlarının arttırılmasını icap et 

tirecek bir hal yoktur İki hai

ta sonra Ankaradan tekrar se

yahate ~ıkarak Bursada Meri -

nos işlerini tetkik edeceğim. Bu 

işler iyı yürümektedir. Bursa

daki tetkikleri müteakip İstan

bul ve Trakyadaki zirai mües

se6eleri de gÖZden geçireceğim.> 

Adalar orman koruma böliilk 

kumandanı dün Adalar kayma
kamı Kemali ziyaı-et elmiş, bun 
dan ronra bu gil>i müesif hadise 

}erin vukua gelmemesi için icap 
eden tedbirlerin şimdiden alın -
masını kBarlaştırmıştır. 

Günün Resn ifil fteırn : 

Heybelroe on beş ltişilik da -
imi oııman koru.ına müf:rezes! 
bulıınduruJ8(!8k, çamlara yakın 

mesafede ate§ ytakan, sigara a
tanlar hakkında şiddetli takibat 

y apılacakiır. 

Yangın bitince bir kadının kır 
da kahve pişirdiği görülmüş -

tür. Biraz sonra kahve pişirilen 
yerden diğer bir yangın başla'l

g~ı görühnil!il*' de derhal son -

dürulmüştür. 

Evııeki gün Bi:yükadada Yü

rükali plajının civarında çam-
•'-- . 

Papanın 
bir mesajı 

Londra, 24 (A.A.J - Ti
mes gazetesinin Roma mu -
habiri bildiriyor: 

Sanıldığına göre, Cuma gü 
nü Napoliden Nevyorka ha -
reket etmiş olan Kardinal 
Gasparri, Papadan Ruzveltc 
hususi bir mektup götürmek 
tedir. Tahminlere göre, Papa 
bu mektubunda, Amerika Bir 
!eşik devletleri reisin sulhun 
idamesi hakkındaki fikirleri
ni bildirmektedirr. 

-İspanyada 
karışıklık 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Sevil'de ciddl karışıklıklar baş 

lanuştır. 

General Kipo de Llano'nun 
huıdudu geçerek Fransaya iltica 
ettiği söylenmel<tedir. Fakat bu 
son ha.her, henüz teeyyüt eıtme -
miştir. 

Paris, 24 (A.A.) - Gazeteler, 
İspanyadaki son hadiseler ile 
bilhassa meşgul olmaktadır. 

Epok gazetesinde Donnadieu 
diyor ki.: 

General Kipo de Llan<ı Serra
no Suner'in nüfuzu karşısında 

feda edilmiştir. Bu, mühim ve 
şayanı dikkat bir hadisedir. Bu, 
evvela, Pirenelerin öteı;inde itti
had ve birliğin hüküm sürmek
ten uzak olduğunu isbat eder. 
Ordunun ve haJ.kın bir kısmı, 
hoşnutsuzluğunu göstermekte -
dir. Bu selbepten dolayı diğer ba 
zı Generallerin de işden uzaklaş
tırılacağı mE'Vzuu bahistir. Ge -
neral Kipo de Llano'nun göz -
den düşmesi, şimdiye kadar or
du Ne Falanj arasında mütered
dit bııhınan General Camlillo' -
nun Falanj tarafina kat'i olarak 
meylettiğini iSbat eylemektedir. 

Fransa, bu vaziyetten mem -
nun olmamalı.dır. Bu, İspanya
da mi'lıver devletlerinin galEllıe 

sini gösterir. Fakat General 
F'ranko, yanlış bir yolda yürü -
mektedir. General Franko, biz

zat kendi memleketinin bir kıs
mı aleyhine vaziyet almakla ve 

teenni yerine sergüzeşti 'kalbul 
eylemekle herihalde iyi etıniyo.r. 

Fil!lıakika, Gneral Fran.ko'nun, 
halen a,lmakta olduğu tedbirler i 

le İspanyatla disiplini tesise mu 
va:ffak olalbileceği deyi şüphe -
dir. 

Elkselsiyor gazetesinde Pays 
diyor kı: 

Falanjist hareketin tesiri al -

tında İspanyada içten içe kay -
nıyan karışıkbk, bir deTeceye 

kadar, Roma ve Bedinin Burgos 
üzerindeki te-sir !erinden ooğ -
maktatlı.r. 

B urgosu ne diyor 
Burgos, 24 (A.A.) - General 

Kipo de Llano. halen Burgos'da 
'bulunmakta v~ bir otelde otur -
maktadır. 

t 
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İŞARETLER 

1914 fngilteresi ve bugünkü Rusya 
Sulhu, karşılıklı kuvvetlerin müvazcne halinde görünüşü ihl 

ediyir. İki taraftan biri bu mü va zeneyi kendi lehine bozabileceğ 
n~ kanaat getirince harbi tahrikte tereddüt etmiyor. Halbuki h 
göze görünür bir ınüvazenesiz likte zayıf görünen taraf bir i 
tilfıfian çek indikçe sulh tehlikeye düşmektedir. 

1914 de Almanya kendisini y alnız Fransa ve Rusya ile kar 
karşıya görüyor, İngiltereyi hesa ba katmıyordu. O zaman İngilt 
rede kabahat vardı; kararını an ca.k harp başladıktan sonra ve 
mişti. Almanya İngilterenin Fra nsa ile birJeş.,.,eğini bilseydi har 
be asla cesaret edenıiyecekti. Bun u o zamanın ricali itiraf elliler 

Bugün Almanya kendi lmvv etler~ İngiliz kuvvetlerin' 
müvazenesini kendi lehine ve ko layea ihl81 edebileceği kanaatin 
dedir. Bu kanaatle Dantzig ihtilafını körüklemekte, bu yüzden ica 
ederse harbi göze almakta tereddüt etıniycceklir. F.akat ya Ru 
ya hn müvazeneyi şiddetle kendi aleyhine bozarsa? 

Onun için Rusya bugiin 1914 teki İngiltereye, harbe iş işt 
geçtikten sonra gsrerek kendi tarafına harbi kazandıran İn 

' giltereye bıenziyor. Fakat ışimdi bütün dünya, Rusyanm kawrm 
i~ jşten geçmeden, yani bir harp çıkmadan vermesini bekliyor 
Ta ki o harp, hiç patlak vermesi n. 

Hatay da 
(Baş ta:rah 1 inci sayfada) 

ordu, hülasa Türk adına her var 
!ık, bu dava yolunda taş g'bi 
bir varlık kesilince, bütün hasis 
Bıneller ve her türlü entrikalar 
er'di ve ni;;ı.:iYet ıkırk asırlık: 

Türk, tcıkrar Tür<klüğe kavuştu. 

Biz çok kuvvetli b'r milletiz. 
Silihlıla:rımzıla ve maneviyatıınıız 
la. Fakat Hatay zaferimizde bu 
kuvvc~i değil, hakkı ve mantığı 
kullandık. Bunu bütün medeni 
dünya idrak ederken :realiteye 
dailıa ya'kından vak1f bulunmala 
rı Jazımgelen bazılarını gailet i
çinde bulunuyor gilbi gördükçe 
hayrette kalıyoruz. 

Bu ilhak, 25 yıldanberi türlü 
idareler ve karışıklıklar içinde 
sa:rsılımş ye Z>?delenrn ·ş olan lla 
tay çocuklarını din ve mezhep 
farkı gözetmeksizin dünyanın 

nadir yerlerinde görülen bir sa
adet. lıuzm ve insanlık hayatına 
er iştirecektiır. 
Hatayın aziz çocuklarının bu 

davadaki feda.karlıklarını ve ö
lenlerin ruhlarını takrlIB edelıim. 

İşte bir varl.ı!k ki, başta Milli 
Şef olduğu halde, Kamutay, Par 
ti. hükümet ve ordusu, tam bir 
birlik kesilmiş, zaferi elde et -
miş, bayram yapıyor. 

Milletimize kutlu olsun. 

Meclis hayatine verilen 
ziyafetler 

Antakya, 24 (A.A.) - Büyüık 

Millet Meclisi ve parti mümes -
silleri, dün öğle yemeğini misa
fir bulundukları Defne otelinde 
yemişlerdir. Yeıne!kte vali Şük

rü Sökmensfu!r, Korgeneral M. 
Erguder, Albay Şükrü Kanatlı, 

Hamidiye kumandanı da bulun 
muş, yemekten sonra da Musa 
dağına gidilmiştir. 

Akşam pa.-ti taraiından defne 
otelinin bahçesinde büyük bir 
garden parti verilmiştlr. 

Antakya dünıkü geceyi derin 
bi:r sevinç i'Çinde geçirmiş, ilıer 

taraf donatılmış ve önlerinde pa
vul zurna olduğu halde halk şeb 
ri hemen sıibaha kadar dolaş -
mıştır. 

Bahriyelilerimize yapılan 

tezahürat 
İskentlerun. 24 {AA.) - Dün 

denıberi limanda bulunan Hami
cıiye mektep gemisi su1baylan 
şerefine, dün İskenderun halk 
partisi tarafından parti binasın
da 50 kişilik bir öğle ziyafeti ve 

rilm.i:,;tir. 
Ziyafetin sonlarında parti baş 

kanı tarafından Tümkuımandanı-

na ve ordumuzun asil bir cıiz 
olan ba'hriyelilerimize İskend 
run h. :kı namına beyanı hoş 

medi ve teşeııtkürlerd'E! bulunu 
rıık kurtuluş bayramında ara 
mızda bulunmalarından dola 
sürur ve heyreanı ifade edil 
miştir. 

Bu nutka cevap veren say 
Tilin kumandanı, Hata.vın 

mes'ut gününde burada bulun 
mak bahtiyarlığına nail o:du 
ğundan dolayı gerek kendishıi 
gerek batıriyeliler.inıizin ne k 
dar sevinç duysalar az old:ı11ıı 
söylemiş ve anavatana kavuş 
Halayın saadet ve refahına ka 
deılrini kaldırmış ve bıı hayra 
şerefine içmiştir. 

Hataya yirmi senedenber. 
defa gelen bahriyelilerimizin 
:kendrundaki merasime iştirak 
den subay ve efradı şehri gez 
ken ha1kın yer yer samimi tez 
hüratiyle karşılanmaktadır. H 
midiye gl"IJÜmİZ d<Mıa bir haf 
İskenderun limanında kafacak 
tır. Halk, akın akın gemim:zi 
yaret etmektmir. 

Hatay valisinin telgraf 
Sayın Bay Faik Öztrak 

Dahiliye Vekilı 

ANKA 

23/7 /939 saat 11,40 dan itib 

ren bütün Hatay topraklarıııd 

yalınız mukaddes Türk bayra 

dalgalanmakta ue bütün Hata 
halkı coşkun tezahüratla Tiir 
ye Cümhuriyeti fe-rdi qlmak bçı 

tiyarZık ve saadeti içinde bib./ii 
bayrnmını yap1ıuıktadır. 

Türk Cümhuriyetinin bıı y 

vi!ayeti halkının aziz daygııla 
nı vl emsalsiz sevinçlerini say\ 

· Bekilim.ize arzetmekle bahtiya 
nm. 

Hatay Valisi 
Şükrü Sökmensiie 

Bay şük:rü Sökmensücr 
Hatay V al.si 

C. 23/7/9'J9 günlü tele: 

-Trilk yurdunun ayrılmaz bL 

parçası olan asiz Hatayın anaı:a· 
tana her tiir!ü arızalardan ciri <> 

larak kavuı;muş olmasının ı:erd 
ği saadet içinde gösterdiği yük 
sek duygıı!aTdan dolayı takdiı 

ve §Ükranla mütehassısım. Ha · 
taya bahtiyarlık size de büyii 
ba§anlar dilertm. 

Dahiliye Vekil 
Faik Öztrak 
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Onu her resını ı:eçitte görür -
dıim. 

Daima ön saflarda bir yeri 
çok erkenden işgal eder, mert a
d11tılarla geçen Mehmetçiıderi, 
gözlerindeki yaşları elindekı kü
çük mendiliyle silerek sevreder
di. 

Kimdi? Bilmiyordum?. 
Ya1n12 bayramdan bayn.na o

nu görürdüm. Daima her resmi 
geçitte de Gü1hane parkı:un ka
pısnın önündeki yerlerde bulu
nurdu. 

Yine bir bayramdı. 
Onu Gülhane parkının önle 

rinde gördüğüm zaman hiç şaş
marum, gö-zlerim bu ak saçlı ih
tiyar kadın görmeye alışmış -
tı. 

Fakat kalabalıkta onu fazla 
göremedim. 

Nihayet geçit başlad .. Önden 
piyadeler geçmiye başladı. Ax -
kadan süvariler gö-züktü. 

Birden gözlerim biraz ötedeki 
i.htiyar kadına ilişdi, evet bu oy
du .. 

Öyle dalmıştı ki, Metil. ken -
dinden ge91I1işti. Elindeki ufak 
mendille gö-zlerini arasıra sili -
yor, sonra tekrar n:ızarlarını 

Mehmetçiklerin üzerine çeviri -
yordu. 
Artık resmi geçit bitmiş herkes 
dağıhnıya başlamıştı. Birden, 
benden bir kaç adım ötede bu -
lunırn ihtiyar kadın sendeledi, 
dü~ek sand~m, atıldmı ve ko -
lundan tuttwn. Hakikaten fena
latmrştı. 

Hemen bir otomobil çağırdım, 
kendi.sini bindirdim ve şoföre 
Beyazrta doğru çekmesini söyle
diın. 

Otoınolbil gürüldeyerek hare -
ket edince güler yüzlü, ak saçlı 
ihtiyar kadın gözler>n.i açtı, ken 
disini evine götürdüğümü söyle
J,ıı, \'e adresini sordum, bitkin 
bir sesle Fevzipaşa caddesi 18 
numarada oturduğunu söyledi. 

Tecessüsümü tatmin edebil -
mek için sordum: 

- Birden fenalaştınız, yokısa 

eski bir şeyi mi hatırladınız? 
Fersiz gözlerinden bir damla 

yaş, ellerime düştü: 
- Ben, dedi, üç şehit anası -

yım. şimdi de onları hatırladun 
da ... 

Tüylerim ürpeıxli. O devam e
diyordu: 

- Size hayatımı anlatsam gün 
!erce sürer, fakat size bazı şey -
!eri anl:ıtmak istiyorum. Çün -
kü, bugün biraz deroimi dök - 1 
mek ihtiya.:ını hissediyorum. E
vet size oğullarımdan balısede -

ceğim. 

Allah bana üç erkek evlat he
diye etmişti, aslan gibi üç evlat. 
Onların üçünü de bu yurt bu va 
tan içl • ıhediye ettim. Birini Ça
nakaklede, diğerini Suriye cep
hesinde en küçüğünü de İstiklil.l 
h3ıibinde kaybettim. Üçü de şe
hit düştüler. Onun için her bay
ram zamanında resmi geçitleri 
seyretmeye gidiyorum ya. On -
]arı bir an olsun hayalimde can 
landırabilmek için .. 

Sustu geniş bir nefes alarak, 
gözlerindeki yaşları elinin ter -

siyle sildi: 
- Evet, ne dtyordum, en bü-

fok evlaıhmın ismı Ahmetli. 

Yazan: Oktay Akbal SORUYORUZ 

HaDbiyeyi bitirmış ve henüz ev
lenmişti ki büyük harp patladt. 
Onu yü:ıJbaşı rütbesiyle Çanak -
kaleye gönderdiler. Karısı ve ı
ki çocuğu benimle beraber kal -
mıştı. Ortanca oğlum iyi bir tah 
sil görmemişti, o c'' çavuş ola -
rak Suriye cep!ıestr.de bulunu -
yordu. Artık bize ba ıcak en kü 
çük oğluan Şevket l. ;Jınıştı. 

Nihayet güni ~ htrinde Ahmet 
ten gelen mektupıar kesildi. On 
dan ayla.ııca haber alamadık, ni
hayet şehit düştüğünü haber 
verdiler. Çok ağlatlık amma, bir 
yandan da seviniyorduk, vatana 
şehit gitti diye ... 

Fakat zaten zayıf bünyeli olan 
gelinim, kıocasının arkastnrlan o 
da öldü, ve iki çocuğu bana e -
manet etti. Biz güç bela bin'bir 
müşkülat içinde yaşamıya çalı -
şıyorduk. Yegane güvendiğimiz 
Şevketti, bu yanımızda bulunu -
yor ve bizleri beslemek için ge
ce gündüz çalışıyordu. 

Seneler geçti. Biz mağlup ol
duk, mütareke ilan edildi. Bu 
sırada Anadoluda harp çıkdığı

nı duyduk, bunun üzerine Şev -
ket durmadt o da Anadoluy_a 

kaçtı. 
Biraz durdu, yorulmuştu, fa -

kat yine devam etti: 
- Evet ne diyordum. Oı'han -

dan sık sık haber alıyorduk, fa 
kat günün birinde mektup ve ha 
herler kesildi. O da şehit olmuş

tu. 
Artık iki torunuma ben bakı

yordum, geçinecek bir vasıta -
mız yoktu, fakat ben elimden gel 
diği kadar çalışıyor, dikiş diki -
yor, torunlarınıı aç bıraıkmıyor -
dum. Neyse bunları bırakalım, o 
günler ne azaplı günlerdi, fakat 
şimdi onlar da geçti. Torunlarım 
büyüdü, biri geçen yıl Harbiye
yi bitirdi, sübay oldu, diğeri üni.
versiteye devam ediyor. Güzel 
bir apartıman tuttular ve benim 
son günlerimi rahat geçirmem 

için uğraşıyorlar. 

Bu gün de subay torunum Nu
riyi gömıiye geldim, zaten ben 
hemen hemen hiçbir resmi geçi
di kaçırmam, hepsini göımeye 

giderim, askerleri çok severim. 
Onları bir ana şefkatiyle sevi -
yorum. Onlara baktıkça Ahme
din. Şevketin ve Orhanın ha -
yallerini görüymum. İşte de -
min de aklıma Şevketin Suriye
ye gidişi gelmişti. Ondan fena
laşdım oğlum. 

Birden hıçkmdı. Uzun zaman
denber; ağlamamak için kendi
ni tuttuğu belliydi. 

Otomobil Fevzipaşa caddesine 
gelmişti, ihtiyar kadın eliyle i
şaret etti: 

- İşte burası .. 
Otomoıbilden indik, 

doğru yaklaştık, birden 

döndü; 

kap:yu 
bana 

- Buyurun içeri bir kahve i -

çin dedi. 

Kendisine müstacel işim ol -
duğunu ve bunun için beni ma
zur görmesini söyledim. 
Apartımanın merdivenlerin -

den omuzuma dayalı çıkarken 

anlatıyordu: 

- Bu merdivenleri hep böyle 
birisine dayanarak çıkıyorum, 

bıı1'an torunlaruna hazan kapıcı-

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
sjniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho
şunuza gidiyor? 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişleri ve tavır -
!arını, 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: 

Ankarada Bayan Şadiye 

Necmi sıövliiyor: 
1 - Herkes 

(5inema) ya eğ 
lence vasıtası 

diyor. Ben (si
nema) yı bir 
bilgi müessese
si olarak kabul 
ediyorum. 

2 - Greta 
Garbo bu - es
kimiş ıbir elbi
se gibi - hala 

perdede görünüy<>r ve sevi
lerek seyrediliyor. Yine es
ki artistlerden Ronald Kal
man hüviyetini ve sanatın -
daki inceliğini kaybetmemiş
tir. 

İkisini de takdir ederim. 

3 - Taklide yeltenıne -
dim. Hep;inin rollerinin ve 
tavırlarının sahte olduğunu 

bilmiyen kim var? 

4 - Yukarda adı geçen 
yıldızların sanatlarını sever 
ve cazip bulurwn. Bilhassa 
(Greta) yı, eskimiş olduğu 

halde .. 
Maçka - Bayan Melahat 

Ayküt söylüyor: 

1 - Sinema, tiyatroyu sön 
düren bir müessesedir. Onu 
her zaman severim. 

2 - Marlen Ditrih (Mavi 
Tuna) filmile sinemacılık ale 
minde bir şaheser yaratmış -
tır. Onun yerini tutan başka 
bir artist tanımıyorum. 

Erkeklerden şimrlilik (Ro 
bert Taylör) ü beğeniyonun. 
Peıxlede parlak bir istikbali 
var gibi. 

3 - Bir zamanlar (Marlen 
in tavırlarını taklit ederdim. 

4 - Bu iki sanatkarın şöh
retleri ka.dar sanatlarını da ca 
zip buluyorum. 

Artistlerin değerini ekse -
riya kazançlarile ölçüyorlar. 
Ben bu fikirde değilim· Her 
şeyden ziyade eserlerini tet
kik etmek, onlar üzerinde hü 
kümler vermek icap etmez 
mi? 

ya. İhtiyarlık fena şey oğlum. 

Kapıya gelmiştik. Yumuşak 

elini hürmetle öptüm, ayrılmken 

hiılil. anlatıyordu: 

- Sık sık geliniz, beklerim. 

Kendisine, sDk sık geleceğimi 

söyliyerek meroiven!erden iner

ken beynmi kızgın bir ateş dağ

lıyor gfüiydi. 

İki gün sonı·a vazifamle Ana

dolunun ücra bir köşesine tayin 

olunduğumdan, bu mılhterem i'h 

tiyar kadına veda edemeden git
tim. 

Böylece aylar ve aylar geçti. 

Sekiz ay sonra tekrar İstanbu-

la dönnıüştüın. 

İlk aklmıa gelen bu iyi yürek 

li kadıncağızı ziyaret etmek ol -

du. 

iKDAM 25 - Temmuz 1939 

Tokyo 1

liGi~ 
müzakeresi Jan~aben artistliğeis-
J ~· temıyerek başlamıştı 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUGU 

TA~ U,h. "= ~ Hw. I 
T.A.P. 3ı.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. 138 Kco. 120 Kw. 

' 

aponyanın ye111 
talepleri 

Tokyo, 24 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğde Aritanın mümessili 
General Kato, bugün İngiliz se
firi Craige'yi ziyaret etmiş oklu 
ğu bildir!mektedir. 

General, Japon noktai nazarı 

hakkında izahat vemniştir. Cra
igie, kendisine umumi mahi -
yette kısa bir cevap vermiştir. 

Japonya ne isteyor! 
Tokyo, 24 (A.A.) - Damei'nin 

gazetelerden naklen bildirdiği 
ne göre, Japonlar, Tiençin işini 

müzakere edecek olan lbu sa -
b"hki konferansta aşağıdaki ta
lepleri ileri süreceklerdir. 

1 - Dört katilin geri verilme
si. 

2 - İngiliz imtiyazlı mıntaka

sında nizamın idamesi ve arzu 
edilmiyen eşhasın tayini, 

3 - İmtiyazlı mıntakada Ja -
pon aleyhtarı unsurların aran -
ması. 

4 - Janponyaya aleyhtar Çin 
li memurların azli. 

5 - İmtiyazlı mıntakadaki Çin 
bankalarındaki paranın teslimi. 

6 - Federal bankasının teda
vüle çıkardığı banknotların sü -
rümüne İngilterenin yardımı, 

7 - J aponlann imtiyazlı mm 
takadakı Çin bankaları ve sar -
rafları üzerintleki murakaıbe 

hakkının tanınması. 

Muazzam numayişler 
Tientsin, 24 (A.A.) - Geçen 

gece bivçok İngiliz müessesele -
rinin bulunduğu Hai nıfuri man 
saıbında kain Tangku'tla İngiliz
ler aleylhinde muazam nüına -
yişler yapılmıştır. 

600 nüınayi§çi, 3 ecnebi mü -
essesesi binasına hiicımı ederek 
camları kırmışlar ve telefon tel
lerini kesmişlerdir. 

ltalyanlar ne isteyor? 
Roma, 24 (A.A.) - Tokya ip

tidai anlaşması İngiltrenin bü
tün dünyada takip ettiği Hege -
moni<ıa siyaseti ile tezat teşkil 

eden bir mütavaat olarak efkarı 
u:ınumiyeye gösterilmektedir. 

Reghna fascista gazetesi diyor 

ki: 
Tokyo, İngiliz şerefine en bü

yük da~beyi vurmuştur. Fakat 
ıbu ancak 'bir başlangıçtır. Zira, 
güçlüklerin başındayız. 

Çin Japon harbi 
Şanghay, 24 (A.A.) - Rıeu -

ter'in hususi muhabiri bildiri 

yor.: 
Şanghay'ın garp varuşlarında 

oturan Avrupalı ya'bancılardan 

öğrenildiğine göre, dündenberi, 
enternasyonal imtiyazlı mınta -
ka hududunun ötesinde, Japon -
!ar ile döııı!üncü Çin ooousuna 
meııısup kuvvetli bir kıt'a arasın 
da bir çarpışma olmaktadır. 

Henüz teeyyüt etmemiş Çin 
'haberlerine göre, bir kaç bin Çin 
askeri, Şanghayın bu mıntakaısı

na girmiştir. 

Fevzipaşa caddesine varmış -

tun, birden o küçük apartımanın 

önünde bir kalabalık gözüme i

lişti. Bu insanlar orada ne yapı -

yorlaroı. Hızla koştum, kapıdan 

bir tabut çıkmaktayda, tabutun 

iki tarafından iki genç tutuyor

du. Bunların biri zabit diğeri u

zun boylu bir üniversiteliydi. 

Yanımdaki adama tel~la sor -

dum: 

- Ölen kim? 

O lakayd 'bir tavırla: 

- Hiç, dedi, seksenlik bir ko

cakarı vardı, o ölmüş. 

Birden içime derin bir acının 

zehrinin aktığını hissettim. Göz

lerim yaşlandı. Şimdi cemaat iki 

gencin gözyaşlarıyle yola koyul-

muştu. 

~~~~~~~~~~~· 

Bazan semokin, bazen maki
nist tulumu gi_qen meşhur artist 

25 Temmuz Salı 

Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Tünk müziği, 4 -

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

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

/ 

l\1eşhur artist Jan Gahen mühim bir rolde. 

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

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

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

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

sıl heyeti). 
Saat 20.00: Memleket saat ıı -

yarı, ajans ve meteoroloji ha 
heıleri. 

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

sik program). Ankara radyosu 
küme ses ve saz heyeti. 

Saat 21.10: Konuşma. 

Saat 21.25: Neşeli plaklar - R. 
Saat 21.30: Orkestra progra -

İnanılm~z bir şey görünür ama, j çük rolleri muvaffakıyetle başarı
.Jean Gabın istemiyerek sinema yordu. O sırada, bahriye silah en
aktörü olmuştur. Umumi kaıdenin dazı olarak askere alındı. 

mınırı takdimi - Nicolai, Mozart, 
MenClrcısshon H. (Cevat Memduh 
tarafından). 

Saat 21.45: Müzik (radyo or -
kestrası - Şef: Hasan Ferit Al -
nar), 1 - Mozart - Don Giovan 
ni uvertürü, 2 - Mendelssohn aksine olarak, kendisi de aktör Askerliğini bitirince, Bouffes ti

olan babası, onu adeta zorla tiyat- yatrosunda, babasiyle beraber cÜÇ 
ro mesleğine intisap ettirebilmiş- çıplak genç kız. piyesinde rol al- nedenberi devam ediyor. 
ıt' ır. dı. Bir taraftan da tegannıye çalı- Jean Gabin ötedenberi, gençll-

.J ean Gabin'in yegane arzusu, ~ıy :ırdu. H\ı.zırladığı numara çok ğinde girmek istediği meslekler
otomobil şoförü veya lokomotif güzeldi. Önce Fransa/da. sonra de çalışanlann rolünü yapar. Onu' 
makinisti olmaktı. Daha 16 yaşın- c~nup Amerika'sında turneler ekseriya işçi tulumiyle, yüzü gözü 
da iken, bu merak yüzünden J an- yaptı. Dönüşte Moulin-Rouge'da, kir içinde görürüz. Fakat kılığının 
son - de -Dailly lisesini terketti. M;~tinguett'in yanında şark• söy- tav.azuuna, içinde bulunduğu mu
Fakat hülyasını tahakkuk ettire- lemek üzere angaje edild:. Fakat hitin kötülüğüne rağmen onun rol
meden muhtelif işlere girip çıktı. lıunca emeğe rağmen, ayda ancak !erinde de, daima asil bir taraf 
Babasiyle de danlmıştı. Günde an- 1200 frank kazanıyordu. Sonradan vardır. 
tak 12 frank kazanıyordu. hu, 1500 frank oldu. Fakat onu yalnız böyle görmek 

Nihayet babasiyle barıştı. O da Sinemaya geçişi de tamamen te- ve yalnız bu gibi rollert yapacağı-
oğlunun inadını bildiği için, tatlı- Skdüfi oldu. Tiyatroyu bırakmak nı sanmak da ha.ta olur. Gaby 
lıltla işe başladı: ıst~miyordu. Fakat ona bir film çe- Morlay'la beraber çevirdiği cSev· 

- Seni otomobil acentası olan vfrmesini teklif ettikleri zaman, giliden haber> filminde, onu iş 
bir ahbabımın yanına yerleitire- işi de yoktu, kabul etti ve filmler adamı veya aşık bir burjuva ro
yim, dedi, merakın da var. Hem biribirini takip etti. Rainıu ve Fer- !ünde, simoking veya veston giy
eğlenir, hem para kazanırsın... nandel'le birlikte çevirdi\!i bir miş olarak da görmüştük. Rolünü 

Ve baba oğul tesadüfen Folies filmden sonra profesyoneller de- büyük bir tabiilikle yapıyordu .•. 
Bergeres'in civarında olan bu oto- ğil, halk da ona alaka göstermiye Zaten onun muvaffakıyetinin 

başladı. Onu anlıyan ve ona şahsi- sırrı da, tabii görünebilmektedir. 
mobil mağazasının önüne geldik
leri zaman babası: 

- Folies Bergeres'de bir ahbap· 
la konuşacağım. Gel, istersen ora
ya kadar gidelim, dedi. 

Baba oğul, büyük müzik hol'ün 
tarihte müdürü olan Frejol'ün 

.odasına girdiler ve babası, nihayet 
oynadığı oyunu açığa vurdu: 

- Sana oğlumu getirdim, dedi. 
Ona bir iş ver ve kendisini hima
yen altına al. 

Jean Gabin o günden itibaren 
sahne hayatına figüran olarak atıl
dı. Fakat, meşhur şarkıcı Bach'ın 
yardımı olmasaydı, daima figüran 
olarak kalacaktı. Çok geçmeden 
ufak roller almıya başladı. Yabar 
niliği, beceriksizliği yavaş yavaş 

kayboluyor, kendisine verilen kü-

Cenazeyi uzun müddet takip 

ettim, fakat birden gözüm ka • 

rardı, ayaklarım beni geriye gö

türdü, Gek!iğim yollartlan yir -
gun ve perişan lbir halde dönıne 

ye başladım. 

Birden ufukta beliren siyah 
bulutlar arasında bana beyaz bir 

baş gözükür gibi oldu, evet bu 
oydu. O ihtiyar kadın. Sanki di-

yordu: 

- Anaların en bahtlısı benim, 

Üç şehit anası olmak şerefi çok 

analara nasip olımaz. Ben lbu a
cı saadetleri ve felaketleri gör -

müş bir anayım. Hayatunda ba
na düşen vazifeleri tamamladım. 
Şimdi içim rahat kalıbim müste
rih. Ne mutlu bana. 

Bir an düşündüm, evet ne mut 
lu ona. Ne mutlu, böyle analar 
yetiştiren Türk miletine, 

yetini, tabiatına uygun roller ver- Öyle ki, insan Jean Gabin'in bir 
mesini bilen, fransız sahne vazıı !filmini seyrederken, onun beyaz 
Julien Duvivier oldu. Onun ida- perdeyi delip hakiki hayata, bizim 
resinde bir çok filmler çevirdi. ııramıza karışacağı hissini, i.hti· 
Artık muvaffakıyet değil, zafer ya~sız olarak ve kuvvetle duyu
kazanıyordu. Bu zafer de, on se- yor. 

Veınl Fnonmıeır 

Meşhur ve sevimli artist Danyel Daryö bn yıl sinema mev 
siminde sevkle seyredeceğimiz yeni ve eiJ.zel filmler çevirmiştir. 
8Mmlmizde bu §filı artistin güzel bir pozunu ıı:örüyorsunw:. 



Doktorların çalışması Pazar günkü hödiseli maçın karan 
Gündüz azalacağı zannedilen 

kriz bilakis yükseliyordu Demirsiporlu Necdet müebbed 
boykotla cezalandırıldı 
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Sabah olı : tan yeri ağarır -
ken F:Wi Şef hafif koma içinde 
} a ı;mda bulunuyor, rkenden 
U) •• ~ hekimler Atatürkün da
re,·n g ıderek nôbetçi arakadaş 

la nan vaziyeti soruyo..·lar, 
kend ilerini bulunmadığı saat -
l< rcic y üce hastanın ne gibi sıh
hi ahnl içerisinde bulunduğu
nu o(l•enmek istiyorlardı. Sava
roııa büy ük misafirinin son gü
ntiıı ıl g~iriyordu. Sabahın daha 
erken saatinden itibaren yata dı 
şaıvlan ;;elen zevat Ebedi Şefin 
,rhhatinı soruyorlar, şiddetle a
!ılka<lar bulundukları bu nokta 
etrafın:la tatminkar izahat al -
mak arzusunda bulunuyorlardı. 

Hekimler sabah vızıtasını yapıp 
da güverteye döndükleri zaman 
y üzlerinde daha büyük bir en
dişenin izi, muazzam bir ümit
sizliğin bariz ifadesi mevcuttu. 
Salonda toplanan maiyet halkı 

bu yüz okuyuşlarından duyduk
ları heyecanla doktorlara bir 
~ey soramadılar. Sabah vızıtasın 
da cereyan eden hadiseler şun -
!ardı: 

Müdavi hekim Ebedi Şefi sa
bah ziyaretinde akşamki krizin 
de\•am vaziyetinde bulmuşlar -
dı . r:ıamafih kriz sabaha _karşı 
komaya mümeyyiz olacakmış gi 
bi hal almış, Atatürk bir derece 
farklı hararetle birlikte sık sık 
nefes alışlarla yataklarında yatı
yorlardı. 

Mutad muayene yapıldı .. Fa
kat doktorlar vaziyeti hiç de iyi 
bulm ... ıruşlardı. 

Hastalık bütün şiddetile de -
vam ediyor, bilhassa batındaki 

su bu şiddeti arttırmakta mü -
him bir amil rolü oynuyordu. 

İşte muayenenin neticesinde 

yüzlerinde ümitsizlik çi21gileri 
belirten doktorlar, krizin deva
mını alıkoymak, komayı menet 
mek çarelerini araştırarak meş
guliyetlerini sürdürdüler. 

Gün ilerliyor, saatler bitlbiri
ni takip ediyor, doktorlar bü -
yük hastanın başında, onun ız-

tırabını dindirmekte aciz göste
ren tıbb;ı. lanet ederek çalışıyor
lar, çabalıyorlar insan gayreti -
nin dışında bir güç sarfederek 
uğraşıyorlardı. 

Fakat heyhat, büyük hasta
nın, yüce Atatürkün bulunduğu 

sihhi durum hlfuın müdahalesi
ne tabi olmuyor, o, krizin de· 
vam müddeti olan muvakkat bir 
zamanın geçmesine bağlı bulunu 
yordu. 

Geceyi geçirdikten sonra er
tesi günle beraber krizin hafifli
yeceğini nihayet öğleye kadar 
bu.rıun noııınal hale inceğini u
man doktorlar, uzun çalışmala
rına rağmen beklenilen neticeyi 
istihsal edemediler. 

Riyaseticümhur dairesindeki 
karyolalarında yatan 'Atatür -
kün sık sık nefes alışları, arada 

batındaki suyun verdiği ıztrap -
la ses çıkarışları dairede hakim 
sükutu yırtan tek ses teşkil edi
yordu. 

Dairede bulunan gayet ya -
vaş sesle konuşuyorlar, hizmet

çilere, suvatiyojlara emir verir
ken de fısıldar gibi hareket edi
yorlardı. 

Hastalığın Ebedi Şefte husu
le getirdiği rahatsızlık ve ıztı

rap çerçevesinde en ufak gü -
rültünün, hatta çıtırdının da e

hcıruniyetli rolü vardı. O kadar 
ki Ebedi Şef daha bu son günkü 
komaya uğramadan evelki de -
vamlı yatak ve istirahat günle
rinde Savaronanın adeta sessiz 

çalışıyor denecek kadar ince bir 
ses çıkartarak işliyen elektrik 
!millerinin, dinamoların bu ha
fif ve hissedilınez seslerinden 
rahatsız olmujlar, buna çare ola
rak da Dumlupınar denizaltısı
nın ~avaronava aborda etmesi 

kümülıitörlerinden alınan elek -
trikle yatırı tenviratı yapılıyor

du. 
Diger elektrik işleri de yal -

nız bu bataryalardan alınan ce
reyanla görülüyordu. 

İ§te bu sebeple hekimler dai
re dahilinde faaliyette bulunduk 
ları sırada da:lıi sessizliğe azami 
itina gösteriyorlar, ayaklarının 

ucuna basarak dolaşıyorlar, fı

sıldaşır gibi konuşuyorlar ve iş
lerini bitirip, orada kalacak o
lanlara talimatlarını verdikten 
sonra daireden çıkıyorlar, gün -
lerderlberi muhtaç oldukları ken 
di istirahatlerini feda ederek ya
bir şezlonga uzanmak yahut bir 
koltukta biraz uyku kestirımek 
suretile tekrar hizmete hazır bu 
lunuyorlardı. 

S"'bahtan öğleye kadar Ata
türkün baş ucunda tıbbi çare
ler tatbiki ile meşgul bulunan 
doktarlar krizin devamını böy
lece krete edemiyeceklerini kes 
tirmişlcrdi. Atatürk yatta teda
vi edilecek vaziyett bulunmu • 
yordu. Yatı terketmeleri, sara
ya avdetle orada mutlak bir sü
kut içinde devamlı istirahatle 
ancak müteakip kri:ıılerin 

Filistin de 
hadiseler 

Kudüs, 24 (A.A.) - Evevlki 

gece Helbron mıntakasında bir 

İngiliz müfrezesi ile müsellah 

bir arap çetesi arasında vukua 

gelen müsademe, bir İngiliz as -

keri ölmüş, 4 İngiliz askeri ya -

ralanmış ve 1 Arap ölmüştür. 

Pazartesi günü Fener stadında 
oynanan Galatasaray - Demir -
spoı takımları maçında vu.kua 
gelen müess if hadise tıakıkında 

Genel Direktörlük kararını ver
<niş ve Demirspor kalecisi Nec -
deti müebbet boykotla tecziye 
etmiştir. Bundan başka bu iki 
takımın yapacağı müsabakada 
ayrı bir tebliğe kadar tehir edil
m 'ştir. 

Bu hususta ve buna müteallik 
meseleler hakkında malı1matına 
müracaat ettiğimiz federasyon
lar başkanı Ziya Ateşin beyana
tını aynen sütunları.ınıza geçiri -
yoruz. İşin t~kilô.t bakımından 
olan cephesi bu vaziyette iken 
adliye cephesi de süratle ilerle -
mektedir. 

Zabıta tarafından aranılınak

ta olan Demirsporlu Necdet dün 
akşam geç vakte kadar buluna -
mam~tır. Zabıta kendisini her 
tarafta şiddetle aramaktadır. 

Ziya Ate~in beyanatı 
Federasyonlar Başkanı Ziya 

Ateş bu mesele hakkında demiş
tir ki: 

- Şu dakikada sizinle gazete
ci değil bir yerde buluşmuş gü
nun mevzuları üzerinde konuşan 
arkadaşlar g ilbiyiz. 

Bugünün mevzuu deyince he
pimizin hatırına ilk evvel puan 
işi, averaj işi. şu veya bu husus
ta verilen kararlar bilhassa İs -
tanbulun yeni sene futbol faali

yeti. lisans meselesi, son iki maç 

1 ta üç kişilik heyet vesaire gelir. 
1 - Mesnedi olmıyan ve orta

ya za.man zaman zorluklar çı -
karan teımıülleri kaldırıp bey -
nelmilel kaidelere uyacağız. 

2 - Averaj usulünü tetkik e -
diyoruz. Muhtelif memleketler-

İki klübün yapacakları 
müsabaka geri kaldı 

Beden Terbiyesi Geneı 

kara bölgesi Başkanlıklarına 
Direktörlüğünün İstanbul va An
bildirdiği tebliğ: 

1 - 23 Temmuz tarihinde Fened stadında yaptlan Demir -
spor - Galatasaray maçının hakem Tarıkın maçın idare>in -
deki dürüst hareketini takdir ve Deınlıspor kale<:isi Necde -
tin hareketini takbih ederim. 

2 - Deınirspor takımınd an N e<:delin büyük bir halk küt
lesi huzurunda yaptığı bu har eketle sportmenlik evsafına ay
km bir karakter gösterdiğind en 24 Temmuz tarihinden itiba -
ren hiç bir klüpte hiçbir futbo 1 müsabakasına iştirak ettirilme
mesine karar verdim· Keyfiyetin kendisine tebliği, 

.J - Demirspor - Galata saray maçı ikinci bir tebliğe ka
dar tehir edilmiştir. 

Demirspor takımı hükmen 
mağlup addedilmiştir 

İstanbul, 24 (A.A.) - Dü n Feııerbahçe stadında oynanan 
Demirspor - Galatasaray maç ı hyakkında gazetelerde intişar 

eden haberler dolayısile aşağl daki ta\'zihi neşre lüzum görü 
yoruz: 

Maç, zuhur eden hadise neticesinde hakem Bay Tarık ô
zerengin tarafından bilmesinde n takriben 12 dakika evvel tatil 
edilmiştir. Deınirspor takımın ın hükmen mağlup addedilmesi 
bittabi mevzuubahis dahi değildir. Federasyon tarafından itti 
h32 edilecek kararlara tevfikan maç, münasip bir zamanda, ye
ni baştan oynanacaktır. 

Ağoslx>s olmak üzere bir aydır. 

Galatasaray Demir spor 
hadisesi 

6 Galatasaray - Demirspor maç 
larıııı takip edecek heyetin lü -
zum ve ademi lüzumuna dün
kü müessif hadise fiilen cevap 
verdi. 

:Bundan başka biT bombanın 

infilakı neticesinde ibir arabın 

telef olmuş olduğu Negueb hu

dudundaki Magreiı Yahudi Ko

loniııiru! karşı şimddetli bir taar

ruz icra edilmiştir. 

i deki sureti tatbikini inceliyoruz. 
Bunıian böyle onu da hiç bir kim 
se tarafından şu veya 'bu tarroa 

Bu sene futibol faaliyetine her ı 
mıntakada ayni tarihte başlıya

cağız. Bu tarihi bir Teşrin diye 
düşündük. Fakat İstanbul mın
takasının geniş faaliyet ni ve bu 
na mukaJbil saha ve zaman azlı
ğı bizi bir hafta on beş günü bi
le ihmal edememek mecburiyeti
ne sokuYQr. Bu düşünce altında 
mevsimi 16 Eylulde açmak fay
dalı olacak. 

Zamandan kazanmak meselesi 
bize şu lüzumu da hissettir yor. 
Müsabakaların tehiri meselesi 
bunda fevkaliıdelik değil belki 
harikuladelik arıyacağız. Bu se
neye ait fubbol mesai programı 
federasyonca hazırlanmıştır. Di
ğer federasyonlar için yapıldı

ğı g bi bunu da teknik komitesi
nin tetkikine ve sonra da umumi 
müdürlüğün tasvibine vereceğiz. 
Henüz kat'iyyet kesbetmemiş ol 
duğu için bunun ana hatlarını 

yakında neşreliğimiz zaman gö
rürsünüz. Şimdilik şunu söyl -
yebilirim ki programımızda da
hilde ve hariçte ecnebi temasla- ı 

Herhangi bir işde dinliyerek 
karar vermek başka, görerek 
karar vermek başkadır. Cereyan 
eden o hadise hakkında bugün 
şundan veya bundan malı1mat 

diliyeck istiane edecek vaziyet
te değiliz. Her şeyi adım adım ta 
kip e ttik ve gördük. Bu usulün 
bilhassa maçlarda lüzumuna ka 
ni bulunuyoruz. 

Yafa mahkemesinin bir 
kararı 

Kudüs, 24 (A.A.) - Yafa mah
kemesi, gaydi kanuni surette 
muhacir nakletmiş olan Yunan 
vapuru süvarisini bir sene hap
se mahkum etmiştir. 
Diğer müretıtebat, 6 ile 9 ay 

arasında tehalüf eden hapis ce
zalaırna mahkum edilmişlerdir. 

Barutta bir hadise 

tefsir edilmiyecek ve icap eder
de müracaat olunursa hepimize 
aynı mutlakiyetle cevap verebi
lecek net hükümlere bağlıyaca
ğız. Son günlerde bilvesile anla
şıldı ki ne dosyalarımızda ne de 

Pazar günü Fener stadmda 
bir vesika ve malı1mat mevcut 

değildir. 

3 - Her kararımızı muhtelif 
tetkik hadfelerinden geçiriyo -
ruz, Bunlarda takip ettiğimiz 
gaye sporumuz hesabına faydalı 
ve herkesin hukukunu ayni de -
recede kamil olmasıdır. 

4 - Şimdiye kadar federe o -
lan ye olmıyan diye iki zümre 
klüp vardı. Artık bu kalmamış -

tır. Kanuni formalitelerini ik -

1 mal ederek teşekkül etmiş ve 
elyevm hali faaliyette bulunan 1 

rına çok geniş saha ayırdık. Bit-Berut, 24 (A.A.) - Dün gece 
Yahudi mahalesinde bir bomba 
patlamıştır. Bir kaç kişi yaralan 
mış ve bir kaç dükkan harap ol

muştur. yaralananlardan ikisi -
nın yarası ağırdır. Bombayı at -
mış olan şahıs, kaçmağa muvaf
fak olmuştur. 

ı bütün klüpler teşkilatındır. Bu 
itlbarla İstanbulda önümüzdeki 

tabı zaman ile imkan gözönünde 
tutarak önümüzdeki senen n mil 
, i k" mc maç 1 arı üzer:nde ehem
miyeti mahsusa ile duracağız 

ve bu huslıstıı şimdiden söylene
cek her sözün kaydı ihtiyatla 
telakkisi lazım geleceğine işaret 

ed< l!:ı il:riz. Divanıharbin kararı 
Kudüs, 24 (A.A.) - Yafa di - \ 

vanıharbi, silah taşıdığındun do

layı 6 Temmuzda tevkif edilmiş 
olan bir Arabı idama mı>hkı1m 

etmiştir. 

27 Yahudi, gece sokaklarda 
dolaşmağı meneden kararname
ye muhalif olarak Negueb hu -

dudunda müsaade edilmemiş bir 
koloninin ihdasını gece ~akti 

tes'it edilişine iştirak ettiklerin
den dolayı birer lira para ceza -
sına malhklım edilmişlerdir. 

---oo•n---

fspanyada b\r yangın 
Toledo, 14 (A,A.) - Hüku -

met sarayında bir yangın çıkmış 
tır. İtfaiye, sarayın büyük kHse
ye müteveccih olan cephesine bol 
su sıkarak, yangının Toledo Ka
t.o/.iraline sirayeti.ne mani olmuş 

5- Aynı mıntakada veya mın 
taaklar arasında klüp değiştire
cek azalar için bu sene tecrübe 
mahiyetinde olmak ve faydası 
görülürse müteakip senelerde 
de devı>m ettirmek üzere bir 
proje hazırladık. Bunu İstanbula 
hareketimden bir gün evvel Ge
nel direktörre afzettim. Yen bir 
ve bazı emir ve direktiflerini al
mıştım. Onları da ekliyerek pro 
jeyi kendilerine sundum. Kat'i 
şeklini alınca bittabi alakadar -
lar tebliğ edileceğinedn bunun 

mevsimde bütün spor faaliyetle
ri ve bilhassa fut.bol çok genişle
tilecektir. Bunun genişlemes ine 

mukabil meydan daralıyor. Me
sela Taksim stadından istifade ı 
edilemiyecek zamanlar yaklaşı

yor, İstarıbulu kuvvtlerde mu -
vazene esasını göronünde tut -
mak şartile müteaddit küme -
!ere ayırmak lazım geleceği gi
bi hem Cumartesi ve hem Pazar 
günleri de muhtelif sahalarda 
muhtelif maçlar yapmak mecbu
riyeti vardır. Bu zaruretler al -
tında şimdilik Pazar faaliyetleri 
ni kaldmroilmek maalesef müm 
kün olamıyacaktır. Hatta bu 
makısat için bir devreli lik maç
ları düşünebiliriz. Bilirsiniz ki 
federasyon tarafından evvelce i
lan edlimiş maçların yapıhna -
sından doğacak zaruretler müs
tesna bütün memlekette işarıahi 
re kadar futbol müsabakalarını 

1 

esas hatları üzerinde şimdiden 
konuşamayız. Zira ıbu d(l kat'i 
şeklini henüz almamıştır. 

Ancak şunu tevzih edeyim ki 
projeye konulan kayıt ve şart -
!ar herkese gömlek değiştirir gi 

' bi kollaycacık klüp değiştirmek 
imkanını vermeyecektir. Bu ta-

-- - . ., /, ~ . !1a. 'l1 

. 

Ben dünkü meseleden :kendi 
hesabıma çok acı duydum. Spo
run ne maksatla yapıldığını bi
len hiç bir kimse bu hareketi ya 
pabilmek için kendinde ne ce -
saret ve ne de hak bulamaz. 
B ilvesile tekrar ediyorum. Saha
larda kardeşini bir yumrukte 
yerler ser~~en ve gözünü oyan 
bi rkimseye sporcu diyemeyiz. 
Velev ki böyle bir kimse müs -
tesna bir marifıeıt ve kabiliyete 
de sa.htp olsa ona asla müsamaha 
ve merhamet edemeyiz. Bu ka -
b ı l hakikatleri haklı gösterecek 
hiç bir iddia düşünülemez. Ge
ne Direktörlüğün dün tebliğ et
tiği emirleri düşünoele6mizi te
yit ediyor. 

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

* Devlet Havayolları beş 
YQku tayyaresi ısmarlamıştır. 

* Tuğla standardı için te -
maslar yapacak olan heyet An
karaya gitmiştir. 
* Bir Ağustostan itibaren in

hisar birası satılığa çıkarıla -

caktır. 

* Gümrük koonisyoncuları ka 
nunu tekrar değiştirilecektir. 

* Çimento istilhsalatıınız 600 
bi.ıı tona çıkarılacaktır. 

* İnhisarlar Vekili bırniııe git 
miştir. 

* Vali evvelllı:i gün Adada 
· - · - - hulunınustur. 

SAYFA S 

Yazan: Rahmi Yağız 

T u R G u T -RE is-
---~·---

Malta kadirgası gafil gafil yolu-
na devam ediyordu 

- 37 -

Barbarosun ölümünden iki 
yıl sonra, 1528 de İtalya sahille
rini tahrip ede ede N apoli kör
fezine gelen Turgut, bu körfe
zin en güzel kalelerinden birisi 
olan Kastalamar kalesine taar
ruz ve iıç günlük muharebeden 
sonra da kaleyi ve şehri zaptet
ti. Artık Veiedik kaptanı An -
drea Dorya Tu"gutla uğraşmak 
meoburiyetile denize açılmış bu 
yeni töreyen kudretlı korsanla 
meşgul bulunuyordu. Fakat Tur 
gut bütün bu cyr'etkar muhari
be ve baskınlarında hiç de yal
nız değildi. Arkasında, himaye
sinde bulunduğu Osmanlı donan 
nıası, bunun başında da Ba"ba
rusun yetiştirdiği Deryalar De
lisi Koca Sinan kaptan vardı. 

Andrea Doryanın büyük bir 
donanma ile Kastalamara doğru 
yola çıktığını adamlarından vak 
tinde haber alan Turgut kaleyi 
yağmadan sonra tutuşturarak o
radan ayrılmış, Trablus yolunu 
tutmuştu. 

70,000 ALTIN YÜKLÜ 
MALTA KADİRGASI 

Tra!ılus topraklarında Tur -
gudun ötedenberi gözü vardı. 

Türk korsanı Cezayir ve Tunus
luların Barbarosla Oruç reise 
lü -( vbgkü bgk bgkübgküvbg 

yaptıkları dönekliği bir türlü u
nutamıyor, kendisini kurtaran 
Baı'barosun intikamını almak i
çin iburalarını işgal etmek tasav
vurunda bulunuyordu. 

Bu sebeple Kastalamar kale
sini ateşe verdikten sonra deni
ze açılırken Andre Dorya do -
nanmasının Venedik sularında 

bulunmasından bilistifade Tu -
nus sahillerini, Arşipel Adala
rı, İspanya kıyılarını yağma et
mek emeliyle yola çıkmış bulu
nuyordu. 

Hareketinden bir hı>fta sonra, 
Trablus sularına girdiği sıralar 
daydı, bir sabah, sisler arasın -
da yola devam eden Turgut fi
losunun gözrü gemisi işaretle re
islerine şöyel bir haber vermiş
ti: 

- Önümüzde Malta şövalye
llerinin bayrıığını taşıyan bir 
kadiııga var! 

Bu i~aret Türk levendinin 
harp ihtlraslarını gıcıkladı. İşa
rctçiye cevap yerine filosuna ku 
manda verdi: 

- Düşman kadırgasına hü _
cum edilecek! 

Malta kadirgası gafil gafil 
yoluna devam ediyordu .. Sisler 
arasında kırmızı bayrakları, da
vul ve zurna seslerile birdenbi
rebeliren Türk korsan gemileri
nin hücumu karşısında neye uğ 

radığını şaşırdı. Tuııgudun ka
drigası başa geçmiş, papasına al 
dığı rüzgarla uçarcasına düş -

man üzerine yürüyor, Türk kı
lıçlarının, yatağanlarının şim • 

şekli ışıkları Malta şövalyeleri
nin gözlerini alıyordu. 

Bir kadirga Maltadan çıkarıl
mış, 70,000 altın yükiyle birlik

te Şarlkene kıymetli hediye -
ler, seçme cariyeler, nadide ku
maş topları götürmeğe memur 
edilmişti ... 

Kadirgada 120 ki.şilik bir de 
muharip kuvveti vardı, bunlar 
Sen - jan şövalyelerinin en seç
me askerlerinden mürekekp bir 
muhafız kıtasiydi. Şarlken'in ma 
iyetinde hizmete gönderilmiş -
!erdi. Hiç ummadıkları bir za
manda, akıllarına getirmedikıe
ri bir hücuma maruz kalan şd -
valyeler ne yapacaklarını şaşır
mışlardı. Kaptan Kumandor 
Marki di Savilla muhafızların 

şaşkınlığına rağmen delice bir 
cesaretle haııbe girişmek kara
rını vermişti. 

Kadirga ilk çatan Turgudun 
baştardaS\ oldu. İki gemi biri:ıi
rine aborda edince baştan kıç

tan palamarla birbirlerine bağ
landı.. Şövalyelerin zırhlı saf -
!arı Malta kadirgasının güverte

sini bir baştan bir başa kapla -
mıştı. Fakat daha kancalar atı
lır atılmaz başta Tuııgut olmak 
üzere Türk korsanla.rının da -
vul zurna seslerine karışan: 

- Allah Allah! 
Naralarile yalın kılıç kadir

gaya doluşu şövalyelerin meta

netini kırmağa kAfi geldi. 
Türk palaları şimşek hıziyle 

işliyerek zmhları sardığı kolla
rı, bacakları, kelleleri yerlere 
yuvaramağa koyuldular. Diğer 
gemilerde düşman kadirgasının 
etrafını sarınca Malta muharip-

leri mızraklarını, kargılarını, kı 
lıçlarını yerlere atarak harpten, 

mukavemetten vazgeçtiler. Tes
lim oldular. 

Kuınandor Marki eli Savilla 

lbu karışıklıkta denize atladı. Fa 
kat ağır zırhlarının tesirile sı. • 
ya gömülerek boğuldu. 

Malta kadirgasile berabeı 

rakiplerirıi de esir eden Türk 
korsanları yağmaya başladılar. 

Kadiıganın kıçındaki kuman 
dan ka•arasına giren leventleı 

bir yığın sandık buldular . 

Bunlar tahtadan yapılmış, 

muhkem demir çemberlerle çev 
rilmiş, ağızları her tarafından 

kırmızı mumlarla mühürlü dört 
köşe sandıklardı. 

Kasaranın cephe duvarındr. 

üstüste konulmuşlar, üzerleriPe 

de kırmızı kadife ve sırma piıs
küllü bir örtü çekilmişti. 

Sandıklar leventlerin çelik 
baltalarile parçalandı, kapakla

rı kırılan ilk sandıktan, göz ka
maştıran parlak bir sarılıkla ku
lak okşıyan çil düka altınları -
nın sesi işitilmiş, Türk korsan

larının sevinçle irileşen gözleri 
bu sarı kümelere mıhlanırken 

dudaklardan ayni kelime fırla

mıştı: 

- Altın .. Altınlar!.. 

İşi Turguda haber vermişler-

di. Yiğ.t korsan reis sandıkların 
başına gelerek altınları gözden 

geçirdikten sonra emir verdı: 

- Bunlara ilişmeyin,. San -
dıkları olduğu gibi bizim gemi
ye taşıyın .. Çakaloğlu (1) han

ların muhafazasına memur ola
cak! 

(Arkası var) 
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SAYFA 1 iKDAM . ... 
BU KALBE KELEPÇE VURMALI I 

• • 
1 Beşinci 

f MERAKLI BAHİSLE~ 
Beş yıllık • 

sanayı 
Çeviren: lskender F. Sertelli tatbiki ___ §_Q_~-~-~_h!~--- pliinımızın 

Siz çok güzel ve Solak çocuklara sağ el/erile iş yaptırmak Devlet fabrikalarının mecm~ı
sehhar bir kadınsınız .. çocuklarda beden teşevvüşüne sebeb"iget verir unun iğ adedi114.562_yi budu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

Solak diye, bir işi sol eliyle.' sa~\ c~kları sağ ellerini ~ullandırmak il lerine bırakmak fayda.ı olur. "K d } k 0 t elinden daha güzel, daha siıratli ıçın zorlamak, çocugun heyecan, Madmazel Kovarskı 2.500 çocuk UmpanyamJZ a ça tşma ıs er• yapanlara denir. Sol elle iş gör: zihin, karakt~r ve ruhi hareket jfüzer".1de ya.ptığı te~kiklerin n~ti
• • • ? R •• •• •• b İ klif • • meyi öteden beri hoş görmediklen muvaz.enelerının zararınadır. cesını şu ıkı umumı kanun halın· 

mısınız. tt ejlSOlUD Q e lDJ gibi, bazı memleketlerde sol taraf Mekteplerde ekseriya rastlanan ide hulasa ve ü.ade etmiştir: 

Ki k b ul t d• daima bir uğursuzluk sayılır. Hat- ıhfıdise: Sağ elleriyle yazmağa alış- \ 1 - Sol .elim veya sol ayağlll_'. ara a u e me ı. ta .solak> sözünü salak yerine tmlrnak istenen solak çocuklar 'lrnllanan bır çocuk mutlaka· sag 
kullanan memleketler vardır. mürebbinin gaybubetinde ve ilk lı>lini veya sol ayağını kullanması 

- 41 - Mekteplerde sol elle yazı yazan, j 1fırsatta ı;ene sol ellerini kullanır· fiçin zorlamak, çocukla ehe~mi
!resim yapan çocuklar, sakat ve ku· ı'Jar. i".Yelli bir beden teşevvüşüne sebe
surlu addedilir. Mürebbi kendisini ne kadar kuv· ıbiyet verebilir. Bu hal çocuğu, 

Fransa'da biricik kadın müfettiş vetli telkin altında bulundurursa lpıektep tedrisatını takip Pdemiye
olan bir ruhiyat doktoru, solaklık jbulundursun, ne kadar ceza verir· cek derecede zayıflatır. 
meselesini esaslı olarak tetkik et- se versin, böyle bir çocuk daha 1 2 - Bu beden ve zihin teşevvüş
miş, onun çocuk terbiyesinde oy- bahçeye çıkar çıkmaz gene topu {lerini gidermek çok kolaydır: Ço· 
padığı mi.ıhim rolü ehemmiyetle sol eliyle atar, gene iyi sol eliyle cuğun istediği elini serbestçe kul· 

!tebarüz ettirmiştir. ltutar. Solak çocukları tabii seyir- \lanmasını temin etmek şartiyle ... 

l 
Monpelıye üniversitesinden ru-

1 

hiyat doktoru olörak çıkan mi.ıfet- M J J • 
tiş madmazcl" Kovarski solaklığı ese e er • 

1 
göy le tarif ediyor. • 1 

Solaklık , ılimağın sağ yarım kü· Yazan: Vinslon Çurçil Beş yıllık sanayileşme planının mekte olan Devlet fabrik ılarının 
resinin soldaki yarım küreden da- ~ - - - • tatbikatından olarak Sümer Bank,/ mecmu iğ adedi. 114:652 yi bulmuş: 
ha fazla büyümesinden ileri gelir. Türkiye Ziraat ve Türkiye İş Ban-, tur. Memlekeümızın 19:l8 sc-nesı 

Nıazl.ler hayale kalarmın iştirakile kurulan büyük 1 istatistiklerine nazaran umum ığ Solak olmıy.anların dimağların· 
1 Bez. ve İplik fabrikasının inşa ve mevcudu 229,920 olduğuna gere 

da ise, sol taraf sağdakinden faz. a 
d . montaj işleri tamamile bitirilmiş Devlet fabrikaları Türkıye pamuk· 

inkışaf etmiştir. Solak ins n, ı- k l l 
apı masln ar ve fabrikalar 1 Temmuzda çalış· lu endüstrisinde çalışan ıg mıkd -mag"ının hep sağ tarafı ile düşü-

maya başlamıştır rının yarısına malık bul..ınmakta-nür. Hareketlerinde, konu masm· . 
ğ d. Şark vilayetlerinın ihtiyacım dır. Yapılmakta olan te\ ı işlerının 

da. okuyup yazmasında hep"" •- Bu temmuz aylannda Avrupa· 1 da, yüzünu aydınııktan yana çe- k ı mak maksadile kurulmuş ikmalinden sonra Devi t fabrika-
f 1" tt d 1 . . k arşıa 

mağ aa ıye f' ır. ~ dcrın düşünceye dalmış oma- vırrnıye :rar verir, komşularır>a olan bu fabrika &kırköy, Kayseri, Jannın iğ mevcudu 132.652 yı buı· 

Klara tiyatro 1nun •mdan a,rılırken, uıistler fotoğrafını 

:9ı~ae~alcyh . solaklık, taklıtle, sı bıze sıkıntılı manzarayı en ka- ezıyet ve ışkc~ce ~tmck~en vaz. Ereğli ve Nazilli fabrikalarından m.k surctılc memleket mcvcud•ı· 
jterbıye ıle iktısap edı:e~ bır hal ranlık noktaları ve en aydınlık 'geçer, senbolu ve ifadesı halıne •plan mucibince tesisi ikmal edilen nun •" 58 ine çıkacakl•r 

t
değildir, tamamen tabudır: . Jt:mmlarivle tetkık etmek fırsatını /"{eldigi zalim miisamahasızlıklan beşinci pamuklu kombinasını teş-1 Malatya fabrikasının çalşııa) a 

Solaklıktan kurtulmak ıçın hep ıveriyor. lıvıızgeçerre, Alman milletine, her kil etmektedir. 'b~lam:sı, mesafenm u:wklıgı eo-çekiyorlar ve rejisör kend" · °""" himaye talep ediyonfn. 
ğ r kullanmak sağ ele alış- in u· F d k asıle· ırnı·ı1 t· tll'~ · ·ı · ı · · ) 

Soyundu. Kaplan elbisesini 
giydi. 

A ynll'Y" baktı: 
- Ne kadar da deği~ım ya .. 
Ve gülerek aynanın karŞM1ına 

otwdu: 
- Acaba ben de artıst olsam, 

polis hafiyesinin taJdblhden ma
sun kalabilir miyim? 
Klaranın bir tek korku.u vaı·

d1. 
Polıs hafıyes:ı Ca1ı 

Bu adam acaba onun yakasım 
bırabnış mıydı? 

Yoksa adım adını .KLırayı ta
kip edebiliyor mıydı? 

Fakat, Klara o kadar kurna 
bır kadındı ki, izinin ka:ytıolmaeı 
içın ne mümltünse yapmış ve za
bıtayı tam manasile atlatmrştı. 

Khra, :.aplan ebiııesile dışa
rıya çıktı. Merdiven b~ş:ında dur 
du. Onu ılkönce rejisör Vil.<on 
.ııormüştü. 

Biran sonra bütıin utiı;tler 

merdivene baktılar .. ve Klarayı 
alkışladılar: 

-Ne güzeL ne şeker PJl!Y bu! 
J-;ereden çıktı geldı buraya? .. 

' elly atrld1: 
- O, benim arkadaşımdır. Be

n:m odamdalu eJbıS<1J11 gıymış. 

ReJıwr: 

- Buraya gel bakalım. diye 
bagırdı. Ikllti senenle bu anla~ 
ma yap;ıfaliriz.-

Klara prova salonuna lJ'd 
ı ellı hıtyretle Klaraya bakı -

:yordu. 
Reııı;or gwerek sordu 
- Evli misiniz.? 
- Hayır 

- Evvelce tryanıı kumpanya-
la-rıııda çalıştınız mı? 

- Hayır .. 
- Fakat, bu e:.ııse ırıze çdı ya 

kl\llDI§.· srrtınnıda yaıbancı dur· 
muyor. 

- Olaıbilır. 

- Nerede oturoyonunuz? 
- Ne-vyorkta. 
- Tahsiliniz? 
Üıuversite mezunuyum. 

Çok ala .. çok aıa .. sizinll' bir 
angaJman yapalıilıriz. Selısape

lıruz var Bıl.lıııssa bakı lannız ... 
Arti ller bin"birlerine baluşb-

!ar 
Ne lı, re3ısörun ıl atından 

c ret akrak. 
- Ark:ıdaşını k lıabılıyetli 

b kadınd::r amma, çalıpnağa 

bılm m kı arz.usu ve temayülü 
var mıdı ' Çunku ken · · çc* 
zeııg.:ndir. 

Re)ısiir güldü: 
- N.,u, yanlış dıişıinüyor. Ti-

yatro kumpanyalımna çok zen -
gin ve meşfıur aile kadınlan da 
zaman zaman intisa petmı;ler -
dir. Bu, bir zevü ·e istidat me
selc;;idir. 

Klaraya dondi.ı:, 
- Siz ne densinız, Mıs' Bi -

wnle çaılı.şmaoyı istemez mlS'nız? 
Klara brr müddet düşündü. 

Akşama kadar vakıt geçırme~ 
g<ınül eğlendirmek lazımdı. O -
nun vaziyeti her hangı bir ti
yatroda çallŞDl&ğa m · it değil -
di. Makyaz.la yüzıini.ı degişti.rse 

bile, Nevyork zabıta& onun -ti
yatroda çabştıkıı;e- ~ çabuk 
bulab1lıni1. 

Rej.iı;öre §'il eevabı verdı: 

- Aı9uw1atımın odasın<la o -
t rken bu elbise goz.Uı:ne iliş -
ü, mera:k ettim.. giyincfün. Bu, 
bır geçici heove..ten ibarettir. Be 
nim sahneyr c;ıkmaga ne ar -
zum. ne de tidadım var. İlli -
fatınıza ~ur ederim. Size 
sadece buiyilıl< yapabılirim: Ha 
mililı. 

- Tl'f"k*ür edenm, Mis! Bı
llıı ıçin hu da bır kaunçlrr. O 
halde (edetıi idare heyeı) mize 
aza alahın sızi. Bı-ıi himaye e -
der;eıın, san 'at][iı Jarımu: ebe -
diyYen "1U' m netıdar kalırlar 

Aktörler hep bm!Pn bağırdı -
lar: 

- ~ ekkur eder12, M ! Bi -
zım, sızin gibi an'at hamilerıne 
ihtıyac:>mız vardır. 

Klara, rejıs(rtl" brr mudtlt't ko
n w.iuklan ve arılara g~nış mik -
yasta bı hmıaye vadınde bulun
cluldan sonra bir ba~a gün tek 
rar gôr~mek üzere -Nellı le yu 
karıya çıktı. 

Nellinın prov- bıbn~ti. 

Klaranm, o «iJnlerck> elli gi 
bı genç guwl ve beceriklı bzr 
Jı:na l:ıti acı vanlı. 

sa e ı . .' _ . g ı:ı; ve r.ıu :ı. emu r e ın ucre ...,rı ve ı:şçı eny e Tamamen modern bır tarzda ın- l ile ıhtiyaçlarını ıam bir Su· 
.mak son derece kot~ bır şey~ır. rini .sinir harbı adı verilen şey-j birlikte, parlak bir istikbal ver- şa edilmiş ve en mütekamil maki- a~:s ; zamanında karsılamak im· 
Zaten bu va.zıyette duzellmelenne le ve kaba küfürlerle bitap dusür- 'mek için herh.alde birk,aç ay veya 1 ·le lechiz edilnıi< olan bu yeni re ev 

1 
k .

1
• ti . 

· • d kt '"''nkü dimağla· . b- · ı . . . . ne eı ., , kanını bu aınıyan ~r vı ave erı 
imkan a yo . ur. vu . mek hususundaki nazı teşeb usu bırkaç sene kalı gelecektır. fabrika 26.000 iğ ve 430 tezgaha \ . . 
nmn vaziyetim de duzeltmezler. iflasa mahkı'.ımdur. Britanya im- Kılıçla kendine bir .hayat sa- . . S d, b. il n kilo- pıyasasını pek memnun etmış ~.e 

· · solak h t ca solak . . ·· · maliktrr. ene c ır m yo c.. h · t yıllarında hızla ,.ıkı· Şu halde bu • aya ın paratorlugu ve Fran•ız multefik- ı hasu açmıya '(llışmak beyhuıfe· yu mütecaviz pamuk istihlak edc-1 um urıyc . 
kalmağa mahkfı~dur:. Yalnız: so- leriru son seneler zarfında o ka- 1 dir. Fethedilmiş bir araziye mali· [rek dokuma ve iplık imalatında 'ı, şaf elmiş olan Malatya .şehrıyl.e 
lak insanlarda bıyoloıık zihnı k.~- ·da~ ıimil ve inkisar tenavübi.ıne kiyet halle kütlelerini eskisinden bulunacaktır. civarı için yeni bir ıkt;sadı \"C ıç•ı· 
rekteri a!Cı.ka~andıran bir ~eşevvuş maruz kalmışlardır ki kararları ziyade fakirlestirecektir. Halbulri ı Bu yeni fabrikanın faaliyete geç- lmai inkişaf kaynağı olmak yolun 
vardır'. Ekserısmde umumı hır be- bu nevıden manevralarla bozula- ·bütün ımemleketlerdeki \bütün mesile Sümer B.nk eliyle işletil- 1 girmiştir. 
cerik~k göze çarp~r. Konuşma- maz. Vak.itlerini girişmi~ olduk!~- insanların. işbirliği yapmaları ve/' --

sında. bır tutukluk vaıdır Her za- rı tedafüi hazırlık vazıfesınden bır fen yirminci asrın adamlarına hu- il Foton· raf tahlı'ller'ı 
an bir bulanıklık içinde bulu- . 1 ~ cg IE5) <-e ~ m 1 rk 'cl4kika i in ayırırlarsa, bunu, va- dutsuz bır .hayat sahası acar. = ı.........!I ~ ;;;;J) ~ 

nurlar. OkurlarJ<en, yazar a en zifelerıni başka türlü telakki el· Bugün, Nevyork'ta, otuz katlı bi- 1 C::> 

biraz geç kalırlar. .. . miye sevkedecek herhangi bir şe· nalarda, eskiden aynı saha ıizerin· ••••••••••••• 
Solak bir çcx:~l<la gornlen bu te· yi goreceklerini umdukları içın de ya. ıyanlardan çok cilba iyi şart

şevvuşler, ıntizamsızlıklar,. vucut yapıyor d!'ğillcrdır. Hariçte ne !ar içinde yaşıyan daha kalabalık 
a~nın hareket tarzındakı karı- olacağını VP. en kcitü ıhtimalirı insanlar vardrr. Geçen harbin ~ ... 
şıklıktan ileı-i gelir. bangı arıd.. tahakkuk edeceğini nund.a ıssız bir kumsallıktan ıbaret 
Şu halde solak çocuklarda ve so- kımse bilmez. Bizim bütün bildi- oları Tel·Aviv'de bugün yüksek me

l.aklarda görülen bu tutukluk,. be- ğiıniz, hiıdiseler icap ettirdiği z.a- deniyet seviyesinde yaşıyan 80,000 
ceriksizlik ve saire gibi hallen gı- man yapacağımız şeydir. rYahudi vardır. Maddi sahada insan-
derIJl('k gayet kolaydır: Sol ellerı· Sulh ı.amanında Britan ·a ııdala- !arın bırlikte. sulh i inde ve hür 
ni serbest serbest kullansınlar. nncla bu derece tam bir vahdel . olarak çalıştıkları takdirde başara-
Yafoız ş~nu ~nutm~alı kı, ıkı hiç bır zaman görülmemiştir. Bu- mıyacaklan hiçbir şey yoktur. • 

ANKARA 
24 -7-939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMARK 
100 BELGA 

KAPANI' 

5.93 
126.6475 

3.355 
6.66 

28.555 
67.335 
50.825 el terb~yesı, yanı Jlti ~lı _lıırd':" ku~-ıtün içtımai sınıflara, bütün din- j Kuvvet sayesınde bir halkı dıgc

larunaga kalkmalı: ":"him ~ır .le .. lcre mensup erkekler ve kadınlar rine hlikim kılmak ve mağlfıplan 
like doğ,urur: Çocugun ıkı elı de lnazızme karşı bir harbe refakat imha etmek, yahut da köleliğe m3h- 100 DRAHl\1İ 
maharetini ka heder. Hep nok- ı edecek olan yuvalarının giındelik kfım etmek vahşi metodu tesırsiz. 
san iş gôrur ıhayatırun kökten değişmesine ıve köhne bir meloddur. İlim adam

21.515 
1-0825 

! ınıştir. yegane fertler, harp zamanı ıçın cede saha ve mebzul mahsuller bu-

100 LEVA 
100 ÇEK.KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PE~GO 
100 LEY 
100 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr· 
100 RUBLE 

Esham ve Tahvllit 

1.56 
4.34 

14.035 
23.845 
24.8425 

0.905 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 

Tetkik ediliroc garühir kı keke, mfınen Ye maddeten hazırlanmış· !arına fırsat verıniz! itimat, tcşeb
pepe. ve i i telaUuz edeınıyen ço- ı }aydır. büs ve hüsnüniyet şartlarını tesis 
cultlar hep solak olanlardır. Bu Bütün biiyi.ık Brıtanya üzerın- ~diniz! Bu şartlar olm:.dıkça, ser
zavallılar esasen solak .oıa:aı' ~oğ- ldc Amerikalı ziyaretçilerin ve di· "vet ve refah anları yakalamıya ça
muşlardır. Fakat ke_rıdilen sag el- , ğe ecnebi turistlerin hayranlığı- hşanlann elerınden daıma kaçacak. 
erini kullanmak .çın zorı:nmış nı celbeden bir sukfın hüküm sür· i ır. Bu şartlar bir kere tesis eclıldi 
nilıayet bu nakıı-eler baş göster- mt'ktedir. Istikbalden endişe ~~n !mı, bütün beşeriyet için ktıfi dere-

onpeliye ana mektepte mad· henÜ2. hazırlanınamı:ı olanlarla, lunduğu görülecektir. 

mazel ~?~arski orta zekada fakat kendini idare edenlcrın henüz l Maglfıbıyellen kendin! topladık· Sivas - Erzurum nı 
derslerı ıyı takıp edemıyen çocuk· muphem olan bir buhranda karar t.an sonra yolu gostermış ol ydı Sivas. Erzurum V 
Jardıı.n 8 ile 12 arasında l~let1'.'yın !veımekte tereddüt etmesınden\A!manya için bu ~e büyük ~ir şe-
25 ~ocuk ayırmı bunlar uzennde korkan halk kutlesidir. ref teşkil edecekti! B. Hıtler ın bu 
psiltolojik bir tetkik yapmıştır. Bu muzlim ve soğuk kanlı du- sükfın fırsatından istifade ederek 
Yapılan bu ruhi tetkik b-tün bu rum iki derin hısse istinad eder. bu basıt fakat mühim hakikatler 
ıçoculdarın ya y..,un sol".;1<, yahut Birincisi, Britanya halkının emni- üz.erinde duşüneceğini umalım. 

19.91 

-9.91 

SEBZE FIATLElll 

lstnbul Belediyesi Merkez halinde 
topbon satılan Y8f meyva ve 

ıebze fiatleri 

Cinsi emsal: 

Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 
Size kim oldurunu:ı.u 

söyliyelim 
-69-

69: Metin A!' 
gun (Mütered
dit ve asabi tip 
]erden) Ketum 
dur. Fazla bas 
sastır. Fikirle • 
rinde istikrar 
yoktur. Fakat 

L yaşı ılerJed,k -
çe muvaffaki -

Mit. ::;:_3,~_..JJI 

yetli bir danı 

Metin Argun ola ·aklır. Ha-
fız.ası zayıftır. Tahlil ve tenkit 
kabiliyeti vardır. Ail .ine mer
bultur. İyiliğı sever. 1 :er kese i
timadı yoktur. Kimse' e feraıi k 

yapamaz.. 
-70-

70: h:adıkoy -
Rıza An taç (A· 
z.imklir ve ınat
çı tıplerd«n) 

Kimo;c;e güve
ni yok1 ur. inat 
çılığı bir kusur 
denecek kadar 
fazladır. ZE'kl-

Klara, Nefüye bir va:&ife 
Jıf t'<ltte Li • 

YDW elmı kana mı boyatmak 
lstıyordu? 

haddiızatında solak oldu~ hal.- 'yet ve saadeti için mutlak surette 
.wr karşısında sağ ellerını kulla- 6ırurl olmadllıça kıra..i.yet hiikfı· 
nan çocuklar olduğunu meyd~a lmeti ta-rafından harp etmiye davet 

td<- çıkarın.ıştır. Bu 25 çocuktan sek~ ed>lmiyeceğine olan kanaatidir. 
tan6i henüz silılbu okuyor· lki İlrincısı, miıcadde ne kadar uz.un 
tanesi bunu dahı beceremıyor. Be- 2'11Dan devam ederse etsin, nazi
şi ise henüz harfleri bile tanıya· !erin kuvveti Ingiliz. imparatorlu

k ]ay ımıyor. Bütün bu noksanlıkların ğu ile Fransız cümhuriyetini yık

Nafıa vekili
miz Trabzonda 

Tra!bzon. 24 (A.A.) - Nafia 

Vl'kili General Ali Fuat Cebe • 

Bam ye 

Sakız.kabağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

kilo 

• 
• 
• 

İyi 
kuruş 

15 
2 

8 
9 Riza .hnta~ 

diT. Mfü·esv's -
tir. Kıskançtır. 
Maddi işlerde 

muvaffak olur. 
Hayatta. talille 

Buna der a! anlamak 
bir iŞ degıldı. 

Aocak, Jrolayra tabmin edı e-
bilirdı 111, Klara ı;<ık ıkeli bir 
kadındı. O güne kadar onun 
dostluğundan zarar gonnemış 

bır fert yoktu. 
tiya ronun yuzunden b l -
tiler. Biraz sınıra, Klara " ılma -

sebebini kadın mufettiş hep solak· r.uya muvaffak olamıyacağı kana· soy, dun akşam Erzunımdan 
lıkta blllmuştur. atidjr; ve eninde sonunda ferdi 

M°Jdmazel Kovars ı fıkirl rıne hunyet dtllıasiyle ımternasyonal 

şöyle devam edıyor· hllsnuruyet davasının butun Avru· 
• Bazı ebeveyn ve murebbıyeler, pa'da ve hatta bıitıin dunyada da

sol:ık olan çocukların iradesi<, ha geniş, daha ynksck ve çok daha 
inadçı olduklarını iddia ederler. saglam temeller uzerinde emni
ebebinı bılmezler ki çocukların yette duı.eağına olan guvenidır. 

bu huylan sol ellenni ıstediklerı Harp olacak mı? Bu tamamiyle 

Trabzona gelmış, Ziganada \"a

li, hukümet eri.anı, Parti, Hal

ı.ev ı v bl'lediye lbeyetleri tara

f <ndan karplanmış, dağmnende

rede şehir bandosu ıle asker ta

rafından selamlanmış. güzergah 

ta kendısını Trabzon lımar..nın ğa baışl 

- Bo kUffiltıan ni tatmin gibı kullanamamalarının netıcesi· B. H1Ueı 'e ve etrafındaki r zi bir mujd~cısı ve yabancısı ola -

rak bektlyen ka~abalık bır halk ed mu, 
Genç kız mMWn bır eda ile ba Jıütle6i tarafından hararetle al -

Ş>nı salladı: 

dir. Çocuk sağ eliyle iyi e yaza- partıSl liderleriyle parti politika· 
'matlığı, ıyi iş gôrmedığı içın mad- cılarına bağlıdır. O emiı· vermez· 
deten diğerlerinden geridedir. Sol se hiç bir top patlamıyac.k ve kan 

(Arkt13ı ı;ar} ellerini mükemmel kullanan ço· dokütmiy~cektir HCThangi bır an- kışlanmıştır. 

• sırık 
Araka 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 
Soğan 

Sarımsak 

Path~an baş 

• orta 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 

7 
7 

15 
10 
2.50 

14 

13 

10 

4 
4 
5 

6 

mücadele ederek muvaffakiyet 
kazanabilir. Dostlanna ko ·şı sa-

mimidir 

Hiyar 

Maydanoz 

D•reotu 
Nane 

• 
demet 

• 
• 

3.60 

-.75 

-.75 
--.7~ 

Taze . o,';an büyük demet 2 :;o 
Frenk üzümü kilo 

Osman paşa elması • 
Akçe armudu • 

armudu • 

9 
24 

18 
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Dağlar 

a 
1 

1 

Kralının 

---
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su içmek ihtiyacını hrssederler Sıva~ın çalışkan ve zekı· ha kla E s E R. K. R A c A Yazan: Zeynel Besim Sun 

Valinin bir • 
emrı 

Konso osla katil arabanın içinde 
hükumet avlusunda kalıyorlar 

- 41 

İzmir vilayeti tutuşmll§, saray 
tutuşmuş, bir Rum çetesi gözle
rinin önünde dağa adam kal -
dır<iığı için Çakıcı, Kamalı ve 
'ı' anık Halil İbrahim çeteleri tu
tU§IIIU§tur. O vakiitler (Ecnebi 
tebea) nın ne demek olduğunu 

ve Ka.pitü~n beltısının ağır -
lığını yeni yetişen gençlerimiz 
-hamdolsun- bilmezler. Cümhu
riyet devrinde yetışen gençleri
m.z Türk mahkeme reisinin ar
kasında bir konsolos tercümanı
nın bacak bacak üstüne oturdu -
ğunu görmemışlerdir. O devir 
halcikaten ve kelimenin l:ıütün 

manası ile haysiyetsiz bir de
virdi. Vatanperver Türklerin her 
saniye yürekleri hançerlenirdi. 
Tlirk poliısi emaye! yapan bir ec 
nebiyi tevkife muktedir olamaz
dı. Yeni neslin gözleri önünde 
bu faciayı bir ibret levhası ha
linde canlanduımak için o za -
manki İzmir Valisi Kamil paşa -
nın Yunan konsolosu ile İzmir 
hükümet konağı avlusunda ge -
çen bir macerasını, sadet bari -
cınde de obia, bir vazife halinde 
yazmak isteriz. 

Kantar karakolunun ka~ısın
da bir Rı.aııı çivici vardı. Bu çi
vici Yunan tebeasmdan idi. Çi -
vicinin bir şahsa borcu vardı. A 
lacaklı adam dava etmiş. malh -
kemeden aldığı ilamı icraya ver 
mıışti. İcra memurları polis refa
katinde medyun Rumun diikkıl
ııına getirdiler. Alacaklı olan 
Rum da beraberdi. İçeriye gi -
renler kemali nezaketle hitap et 

tiler: 
- Efendi, sizin bu zata borcu 

nuz vamıış. İlam alındı ve ic -
raya verildi. Aranızda uyuşsa -
nız da bunlara hacet kalmasa iyi 
olur. Aksi takdirde icra yapa -

cağız. 

Mağaza saıhibi Yunanlı baka -
relami.z bir tavırla cevap verdi: 

Zabıta Romanı: No 65 
Katilin nazarında 

makttillerin erkek veya kadın 

olmalarının, yaşlarını ve içti -
mai mevkilerinin asla ehemmi -
yelt yoktu. Bu nokta. hakikaten 
garıpta. Bır adam, bazan kendi
sıııe engel olanları ortadan kal
dırmak ıstediği zaman faı1lı: gö
zetmek.sizin cinayeUerini işler. 

Fakat alfabe tertibi bize gösteri
yor ki A. B. C. bu vaziyet e de -
ğı ldı. Diğer bazı cii.niler de hu -
susi hır sınıf intihap ederler ve 
ekseriya kendi cinsle·rınden gay 
ıli cinsten olanları öl ürürler. 
A. B. C. nin cinayetlerindeki u -
sıuu fıkdaı:ıı, bence onun alfaıbe 
s· asına harfiyen riayelı kaygu
s.le taban tabana zıddır. 

A. B. C. reh'tıerinin mütema
diren intihap edilmes: bana bi-

l 
• 

- Haydi vire i§inize .. Ben Yu
nanlıyım. Bir halt bile yapamaz
sınız.. 

Bu söz l:ıazıruna fevkalade gi. 
ran geliyor, rorla icraya kalkışı
yorlar. Yunanlı Rum da taıban -
casıru çekerek icra memuruna 
refakat eden polisi öldürüyor. 

Bu Yunanlı kaçıyor, konsola -
tonun o sırada çarşıdan geçmek
te bulunan arabasına iltica edi -
yor. O zamanki kavait mucibin
ce lwnsoloııun arıibası (Hariç ez 
memleket) imtiyazına maliktir. 
Polis müdahale edemez. Fakat 
polisler arabanın peşini bırak

mıyorlar. Konsoloehane önünde 
de tertibat alıyorlar.' Bu te~i -
bat muc'bince katil Rum araba
dan inip lronsolatoya gireceği eıs 

nada yakalanacaktır. 
Bunu anlıyan Yunan konsolo -

su, katil refakatinde olduğu hal
de, arabayı iıüki'ımet konağına 

c;el<tiriyor. Makııa.dı, vilayet nez
dinde 'bu hareketi protesto et -
melı: ve katili kurtarıp Yunanis
tana kaçırmalciır. 

Konsolas geliyor. Ar<ıbadan i
nip valinin yanına çııkıyor. Katil 
arabada okluğu için arıWbanın et 
rafı çevrilmiştir. Keyfiyet bit
tabi Kamil paşaya aksediyor. 

Yine o zamanki teamül muci
bince konsolos arabalarının at
llan Osmanlı hükı'.rmeti tara -
bııdan verilirdi. Kurnaz bir ve
zir olan Kim.il paııa bu vaziyet 
karşısında harem dairesine ka -
çarak konsolosu kabul etmiyor 
ve şu emri vernyor: 

- Arabanın kayışlarını kese -
rek hayvanları alınız. Arabaya 
kat'iyyen el sürmeyiniz. 

Valinin emri derhal yapılı -
yor. oKnsolosla katil hayvansız 
arabanın içinde, bül<ı'.'ı.met avlu -
sunda kalıyorlar. Bir müddet al
dır'§ etmiyorlar. Fakat nihayet 
konoolos katili polise teslime 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
zim mecnunun, bir •Demiryolu 
zihniyeti. ne sahip olduğunu 

gösterdi. Bu ha~ kadınlardna 
zryade erkeklerde vaki olur. Kü
çük oğlan çocukları, küçük kız 
çocuklarından ziyade trenlere 

karşı alaka ve muhaıbbet göste
rirler. Ben bu halden şu ı:ctice
yi çıkardrm: Fikren pek o kı.
dar inkişaf edemem~ olan bl -
2im mecnun, küçük· ha~ari ço
cuk zihniyetini muhafaza edı -
yordu. 

Batty Bernard'ın ölümı.i, dü
şüncelerimin dııfıa ziyade sara
hat kesbetmesine medar oldu. 
Onun öldürü!.mesi tarzı beni pek 

dü.şündürdü. (Mösyö Fraser, be 
ni mazur görünüz!). Evveli kcn 
di kemerile boğulmll§ ıdi, şu 

halde mütearriz ile aralarında 

n tabiatile suyun seğıığunu a- ~ }S J K • C E D • S A N 
rarlar. Fakat soğuk ve buzlu su, - ... 

itidal ve usul dairesinde içilme- A •• ı b • k b z J_ T • K U D U -Z • p A 
diği takdirde birçok mide hasta- mes 00 g ze Jr asa ası: ara R. F A. İ R AD. T 
ltklarma VI' bilhassa barsak na- .. K- O Y A • U M U R • 
lesine ebebiyet verir. Arazı, is- Sivasa bağlı kazalardan bin- •• ~ D 8 S A D A. t Ş .-Ş 
hal, kesiklik, iştahasızlık ve ka- si de güzel ve §İrin Zaradır. Ka A F • S E M E N • ı:) E 
rın ağrısı olan bu hastalık, ba - saba Sivas - Erzincan - Erzu - M _E Ç_. T A N. • L E F 
kılmadlgı- takd" d ·· rum şos~in'.n üzerinde bulun - _ ır e uzun surer A D A M • N • S E R 1 
ve hatta vahim barsak hastalık- masmdan çok işlek bir ha!ldedir. K A N u N •. s· A R '• K-
larma baia olur. Onun için 50 Kasaban•n wnuıni nüfusu 61 bin 
içmek hususunda bazı noktalara den faz .adır . .Sa:hası 3180 kilomet 
riayet edilmek icap eder. ıı.ıese- re mural:lbaıdır. Zara çe,Tesin-
la sabahleyin aç karnına bıızlo de 250 muhtarlık teşkilatı var-
su içmek doğru olma<\ığı gibi, ter dır. Bu suretle Sivas kazaları i-
li ikeıı de muvafık d [>ildir. En çerisinde en fazla köye ve nüfu-
iyi.i suyu yemek arasında is- sa maliktir. Rakımı 1450 dir. Mer 
mektir. Yemekten soara stı iç- kez nahıyesi ile kas3banın 6 
mek iı;in iki saat beklemek haı- hiyesi vardır. Zara .IWy~inde 
mı igal etmemek için elzemdir. köy kalkınmasına da buyük bir 

Bir de yaz, mcyva mevsimi • yer verilmektedir. Kasabayı na-
dfr. Meyva ile beraber veya mey hiyeyc ''e nahlyeli köylere bağ-
vayı yedikten sonra su içmek - lıyan y'llların intizamlı ve dü -
ten çekinmek gerektir. Yalnız zenli bir hale getirilmesine ve 
kalın kabuklu meyvaların üze _ tekerlekli vesaitin gidip gelece 
rine su içilebilirse de herhalde ği bir şekilde ıslah edilmiş ve 
itidali elden bırakmamak sıhhat edilmiye devam edilmektedir. 
namına riayeti elzem bir kaide- Köy kalkınması esasları içeri -
dir. sinde köy çocuğunu okutmak ve 

medbur oluyor. 
"İiloinci bir vak'a da Abdürrez -

zak efendi va'asıdır. Bu zat A -
raptır. Lamana gelen bir Frans.ız 
vapurı.ına binerek kaçmak iste -
miştir. Bunu haber alan sivil bir 
polis vapura çıkıyor. A'bdürrez
zak efendi ile öteden beriden ko 
nuşurken mmnaileyhi merdiven 
başına getiriyor. Orada beline 
bir tekme vurunca Abdürrezzak 
efendiyi denize düşürüyor. San
dallarla dolaşan polisler de bu 
suretle kendisini yakalıyorlar. 

Fakat geminin kaptanı Kapi
tülasyona dayana:rak dem>r al -
maıruşUr. Kaplan ısrar ediyor: 

- Polisin aldığı efendi gemiye 
gelmedikçe hareket edemem. 

Vapur beş saat teehhür edi -

yor. Hüki'ımet Abdürrezzak e -
fendiyi vapura iade etmekle be
raber teehhür tazminatı olarak 
ta 100 alt111 vermiştir. 

İşte gençlerimize sadet bari -
cinde ikıi kapitülasyon vak'ası ki 
ihret dikkatle okunmağa değer 

kanati~yiz. O günleri bilenler 
bu günlerin kıymetini daha iyi 
takdir edebilirler. 

İşte kaptan Anderya çetesi 
böyle bir devirde Oğlananası 

çiftliğinden Felemenkli M. Hems 

teri kaldırmıştı. Kaptan Ander
ya beş bin altın fidyeinecat isti
yordu. Bu parayı hiç kimı:ie dü
§Ünmedi Sarayın etekleri tutuş 
muştu. Derhal "iliyete emir ver 

di. Beş bin altın lirayı Kaptan 
Anderya pçetesine hüki'ımet ö -
dedi ve M. Hemstcri bu suretle 
eşkıyanın elinden kurtardı. Bu 
vak'a henüz unutulmamıştı ki i
kinci bir Rum çetesinin reisi o
lan kaptan &ıkrat ta Aliağa na
hiyesindeki B,altacı çiftl'ğinin 

müsteciri Elagözlü Yorgiyi dağa 
(Arkası var) 

do&tluk ve hatta muhabbet var
dı. Batty'nin biraz hafif m~şrep 
olduğunu kğrcndiğim zaman zıh 
nim<le bir taıblo teressüm ettL 
Batty Bernard ,şi'ıılı bir kızdı. 

Vücudu güzel erkeklerin ken
disine iltifat etmelerinden hoş· 
Jaıuyordu. 

A. B. C., onu kendisi[~ bir
likte sokağa çıkmağa ikna et -
mek için herl\alde .bira, eni
beii olmalı, Scksepel sahih. ol
malı idi, şimdi plajdaki sal\..-ı.cyi 
gözümün önüne getiriyorum; bu 
adam, kızın kemerine hayran -
!ıkla bakıyor. Kız, kemerini k~n 
disine daha yakından göstermek 
için belinden çıkarıyor. O da 
liltife olsun diye boynuna geçi
riyor. •Bizi boğacalıım• diyor, 
bunların hepsi de latife. Kız, 
kahkahalar koparıyor. O, keme
ri çekiyor. 

Donald Farsar, yerinden sıç
radı: 

- Mösyö Poirot, Allah aş

kına. susunuz, dedi. 
Poirot, sükunetini muhafaza 

etmesini bir işaretle ilıtu ve 

ona lılımı olan bilgiyi vermek i
çin köy okullarına da lazım ğe
len ehemmiyet verilmektedir. 

Bu suretle de köy çocuğu ye
tiştirilmek ve okuma imkılnları
nı da elde etmiş oluyor. Kasalba
nın en güzel yerinde bir çok vi
layet ve kaza merkezlerinde bi

le bulunmıyan örnek bir cüm -
huriye! mevda!"lı açılmış ve bu
rası çok mtl.kPmmel bir şekilde 
düzenlenı:ıı4tir. Ayrıca meyda -
na rekzt'diicn Atatürk büstü de 
meydana ba.şka bir güzellik ve 
kasabaya b3şka bir çehre ver -
me'ided:r. Kıı:saba bir ziraat kö

şesidir. Dağlık kısımlarda kuv
vei inbatiye pek mır. 

Bire 3 ve beş arasında mah -
sul veren, ova mıntakasında su
lak yerler, bire on on beş vermek 

tedir. En ziyade buğday, arpa, 
ekilmektedir. Mahalli ihtiyaçtan 
büyük ihracat yapılmaktadır. İh 
raç maddeleri koyun, yağ, deri 
yündür. 

Bilhassa Zaraııın yağları çok 
meşhurdur. Mın•aka yüksek ol
duğu için sebze ve meyva pek 

az yetişmektedir. Yine ayrıca 

patates, fasulye ihracatı da ya
pılmak~adır. Kasaba ve köyle -

rinin ınbhl vaziyetleri ~ ~k 
normaldir. Kasabada kurulan po 
lis te~kılatı ile de zabıta vak'a

ları çok azalmış belki hiç yok 
denebilecek bir dereceye inmiş
tir. Kas:ı:be.da fenni projeler da
hilinde bir de Sifat istaııyoou 

yapılmıştır. Spor işleriııe gelin

ce: yıldan, yıla halkın ve genç
liğin spor karşı olan hevesleri. 

artmaktadır. Ve bu yüzden spor 

işleri de artan bir alaka ile kar
§Jla.şmakta<lır. Zarada kültür 
çok büyük bir faaliyet halinde

dir. Her yıl okullara devam 
eden talebe sayıs.ı büyük art -
malar göstermı>ktedir. Evelki 

şöyle devam elti: 
- Bitti .. Fazla bir şey söyl~

yecek değilim. Şimdı geleim 
müteakip cinayete. Sir Carnıı

clıael Clarke'ın ölümüne. Cani, 
bu cinayc\•nıde ılk hareket tar
zına rücu ediyor: Kafaya bir 
darbe indirmek. Daima alfabe 
sırasına riayet etmek manisi. 
Canınln mantıki hareket etmiş 

olmak için şehirlerini muayver 
bir tertibe göre takip e•.:ne;' ı

cap ederdi. 

Meselıi şayet Ando\'Pr. A ik 
başlıyan 155 inci isim ıse B ci
nayetinin de B harfiııin 15~ in
cisi olan şehrde yapılması ve
yahut 156 ıncı ve C cıı;ayetinin 
de 157 inci numaraya tesadilf 
eden şehirde yapılmı.sı lfızım 
gelirdi. Burada da şehırlr-rin i:ı

tihabın.:la bir tesadür o!ctugu gii 

rülüyor. -
Ben, Poirot'ya şöyle ddım: 
- Zannedersem bn feferrüa

ta fazla ehemmiyet atfediyorsu
nuz. Şahsan çok metadik bir zat 
sınız. Siz de bu mani, adeta mer 
hameti bir tekil alın 

Zarada belediye padn 

mektubumda da mevzuubahs et 
!iğim gibi bugün Zaralıların en 
büykü denecek bir iıhtiyaçlan 

kasaba ve çwresind e iyi bir 
memnuniyet havası yaratacak -
fır. Kasabada maarif memurlu
ğuna bağlı bir de okuma odası 
vardır. Burada her mesleği ala
kadar eden kitaplar, gazeteler, 

mecmualar, büroşurlar yer al -
maktadıı. Bu suretle de bu sı -
cak kültür yuvası halkın kültü
rel okuma ihtiyacı verimli bir 
şekilde karşılamaktadır. 

Vasati bir hesapla söyliyebiJi
riz ki son üç ay içerisinde bura

da 1040 kitap ol..-unmuştur. Bu 
da kasaba için iftiharla kayde
dilecek bir rakamdır. 

Kasabanın çalışkan ve ilerli
yen belediye işleri de şu 

şekilde gözden geçirilebilir: Ka 
sabada 834. ev ve 300 den fazla 
dükMn vardır. Kasabanın en 

büyük hayati bir ihtiyacı olan 
ve geçen yıl Da!hiliye Vekaleti 
belediyeler mimar heyetince 

miina.ka=ya konmuş ve 40 bin 
lira iizerinde projeleri yaptırı -

' laııak akıt.ılı=jtır. Suya 
sarfedilen paranın 10 bin lirası 

nı sayın M nakalat Vekili Ali 

Çelinkayanın yardı.ınları ile ve 
20 bin lirası da belediyeler ban 

kasından 10 taksit ile alınan pa. 
ra n- d:te-riniıı de mııılıalli beJ.e

diye kırrşrlanmıştır. Su kasabaya 

7 kilometre mesafeden Kiiıeda- ı 
ğı eteklerine, getirilmi~tır. Ali 
Çetinka.:ııanm kasabaya yardım 

1 
ve büyük alakasından dolayı Za t 
ralıların kendisine bir mınn.et 

ve şükranı olmak üzere suya: 
Çetinkaya ismini vermişlerdir. 

Su demir borular içerisi·nde ge
tirilmiş ve kasabanın muhtelli 

yerlerine fütiyaç nisbeti üzerin 
den çeşmelerde akıltırılmıştır. 

Bu mübr"m hayali l:lleri de 
belediye mühim bir şekilde. ba 
şarmıştır. Kasaba belediye reıs 

liğine seçilen ve kasabanın ça-

- Asla• Ne düşünc-e' Hay
di hO§unuza gitsin diye bu nok 
tada bıraz mübalağa etmekte 
olduğdmd kaıbul edeyim. Geçe
lim. 

ve elektrik evi 

lışkan gençlerinden olan Faik 

Ö"1lıran belediye işlerine çok 

)'akından alakadar olmakta de-

l vamlı ve müsbel faaliyetler vü-

1 cuda getirmektedri. Kasa!banm 
dığer mühim bir ihtiyacı olan 

ışık işi de düşünülerek bir çok 
fedakarlıkla yapılmak suretile 

elli beygir kuvvetinde bir mo
tör getirilmiş ve faaliyete ha

zır bir bale konulmuştur. Bu -
nun için lizım olan tel ve direk 

ler de iliı;m edilmektedir. Elek
trik mazotla işletilecektir. Ya

kında güul Zara Jflğa da ka

vuşmuş olacakıtr. Kasabayı a -
ğaçlamak bakımına da ehemmi

yet \'erılmektedir. Bu sene için

de yapılan teşebbüslerle SWas 

N ümune fidanlığından 4.000 a

kasya ve İsfendre fidanı getiri

lerek bunlan kasabanın müna

sip yerltrine diktirilmiştir. 

Evvelce kasaba dahi1indeki 
lağım ~ebekesi yapılınaı;ı teşeb

büs vaki olmuşsa da ve bu ara

da bir çok emek ve gayreUer ne 
ticesinde yarı bırakılmış idi. 

Belediye reisi Faık Ôzturan 
bu kanalizasyon işinin teminl 

vaitleri.nde bu.lunmll§tur. Bele
diye ayr~ kasaba yollarının 

yapılınasma .,kakların düzenli 

bir şekilde açılmasına VI! kasa -

bayı güzelleştirmek için imara 

kavuştunnıya çok biiyük bir e
hemmıyet vermektedir. 

Beş yıllık çalışma programın 

da m~aılıa yaptırılması da nr 

dr. 
Bu da Slrlıat Vekaletinin sıh

hi ve fenni projelerine göre ya 
pılacaktır. 

Y-ınıJ ayrıca kasabanın hari
ta ve plıinı üzerinde de meşgul 

olunacaktır. Zaralılar hilkaten 

çalışkan uyanık, zeki. mi.>afirse 

ver insanlardır. 
E. • D. 

getirdiğim zaman muhayyilem
de tasavvur etmekte olduğum 

cani ile onun arıısmda hiç bir 
benzer tara! bulamadım. 

Diğer noktaları yokladım. 

Dördüncü •bir cinayet irtikip e
d.iidiö George Car lıııticlıd 'in öl -
diiriilmesi. 
Herşey, bu cinayetin ~e-

Churston inayetinin baııa hıç 
bir yardımı dokunmadı. Tali, 
bize yardım etmiyordu. Çünktl 
mektup bana geç geldi. Ve ev
velden tertfbat almamıza mfuıi 

oldu. 
Fakat D. cinayet haber enl

diği zaman muazzam bir müda
faa sistemi vücuda getirmiştim: 

t 

sinde hır hata vukua getirilmi.f 
olduğunu gösteriyordu. Bıçak 

darbesi, ayni boyda olan DoYDS 
imımde birisine indirilecekti.. 

Artık A. B. c.. pervas=asma 
fenalıklarına devam edemiye -
cekti. 

Fazla olarak o sırada. çorap 
mesel.esi orl.aya çıktı. Cinayet 
sahnelerinden her birinde ço -
rap satan bir adamın mıevcudi -
yeti, alelade bir tesadüf eseri 
olamazdı. Bundan şu neticeyi çı 
kardım: Cani, bu çorapçı idi. yal 
nız atılacak bir adını kalmıştı. 
Mamafıh iurasını ilave edeyim 
ki Grey'in bu adamın eşkA!i hak 
kında verbış olduğu mali'ımat 

sayesinde onu gözümün önüne 

Bu adam, cinayet kUI'banı ile ay 
ni sinema sal-onıında bulunuyor 
d.u. • 

Tali. dönmeğe bafladı. Hadi
seler, A. B. C_ iıı aleyhine dön
dü. İzi meydana çıkarılınııj, et
rafı sarı.lımı ve nihayet tevkif 
edilmiştL 

Hast ings' in dediği giılıi, ıne -
sele hitam bulm~lu. Fakat bu, 
belki de halkın noklai nazarı

na göre doğru idi. Mücrim, ha
pioJıanede ve hiç şiiphesiz cemi 
yete boreunu ücipyecek. Cina-

1
.yetler serisi duracak. Artık 

son .. 
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- SOLDAN SACA -

1 - Manzum olmıyan ya.zı -
Hal'p aleti 

2 - Keder - İcmal. 
3 - Veıımekten emir - .Baı;it • 

Vücutıda olan şişkınlik. • 

4 - İnmekten emir - Kuvvet· 
li - Zımnen anlatmak. 

5 - Siyah - Büyütmek. 
6 - Yanlış - Meydan. 
7 - Hortlak - Mabud. 

8 - Faydalı bır hayvan - hü
cum - Şart edatı. 

9 - İsimlerden sıfat yapmak 
için kullanılan edat - Se -
ven - Bir cihet. 

10 - Kıilıul etmemek - Sabah 
rüzgarı. 

il - Dizı - Domuz pat;tırması. 

- YUKARIDAN AŞACIYA -

l - BU kadm imli - Yoğun 
ve salatalıkla yapılan bir 
yiyecek. 

2 - Dooıt ve komfu bir millet 
~Bir memleket veya şeh -
rin kağıt üz.erindeki bir 
nevi plAnL 

- Seımekten emrib&zır • 
Şer'i hilk.iın - Köpek. 

4 - İşaret - Sert - Meyan. 

- Bir hastalık - Eskiden m, 
lüden alınan ve cümlıuri
yet hükimıetinln kaldır -
dığı bir vergi. 

6 - Dünyanın etrafını ihata e
den gaz - Eşit. 

7 - Bir erkek ismi - Aptal. 
8 - lıleıf'ulümaa edatı - A1e -

nrleştirmek - Şart edatı. 

il - Bir nota - Açıkça anlat -
• mak - İlk deniz vasrtası. 

10 - Sema - Bir teshin \-asıla
sı. .. 

11 - Dinen maınnu - Silz.. 

Fakat benim için bu, böyle 
değildi. Mademki bu cinayet -
lerin amilini bilmiyorum, bir 
'i"'Y bilmiyorum, hiçbir şey bil -
m;yorum, demektr. Burulan baş 
ka Beksil cinayetinin vukuun . 
da Cust'un orada bulunmadığı 
meselesidir. 

Franlclin Clarke: 
- Evet .. Bu doğru .. Bu nok

ta beni endişe içinde bırakmak 
tan hali kalmıyor. DedL 

Poirot - Ben de öyle C.:Ut
un cinayetin vukuunda Belıaıl
de olmadığını mnbakkak gi:)rü _ 

yorum. Şu halde ild faraziye i
leri sürülebilir. 

Şimdi fa rzedelim ki Cuııt, A, 
B. C. cinayeilerini irt1k4p et -
mit, fakat B. cinayetini ırtlkAp 
etmemiştir. F'akat Mösyö Polrot. 

Poirot, hir el !şaretlle Me -
gan Bernard'ı süki\ta davet etti. 

- Sikin olunuz, Matmazeli 
Ben, hak'.kati arıyorum! Yajan
dan bıktım, usandım-. Şimdı far 
zedelim ki A. B. C-, ikincı cına
yeti ırtikılp etmemlştlr. 

(Aı:kuı var~ 
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Açık mesameler dalına siyah 
:nıolrtalann ve sivikeW?ill te
t<*kilılüne zemin huırlar, cil· 
d!nlz!n meeamatmı ııkı§tu- -
mal< t!ivllce ve ç!llerhıizi iza-

le lçln siz de 

rem Pertev 
kullaruın12:. 

iı.J.N 

İstanbul İran General Konso -

Jalıaneslnden aldığım 50 No. lı 

sicil varakamı zayi ettlıın. Yeni
sini aldım, eskisinin hüikmü yok 

tur. 

• 

TaJıtakale Rüstempaşa ma -

tıallesi (288) No. lı bakkal 

Gulam Rıza 

ZAYİ TASTIKNAME 

1334 yılında İstanbul darülmu

alliminl aliyesinden aldığını tas

tikııameyi kaybettim. Hüküm -

süzdür. 
Mısan ÖZKA YA 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması hasebile Beyoğlunda 

BAKER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zenlth Radyolara 
sroku üzerinde tenzilM icra
oma karar vermiştir. Stokun 
tükemneııinden evvel istifa
de ediniz. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi bastalıkJar 

Miltebassl8l 
Adres : Babıill Ankara 

caddesi N o. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Yatak, yemek ve çall§
ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -
bilyalar; BAKER (ESKİ 

HAYDEN) mağazalarında 

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

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten ıonra 

Telefon: 40127 

Mühim ilan 
Hastane, kışla, mektep, 

otel ve lokantaların yemek 
pişirme ve sıcak su ihtiyaç
larını temin eden, 

Alanya mutfak ocaklaııının 
son modelleri piyasaya çı • 
karılmıştır. Yeni tertip edi
len kataloğlarımızı isteyi • 
niz. Beyazıt, Yeniçeriler, 
Tramvay caddesi. No. 114 
ALANYA yemek ocakları 

ve soba imalathanesi. 
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BANKASI 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Adet Nevi Mubam. bedel Muvakkat teminat Ek5iltme saati Eksiltmenin 
Lira Lira Kr. sureti icrası 

20000 Telsiz Perlore bandı 7800 585 15 Kapalı zarf 
20000 Telsiz OndüJatör bandı 5600 420 16 Kapalı zarf 
2500 Simens Perlore bandı 3500 262 50 16,5 Açık eksiltme 
2500 Teleem Perlore bandı 3500 262 50 17 Açık eksiltme 

1 - YukBTıda müredatı yazılı dört kalem band münakasaları ayrı, ayrı yapılmak üzere satın alı
nacaktır. 

2 - Eksiltmeler 9/8/939 tarihine müsadif Çarşamlba günü yukanda yazılı saatleme Ankarada 
P.. T. T. Umwni müdürlüğü binasındaki satınşlma komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - Açık eksiltmeye gireceklerin, muvakat teminırt maldıuz veya banka mektubile kanuni vesa
iki hamilen mezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler Ankarada P.T. T. levazım ve İstanbulda Kınacıyan hanında P. T. T. levazım ay· 
niyat şubesi müdürlüklerinden parasız verilir. 2334) (4255) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
•• • 

·--' 
Umumi Merkezinden: 

Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamiriııde 
vukuf s&ıbilbi bir makiniste iht iyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yap albilenler şayanı terci!h'tir. Maki

nilst, ihtisası derecesi anlaşıhn ak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondaaı sonra asli müteıbassıs olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet veslkala riyle Yeni }'(ıfıtalhane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direkbörlüğüne müracaatlan. 

Haro Okulu Komutanlığından: 
Harp okulu 15 Temmuz 009 gü:nü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi cEylül 939• nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şu
belerine ve Ankarada buluruın rın Harp okuluna müracaatları 
iUn olurnur. .179. c55h 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

; İstanbul Gümrükleri için 65 ton Antrasit ile 200 ton Kliple ma
den kömürü açık eksiltme r.uretile alınacaktır. 

1 - Muhammen bedeli 4228 li.ra 50 kuruş olup muvakkat temi
natı 317 lira 14 lturuştur. 

2 - Evsal ve şartnamesi Levazım servisinde her gün görülebilir. 
3 - Eksiltme 10/8/939 Perşembe günü saat 10 da Galatadaki 

!Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnamede ylazılı kanuni vesikalarile birliıkte 
gelmeleri. (5337) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstan
bul levazım amirliği satınalma komisyonundaq 

1 - Muhafaza eratı için satın alınacak 700 tüfek kayışının 

27/7/939 perşembe günü saat 11 de. pazarlığı yapılacaktr. 
2 - Tahmini tutarı 329 lira ve ilk teminatı da 25 liradır. Evsaf 

koınisy<>ndadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin kanuni vesika !arı ve ilk teminat malııbuzlarile 

Galata Gümrük caddesinde Veli Alemdaı han ikinci .kattaki komis-
yona gelmeleri (5514) 

T 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruotur. 

1 - Keşü ve şartnameleri mucibince idaremizin Sivas ve Kay
seri başmüdürlülcleri kaloriler tesJsatı her ikisi birden kapalı 
zarl usulile eksiltmeye konmuştur. TURK. TiCARET BINKISI 1. S. 

II - Her iki işin keşü bedeli 10.982.66 lira muvakkat teminatı 
823.66 liradır. ' 

1II - Eksiltme 3/Vlll 939 perşembe günü saat 15 te Kahataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

iV - Şartnameler her gün Kayseri, Sivas, başınüdürlükle -
rinden ve İstanbulda leviziın şubesi vewesinden 55 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, mühürlü teklif mektup- ı 

!arını kanuni vesaikle %7,5 güvenme parası makft>uzu veya banka 
teminat mektubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesika 
yı ihtiva edecek kapalı zarflarını ;hale saatinden bir saat evveline 
ka.dar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz muk&aıi
linde vermeleri lazımdır. (5304) 

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

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

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

3 - Bu imtihana girmek isteyenlt'rin bulundukları yerler Maa· 
rif Müdürlüklerinden alacakları örneklere göre tanzim ettirecek

leri fiş ve sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına 
dair olan vesikalarile çalıştıkları yerlerden alacakları iyi hizmet ve· 
s ikalarını raptederek en çok 31 Temuz 1939 Pazartesi günü akşa· 
mına kadar şahsen veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürlüğü
ne müracaat etmeleri lazımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve 
sağlık durumları bu meslekde çalışmağa elverişli olanlar altı · aylık 

namzetlik müddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. 

Satış devresi sonunda bu işlerde çalışabilecekleri anlaşılanlar 

kur'a çekmek sw•lile boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedile-
oeklerdir. ,(5342) c3140. 
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MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI B MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ~ubesinde tesis edilen 

''GEC 
'' çok mUsait şartlarla sayın muşıerllerimizin emrine amada bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gi~elerimize müracaat olunması 
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iKDAM 
Abone Şartları 

Seııelilı: 

1 aylık 
1 a7lık 
ı .. 

DAHİLİ HARİCİ 

uoo J(r. 

IOO Kr. 
soo Kr. 
100 Kr. 

iL AN 

%300 Kr. 
1650 Kr. 

800 Kr. 

TEK s0TuN 
SANTİMİ 

8h1ııd Sahife 
ikinci Sahife 
'Oçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 8 mcu sahifeler 
T - 1 inci Sahifeler 

'°° ku.nlf 
250 kuruf 
200 kuruı 
100 kuruf 

50 kurut 
:SO lnınq 

Gazeleml>lde neşrturll&

cek bllcilmle ticari llUılar yal
nız Ankan caddesinde Kah • 
ramanzade banmda İlancılık 
Kollektlf tfrketlnden alınır. 

P C J istasyonu 
Bu •ktamki TUrk 

konseri 
'.Bütün dünya radyo amatörle

ri taralından neşriyatı sevgi, ve 
alaka ile takip edilen Hollanda
da bulunan Rlıilips'in PCJ istas
yonu bu akşam memlekdhııiızin 
tanmmış musiki üstadı ve kon -
servatuar profesörü Seyfettin 
Assal konıserini verecektir. Kon
ser bizim saatimizle 21 ,30 da ve 
31 - 28 metre üzerinden olacak -
tır. 

ZAYİ: Seyrüseferden alınış ol 
duğum 6868 No. lu amatör şo -
för ehliyetname ile 791 No. lu 
hususi otomdbilime ait karneyi 
kay'bettim. Yenisini çııkaraca -
ğımdan eskilerinin hükmü yok· 
tur. 

Bürhan Rodrig 
Osmanlıey Sebat apart. No. 4 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 
AHILIYE MÜT AHASSISI 

Divanyolu 104 
MuayenehaH saatleri: Paza, 
hariç her rftn 2.5 • 6, Salır 
Cumarlesi 12 • 2 5 fıkaraya 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Bu akşam 

Beykoz İskele 

gazinosunda 

MEMİŞ ÇELEBİ 

Vodvil 3 perde 

Profesör Mişel 
revusu ve otto Ketti varyetesi 
Hans Okulta telepati tecrübeleri 

CEMAL 
SAHİR 

* 

CEMAL SAHİR 
Bu akşam Defterdar İskele bah
çesinde büyük kadro ile: 

MEÇHUL SERSERİ 
Opereti 3 perde 

B~ rohie Bayan Leyla Refik 
Yarın (Çarşaaıiba) Beşiktaş 

Büyük Aile parkında 
Bt)y'()K MÖSAMERE 

Nurettin Genç 
dur ve arka
daşları b Tem-

muz Salı aqarnı 
Üsüdar Bey· 

leroğlu bahçe
sinde Şeks
~erin ölmez 

Artistlerin değerini ekı• 
Murat Şamil varyetesi 

eııert 

OTELLO 

• ""'4 4 • 
Basıldığı yere Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni mümf.Ulli Ye Nqd

yat DlrektllrtJı .&. N. 
•* ..... •• ••• • ... 
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