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Harb Tehlikesi Karşısında Mütekabil Hazırlık 
iman donanması Baltık denizinde manevralar yapıya 
arp takdirinde Iran T ürkiyenin ya.nındadı 

• 
lngiliz tayyareleri yeni bir 
gösteriş uçuşu dahçı yaptılar 

Berlin, 25 (A.A-f - Alman 
donanması, lıalilıazııda amiral 
Raedeı'in huzurile Baltık deni- 1-i. --

l'Miiii1iı 
Şefin f ! -

Başvekil 
şehrimize 

geldi 
zinde mühim manevralar yap • 
maktadır. 

Bu manevralar, hal:!ihazırda 

Varnemunde ile Svinemunde a
rasırula yap.ı:lmaktadır. Manev-

7aıarın gayesi, tahtelbahirlere 
antrönman yaptırmaktır. Ma • 
nevranın planı, tahtelbahirleıin 
torpito muhriplerinin himaye -

sinde gitmekte olan kafileye ta
arruzları şeklindedir. 

25 cüzütamdan mürekkep 
5 tah te)ba:hir filosu, bu manev • 

Geçenlerde Meme! önlerinde bir 

ralara iştirak etmektedir. Gaze· 

teler, bu husus hakkında uzun 

',..,.., 

/~ 

, Teşrifi 1 t / Milli Şef İnönü pek yakın- + 
+) da gehrimizi şereflendircek • + 

l
ı )erdir. Kendileri ·burada bir + 

• müddet istirahat edecekler + 
' ve ağlebi ihtimal ağustos zar. + 

!~ fında Trakyada bir tetkik se· + 
~Ui,f ~ ı ya}ıatine çıkacaklardır. + 

Milli Şefin valdelerile ço· + 
nümayi~ yap~n Alman harp filosu + cukları dün sabah şehrimize + + gelmişler ve vali tarahndan + 
malfunat neşı1etmekte, Alman + karşılanınışlardır. + 

(Devamı 3 üncü sayfada) -----------

i! ı Lozan sulhu 
1 büyük zaferi 

ti" ---
''i116 ncı gıldönümü bütün mem-

Hatay Halk evi binası 

Hatay bayramı 
Büyük Millet meclisi ve bazı 

heyete yapılan tezahürat 
Antakya, 25 (A.A. - Büyük 

Millet Meclisi ve Pa·rti Genyön
kurul milmessilleri ve vilayet • 
!er muralıhaslarından mürekkep 
heyetin diln Yayladağ ve İsken
deruna yaptıkları gezinti yer 
yer tezahürata ve Hatay hal -
kının baş'ta milli şef İnönü ol • 
mak üzere Türk milletine ve bü 
yük Meclise karşı se\lgi ve say
gılarının ifadesine yenii vesile· 
!er vermiştir. 

Yayladağa giderken Şehkoyu 
nahiyesinde bütün köylülerin 
iştirakiyle büyük bir toplantı ya 
pılm~ ve halk adına söz söyli
yen bir genç temiz duyguların 
ifadesi olan bir hitabede bulun
muştur. Şemsettin Günaltay, ver 
diği karşılıkta, anavatanın bü -
tün Türk milletinin kendilerini 
özlediğini söyliyerek demiştir 

ki: 
- Görüyoruz ve sevincinizden 
anlıyoruz ki, siz de bizi ayni de 

recede, ayni suretle özlediniz. 
Bu hür ba~ak altında müebbe
den mesud ve bahtiyar yaşayı
nız. 

İskenderunda yapılan deniz 
yarışlarını takip ettikten sonra 

Halkevine giden Şemsettin Gü
naltay, burada 24 Temmuz Lo
zan günü münasebetiyle yapıJ · 

lan toplantıda bulunmuş ve par 
ti başkanı Hamdi Selçuk tarafın 
dan Lozanın değeri hakkında 
verilen ve hazır bulunanlar ta
rafınd~n alkışla takip edilen bir 
konferans verilmiştir. 

Söz alan Şemsettin Günaltay, 
Sevr muahedesi ile Türk mille
tinin hatta kendisine bırakılan 
sahada nasıl fed bir akıbete ma 
ruz ıbırakılmak istenildiğini mu 
ahede maddelerinin mukayese • 

· !eriyle anlatmış ve Lozan mua
hedesinin Türk milletine kazan
dırdığı hakiki istikHilin ehemmi 
yetini tebarüz ettirmiştir. 

Heyet akşam tekrar Antak
yaya dönmüştür. 

Meclis Hey'eti 
Antakya, 25 (A.A.) - Bü -

yük Millet Meclisi ve Parti mü
messilleri ile vilayetler murah
hasları, bugün öğleden önce An· 
va etmekte olan müzeli de gez
mişler, çarşıyı dolaşmışlar, bu ar 
rada Halkevini, Partiyi, Beledi • ' 
yeyi ziyaret etmişlerdir. Heyet

ler ıbİI'çok kıymetli eserleri ihti
va etmekte olan müzyi de gez -
dikten sonra, Harbiyedeki Def
ne oteline dönmüşlerdir. 

Otelde kısa bir müddet istira
'iArkası 3 üncü sayfada) 

lekette büyük tezahürata 
vesile oldu 

Ankara, 25 (A.A.) - Memle
ketin her tarafından gelen tel -
grailar, İnönü'nün İstiklal harbi 
zaferlerini tetviç eden Lozan bil 
yük sulh zaferinin 16 uıcı yıl -
dönümünün, büyük küçük her 
şehirde, her kasabada, hatta he
men her köyde, içten gelen bir 
heyecanla kutlanmış olduğunu 

bildiTmektedir. Her yerde bin -
!erce kişinin iştirak ettiği top -
lantılarda halk mümessilleri ta
rafından söylenen ve şiddetli al
kışlarla karşılanan nutuklarda, 
Tüı>kiye Cümhuriyetinin bugün 
her sahada feyirzli neticeleTi gö
rülen kalkınmasında temel taşı 
olan Lozan'ın hem milli hem 
beynelmilel bakımdan büyük e
hemıniyeti tebarüz ettirilmiş ve 
bugün de milletin mukadderatı
nı Milli Şef olarak idare eden Lo 
zan fatihi İsmet İnönü'ye I<a11ı 
bütün milletin derin minnet ve 
şükran hislerile sarsılmaz bağ • 
!ılığına tercüman olmuştur. 

1 
1 

Hatayın, sulh ve anlaşma yo - 1, 
!undan anavatana kavuşması 

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

Kantonda japon 
tazyıkı artıyor 
Hong · Kong, 26 (A.A.) - Şa

men cKı:ınton jmtiyaz bölgesi> n 
den bildirildiğine göre bölge ü
zerindeki Japon tazyiki son gün 
!er zarfında mahsüs bir surette 
artmıştır. 

Nehir Perşemlbe günü Şamen 
deki yabancı sakinlerin iaşesini 
temin etmekte olan İngiliz, Fran 
sız ve Amerikan topçekerlerine 
dahi kapanacaktır. 
Mınta:kaya giren çıkan herke

sin aranması için tertibat alın -
maktaqır. 

şenlikleri ile hemen birlikte kut 
!anan Lozan günü, 'bütün Türk· 
lüğün Milli Şef etrafındaki bağlı 
lığının parlak bir tezahürü ol -
duğu kadar ~erek kendisi ve ge· 
rek ıbütün dünya için sulh aşkı
nın da samimi bir ifadesini teş
kil etmiştiT. 

. __ ,, ... 

Bazı memleketlerde çocuğa 
dayak atılır. Hatta İngilterenin 
bazı mekteplerinde bile. Fakat 
bu, pek nadir ahvalde ve birçok 
merasime tabi bir terbiye usu -
Iiidür. Eskiden bizim mektep • 
!erde falaka vardı; meydan da· 
yağı vardı. Çocuğa falaka ile 
verilen ıztırap yetmiyor gibi o· 
nu bir de bütün arkadaşlarının 
önünde yere yatırıp döverek hay 
siyetini, izzeti nefsini yerlere sc ... 

rı>rek bunun müessir bir ibret !ev 
bası teşkil ettiğine kani idik . 
Fakat sınıfta tokat ve tekme, 
meydanda falaka yiyen çocukla· 
rm tamam\!n heder oldukları an
laşıldığı gibi kabahatli çocukla· 
rın da azalacağına, çoğaldığı za 
hir olmuştur. Bu usul terkedil -
di. Artık suçlunun iki jandarma 
arasınd.ı sokakta teşhiri usulii 
bile kalkmak üzere iken on, on 
iki yaşındaki mücrimleri bir ka· 
file halinde caddelerden geçir· 
menin, hatta •Mücrim çocuk • 
)ar• ismi altında onları abide 
ye g<itürmenin manası var mı? 

Edirneden gelen bu 120 ço· 
cuk hapishaneye değil, Islahha· 
neye sevkediliyor. Fakat böyle 
teşhirlerle onlar ıslah edilemez 
sanırız. 

!Başve!kil Refik Saydam dün 
öğıleden sonra Sakarya motörile 
şelhrianize gelmiş, Perapalas o • 
teline inmiştir. 

Evvelki gün Yalovaya gitmiş 
ohın Yariciye Vekili Şükrü Sa -
racoğlu da ayni motörle İstan -
bula dönmüştür. 

Askeri heyetimizi karşıbyan modern İran ordusundan bir kıta 

!Başvekil bugün Y eT li Mallar 
seı:ıgiııini açacak, Perşembe veya 
Cuma günü Hariciye Vekili ile 
berı11ber Ankaraya gidecektir. • 

lngiltere Bir. Harb Şehrimizde 
zelzele Vukuunda Irana 

Yardım Edecek 
İstanbul, 2ıi (A.A.) - Bu ge

ce yarısını 6 dakika 4 saniye ge
çe hafif ve saat 5,40 dakika 4 sa 

(Arkası 3 üncü sayfada) (Yazısı 3 üncüde) 

Maraşal 
Hudzingere 

Ziyafet verdi 

Japon -Mançu ve Sovyet 
Mogol Muharebesi 

Ankara, 25 (A.A.) - Genel 1 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi l 
Çakmak bugün şehrimizde bu- ~ 

lunmakta olan Orgeneral Hutzi
ger ve maiıyyeti şerefine Şelhir 

lokantasında 52 kişilik bir öğle 
yemeği vermiş ve bu ziyafette 
Genel Kurmay ve Milli Müdafaa 
ve Hariciıye Vekaleti erkanı ile 
Fransız !büyük elçiliği ileri ge · 
!enleri bazır bulunmuşlardIT. 

Devam Ediyor 
Hsingk~, 25 (A.A.) - Kvan

tung ordusu genel kurmayı teb
ilğ ediyor: 

Japon - Mançu kuvvetleri Ka 
la ne!hrini geçmiş olan Mogul -

Sovyet kıt'alarına karşı muka
bil bir hava muharebesinde 44 
Sovyet tayyaresi düşürülmüş, 4 
Japon tayyaresi de üssüne döı -
memiştir. 

Türkiyenin en çok sevilen 
gazetesi olacak 

·-~~~~~-='--~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

iKDAM, en tanınmış gazeteci ve muhar
rirlerden mürekkep bir kadro ile 

intişare bşlayacak 
:İKDAM, Türkiyenin bu en eski gazetesi yeni elle<re geçmiş

tir. Pek yakında yeni ellerde, yeni bir tahrir kadrosu ile ve okuyu-
• cularmm her türlü ihtiyacına cevap verecek mahiyette bir hazır· 
lık içinde intişara başlıyacaktır. 

Okuyucularımız için tamami le demdeğişik bir vaziyet üade 

~bdürrezakın muavini 
tevkıf edildi 

, edecek ve Türkiyenin en tanınmış muharri~lerinden ve fikir erba· 
hının imzalarını şahsında toplıy ııcak ola11 iKDAM ayni zamanda 
güniin"'bütün havadislerini en iyi şekilde ve en evvel veren bir 
gazete olacaktır. 

Amman, 25 (A.A.) - Abdür -
lerine vaziyet bildiren zevat 

asi şeflerinden Yusuf Ebudura, 
Maverayüşşeria'ıcla Gavur mev -
kiinde tevkii edilmiştir. Yusuf 
üzerinde müteaddit silah ve bin 
kadar da İngiliz lirası bulunmuş 
tur. 

iKDAM çok yak~nda yeni şeklile 
çıkmağa başlayacak 

Tafsilatı bekleyiniz 
,._.--------------------~ _f.LA.&...Aı.tWWLLJ.LPıx.:..c.ı.n.vı.n.vL;-.x.ı.>ı>LL-
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I _ IIatay Balk Partisi binası, il - Vali ve Kumandan ile he
yet iizalannın konsolosunu ziyaretleri, 111 - Cevad Açıkalın'ın 
Halaydan ayrılışı münasebetile ecnebi konsoloslara vedaı, IV 

Cevad Açıkalını uğurlanı a, V - İskenderun istasyonu 

inhisarlar Vakili Geliyer 
Gümrük ve İnhisarlar Veki 

Ji ~'arın İzmirden şehrimize ge
lecektir. Vekti burada kalacağı 

iki gün zarfında bilhassa İnhi
sarlar idaresinde meşgul ola -

caktU'· Birk f.yatları kat'! ola -
rok Vekil buraya geldikten son
ra tesbti edeilcektir. 

---co<>---

Taksim Kışlası 
Taksim kışlası ile müştemilatı 

istanıbul belediyesine devreden 
vekıller lı<ıyeti .ka'ran dün bele -
diyeye bildirmistir 

1 
fran da lzmir fuarına 

iştirak ediyor 
1 İzmtr, 25 (A.A.) - İran kon -

solosu dün belediye reisini zi -
yaret ederek İran hükumetinin 
dokuzuncu enternasyonal İzmir 
fuarına resmen i~tirak edeceğini 
bildirmiştir. Yeni bir pavyon. 
yaptırmağ& vakit müsait olma -
<lığından yapılmakta olan daimi 
sergi sarayınıda İTan için geniş 

Silivri HükGmet Konağı 
Silivri hükümet kıonağının i

lilvei inşaatı 36 'bin lira bir mü
!ea'bhide iılıale edilmiştir. 

IKDl\M 

Yeni yapılacak İ 
yol ve meydanlar 
1050000 Lira ile yapı
lacak yol ve meydan-

Haklı değil mi ? 

Şişlide oturan karüıniz 

Lfıtfi Aker gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

•Biz Şişli halkı, daha se
ri ve rahat vasıta olduğu için 
otobüsü tramvaya tercih et -
mekteyiz. Yalnız, son zaman

larda, kontrolün gevşekliğin
den ~idir, nedir, otobüsler, 
yine, muayyen duraklar ha -
ricinde durup yolcu alıııağa, 

yolda yaya yürüyenlerin ya
nında durarak •Buyurun! 
Şişli... gibi, adeta musallat 
olmağa başladılar. 

Satie Yolsuzluğu 
Tahkikatı 

Bazı Mali Müessese
lerden Sorulan ~ual
lere Cevab Bekleniyor lar tesbit olundu 

Beledyenin bu sene bir mil
yon elli •bin liralık yol y,.ptıra

cağını yazmıştık. Bir milyon el
li bin lira ile Eminönü kazası 

dahilinde Eminönü meydanı, 

Sultanahmet, Beyazıt meydanla
rı yapılaıcak, Eminönü, Sirkeci 

ve Sirkeci, Araba vapuru arasın 
daki yol asfalta çevrilecektir. 
Bu yollardan çıkarılacak parke 
!erle Koca Ragıp Paşa , Ağa çeş

mesi, Genç Türk, Şair Fıtnat, Ak 
saray la, Oerrahpaşa arasındaki 
caddeler yapılacaktır. 

Fatih kazası dahilinde, Fatih 
meydanı açılacak, Darüşşafaka 
ve Y edikule ile Gazlıçeşme ara
sındaki yol yapılacak, bu yollar 
dan çıkacak parkeler Ak~iz 
caddesine döşenecektir. 

Üsküdarrla Büyük Çamlıca 
Tepeyolu, Bey-0ğlunda, Hasköyle 
Kasırnpaşa, Taksimde Sıraservi 

ler ve Yüksekkaldırırn, Cihan -
gir yolları asfaltlanacak, Zincir 
likuyu He Ayasağa arasında ikin 

ci bir asfalt yol yapılacaktır. 

B~iktaşta Ihlamur yolu ile 
Akaretler ve Maçka yolları as
falta çevrilecek, Adalarda Ni -

zam caddesi, Heybelide Yıldız, 

Burgazda Rıhtım, Kınalıda sahil 
yolları i~a edilecektir. 

İıı~aat ihale tarihinden itiba
ren beş yüz gün zarfında bitiri
lecektir. 

---000~-

Bir Boş Kotra 
Bulundu 

Dün Samatyada Narhkapı ga
zinosun civarında Kale önünde
ki kayalıklar arasında boş ve ten 
teli bir kotra bulumnuştur. 

İçinde haki bir ceket, panta
lon, y~lek, bir çift tozluk ve bir 
kask"! ıbulunan kotranın Bakır

köyünde çuval ticareti yapan bi 
risine ait olduğu anlaşılmıştır. 

Taılıkika-t sonunda kotrayı Ba
kırköy Bezezyan lisesi talelbesin 
den Mapazarlı Zekinin gezmek 
üzere almı:ş ve içindeki e~bisele
rin de kamp elbiseleri olduğu 

te6bit edilmiştir. 
Kendisinden lbir ha!ber alına

mıyan Zeki aranmaktadır. 
--<lOO--

Kibritler Tutuştu 
ıBüyükderede çalışan işçi Ce

mal, Ahmet ve Mustafa kutu dol 
durma dairesinde bulunurlar -

ken, sıcağın fazlalığından k ;b -
ritler bi"denbire tutuşmuştur. 

Üç işçi de ateşlerden yüz ve el 
!erinden tehlikeli surette yara -
!anmışlar, tedavi altına alınmış
larıdır. 

•Bir de, otobüs yarışları yi 
ne aldı yürüdü' ... Şişli ve Maç 
ka itobiisleri, birbirlerinin ö
nüne geçip yolda bekliyen 
müşterileri daha evvel almak 
için, cehennemi süratle yarış 
ediyorlar. Bunun, herşeydeu 
kat'inazar, otobüs kazalarına 
sebep olacağı pek tabiidir. 

Belediye bu işe biraz daha e 
henımiyet verip kontrolü şid 
detlendirirse, hem otobüsün 
içinde bulunan yolcuların, 

hem de yayaların hayatları 

tehlikeden kurtarılmış olur .• 
Filhakika, otobüs yarışlar 

rının yeniden lıararetlendi

ğine rastlanıyor. Kariimi
zin bu husustaki teıncnnis, 

Hak! •değil mi? 

-================• 
Yerli Mallar 

Sergisi Bugün 
Açılıyor 

11 inci Yerlimallar sergisi tıu 
gün saat 17 de Başvekil Refik 
Saydam veya İstanbul valisi Lut 
fi Kırdar tarafından merasim -
le açılacaktır. 

Sergi saat 17,30 dan sonra hal
kın ziyaretine tahsis edilecek -
tir. Sergide bütün hazırlıklar 

tamamlanml§tır. 

Eşyaları yerleştirme işi de 
dün gece sabaha kadar çalışıla
rak tamalanmıştır. 

Vali Lutfi Kırdar yanında Hii 
dai Karataıban olduğu halde dün 
öğle üzeri sergiyi gezmiş, sonra 
hazırlıkları gözden geçirmiştir. 

Milli Sanayi Birliğinden: 
Şeh;:ımizde bulunan sayın 

mebusbrımızın hepsinin adres 
!eri sergi komitemizce malum 
olmadığı için XI. inci Yerlimal
lar sergisinin bugün saat 17 de 
yapılacak açılış törenine ınebus
larımızm huzurlarile şeref ver
melerini saygılarımla rica ede
rim. 

XI. inci Yerlimallar Sergisi 
Komite reisi 
Vali Dr. Lulfi Kırdar 

---001>---

Heybeli 'Yangını Tahkikatı 
Heybeliadadaki yangın tah -

kikatı devam etmektedir. Yan-

Satie yolsuzluğu etrafında 

müddeiumumilik ve dördüncü 
sor,gu hiıkimilğince yapılan tah
kikat bitirilmiş gibidir. 

Dördüncü sorğu hakimliğin
ce bazı banka ve mali müess.,ge 
!erden istenen izahatın arkası 

alındıktan sonra iddianame bi
tirilecek ve iş mahkemeye in -
tikal edecektir. 

--<.>OD--

Maltepe Atış Mektebinde 
Yangın 

Dün öğleden sonra Maltepe 
Atış mektebinin guinosunda 
yangın çıkmış ve gazino ile bir 
kısmını barakalık yandıktan 

sonra yetişen itfaiye tarafından 
söndürülmüştür. 

Yangının ne suretle çıktığı 

henüz tesbit edilememiştir. Tah 
kikat yapılmaktadır. 

--<>•00---

Taksim Bahçasi 
Taksim ba'lıçesinde yapılacak 

bin kişilik gazinonun yangın, 

sıcak su, kalorifer, elektrik tesi
satı otuz üç ·bin lirala çıkacak -
tır. nşaat bir iki güne kadar ek
s iltmeye lmnacaktır. 

----000----

T ren Yolundaki Binalar 
Yenikapı ile Ahırkapı arasın

da ve tren hattının iki tarafında 
bulunan ten eke evlerin Nafıa 

Vekaleti tarafından kaldırılacağı 
malumdur. Teneke mahallesinin 
belediye tarafından ·kaldırılma

sı kararlaşmıştn. 

Tren yolu ile deniz arasındaki 
yeni in şaata müsaade edilmiye -
cek, kara kısmında inşaat ancak 
tren hattından on beş metre uza
ğından başlıyacaktır. 

Belediye istim!;l.k edilecek ev
ı.,re kıymet takdir etmektedir. 

---0001---

Açıkta Olan Memurlar 
Daıhiliye Vekaletinden bele

diyeye gelen tamimde münhal
lere tel'Cihan açıkta bulunan me 
murların tayin edilmesi bildiril
mektedir. 

---0001---

Konsolosların Valiyi 
Ziyaretleri 

Irak, Romanya ve İspanya 
konsolosları dün vali ve bele
diye reisi Lütfi Kırdarı ziyaret 
etmişlerdir. 

---000--

inhisarlar vekilinin lzmi
deki tetkiki eri 

İzmir, 25 (AA.) - Dün şehri
mize gelen Gümrük ve İnıhisar
lar Vekili Raif Karndeniz Veka-gınm yanan bir sigaranaın çam 

lığa atı1mış olmasından ileri Jete !bağlı müesseselel'de tetki -
geldiği tahmin edilmektedir. Yan katta 'bulunmuş ve Kültür Parka 

. gına sebebiyet veren henüz ıbu- giderek valiyi, komutanı ve be-

Çubuk! u Korusu lunamamıştır. Pazar günleri si- lediye reisini ziıyaret etmiştir. 

Çubukludaki Hıd;v köşke ait .1 vil polis memurları çamlarda bu Raif Kao·adeniz bugün bazı tet -
korunun halka açılacağını yaz _ lunacak halkı kontrol edecek - kikterde !bulunduktan sonra ya-
mıştık. Belediye korunun antre- tir. rm doğru İstaıfuula dönecektir. 

sine asfalt döşemiş, yolları tan-\·.-~· ~~-:-;-~-A---M--O-:;•: •H--ı 
zim etmiştir. Gelecek hafta koru t Udi 1 ~ ""°' ~ il=!/ il!:.. -
merasimle halka açılacaktır. İ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I • ------------------------

• TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1355 RUMİ 
C. evvel Temmuz 

7 11 
1 inci AY H!ZIR 72 

SENE: 1 9 3 9 

Vasati Ezani 

Güneş Temmuz Güneş 

4 43 9 05 
Öğle Oı;ı-. 
12 20 

26 
4 42 

ikindi lklndl 
16 ıs 8 40 
Akşam Akşam 
19 38 12 00 .J )' a ts ı Yatsı ,.,,., 
21 43 Çarşambs 1 50 
imsak imsak .. 
2 32 6 5.j {lu halkın mülkünü seyret Bu mlilktl.n halkını söylet sıııııa 

harlib.fıd llıımsa! .. feryat lazımsa! .. 

INı.. dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT -----· Bir Kaçakçı 

Kadın 
Gümrük muhafaza memur -

!arı bir kaçakçı kadın yakala -
mışlardtr. Anna isminde Varna

ya gitmek üzere vapura binmek 
istiyen bir y-01cunuri vaziyetin -
den şüphelenilmiş eşyaları ara

nıldığı z,aman gizlenmiş olarak 
18 Türk altını ve •birçok antika 
paralar bulunmuştur. Anna ad
liyeye teslim edilmiştir. 

--.{'100--

Bir Çatana Yandı 
Kara Mehmet adında birisi

ne ait ve Kaptan Mehmet Alinin 
idaresindeki 8 tonluk Yılmaz ça 
!anası, dün Karadeniz Boğazına 

tuğla taşımış, dönüşte dümen 
başında bulunan kaptan uyku -
ya dalmıştır. 

Çatana bu şekilde rastgele 
bi~ müddet seyretmiş ve niha -
yet Kanlıca rıhtımına düşerek 
çarpmış, batmıştır. 

Çııtanada bulunan 4 tayfa de 
nize yuvarlanmışlar, fakat et -
raftan yetişenler tarafından kur 
tarılmışlardır. 

. Kaptan Mehmet Ali yakalan 
ml§, taıhkikata başlanmıştır. 

---000---

Harçlar Üzerinde Yolsuzluk 
Bazı mübaşirler tarafından 

adliye tebligat dairesi müdürü 
Salihin, suçlu üzerinde yolsuz

luk yaptığı ihbar edilmiş, müd 
deiumumilik tarafından tahkika 
ta başlanmıştır. 

Dün, birinci sulh ceza haki
mi Re~din huzurunda bir ehli 
vukuf tebligat defterlerini tet

kik etmiştir . Ehli vukuf rapo
runu verdikten sonra vaziyet an 
!aşılmış olacaktır. 

---000~-

Otobüs Döşemeleri 
Otobüs döşemelerinin kirli 

liğinden şikayet edilmiş, şube -
!ere yapılan tamimıie bu iş üze
rinde ehemmiyetle durulması 

!bildirilmiştir. 

--00--

Bir Sabıkalının MahkGmiyeti j 
Evvelki gece Beşiktaşta Nus 

ret adında bir kitapçının dük -
kanına pencereden girerek hır
sızlık yapmak üzere iken yaka· 

!anan sabıkalı hırsızlardan Emin 
dün dördüncü ceza mahkemesin 

de muhakeme edilmiş, suçu sa
bit görülerek bir ay hapse mah 
kum edilmiştir. 

Emin mahkemede suçunu te
vil yoluna sapmış şöyle demiş.. 
tir: 

- Ben kitapçı Nusretin ar -
kadaşıyım. Kendisini ziyaret 
maksadıle dükkanına gitmiştim. 

Kapı kapalı idi. Fakat kendisi 
ni mutlak surette görmek mec
buriyetinde olduğum için peı1 -
cereden girmekte bir beis gör
medim.• 

--00-

lngiliz Mühendisi 
Karadenizde inşa edilecek li 

manlar hakkında Nafia Vekili 
Ali Fuat Cebesoy ile beraber tet 
kikler yapan İngiliz Geps mües
sessi şefi mühendis Biner şeh -
rimize gelmiştir. Mühen<\is bu
radan Ankaraya gidecek ve Mü
nakale Vekili Ali Çetinkayaya 
tetkikleri etrafında izahat ve -
rı>eektir. 

Diğer mühendislerin yakında 
şehrimize g"lerek İstanbul li -
manında tetkiklere başlıyacak -
!ardır. 

--00--

Ziraat Vekili Ankarayı 
Dönüyor 

Şehrimizde bulunan Ziraat 
Vekili Muhlis Erkmen bu ak 
şam Ankaraya gidecektir. 

--·ooı.~--

lktısad Vekili Geldi 
İktısad Vekili Hüsnü Çakır, 

bir müddet istirahat etmek için 

Ankaradan şehrimize gelmiş -
tir. Vekil hususi işlerile meşgul 

olacak, resmi tetkiklerde bulun 

mıyacaktır. 
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Yeni harpde 
Amerikalılar 

1940 senesi ikinci teşrin ayın• 
da Amerikada yapılacak cüm -
hurreisi intihabatı, Birleşik A
merika hükfuneti harici siyase
tine şimdiden tesir eden bir me
sele haline geldi. 

1914 - 1918 Umumi Harbine 
Almanya aleyhine müdahalede 
bulunan Birleşik Amerika hü -
kılmeti, Versay sulh muahede
sinin yapılmasında başlıyan ay
rılık harketlerine devam etmiş
ti. 1935 senesinde kabul edilen 
bitaraflık kanunu, 936 yılında u
zatılmış, 937 de temdidi karar

laştırılmış, geçen mayıs ayının 

27 sinde, haziranın 30 unda mec
lislerde müzakere ve münaka -

şaları olmuş, bir harp çıktığı za
manda, sanayi malzemesi hariç 
olmak üzere, muharip taraflara 
verilecek harp malzemesine am
bargo konmasına karar verilmiı 
ti ..• 

Amerika mümessU!er meclisi 
ile, ayan meclisinde, gazetelerin 
de senelerdenber_i devam eden 
Birleşik Amerika hiikfunetleri

nin bitaraflığı meselesi, yeni ka
rarlarla, yeni görüş ihtilaflarına 
ve mücadelesine sebep oldu. 

Cümhurreisi ve hükfunet, 
mümessiller meclısinin düşün -

celerini muvafık görmüyor, bir 
takım kayitler ve şartlarla, harp 

zuhurunda, muharip iki tarafa 
sililh ve harp malzemesi satıl • 
ması tarzında bitaraflık kanunu
nun dcğiştirilnıesini ıstiyordu. 

* Amerikan ıuantalitesi gibi, 
e>as teşkilat kanunu, demokrasi 
sistemi, Avrupadaki demokrat 
hükfımetlcrdekine pek çok ci -
hetlerden benzemez. 

Bununla beraber, Cümhurre
isi Ruzvelt tarafından, iktısa -
di buhranlardan 'Amerikayı müm 

kün olduğu derecede korumak, 
sayısı 12,~~n,ooo u geçen işsiz -
lere iş bulmak, iş ve ticaret sa
hasını genişletmek için tatbik e· 

dilen •Baş iş planı., biiyük ser
ıııayc sahiplerinin, sanayi ve ik
tısat ~ekküllerinin fırtınalı 

itirazlarile karşılaşmış, ciim -
lıurreisi aleyhine mücadelelere 
Yol açmıştı. 

Birleşik Amerika halkının 

çiftçi, işçi kütle>ini ihtiva eden 
büyük kısmı, ekseriyeti, cüm -

hurreisinin yeni iş planına taraf 
tardır, tuttuğu hariri siyasete 
dahi müzahirdir, 

Yeni bir harpte silahlara, 
harp levazınıına amb~rgo kon -

ması hususunda Amerika mec 
!islerinde verilen kararlar, bu

gün için Almanya - İtalyaya te
cavüz siyasetlerinde ümit ve ce

saret verebilir. Yarın için, bil
hassa tecavüz düşünceleri ve ha 

zırlıkları filiyat ve hareketlerle 
tezahür eyler, yeni bir harp baş 
!arsa, Birleşik Amerikanın, tanı 

bitaraflığı, lakayitliği muhafa -
zaya devamı söylenemez, tasav
vur olunamaz. Amerika daki, u

mumi efkarın ekseriyetinde İn

giltere ve Fransaya, demokrat 

memleketlere karşı mevcut sem 

pati, diktatörlöğe, nazi ve faşist 

diktatörlerine, sistemlerine hu
sumet ve aleyhtarlık hesap edil 

meli, göz önünde bulundurulma
lıdır . 

Dalyanı Parçalıyan Matör 
Et nakliyat şirketine ait ·Kar 

deş• motörü evvelki gece A.la
doluhisarmdan Rurnelihisarına 

doğru gitmekte iken denizde ba 

lık dalyanına girmiş ve ağları 

parçalamıştır. Balıkçılar şirket 

hakında _mahkemeye müracaat 

etmeğe karar vermişlerdir. 
ooo-

Bir Kotraya Verilen Ceza 
Modadaki Deniz klübüne ait 

İpar kotrası müruriye almadan 

seyahate çıktığından liman la -

rafından cezalandırılmıştır. 



• 

• 
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Ara~a g~r~n ~elgr.af Franko, İspanya Or-'lS~;y;,·eahrtJ~ 
"Fent Paşa ıstıfa ettı. Tevfik d S T •k Ed• ı k . . . 1 
Paşa kabineyi kuruyor.,, o!'.~ugnosu, uy2e5nı~?b.Aaşut)an teİnsısp"akn~eo-1 "ı ~~neonun son be~I~g~ o m 1 s e r 1 n 1 n ı. 

_ 41 _ ,_,_ reispanyol ordusunun mevcudu + mu .. hı•m nutku 
den kararnamenin b01jlıca yenili su»ı zamanında az, yalnız !esli- + + 

Efendiler, her tarafı faaliyet ayandan birinci Ferik Ali Biza : • ği, Fas'ta iki kolordu ihdasıdır. halı fevkalade olacaktır. Dahili 
''e teşkilitı milliyeye sevk ve Paşa idi. + Şimdiki halde Fas'ta bir sefer he + Moskova, 26 (A.A.J - Tas 
inıaleye çalışırken hükiimeti mer Efendiler, sırası gelmişken ar ha;p esnasında Franoo, mühim . + yeti bulunmaktadır. + aJansı bildiriyor: 
keziyenin emeline badim bazı zedeyim; umum telgratçılarımı • mikdarda ufak rütbeli zabit ye - + 

Kararname, Franco'nun nok - + %4 Temmuzda 20 bin işçi + 
rüesayı memurini mülkiye tara- zın, teşebbüsat ve harekatı mil- tiştirıııiş olup memleketin ali tai nazarına göre askeri kuvvet- + önünde bir nutuk sôyliyen + 
fından gı'.lya mane"i tebdidatı li · ·ı led"kl · f dak' menfaatlerini mU'hafaza edecek yemıze 1 a ey ı erı e a- ]eri yeniden tevzi etmektediı". + Bahriye Komiseri KU%Dehof, + 
nıutazammın telgraflar da alı - rane hi:r.metlerinın" mı"Jlı' tarı"hi- ol ı· t l k dus Kararname, mecburi askerlik an • mpara or u or U• nun + Sovyetler Birliğinin kara, + 
yorduk. Mesela; Urfa mutasarrı- . . . mizde miihinı me\•kii vardır. Ken hizmetinin müddetini tasrih et- annatorünıi viıcude getirmek Ü- + bav.- ve deniz ku\·vetluin ı 
h Ali Riza na1DJnda biri tarafın- dilerine bugün alenen tesekkür meınektedir. İyi malıimat alınak- zere bunları muhafaza etmek ni '+ deki mütemadi inkişafın he~ 
dan harekatımızın Düveli itila· • etmeği bir vazife addederim. ta olan mehafile göre bu müd - yetindedir. + tiirlü silahlı hüiumlara kar- + 
fiyeye taarruz toelakki olundu • ı 
ğu ve bu yüzden umum Osman
lı Jut'ası~ Düv.,li İtilaliy~ce 
işgali Mkerı altına alınarak Turk 
hilkumetine hitam verileecği, te- r 
mas neticesinde maliimata at -
fen bildiriliyor ve kabine ile 

itilaf teklif olunuymdu. Bu tel
grafın mutasarrıfa eenebiler ta

rafından dikte ettirildiğine şiip
he yoktu. Buna, bittabi icabı gi-
bi eevap verildi. 

Ey!Ulün 25 inci günü akşa
mı, Ankarada bulunan yirminei 

Kolordu kumandanı vekili Mah 

mut Beyden aldığım bir şifre tel 
graf mefadı şu idi: •Bı!,geee İs
tanbul telgraibanesinden Fuat 

Paşayı telgraf başına istediler. 

Dahiliye Nezaretinin vilayet şif 
re•ile bir şifre yazdırdılar. Bu -

nun hulasası, padişahın beyan -
namesindeki irıadatı alimaneye 

Efendiler, Ferit Paşa kabine- det, üç sene olacaktır. Karama- İspan)'(>l ordusunun teşkilatı- + şı en iyi garanti olduğunu, + 
sinin sukutunu ve Ali Riza Pa- me, harp malzemesinin ne su _ na ait olarak alınacak yeni ma - + sosyalits endüstrisinin saye- + 
şanın kabine teşkiline memur e- retle tevzi edileceğini de gösted- lfunat Franconun maksadlarını +• sinde büyük deniz devletle- + 
dildiğini 2/3 Teşrinievvel 1919 memkldier. gösterecektir. rile mukayese edilebilir mo- + 
farihinde yazdığını bir taminı i- + dern gemiler inşa edildiğini + 
le bütüA, millete iblağ ettim. Bu Maarif şiir asının dünkü toplantısı •• ;le f~:::::':r A~~!~;ad~cz;~~ ·ı 1 
tamimin bir suretini de, berayi 
malıimat kaydile, yeni sadra _ Ü + poll>'a filolarının meemuuna 
zama verdim. ç sınıflı ve tek muallimli köy mekteplerinin • .faik olduğunu bildirdikten ı 

b f "blA w ) • •• .. ""Jd •• + sonra, Sovyet bahriyesinin ha 
2 Teşrinievvel gu'"nü, yeııi ka- eş Sini a ı agı mese esı gorUŞU U + l~n h:çbir kimseyi tehdit et- t 

bine reısile, temas aramlljfık. Ankara, 26 (A.A.) - Maarif !arının beş sınıfa iblağı hakkın- + mediğini, fakat düşmanları + 
Ertesi günü, Meclisi Vıikelanın ş· h eı· 25/7/1939 S 1 d k" ·ı ·11ı: k 11 + urası ey ı a ı a ı rapor ı e ı o u arın va- Sovyetfer Birliğini kendini + 
içtimaı esnasında, Heyeti Tem- günü saat 10 da Maarif Vekili Ha ridat menbaları hakkın.daki ra- + müdafaa meeburiyetinde bı- ; 
siliye ile görüşecekleri vadedil· san Ali Yücelin reisliğinde top- por müzakere edilmiş ve karar- + rakılırsa en mütecaviz hah _ + 
mişli. larunış ve ilk celsesinde okul ki- !ar alırunıştır. 1ı t riye haline geleeeğini söyle - + 

Aruttiğim bu tamimde bel- taplarının Maarif Vekilliği tara Komisyonların çalışmalarına + miştir. + 
libaşlı noktalar şunlardı: fından bastırılması hakkındaki imkan 'ermek üzere saat 17 ı!e ·----------

1) Yeni kaıbine, Erzurwn ve tafünatn&menin müzakeresine yine Vekilin riyasetinde topla-
SiYa.s kongrelerinde tayin ve devam ederek, müsabakada ka nan Şiıra umumi heyeti önce 
te€bit edilen teşkilat ve maka- zanan c•erlere verilecek telif muhtelit komisyonun müsabaka 

sıdı miılete riayetkiır olduğu 

takdirde, Kuvayi Milliye ona 
müzahir olacaktır. 

2) Yeni kabine, Meclisı Mil-

hakları maddesinin muhtelit bir da kazanan okul kitaplarını ya -
komisyonda tekrar gözden ge - zanlara verilecek telif hakları 

çirilmesine ve diğer maddelerin hakkındaki raporunu aynen ka-
kabulüne karar vermiştir. Bun- ' bul etmiş ve sonra orta okul ve 

Nafıa vkeili
nin tetkikleri 

tatbiki hareket suretile halası va 

tan müyesser olacaktır. Hareka
tı milliye, alemi medeniyette men 
fnr gayeler suretinde tecelli et

tirildi. H{ikômetle milletin ay -

rılığı müdabalei ecnebiyeyi da
vet edec.,ktir. Konf.,rans hak • 
kımızda karar vuirken , bu iti -
lfıf nişanesi hayır ve selamet ol
mıyuaklu. Nrtieed.,, mücliranı, 

linin in'ikadile murakalı<.>i fili-
1 ye b&§lııyıncaya kadar mukad

CJeratı millet hakkında bir gtina 
taahhüdata girmiyecektir. 

dan sonra maarif müdürleri ve liselerle öğretmen okulları mes 
memurları talimatnamesi hak - Jek ve teknik okullar inz>bat tali 
kındaki rapor üzerinde müzake
relerde bulunmuş ve lı:omisyo -
nun nporunu bazı tadfüerle ka
bU'l etm~tir. 

matnamesini müzakereye baş -
lamış v~ bu talimatnamenin mes 
lek okullarına da teşmilini ka
bul etmiştir. 

Samsun, 25 (AA) - Trab 
zondan gelmekte olan Nafia Ve 
kilı Ali Fuat Ceılıesoyıın rakip 

olduğu vapurun limanım1zda 

kaldığı müddetçe fener yanın-

dalti eskı tarihi liman ve men
direğin yeı'lni beraberlerinde va 

li Fuat Tüksal, ic:Mıedenler bu

lunduğu ilıalde karadan ve de -

nizden tetkik etlikten sonra 
Samsun - Bafra yolunun dor -

düııeü kilometresındeki sor. 

seylii.ptl yıkılan Bıiyük Köprü 
yer.mi ve seylii.bın tahriıbatını da 
görmek üzere mahalline kadar 

gitmişler ve mütealı::iıben istan
bula hareket etmi§lerdir. 

harekô.t ile görüşmek üzere, ıe
vatı aliye ile, bildirileeek yer
de, mülakatı emrivaki suretinde 
an ve vaktin darlığından cevap 

beklenilmektedir· İçtihadalı fik • 
riye riayeti, şahsa ve şerefe ait 
masuniyeti tembldatı müselse
le ile ila'<'e ediyor. Telgrafı ya -

zan, bu zat, Erkanıharbiye mi
ralaylarından Abdülkerim Paşa
dır. Bu telgrafa Ticaret ve Zira

at Nazırı Hadi Paşa ,·asıtasile 
ve ayni şifre ile cevap intizarın 

1 dadır. Mumaileylı, lıu lıilesi ile 
müracaatin bizden olduğunu ilin 
ve işaa etmek olduğu anlaşılı -

)Of. Telgraf başında intizarda 
bulunduklarından bir dakika ev 
ve! kabul edilip edilmiyeceği ile 

ne cevap verileceğinin iş'arı nıüs 
terhamdır. Ali Fuat Paşa Haz • 
rellerine de yaz1l1DJşhr•. 

Efendiler, (2 Teşrinievvel 1919 

saat 3 4.1) sonra da) araya imza· 
sız ~yle bir senis girdi: 

·Pa a Hazretleri, İstanbul -
da hususi arkadaşlar söyledi -

!er. Tekmil alışanı gauteleri, 
yazıyormuş. Ferit Paşa ahvali 

mhlıiyesine binaen istifa etmiş. 
Tevfik Paşa kabiaeyi teşkile me 

mUY buyurulmuş. Daha sabahtan 

söyleniyordu, t.bt teeyyüt et -

memişti, şlınd_i tttyyüt etti E -
fendim.• 

Bu telgnıfı kim veriye•? an

layınız, dedim. Sormağa zamaa 

kalmadan telgraf şu sureıle de • 

vam etti: 
·Biz, Ankara telgrafçıları! Pa 

şa Hazretlerinin bfıkipayine arzı 

tazimat eyleriz \'C vatanımızm 

başına bir kiıbıı u beli olan bu 

kabinenin devrilmesi i~in mil -

Jetin başında bulunup mm•affak 
olmasını tebrik ederiz. Liıtfen • 
5ÖyJeyiDİz·• 

Telgraf muhaberesi munkati 

oldu. Hakikat- 2 Teşrinievvel 
Ferit Paşa kabiueJi sukut etmiş 

3) Sulh konferansına tayın o
lunacak muraıhhaslar, milletin 
bihakkın amalini müdrik ve iti
madına mazhar ehli vukuf ve 
iktidardan intihap olunacaktır. 

Beyannamede, bu saydığım 
esaslann, ıJ"'11İ kabine tarafıD

dan kabul edilmesi teklif edile
ceği tasrih edildikten sonra, •bu 

bapta başkaca mütalealmı varsa 
yarın zevale kadar siirati iş'aru 
temenni edildi. 

3 Teşrinievvel 1919 günü, Sad 
:razam Ali RW. Paşaya yazdı -
&ım telgrafta, •millet , şimdiye 
ka~r resikira ~enlerin, Jıa
nunu esasiye ve amali miniye • 

Ye müaafi harekatından müte -
essir oldu. Bundan dolayı bulı.tı
ku meşruasıoı tanıtmak ,,. mıı
kadderatını ehil ve emin ellerde 

görmek kararı kat'isini yerdi. 
Lizım gelen teşebbiisalı azinı • 
kiiraneye tevessiil etti. Teşkila

tı muatazamaya tabi, Ku\ıayi 

Milliye, irııdei katliyei milleti, 
tanıamen izhar Ye isbat k.udre -
tini ibraz eyledi. 

* (Arkası varJ 

Santiyagoda giz
li müsellah bir 

teşekkül 
Santiago-9ili, 25 (A.A) - Po 

lis idaresi, ma~buata bazı vesi

kaların fotoğraflarını tevzi ey -
!emiştir. Bu va;ikalardan anla

şıldığına göre, isyan teşebbüsün 
de bulunanlar gizli müsella.lı bir 

teşelı:lı:ül vücuda getirmelı: iste

mişlerdir. Bu teşelı:kül, sabık 
reisicümhur namzedi Lustavoro 

sun şefliği altında memleketi 
kooperatif bir rejime doğru gö
türmeği ıs!lhdaf eylemekte idi. 

Leh hudut muhafızı
nın katilleri nerede? 

Varşava, 26 (A.A.) - Leh 
kaynaklarından Yerilen malti -

mata göre, Polonya - Dantzi:g hu 

dudunda Hitlerciler tarafından 

iıatledilen Leh hudut muhafızı 

bulunuyorılu. Fakat y.U kabine Budzieviez'in katilleri doğu 

yi t.,.ıı.il e4en Tnfik Pııp ılqi?, ı Prusyasına kaçmışlardır. 

Saat 12 de açılan ik:ioci cel
sede bir Öğretmen tarafından 

idare olunan üç sınıflı köy okul-

Yarın saat 10 da tekrar top
lanmak üzere saat 20 de ceolse 
tatil edılmiştir. 

Almau -Romen zirai anlaşması ı 
:Sükreş, 26 (A.A) - Milli e- 1 

kooomi nazırı 23/3 tarihli Al -

manya - Romanya elronomik an
laşmasının ziraate de teşmili 

maksadile 21/7 tarihinde imza-

lanan Romanya - Almanya pı·<>

tokoluna dair bir tebliğ neşret -

ıııiştir. 
Te-bligrle ettiiımle şöyle denıl-

mektedir: 
Almanya hükiırneti, Romanya 

-izmirde boğucu 
sıcak: ar 

hmir 26 (A.A.) - İki gün -

denberi yine boğucu bir sıcak ı 
hıiküm sürmektedir. Saat 14 de 

çaI§ı içinde ve gölıgede termo - 1 
me!Te 40 dercceyı göo;teriyordu. 

Saat 18 de hafif bir rüzgarın te

sirile sOOunet 3'> e <lüşmü~tür. 

Sokaklaı·da dol~şmak imkansız 

hal almıştır. -=----
1 h tıs adi Buhran ve Litvanya 

Kaunas, 25 (A.A.) - Salahı

yettar ma-hafil, Lit\·an)·anın son 

ôrai istiıhsalatının ıslahı için, ıs
tatı E<lil.miş nebatat ve döl hay -
vana1ı vermek ve iıhracat için 
müsait olan kısmı satın almak 
suretıle ilmi teşriki mesaide ibu 
Jumnuştur. 

T~hiıde müteakiben bilhas -
sa yağlı ve sütlü maddeler istilı
salatının inkişafı ve Almanya ta 
xafından Romanya şanplarının 

satın alınma6t gibi hususlar zik
redilmektedir. 

izmirde hayvan 
sergileri 

İı.nm, 26 (A.A.) - Bu sene 
lunırtle ve kazalarında muhtelif 
d>li ayvan HTglleri açılacak

t:r. İzmirdcki Gergi bir Eylülde 
a~ılacak ve 3 Eyliılc kadar süre
rc·1<1ir. Ödemış s!'!'gisi 8 Eyliıl -
den 10 Eylule Kr~ada:: sergisi 
29 Eyllıl.den 1 Teşı·inievvek, Ti
re seı-gisı Teyinievvelin 6 sın -
dan 8 ine \·e TorbaL sergisi de 
aynı ayın 1 inden 17 sine kadar 
devam edecektri. 

Muşaııof Zurihe Gidiyor 
iktısadi buhrandan tammaen 

kurtul!JJUŞ ve kallıınınış oldu -

ğunu bildirmektedirler. 

Liyon, 25 (A.A.) - Bulg,ar 

1 mebusan meclisi reisi Muşanof, 
~ürihe_ hareket etmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre Alman matbuatı cemiyeti, 

11 Litvanyalı gazeteciyi önü -

müı.deki ay içinde Almanyayı 

ziyarete davet etmiştir. 

OGO 

Kutup Kaşifleri Kongresi 
Buenes-Aires, 25 (AA) - Ar 

jantin hükumeti, önümüzdeki se 

ne mayısında Bergende aktedi

lecek olan kutub kiış,fleri kon

gresine bir heyet gönderrneğe 

karar vcrınjştir. Maksat, cenuh 

kutbundaki Arjantin hükümran 

lığının hukukunu müdafaa eıt -
mcktir. 

Yeni Yapılacao Yollar 
Nafıa mudürlüğü bir lru;ım 

yolları Jı:atranla kaplamaktadır. 

Bazı semtlerde katran ta'baka -

sının pek ince olduğu şikayet e
dılmışse de yollar böylece bıra
kılmıy acak, her sene yeni bir kat 

ran ta<balı:a6ile lı:alınlaştırılacak
tır. 

Kurbağalı ıle verem haı;taııe-si 
arasıııdakiyolun geriye Jı:alan i

ki yüz metrelik kı5mı yakında 
tamamlanacaktır. 

Yakacık Kartal arasındaki 23 
bın liTBlık. Booancı ile İçeren -
koy arasındaki 18 bin liralık yo
lu ioııaatı ek6iltmeyc konmuş -
tıır. 

liatay bayramı 
(Btı§tarafı 1 inci sayfada) 

hat edilerek yemek yenmiş ve 
saat 3 de Reyhaniye Ye Klnktıa-

na gidilmek üzere hareket etlil

miştir. Heyet güzel Halayın bu 

kasabasını da gördükten sonra 
saat 17 de Hamidiye mektep ge
misi talebe ve subayları şerefine 

verilecek çay 2iyafotinde ve sa
at 21 de şereflerıne Halk Parti

si taraından verilecek olan gar
den partide bulunmak üzere İs
kenderuna geçecektir. 

ı~·~~ ................. ı 
t KUÇUK HABERLER t 
ı.. .. ..: •••••••••••••••••• ı 

* Almanyada yapılan Doğu 

\iapurunun şartnameye uygun o
larak yapılmamış olduğu anla -

şılmış ve vapur tese lliım edilıne
miştir. 

* Karabük fabrikasının bir 
numaralı ocağı meusimle bir 

Ağustosla işle-lmeye açılac:aktır. 

* Mudanya, Bursa yulu açıl
mıştır. 

* Ali Çetinkaya Balıkesirde 

tetlıikler yapmaktadır. 

* İnhisarlar Velı:ili İmıirde 

İnhisarlar idaresmdc 

tetkikler yapmıştır. 

tuzlalard 

* Üniver6iteli bir kız talem 
grupu cuma günü İngiltereye 

ziyarete gidecelrtir. 

* Riyaseti cümhur umumi kft
bhi Kemal Gedeleç §"brimi2e gel 
mıştir. 

* CenE-\'l't! iinwersıteııi Bay;m 

Afete doktorluk payesi vermiş -

tir. 

SA'U.A 3 

!_Ş A R E T 1:_ E R 
Bizde bir ucuzluk haftası yapalım 
Atina ve Pire §Chirlerinde bir •Unızluk haftası yapıyorlar. 

Bu müddet zarfında tam Z.000 d ükkii.ıo bukiımehn koyduğu narh
tan çok daha ucuza ınal satmayı deruhte etmiştir. 

Narh, hükıimetin esnafa ve tüecara ayırdığı azami kar iize -
rindcn tayin edilir. Fakat bir de bunun a~gari•i var ya... Sahtı 

mutlaka yüzde on, yahut on beş ticaretle mi mal satarsa çok kıir 
eder, yoksa lıunu yüzde b"'!e, hatta daha aşağıya indirerek mi? 

i te, •Ucuzluk baftasH bu suale • mutlak olmamakla beraber -
cevap ver.eeektir. Bu cevabın nı 11tlak olmayışının sebebi, ueuzluk 
haftasında alıcının ihtiyacından fazla alışveriş etmeğe tehacüm 
etmesinden ileri gelir. 

Bizde bir kanaat vardır: Az satalım, karımızdan emin olalım; 
ticaretimiz .. ağlam olsun! .. deriz. Halbuki büyük iı yapanlar, ya -
but işlerini büyütmiye azmedenler bunun aksini tecriibede tettd
diit etmiyorlar. Bu yolda en ciir etkfır adımı ilk atan me bur Ford 
tur. Şimdi birkaç milyar sahibi olan bu otomobil fabrikatörü her 
arabada üt beş lira kazanmayı göze alarak piyasayı tutmu , ra
kiplerini yenmiş ve halkta otomobil hevesi uyandırarak o iiçer 
beşer lira ile milyarder olmuştu. 

Yunanistandaki ueuzluk haf tası Fordıın ve onu takip eden 
binlerce iş adamının 1euübe,in den, dersinden Yunan tüccarını 

istifade ettirmeye ve onları yalnız bir hafta değil, daima ucuz sa
tış yapmakla daha ~ok kazanaea klaTinı iknaa yarıyaeaklır. 

Keşke biz de ayni teerübeye baş "ursak!.. 

İngiliz 
tayyareleri 

(B~taTaj. l ıııcide) 

fılosunun yemlmez oWuğıınu id 
dia eylemt>ktedirler. 

Lokal Unı.eiger dıyor ki: 

ı 
f 

•Bu maneyralar, tahtelbahir
lerımızin tıpkı büyiık harpteki 
tahtelbahirlerimiz gibi, vatanın 1 
tesirli ve mühim bir alet olduk- \ 
larmı göstermektedır. 

Berlincr Boerscn Zcıtung, y~-

zıyor: 

·Alınan mnıeti, bilmelidir ki, 
Amlanyanın tahtelbahir kuweti, 
umumi harpte olduğu gıbi her 
düşman içın tE'hlikeli korkunç 
bir silahtır. Tahtelba.lıırlerimiz 

Şehrimizde 
zelzele 

(B"§tarajı 1 inci sayfada) 
niye geçe şiddetli iki zelzele kay 
dedilmiştir. 

Her ıkisinin merkez ustu Kan 
dilli rasathanesinden 135 kilo -
metre mesafede tahmın edi! -
mektediı". 

Memlekette zelzele 
Ankara. 25 (A.A )- Bugun 

sabah saat b ı ıkr ile elli ara
SJnda İmıirde Bilecikte, Bur -
sada, Şilede hafif yer sarsıntısı 
olmuştur. Bu Earsıntı Ankarada 
da ayni zamanda hj sedilmiştir. 

· iyı teslih edilmistir \'e her 1lıtı
ma1e kar~ı hazırdJr, 

KaramUrselde zelzele 
KararnıirseJ, 26 (A.A.) - Ka

l ramürsel'in Ere~·lı köyunden bu 
1 gün ısaat 5 buçukta ıki sanıye sıi 

ren ibir yer depremnesı oıduğu 

. 

lngiliz, Fransız hava 
işleri birliği 

Paris, 25 \AA) - Blerlot' -
nun Mar.< denizinı ilk defa ola
rak tayyare ile geçışinin otuzun 
cu yıldönıiınUnu tesid ~ Lon; 
drada yapılacak şenliklerde ha
zır bulunmak üı.ere, hava na1.1n. 
Guy Ja Chambre, yakında haya 
orduı;u genel kurıııay reısı ge
neral Testaut olduğu halde, tay 
yare ile Londraya hareket etmiş 
ti:r. 

Guy la Chambre, Londrada 
bulıınddğd esnada, İngiliz hava 
nazırı Hingsley Vood ile de gô
rüşmelerdc bdlun~aktır. 

Oçuncü nümayiş 
Paris, 25 (A.A.) - Birçok İn

glliz tayyare filolım bu s:Jbah 
Parıs üzerin ksa ırtüadan uç -
muşlardnr. 

Bu 11çuş. İngiliz tayyareleri
nin Parıs semasında yapmnş ol
dulı:ları üçüncü niımayiıştir. İn -
gıliz tayyarel~n müs.::akiben fran 
sa arazisi iizerindE.' uzun anten
man uı;:u.'la. ı yapmı~lardır. 

Spor Şenlikleri 
İcı<e.ndu"'1, 25 (A.A.) - Ha

tay bayramı munacı.'betile An -
kara, Seyhan, İ , ve Ha a • yü

ziıculeri arasınd yapılması ka
rarlaşan ytizmt> musabakları dün 
çok parlak ir 6ure.ttc apılmış

tır. 

Mtısabaka yerı sus:enmış, da
veı.lılerın ot unnas;na ma'bsuos 
yerler a rılmı ır. M~abalıa -

!arda Hataya gelen heyet aza -
tarı, vali, ,·flayet ve pani erkaru 

ve kadın erkek binlerce halk ha 
zır bulunu ·ord . 

Çok alaka ile se)·redi1en yarış
ların mükMa annı heyet b&§ -
kanı ŞttMettin Güııal!ay vermiş 

tir. 

Batan lngiliz 
tahtebabiri 

Londn, 25 (A.A.) - Avam 

Kamarasında Thotıs tabt.:lbabi
rinin çıkarılması ümidı n:evcut 

oldukça. bu taMeHıahirin kurta

rılma5ı ii.meliyesıne devam edi
lec<:>ği bi1dJ-rlmiştir. 

Yeni Geleeek Seyyahlar 
İtalyan bandıralı :Markopow 

vapuru ile ayın otuzunda şehri

mize üç yıiz ıeyyah gelecelı:tfr. 

bildirilıınişti!". Zarar yoktur. 
. .. .. ............ .. .... 

İngiltere bir harp 
vukuunda İrana 
yardım edecek 

Londra. 25 (HU6USi) - Deyli 
Herald gazete;; şu haberi ver -
mektcdir: 

•İngiliz hükUıneti, bir lıarp \'U 

kuuııda İngiliz - İran petrol ku
yularındaki 20 milyon sterlin -
fil menfaatini korumak için İran 
hük_Uıne'line İngiliz fabrikaları 
tarafından külliyetli mikdarda 
harp tayyaresi ve tayyarelere 
karşı müdafaa toplan gond rile

cektir.• 
Gazete şunu da ıla e ıyor: 

•Hava namı Sir Gings!ey Yc
od geçen hafta İngilterede tay
yare inşa•tınm dost devletlere 
tayyare vcrelıılecek kadar iler
lemiş bulunıduğnnu söyk-miş -

ti. 
İran, şüphes.z. bir do•t aeı.·:et

tır. 

İngJız - Turk karşılıklı yar -
dım mis:ılon<lan sonra Turkıye 
,.e İran hükümetlerı derhal g~
rUşmelere başlamışlardı 

İran, Türlııyc Akdenızde bır 
harbe gırdıği zaman kend ku,·
vet!erinin de onun yarulxisında 

çarpıışacağını Türki)·eyc bıld'r -
miştir. Bu kar~ İngiltereye de 

teıbliğ edllmiştır .> 

Diğer taraftan Deyli T<lgraf 
gazetesinin bildirdiğine göre, ya 
kında İngiliz miJtehagsısJarından 

mürekkep bir heyet Ank:.ra ye 
Hataya gidecktir. 

Heyet İskeııd.rrun lı.manının 
grnişletilrne6i v~ tahkimi etrafın 
da tetkikat yapacaktır. Bundan 
başka İllendenm ciYannda bir 
hava üaü tefiis edilmesi de he -
yetin meşgul olacağı işler a:ra -
sındadır. 

Himaye idaresinin bir karan 
Prağ, 25 (A.A.) -- Gere'< c:;;;:ı

\"aK ükümeti \'e gCJ"ek Boh&·:ı

ya H Moravya h ".sıla. e id nesi 
hükmeti ari ırlana m n.>t p o -

!anların Yahudilerde'l alacakla

rı üzerine Moratoryum koyan '>lr 

kanun projesi tıazırlmıaktadır. 



SAYFA 4 

•ı=- ======~=================••, BAYANLARA 
SORUYORUZ 

=.;~ı.:'ı~: Sevgilinin Mantosu 
••t:=::============================• 

Yazan: Oktay Akbal 
Nakleden: Oktay AKBAL 

İlk buluştuğumuz beş rande
vuya da daima değişik bir tuva. 
!etle gelmişti. Kendisini gittik· 
\ e artan bir sevgiyle seviyor• 
dum. 

Nihayet itiraf ettim: 
- Sizi seviyorum. 
Bunu müteakiben buluştuğu· 

ır.uz diğer randevulerde kendi· 
sinin güzel bir şapka kolleksyo· 
nuna sahip bulunduğunu anla· 
dım. 

Ve kendisine: 
- Size tapıyorum .. dedim. 
Sonra ilave ettim: 
- Güzel bir şapka kolleksyo· 

nuna ve mükemmel bir gardro· 
ba sahipsiniz galiba.. Biraz dü· 
şündükten sonra başını salladı 

ve mırıldandı: 
- Yalnız bir mantom eksik. 

· Ben biraz düşündüm, büyük 
mağazaların vitrinlerinde gör· 
iüğüm manto fiyatlarını hatır· 
lamağa çalıştım. 

Hatırlayınca şu suali sordum. 
- Sevgilim olur mususnuz? 
Faniye, yani sevgilime bazı 

hediyeler almam lazımdı. 
- Sevgilim dedim sana bir 

'l'l anto hediye etmek istiyorum. 
- Ne kadar naziksin sevgi· 

!im. 
- İşte tam senin sevdiğin bir 

manto buldum. Sana çok yakı· 
şacak. Nerede biliyor musun.? 
J ubert sokağındaki küçük bir 
terzide .. Fiyatı .. Hiç sorma .. A· 
deta bedava 400 frank. . 
Cüzdanımı açtım ve başka 

hiç bir şey eksiği olmıyan sev· 
gilime 400 franğı verdim 

Dönünce, masraf defterime 
.Faninin mantosu için 400 
frank• diye kaydettim. Çok geç· 
meden güzel sevgilimi buldu· 
ğum zaman sordum: 

- Mantoyu aldın mı şekerim, 
- Hayır, bak ne oldu. Tam 

terziye gidecekken sütçü geldi, 

borçları istedi. Zaten birkaç haf 
tadanberi bu borçları ödemek 
istiyordum. Verdim, merak et
me çok bir şey değildi. 350 frank. 

- Ehemmiyeti yok, al üstünü 
Gece masraf defterime .Fani· 

nin mantosunu tamamlamak i· • 
çin 320 frank• diye yazdım. 

Yirmi dört saat sonra sevgili· 
min evine gider gitmez, birden 
boynuma sarıldı gülmeden ba· 
yılacaktı: · 

- Sahiden dostum, talisizlik 
bizi takip ediyor. Sen gidince 
ben de terziye doğru yola çık· 
tım, yolda anneme uğradım. Bi· 
liyorsun Hosmann bulvarı ile 
Komartin sokağının köşesinde· 

IFD H n m Ueır 

Jri küçük gazete bayii ziyaretim 
den çok memnun oldu. Fakat 
zavallı anneciğim, kirasını öde· 
mesi için 399 frank eksiği var· 
mış, benden istedi. Reddetmek 
imkansızdı değil mi? Çaresiz· 
dim. 
Akşam, not defterime §U sa· 

tırları yazdım cFaninin manto· 
sunu tamamlamak için 399 
frank. 

Tecrübeyle ihtiyatlı olmaya 
başlıyordum. Ertesi günü gidip 
mantoyu alması için hizmetçisi· 
ni göndermesini söyleyecektim, 
böylece parayı sarfedemezdi. 
Sabah erkenden evine gittim. 
Beni görür görmez anlattı: 

- Bu akşam burada kim var· 
dı biliyor musun? Siman. Saba
hın dördüne kadar poker oyna
dık. Biraz kaybettim. Onları ge
ri alayım derken hepsini kay
bettim. 400 frank da gitti. 117 
frank da borçlandım. 
Mayıs bitmişti. Haziran ayı 

yazılan sayfanın üzerine . Fani
nin mantosu için şimdiye kadar 
2, 700 frank sar!ett im diye yaz. 
dım. 

Tertipli ve intız r · ı bir insan 
olduğum için, mütc_ "ip günler

de yaptığım ı_ :afları yazma· 
ğı unutmadım. İşte defterimden 
bir parça. 
Perşembe - Faninin manto· 

su için ... 625 frank, 

Cuma - Faninin 
için... 99 frank, 

mantosu 

Cumartesi - Faninin manto· 
su için ... 1,310 frank, 

Pazar - Faninin mantosu 
için... 200 frank, 

Pazartesi - Faninin mantosu 
için ... 5,311 frank, 

Salı - Faninin mantosu için ... 
16 frank, 
Çarşamba - Faninin manto

su için ... 287 frank. 
Ağustos da bitiyordu. Eylül 

yaklaşmıştı. Not defterimde boş 
sahife daha vardı ama cebimde 
para sµyunu çekmeye başlamış
tı. 

Şimdiye kadar bu uğursuz ı 
manto uğruna t am 52,965 frank 
sarfetmiştim. Cebimde 
425 frank kalmıştı. 

ancak ı 

Şunu düşündüm, 25 frarıkı 

gezinti için saklayacak, kalan 
400 frankla Jubert sokağındaki 
terziden mantoyu alacaktım. 

Ve dediğimi yaptım. Manto
terzinin çırağiyle Faniye yolla· 
dım. Ertesi günü iftiharla: 

- İşte Fani dedim mantoyu 
dün gönderdim. 

- Evet aldım, pek iyi değil,-

Bn yıl göreceğimiz filmler arasında meşhur artist Polancı; 
rinin de giizel bir filmi vardır. 

Resmimiz bu meşhur artistin güzel bir pozunu gösteriyor. 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever
siniz? 

2 Hangi artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho • 
şunuza gidiyor? 

3 - Sinemayıldızları ara
sında giyinişleri ve taşır -
!arını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı 1111, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 

İzmir - Bayan Neriman 
Asaf söylüyor: 

1 - Sinema bir eğlence 
vasıtasıdır, Gülmek istedi 
ğim zaman sinemaya koşa

rım. 

2 - Greta Garboyu, Lil
yan Harveyi, Marta Egerti 
çok severim. 

3 - Lilyan Harveyin tavır 
ve hareketlerini, bilhassa gi· 
yinişlerini çok severim. Bu
nu heJ zaman taklit ederim. 

4 - Bunların sanatlarını 

çok chzip gördüğüm gibi, şöh 
retlerini de sanatları kadar 
cazip bulurum. 

Ni~anlaş - Bayan Sacide 

1 Muhsin söylüyor: 
1 - (Sinema) hiç şi!pıhe 

yok ki, en büyük bilgi veren 
bir mekteptir. Orada gördük
lerimi ve ö.ğrndik!Jrihni mk· 
tepte görmedim ve kğrenme· 
dim. 

2 - Fredrik Marş, Villi 
Friç en çok beğendiğim artist 
lerdendir. En büyük hususi 
yetleri: Hayatı perdeye oldu
ğu gibi aksettirmeğe muvaf -
fak oluşlarıdır. 

3 - Taklidi hoş görmem. 
Bilhassa perdede gördüğüm 

sun'i hareketleri ... 
4 - Erkeklerden yukarda 

saydıklarımı, kadınlardan da 
Greta Gatıboyu, sanatta eri -
şilm2z bir zirve olarak telak
ki ve takdir ederim. 

astarı soluk, modası biraz demo· 
de olm~. 

- Fakat sen istemiştim ya .. 
- Zararı yok cicim. Bugün 

Siman buradaydı. Onun güzel 

yaldızlı bir tarağı var, çok ho· 

şuma gidiyordu. Mantoyu ona 

verdim, tarağı aldım. Siman 

çok aptal değil mi? Bir manto· 

ya böyle güzel tarağı değiştir· 

di. 
Hem çok güzel. Ender bir şey, 

32 franga almış. 
Ne cevap vereceğimi bilmi

yordum. Fani beni göğsüne doğ

ru çekti, hızla kucaklarken ya· 

naklarımdan öptü, gülerek: 
- Seni Mla sevmem mi la

zım? Dedi. İşte altı aydanberi 

sevgilimsin, bana bir manto bi
le almadın. 

At sergisi 
Pınarba§ı, 25 (A.A.) - Her 

sene Pınanbaşında açılmakta o· 

lan Uzunyayla at seııgisi, bu se

ne de dün Kayseri valisi tarafın 

dan birçok zevatın huzurile a

çılmıştır. 

Sergi, davetlilerin ve yetiştiri 

cilerin büyük bir rağbetine maz 

har olmuş ve köylü yetiştirici

ye 513-0 lira mükafat tevzi edil

miştir. 

Müteakiben kolordu kuımay 

ba§kanı tarafından da elli hay· 

vanlık tay deposunun küşad 

resmi yapılmıştır. 

İKDAM 

Toros 
Ekspresi 

Irak HÜkümeti 
Meclisten 

Tahsisat istedi 
Bağdat, 2ö (A.A.) - Hüku -

met, parlamentonun, harp mal
zemesi ve mühimmat satın al • 
mak için 3 milyon 251 bin İngi
liz lirası kredi istemiştir. Ayni 
kanun projesi ile, Toros hattı -
nın Bağdada kadar uzatılmasını 
mümkün kılacak demiryolu in 
şaatı için de yarım milyon İn
giliz lirası talep olunmuştur. 

Bu kredilerin heyeti umumi
yesi, tfalen, İngiliz hükumeti ta 
rafından Irakın emrine verile
cek ve-bunlar, 20 senede ödene· 
cek hazine bonoları ile karşıla
nacaktır. 

---000--

Basın birliğine 
aza kaydı 
başlıyor 

Basın Birliği İstanbul mınta
kası idare heyeti reisliğinden: 
Basın Birliiğ İstan'bul mınta

kası idare heyetin in teşekkül e -
sip 15 Temmuzdan itibaren fa -
liyete başladığı merkez idare he
yetince 11 Temmuz 1939 tariıhli 

gazetelerle __ ilan olunmuştur. 
Mıntaka idare heyeti, İstanbul 

Basım Kurumu binasında çalış
makta ve İstanbul odası vazife • 
sini de kendisi görmektedir. 
Mıntaka idare heyeti tarafın· 

dan, kanunun B. fıkrası ·mucibin 
ce, Birliği teşkil eden azadan İs
tanlbul vilayeti dahilinde bulu
nanlar 1 Ağuıstos 1939 dan itilba
ren nihayet ıbir ay içinde mer • 
kezimize müraeaat e devam o -
lunurlar. 

Bir !iğe aza yazılması medbur.t 
olanlar şunlardır: 

1) Bir gazete veya mecmua • 
nın sahilbi olan. 

2) Bir gazete veya mecmua
nın veya ajansın yazı, haıber, re 
sim, fotoğraf, tashih işini ücret.
le (veya telif !hakkı olarak) de
vamlı ve muntazam surette ya -
pan. 

Bunlar kendileri gelerek veya 
'birisini göndererek hazırlanan 

kayıt varakalarından •birini dol -
duracaldar ve üçer tane 4X6 
Eib'adında oftıoğrafla birlikte i· 

dere heyeti katibine imza mu -
kalbili'nde teslim edeceklerdir. 

Gazete v momua sahiplri ay
nı zamanda çıkaı,mada oldukları 
gazete ve mecmualara a;t hükU· 
metten alınmış beyanname il -
mühaberinin, aslı iade olunmak 
üzere, aslı ile ıbir kopyasını ya
hut musaddak bir suretini ve çı
kardıkları gazete ve mecmuaJa
rın müracaatleri gününde çıkmış 
olan son nüshasından iki sayısı· 
nı tevdi edecekleııdri. 
Azalık için müracaat; meobu

~i olanlardan mu:harir, muhlbir, 
muharrirlerle ressam ve fotoğraf 
çılar da matbuat kanununun 21 
inci maddesi mucibince taşıma -
!arı lô.zım gelen hüviyet vara -
kalarını veya bunların suretle -
rini tevdi edeceklerdir. 

Birliğe yazılmaları ihtiyarla
rına bırakılmış olanlar da var -
dır: 

1) Meslekten çekilmiş gazete
ciler (ve moomuacılar). 

2) Bi<r gazete veya mecmua 
veya ajansdaki yazı işi, ücrete 
veya takl.if hakkına ıbağlı olını
yan veya böyle bir işi, devamlı 

olarak üzerine almıyan muhar
rirler. 

3) İstanbulda yalbancı bir ga· 
zete veya mecmuanın muha'biri 
olan Türk veya ecnebiler. 

4) İsta:ıı'bulda çıkan ecnebi ga· 
zete ve mecmularında, gerek üc

retle veya telif hakkı mukabilin
de devaımlı ve muntazam olarak. 
gerek ücrete veya telif hakkına 
bağlı veya devamlı o1mıyarak 

çalışanlar. 

Bunlardan müracaat edenlerin 
de adları merkez idare heyeti-

lit!iNJ;JS4A 
Merta Egerth, Jean 
Kipura Parise geldi 

Martha Egen şimdi bütün artist
lerle boy ölçüşecek derecede 

F ran s :zca öğrendi 
Güzel sesli ve yakışıklı karı

koca, Martha Egıgerth ve J ean 
Kiepura, şimdi Paristeler-

J ean Kiepura heı lişanda şar 
kı söyliyebilir V<! konuşa.bilir. 

En umulmadık yerde karşınıza 
çıkar ve sesi, duvarlan da, dam 
!arı da deler, geçer. Gayet birbi 
rine benzemez yerlerde şarkı 

söylemiştir. Balkonlarda, mer • 
di ven 'basamaklarında, taksilerin 
damlaııında , vagon kapılarında, 
ve saire ... Filmlerde, onun polis 
karakolunda, yü~me havuzunda, 
lokantada, bir gemi direğinin te 
pesinde ve daha bilmem nerede 
şarkı söylediğini de gördük. 

Şarkı söylem ek hususunda 
sağı, solu da yoktur. Ya hiç 
para almadan, yahut ta çok yük
sek ücretler mukabilinde şarkı 

söyler. Fakirlere yardım vesa
ir vesilelerle, imparatorların, dik 
tatörlerin, vahşilerin, hatta de
lilerin arasında bile taganni et
miştir. Zaten o, şarkı söylemek 
için yaşar. Kardeşi de kendisi 
gibi mugannidir ve Jean, bill" 
muganiye ile, Martha EggerUı· 
le evlenmiştir. 

İki artist dünyayı dolaşmak
tan yorulmuşlardır. Macar kız
ları yabancı dilleri çok kolay öğ 
renirler. Marfüa Eggerfıh de fran 
sızcayı öğrenmiştir ve karı koca 
bundan sonra Fransada film çe
virceeklerdir. 

Halbuki bundan üç sene ön -
ce, Martha ancak iki üç kelime 
fransızca biliyordu. Bugün ise, 

,. .. '"' .... .. ,o, - ... '"' .. ,. "' 

Marte Eget geçen yılki filın 

!erinden birinde 

fransızcayı çok iyi bilen Kate 
de Nagy ile dahi boy ölçüşecek 
vaziyettedir. 

Jean ve Martha beraber film 
ııevirmiyeceklerdir. Ç!i.inkü on 
lara bu t~dirde verilmesi icaıp 
eden ücret ufak bir servete te -
kaıbill ettikten <başka, her ikisine 
uygun bir senaryo bulmak da 
meseledir. Birlikte verecekleri 
üç konserden sonra Martha Eg
gerth fransız sahne vazu Ray
mond Banard'ın idaresinde film 
çevirmeye başlıyacaktır. 

, ..... ~,, ..... ,.,,.. 

Sinema seyirciliğini inzibat 
altına almak lazımdır 

Blr fransız muharriri, sine
ma, seyirciliğini de in~ibat al • 

' tına almak lüzumundan bahse -
diyor ve buna dair yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

·.Sinema seyircilerinin de, 
menfaatlerini müdafaa etmek 
üzere, diğer meslekler eıibabın
nın yaptıkları gibi, bir cemiyet 
kurmaları zamanı geldi· Çün
kü bilhassa sesli film de çıktık-

' tan sonra, sinema sey.irciliğini 
inzibat altına a1mıya büyük bir 
ihtiyaç vardır. Bu inzibat, iyi 
terbiyenin ifadesi ve karşılıklı 
bir hürmet şeklinde tecelli e· 
de;:ektir. 

Çünkü bugün bile, karanlık _ 
salonlarda çok • daha kuvvetli 
bir taibir kullanmamak için had 
hince, diyelim, hareket eden se· 
yirciler var. 

Bazıları, komşularını rahat -
sız ettiklerine aldırmıyarak yük 
sek sesle konuşuyorlar, bazıları 
da, tatlı bir uykuya dalmaktan 
• asıl fenası - yüksek sesle hor 
lamaktan çekiıuniyorlar. 

Birçok sevgilijer veya nişan 

lı!ar, salonun karanlık olmasın 
dan istifade ederek birbirlerine 
sokuluyorlar, sonra ayrılıp tek

rar lbaşba§a geiyorlar. Bu yüz· 
den, arkada otuı-anlar da per
denin hiç olmazsa .bir parçasını 

görebilmek için adeta bir nevi 
jimnastik yapıyorlar ve sinema 
dan, boyun ağrısına tutulmuş 

olarak çıkıyorlar. 

Ya kadın şapkalarına ne de· 
meli? Bir çok kadınlar, perde
deki resimlerin tamamını veya 

ne bildirecektir. 
Aza yazılması mecburi olanlar 

ilan edilen ibu müddet içinde 
müracaat etmemiş bulunurlarsa 

.bunlar mes>lekte çalışmaktan ı 
menolunacak, memnuiyet hila -

fına hareketle çalışan ve çalış • 1 
dıranlar hakkında 25 Uraya ka • 

dar para cezası hükmedilecek, 
tekerrüründe bu cezn iki kat a!J.. 
nacaktır. 

1 bir kısmını örtecek yapraklı, dal 
lı, çiçekli, kuşlu ve daha bilmem 
neli şapkalar giymekten adeta 
zevk duyuyorlar. <Bazı bayanfar 
da yarı yüksek şapkalar la giy • 
dikleri için . bu şapkaların yük
sekliğini kendilerince makul ad· 
dederek film seyrederken iste • 
dikleri pozu ahyorlar ve si2i, 
hiç olmacı:sa, yabancı dil !oonuşu
lan filmlerin altlal'!ndaki izalhat 
tan mahrum bırakıyorlar. 

Ya, sl!_lona girerken ouvreu -
sel münakaşa edenlere ne de· 
meli? •Hayır burası çok kenar ..• 
şurası ... yok yok ... orası değil ... 
biraz ilerisi ... hah! bu yer iyi... 
başlıyalı çok oldu mu? .. filmin 
adı ne idi? ... v.s. v.s. 

Bu gibiler ekseriya, bu kadar 
münaka§adan sonra seçtikleri 
yeri beğenmeyip beş altı defa 
daha değiştiriyorlar. 

Velhasıl, bin türlü ufak tefer 
ruat ki, halk kendini biraz di
sipline tabi tutsa, .hürriyetine ha 
!el getirmeden de bunları önli
yebilir ... • 

Fransız muharririnin sözleri
nin bazı taraflarını miiıbalağalı 
bulmakla beraber, müsaadenizle 
ıbiz fikrimizi sö,liyelim: 

- Adamcağız haksız da de 
ğil hani... 

Sinema Şehri 
Paramount şirketi, Ho!iWood 

dan 18 kilometre ileride bir si· 
nema şehri yaptırmaktadır. Bu 
yeni şehrin ismi cParamount· 
City» olacaktır. 

Bu şehir laı:::ı manasiyle mo· 
dern bir şehir olacaktır. İçinde 
yüzm .' havuzları, jimnastik sa· 
lonları, postane ve bir de polis 
komiserliği bulunacaktır. 

İşin asıl mühim tarafı, bu şeh· 
rin, sinemaya müteallik inşaatta 
olduğu gibi .geçici> değil, eda· 
yanıklı» nrnlzeme ile inşa edile· 
cektir. 

Onun için inşaatta çelik, be· 
ton ve mermer, bol miktarda 
harcanacaktır.. 

26 - Teınınu· 

Ankara Radyo 
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26 Temmuz Çarşami 
Saat 12.30: Program. 

Saat 12.35: Türk müziği -

Saat 13.1'5 - 14: Müzik (R 
seticümhur bandosu - Şef: 

san Kı.inçer) 1 - Fuııgeu 

Marş, 2 - Pares - Fia 
(Mazurka), 3 - Vole - A 
mis (Marş). 4 Sdlı.ubert -
samunde süiti No. 1-2-3. 

Saat 13.00: Memleket saa 
yarı, ajans ve meteoroloji ha: 
!eri. 

Saat 19.00: Program, 

Saat 19.05: Müzik (Orga! 
YAd ile geçti zamanın, 7 - J 
men Şen - Uşşak şarkı -

har erdi, 8 - Refki Fersa 
Uşşak şarikı - Kız büründü 

lına, 9 - Halk türküsü -
doğdu batmadı mı, 10 -
türküsü - Yıldız. 

Saat 21.10: Haftalık posta 
tusu. 

Saat 21.26: Neşeli plaklar 

Saat 21.30: Müzik (Şan pl 
lan). 

Saat 22.00: Mü~ik (Küçük 
kestra - Şef: Neci;b aşkın), 

Robert Lausciıner - Maz 
(Fantezi,) 2 - Keler Bel 
Ke!Eiboek avı (Balet müziği). 3 
Franz Albt - Ormanlarda ve 

ni, 4 - Fini Hemiques - Da 
5 - İlluminabo CuLotıta - B 
leoıka (İntermez2o), 6 - Gio 
ni Carlyıı - Dü1sineye seren 
7 - Giulio de Mioheli - M 

leket hasreti, 8 - Paul Llndk 
Yeşil vad!lerde ibir randevü, 
j. Stratı.S5 - Viyana kanı, 

Saat 23.00: Son ajans haıber 
ri, ziraat eııham, tahvilat, k 
biyıo - nukut !borsası (fiyat). 

Saat 23.20: Müzik (Caııba 
Pi.), 

Saat 2lJ.fj5 • 24: Yarınki pr 
ram. 

Yeni adliye 
sarayı binası 

Eski hapisanenin yı 
kılması bir müteah 

bide ihale edildi 
Su! tanahımetteki hapishane 

İbrahim Pa§a sarayının yıkıl 
ması işi dün 9600 liraya Cem' 
ismindeki müteah'hide ihale e 
dilmiştir. 

Müteahhit binaları bu hafta 
sonundan itibaren yüz gün zar 
fında yıkmış olacaktır. Adliy 
Vekaleti, Adliye sarayının tem 
!ini Cünııhuriyet bayramı gün·· 
atmak istediğinden hazırlıklara 

şimdiden başlanmıştır. 

Nafıa Vekaleti Adliye sarayı
nın projesi hakında İstanlbul Na
fıa müdürlüğünden bazı izaha·! 
istemişti. Vekaletin sorduğu su
alleri lazım gelen cevaplar ve
rilmiştir. 

Vilayet sarayı proıesı uzerin· 
deki tetkikıerilerlemektedir.Ya· 
rindeki tetkikler ilerlemektedir. 
Yakında valinin tensilbi ile bir 
komisyon tlşkil edilecek, vilayet 
sarayının projesi üzerinde ça • 

!ışılmağa başlanacaktn'. Komis
yon proje üzerinde icap eden ta 
dılô.tı yaptıktan sonra inşaat işi
ne geçecektir. Adliye sarayın -
dan sonra vilayet ve belediye sa 
rayı inşaatının da ·hemen başlan
masına çalışıla;:aktır. 

---000--

Bisiklet yarışı 
Ay.dm, 25 (A.A.) - Halkevi 

spor şubesinin Aydında 15 kilo
metre mesafede Çine çayına ka
dar tertip ettiği 50 kişilik bisik

let gezisinde, spor eğitmeninin 
idaresinde ijPOrcularla gayrimü
sait şerait altında çaylardan geç 
me, yüzme ve balık ağları ~ul
lanma metodları öğretilmlştır. 



26 - Temmuz 1939 · 

Saraya nakil -----
Doktorlar düşünüyorlardı. Fakat 
acaba Ebedi Şef buna müsaade 

edecekler mi idi? 
- 42 -

gelmesine mani olmak >mkanı 
mevcut bulunduğuna kanaat ge
tirmizlerdi 

Fakat yoksa ne doktorların 
kendi reyi ne de Riyaseticümyur 
maiyyetine dahil zevatın rey ve
receği, ileri süreceği bir iş değil
di. Bu münasebetle kriz geçin
ce keyfiyeti ıbizzat Atatürke ar
zetmek, onun tasvip ve cüsaade 
sile ancak ıbu neticeyi almak 
mümkündü. 

Binaenaley'h şimdi yapılacak 

iş ıbu düşünceyi bir tarafa bıra
karak rahatsızlığı tevkif etmek, 
Ebedi Şefin normale yakın lbir 
hal aldığı zamanı beklemekti. 
Bir ümidin neticesi olan bu ka
rar tatbik edildi. Saatlerin geç -
mesi, yüce hastanın yumuk göz
lerinin açılması beklendi. 

Fakat ümit ve intizar boşuna 
çıkıyor, saatler geçtiği halde bir 
türlü krizin nihayeti gelmiyor, 
bu hal devam ediyordu. 

Doktorlar aralarında verdik -
!eri karan maiyyet erkanına da
hil olan plandaki zevata da arz 
mecburiyetini hissettiler. 

O ana kadar bu noktayı kimse 
düşcinmemişti. Herkesin nazarın 
da Dolmabahçe sarayında.ki hu • 
susi dairesinde istirahatle Saıva
rona yatının Riyaseticümhur da 
iresindc istirahat etmenin bir 
farkı yoktu. Ehtimam her iki ta
rafta da ayni derecede tatbik e
diliyor, tı1Jbl çareler sarayda da, 
yalla da ayni şekilde ve ayni ne
ticeleri verecek tarzda yapılaıbi
liyordu. 
Doktorların gizlice 1bir mürn -

caatla buldukları tedbiri bu ze
vata söylemeleri onları da hi~ 

akıllarına getirmedikleri bu me 
sele üzerinde münakaşa yapma -
ğa mecbur etti. 

Yabta kalmak veya saraya nak 
!etmek! 

Bu hususta Ebedi Şefin mü -
saı.desine lüzum var. Fakat aca
ba sıhhi vaziyet bu müsaadenin 
istilisaline meydan verecek mi? 

İşte bu iki sual ortaya atılan 
teklifi şimdilik bir intizar dev
resinden sonra münakaşa mev -
zuu haline kaymağı emredecek 
mahiyetteydi. Ve .. öyle yapıldı. 

Bu husustaki konşmalar, kri
zin ara vereceği zamanda Ebedi 
Şefe arzedileceği sı;ada müna -
kaşa edilmek üzere şimdilik brr 
tarafa bırakıldı . 

Fakat şunu da söyliyelim ki 
gerek doktorlar ,gerekse kendi -
lerine vaziyet bildirilen zevat 
bu andan itibaren yalnız ıbu fik
rin esiri olmuşlar, yalnız bu ha
dısey i nasıl halledeceklerini, 
yattan ayrılma müsaadesi istih
salı için Ebedi Şefe arzedilecek 
sıhhi mahzurların .kabul edilip 
edilemiyeceğinl düşünmekle va
kit geçirdiler. 

25 Temmuz günü Yatta büyük 
bir matem günü g>'bi geçirfüyor
du. 

Herkes düşünceli, her çehre ça 
tık, her göz denizin bir köşesine 
dikilmiş, koyu koyu tefekküre 
dalışın tam bir tezahürü halin
de ortada dolaşıyor. 

Güvertede adımlarını atanlar 
kırılacak, cam bir koridor üze -
rinde yürüyormuşçasına ve a -
deta gölge kesllmişçesine hare -
ket ediyorlardı. 

Kimse kimse ile konuşmuyor, 
konuşmaktan çekiniyordu. En zi 
yade calibi dikkat hali küçük Ül 
künün bulunduğu hal ve vazi
yetti.. 

Yavrucak, ta Temmuzun 10 
ancu günündenıberi yani 15 gün 

dür, Atasının müşfik nkşayışın -
dan mahrum •bulunuyor, kendi 
<amarasında, hazan gti \'ertenin 
bir köşesinde başka ellerin okşa 

yışını y~dırgayarak Atatürk -
ten uzak bulunuşun acısını ta 
yürekten hissediyordu. 

Gerek annesine ve gerekse di 
ğer zevata yaptığı sorgu'1ar neti
ce itibarile hep ıbu idi. 

- Atatürk nerede? 

Ve .. ona avunacak cevaplar ve 
rildikçe mini mini kafasında u -
yanan bif evvel seziş bu mahru
miyetin uzayacağını hissettir -
miş gibi göz.bebeklerinrle bir 

gam bulutunun kara ~elirişi ile 
ortalıkta dolaşıyor, kamarasın -
da yine cevapsız kalan yahut a

vutturacak bir mukabele He ge
çiştirilen sorgulardan sonra bu
lutlu gözleri nemleniyor. -kim 
biliT- belki de köşe bucakta yal
nız kaldıkça yine bu evvel s~zi 
şin ilhamı ile acı acı ağlıynr. 

hıçkırıyordu. 

Umumi keder tekmil yatı sar
mıştı.. o ka.dar ki yalnız kor hal
kı değil, tamam teferrü -
atile yat, bütün ekipaj hat -
ta yatın her köşesi bu matem 

* 
(Arkası var) 

irlanda 
T ethişçileri 1 

İngiliz parlômen
tosunu bile uçu

racaklarmış 
Londra, 25 (A.A.) - Avam 

kamarasında Sir Samuel Hoare, 
cümhurıyetçi Irlanda ordusu -
nun faaliyet ve planları hakkın· 
da heyecan uyandıran bir ta -
kım ifşaatta bulunmuştur. 

Mumaileyh, evv~la tedhişçile 
rin harekatının Ulsterden İngi 
!iz askerlerinin çekilmesini ta
lep eden geçen ikincikanun ul
timatomundan sonra başlamış 

olduğunu söy !emiştir. 

Zabıta, cümhuriyetçi Irlan
da ordusunun bir vesikasını ele 
geçirmiştir. Bu vesika, bir kun 
dakçılık planını muhtevi bulun 
makbadır. Bu plan mucibince i
kincikanundanberi 57 si Lond • 
rada ve ey aletlerde olmak üze 
;e 70 suikast irtikap edilmiştir. 
Bir kişi ölmüş ve 55 kişi yara -
lanmıştır. Zabıta, binlerce kişi
yi önlemeğe ve milyarlarca li 
ralık hasara sebebiyet vermeğe 
kafi gelecek miktarda infilak e
dici maddeler meydana çıkar -
mıştır. 

Hükumete cümhuriyetçı Ir
landa ordusunun !bundan böyle 
yalnız emval ve emlak değil. ec 
nebi teşekküllerden teşvik gör
mekte olması hasebile eşhasa 
da taarruz etmek tasavvurunda 
olduğuna dair malumat gelmiş
tir. 

Tedhişçiler az kalsın Ham _ 
mersmith köprüsü ile, Southvark 
elektrik kuvveti istasyinunu ve 
şimal yolundaki su bendini her 
hava edeceklerdir. Tedh.i~iler, 
mühim demiryolları inşaatı ya
pılmakta olan mahallerin, mü 
himmat depolarının harp mal
zemesi imal eden fabrikaların 
muntazam planlarını elde et -
mişler ce parlamentoyu bedıa • 
va etmek için de bir plan vücu
de getirmişlerdir. 

Irlandalıların tedhiş hareket 
!erine karşı hükumet tarafın -
dan tevdi edilmiş olan kanun 
layihası, Gren Vood'un müda
halesile amele fırkasının da il
tihakını temin eden bir müza 
kereden sonra kabul edilmiştir. 

İKDAM 

s o 
Necdet Dün Sabah Kadıköyünde 

Bir Evden Çıkarken Yakalandı 
e 

Hakem ile Necdet Birbirleri 
Aleyhine Mukabil Dava Actılar! 

' Pazar günü Fenerbahçe sta - tında iken kaçırmak cesaretini İstanbul hakem komitası 
dında oynanan maçta hakem Ta- gösteren ve hususi arabayı ida- v 

rık Özereıııgini döven Demirspor re edenleri müşevvik sıfatile şid başkanhgı 
kaptanı Necdet o gün hadiseyi detle takip etmektedir. Beden Tenbiyesi Umum mü-
mülcakip beş on polisin nezareti Hadiseli maçın hakemi Tarık dürlüğü tarafından dün vilayet 
altında sahadan çıkarılarak so - Özerengin dün akşam İstanbul te kurulan hakem komitesinden 
yunma odasına alınmıştı. Nec - bölgesine gelerek maç hakkın lstanbul komite başkanı Fethi 
det burada bazı şahısların da teş- daki raporunu vermiştir. Bu ra Başaranın istifası üzerine bu va-
vikile duşa girmegı-· münasip gör zifeye eoki hakem komitesi reisi 

por bugün Genel Direktörlükle F bo 
müş ve oradan pencereden çık- ve ·ı u.1! . 1 ajanı Abdullah tayin 
mak suretile kaçmıştır. alakad•r makamlara gönderile- \ edı mıştır. 
Stadın kapısından çıkan Nec- cek ve ağlebi ihtimal karar da Ke~disini tebrik eder ve mu 

detin asıl şoför yerine diğer bir bu akşam tebelluğ olunacaktır. vaffakıyeller dilerız. 

~~~~~i::~~:::il~:r:~;:ığ~t:: Fenerbahre ankeıı·mı·z 
Zabıta o saatterıberi Necdetin ' 

girmesi muhtemel bulunan her 
yerde takipler yapıyordu. Fakat 
bir türlü ele geçiriılemiyen Nec
det niha:•et dün sabah şafakla 

birlikte Kadıköyünde bir evden 
çıkarken orasını tarassut etmek
te olan zaıbıta memurları tara -
fından tutularak Kadıköy polis 
merkezine getirilmiştir. Ne<ıdet 

karakolda verdiği ifadede ken -
disinin ha.kem tarafından tokat
landığını ve buna mukabele mec 
buriyetinde kaldığını söyliyerek 
davacı olduğunu söylem iş ve 
mukaıbil dava için Üsküdar 
müddeiumumiliğine götürülmüş 

tür. Miiddeiumumilikte yapılan 
tahkikattan soma Necdet tek -
rar polise iade olunmuştur. 

Halen polis nezareti altında bu -
lunan Necdet hakkında ilk tah
kikat ilomal olunarak iş mahke
meye intikal edecektir. 
Diğer taraftan hakem Tank 

Pazar günü Kızıltoprak karako
lunda verdiği ifadeden sonra 
dün de Kadıköy merkezine ça -
ğırılmıştır. Tankın yarası glin -
den güne vehamet kesbetme~te 
ve sancılar da:ha fazlalaşmakta
dlT. Bilhassa alt çene<>indeki bir 
kaç dişinin dökülmesi muhtemel 
ve ağzında mühimce bir yara mev 
cut olduğundan doktorlar ken -

disine kat'i perhiz tavsiye et -
mişler işin ve!hametini gözönün
de bulundurarak on günlük bir 
muva.kkat rapor vermişlerdir. 

Şayet on gün nihayetinde ya -
ralaPda yeni bir değişiklik ol -
mazsa kat'i rapor o vakit verile
cektir. Hakem Tankın aldığı mu 

vakkat rapir işin vehametini da
ha fazla tebarüz ettirmektedir ve 
hadisenin tetkiki de meşhut cü
rümler kanununun dairei şumu
lüne girmemektedir. Şimdi Tan
kın davası muvakkat raporun 
hitamında kat'i raporla birlikte 
Üsküdar sulh ceza mahkemesin
de rüyete başlanacaktır. 

Zabıta Neodeti yakaladıktan 

sonra kendisi polis nezareti al -

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fener b ah ç e birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

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

ve 

Sporcu karllerlmlzln vere
cekleri cevapları sıraslle 

dercedeceOlz 

F enerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli 

Fenerlıahçe klübünün düçar 
olduğu bugünkü fena vaziyetin 
den nasıl kurtarmalı başlıklı an
ketinizi okudum. 

31 sene gibi çok şerefli bir ma 
ziye sahip bulunan k•liibümü bu 
günkü halinden kurtarmak için 
yapılacaık çareleri aşağıda sıra -
sile bildiriyorum: 

1 - Şimdiki heyeti idareyi de
ğiştil'meli ve başa işe yarar kim 
seler getirmeli. 

2 - Fuzuli yere seneleııden -
beri bol para alarak Fener,bah -
çeyi bugünkü hale okan ve hiç 
bir işe yaramıyan Antrenör Şe
vinge derhal yol vermeli ve ye -
rine bu işin ehli bulunan bir an
trenör getirmeli. 

3 - Kli.lbe mensup oyuncuları 
bir .maçta fena oynadı diye diğer 
maçlara sok:ınamazlık etmemeli. 

4 - Başka klüpleııden seçme 
oyuncu tedarik etımeli. 

6 - Takımda her oyuncuyu 
muvaffak olduğu yerde oynat -

malı ve yerini hiçbir sebeple de
ğiıştinrnemelL 

7 - Oynayacak takımı yalnız 
takım kaptanı ile antrenörün yap 
ması ve başka ellere bırakılma
ması. 

8 - Yüz binlevoe tar af tarı bu 
lunan bir klüpte yer alacaık o -
yuncunun her şeyden evvel klü 
bünün şerefini ve taraftarlarının 
vaziyetini düşüneııek ona göre 
çalışması. 

9 - Baştaıki heyeti idare şu -
nu da unutmamalı ki biz yüz 
binlerce taraftarları Sarı - La
civert bayrağının spor sahaların
da her zaman şerefle dalgalan -

_ masnu istiyoruz ve zafer bek!i
)r.oruz. 
Halihazırda Fenerba'hçe takı -

mında yer alabilecek oyuncu -
ları sırasile bildiriyorum. 

(Lebip - Mehmet Reşat - Ali 
Rıza - Esa t - Fikret - Rebii - ve 
Melihtir.) 

Pangaltı • Ali Cacbassini 
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- Yukarıda: İngiliz gönüllü kadın askerleri tallın esnıwııda. 
Aşajtıda: İngiliz bahriye lileri bir man evrada 

R•iliBJttl 
Yazan: Rahmi Yağız 

TURGUT-REİS 
Leventler, yağmanın sonunda 

geminin ambarlarında buldukları 
cariyeleri güverteye çıkarmışlardı 
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Reisin emri süratle yerine ge 
tirildi. Altı ,lar sandık sandık 

Türk korsanlarının reis gemisi
ne taşındı. Cağaloğlunun kama 
rasına istif edildi. Ve talana de
vam olundu. 

Şarlkene Maltadan gönderi -
len hediyeler Türk korsanlarına 
yaramıştı. 

Leventler top rop çuıhaları, 

nadir ipekleri, emsalsiz gümüş 
vazoları \"enedik aynalarile çe
şitli baharat sandıklarım çar -
çabuk pay !aştılar. 
Bu yağmada yiğit Turgud'un 
hissesine düşen de Malta kadir· 
gasile onun topları, bir de pay
laşılan cariyeler arasıııda Mal
tadan Şarlkene gönderilen Mısır 
lı bir müslüman esir olmuştu. 

Turgud ganimet pay !aşıldığı 
sırada kendi levendlerini seyre
diyor, bir tarafa el uzatmıyor, 
kendisine birşey ayırmıyordu. 

Levendler, mal yağmasından 
sonra geminin anbar larında bul
dukları cariyeleri güğerteye çı

karmışlar, Akdenizin bu yarı 
sisli sabahında birbirinden güzel 
kızların güğertede bembeyaz 
elbiselerle saf kuruşu emsalsiz 
incilerin bir araya toplanarak 
meydana getirilen bir kolyenin 
göz alıcı manzarasını meydana 
getirmişti • 

Levendler reisin müsaadesile 
bunları paylaşıyorlardı. Bu ara
da buğday benizli, mütenasip 
endamlı, müşkül bronz vücudlu 
diri bir kız Turgud'un gözüne 
çarptı. Korsan reisi bunun yanı
na sokuldu. Ona adalı rumcasile 
sordu: 

- Bak bakayım yüzüme.. se
nin adrn nedir? 
Kız bu sorgu karşısında lii.

kayd duruşunu bir tarafa bırak
tı, ellerini arkasına attı, Turgu· 

du baştan ayağa süzdükten son· 
ra ayni dille karşılık verdi: 

- Benim adımı öğreneceğine 
talana iştirak et te iyi bir çift 
çarık ele geçir! 

Bu tuhaf ve hakaret dolu ce· 
vap yiğit Turgudu hafifçe tes
miye ettirdi: 

- Sen bir çarıktan, iki çarık
tan, hatta birkaç top çuhadan 
daha değerli bir metasın! 

Genç kız omuzlarını silkti: 

- Siz, adalı korsanlar, korsan 
değil deniz farelerisin.iz.. Hepi

niz birden üşüşüp şu gemiyi ele 
geçirdiniz. Fa.kat itiyadlarınızı 

biliyoruz. Şu kadar kuvvetinizle 
şimdi bir Türk korsan kadirga

sına raslasanız şu benim kar
şımda takındığın kabadayıca kı

yafeti bir tarafa bırakır, bütün 

zilletinle el, etek ve ayak öpme· 
ğe koşarsın! 

Turgudun nesımı genişledi, 
genç kadının farkında olmadan 
Türk korsanlarını gene Türk 

korsanlarına methedişi Turgu
dun hoşuna gidiyordu, korsanlar 
safta duran kadınları paylaş-

ınışlar, her biri kadirganın bir 
tarafına giderek ele geçirdiği 

ganimeti ölçmeğe, tartmağa ko
yulmuştu. Turgud trafına ba
kındı, gözüne ilişen bir levende 
işaret etti: 

- Buraya gel! 
Levend, reisin önünde iğildi. 

Turgud gene rumca emir verdi: 
- Şu kadını al, benim gemiye 

götür, kamaramda muhafaza al
tında bulundur! 

Levend. serkeş genç kızın lro
lundan tuttu, sarstı, yürütti,i. 

Turgudun baştardeye avdette 
ilk başvurduğu iş esireyi istic
vap oldu. Genç ve gü•el kız Türk 
korsanının mahiyetini bilmediği 
için ona aksi cevaplar veriyor
du. Fa.kat, neticede Turgudun 
Türk olduğunu öğrenince bu 
dik sözlerden, kafa tutuştan vaz
geçti. Bildiği ma!Umatı, duyduk
larını teker teker reise anlattı. 

Sözlerinin nihayetinde durdu, 
bakışlarını Turgudun gözlerine 
ınıhlıyarak sordu: 

- Peki şimdi ne yapmak ta
savvurundasın yiğit! 

Turgud omuz silkti: 
- Her Türk korsanının yap-

tığını yapmak! 
- Yani? 
- Akına devam etmek! 
Genç cariye yerinden kalktı, 

Turgudun yanına koştu, kolları
nı reisin kalın boynunda halka· 
lıyara.k devam etti: 

- Güzel.. Senin yanında bu
lunup deniz cenklerinin heyeca
nını tadabileceğim .. Beni, bura
dan uzaklaştırmıyacak, yanında 
bulunduracaksın değil mi? 

- Öyle! .. 
- Kimlerle çarpışmak niye-

tindesin? 
- İspanyol ve Cinevizlerle! 
- Şimdi ne tarafa gidiyoruz? 
- İspanya sularına! 

- Oh ne iyi? 
Ve .. buva ad Turguda Arşipel 

adalarının kıymetini bir emri 
vaki şeklinde ortaya attırmış 

oldu .. 

Turgudun 25 parçalık donan
ması, yolda yeni harp vahidle

ri yakalıya yakalıya ileri yüTüyü 

şe devam ediyor, yiğit Türk kor
sanları geçtikleri sularda bir 
ihtişam izi bırakarak gidiyor
lardı. 

Arşipel adalarının, Siyantos 
adasının karşısındaki Kidos ada

sı Turgudun bir hamlede yum

ruğu altında kaldı. Türk levend· 
!eri bir baskınla meyhanelerile 

meşhur bu adayı zaptetti. İs
panyollar bu adayı bir sefahet 
merkezi haline getirmişler, Kor

sikadan altın kac;ıran İspanyol 
kaçakçıları burayı istasyon ya
parlar, meyhanelerde Kıbrıs ve 

Zanto şaraplarile kafalarını du
manlatarak İspanyol dilberleri· 

le eğlenerek kaçak postaları ya
parlardı. 

(Arkası var) 
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Çeviren: lskender F. Sertelli Evlenme gemısı 

Casusluk zeka işidir Genç 
Ben sende bu kabiliyeti gördüm. Kızların 
Ayda beşyüz dolarla bana hizmet H 

etmek istemez misin? asretle 
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Klua o akşam hiç tlmit etmediti bir yerde 
karp laşlJ ••• 

polis hafiyesi il 

Casus- 1 J 
- Hayır, çok çal~ıyorum .. 

yo.kla gelirken de söyledim ya .. 
herkesten az para alıyorum. Ben 
den daha değersi~ kadınlar; tıe
niım aklığıın paranın bir mislin -
den fazla alryorlar. Bu, benim iz
zeti nefısimi kırıyor. 

- Sana dııha fazla kazançlı bir 
i4 bulsam, kabul eder misin? 

- Siz tensip ettikten ııonra, 
bir saniye bile tereddüt etme -
den kabul ederim. 

.Klara -Nelli giyinırken- ya -
vaşça kulağına eğildi: 

- Sen çok iyi bir easııs olabi
lirsin, Nelli! Bunu ufak bir işle 

tecrübe etmek te mümkündür. 
Ve hemen ilave etti: 
- O zaman ayda beş yüz do

lar .. bin dolar .. bin beş yüz dolar 
para alırsın! 

Nelli bir de.ırlıire şaşırdı: 
- Casusluk mu dediniz, Mis? 
- Evet. Dünyada en iyı, en 

karlı bir meslek. 
- Fakat nasıl olur, Mis? Bu, 

bir zeka ve kabiliyet me.;elesi -
dir. Benim gilbi. tiyatroda bile 
ıiçuncti planda gelen lbir san'at
kfır taslağı bu muhlm işi nasıl 

yapabilır? 

- Evet. Biraz önce casusluk -
tan ·bah6etmiştim. Açık konuşa -
Jım: Bu asırda en ince san'atlar
-ian biri de budur. Ve sizin buna 
o kadar istidadınız var ki .. 

- Farzediniz k! kabul ettim. 
Ne Y8"&bilirim ben, Mis? 

Klara yavaş ya,·aş anlatmağa 
başladı: 

- Bırkaç güne kadar Cüm -
hurreisi Vaşingtona dönecek. Ta
;j)ii halberiniz vardır? 

- Hayır. Bu gıbi haberlerle 
şimdiye kadar kat'iyyen alaka -
dar olmamıştım. 

- Neyse .. bundan sonra olaıbi-
lirsiniz! Ben size Cümhurreisi -
nin evrak çantasını trende gi.der 
ken çalmanızı teklif etsem, bel
ki bunu hayretle karşılayacak -
sınız! 

- Şüphesiz, Mis! Dünyada 
bundan da>ha güç ve güç olduğu 
kadar da garip bir şey var mı -
dır? 

- Bu ne güç ne de garip bir 
hadisedir. Çok kolay, çok tabii 
bir iş. Ayni trene bineceksiniz .. 
Chlmhurreisi yolcular arasında 

gıdecekmiş. halk içınde oturup 
herkesın derdıni dinliyecekmiş. 

Ve yanında hususi kiıtilbin<len 

başka hiç kimse bulunmıyaeak -

Bekledikleri 
Bir 
Gemi 

Her S€ne banyo mevsiminde 
Fransanın plfıj şehirlerinden 

Villfranch açıklarına bir Ameri

kan harp gemisi demir ]er. Bu 
harp gemisi Villfranch şehri 

genç kızlarının hasretle bekle
dikleri gemidir. Amerikan gemi
si şehir açıklarında görünür gö
rünmez şehir ba~tan aşağı dona

nır. Lokantalar, birahaneler, 
dans yerleri baştan aşağıya te
mizlenir, süslenir ve bu hayırlı 
müşterilerini beklerler. 

Bu hayırlı müşteriler kimler
dir ve ne yaparlar? Anlatalım: 

Amerikan donanmasında ca

ri eski bir an'aneye göre her se
ne Fransız kızlan ile evlenmek 
istiyen bahriyelileri hamil bir 

gemi bu şehre gelir. Gemi de
mir atar atmaz evlenme nam
zedleri he emngemiden fırlıya

rak şehre çıkarlar. Villfranch'ın 
genç kızları bunları sahilde kar
şılarlar. ilk tanışma bu suretle 

sahilde başlar. Buradan dans sa
lonlarına gidilir. Herkes kendi 
meşrebine göre bir kızı beğenir 
ve onunla anlaşmağa çalışır. İş 
sevgiye taalluk ettiğinden do

layı lisan mühim bir rol oyna
maz. El ve. göz işaretleri her şe
yi halleder. Geminin limanda 
fazla kalmağa tahammülü ol

madığından dolayı evlenme .an
laşmasının süratle bir neticeye 

bağlanması lazımdır. Yeni dün· 

yalılar bu işte de kendilerini 
göstererek en kısa zamanda be

ğendiklerile birlikte nikah dai
resine giderler. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de Villfranch açıklarında demir

liyen Omaha isimli Amerikan 
kruvazörii evlenme namzedleri

ni şehre çıkarmış, bir hafta zar
fında 70 çift birbirini bulmuş ve 

niJı.ih dairesi de niJı.ihlarını kıy
mıştır. Gemi hayırlı işini bitir

dilı.ten sonra 70 kişi fazlasile A
merikaya dönmüştür. 

Yukarıdaki resimler Omaha 
adındaki Amerikan kruvazörü 
ile, el işareti ile anlaşmağa çalı

şan bir çifti ve nikah merasimi
ni göstermektedir .. 

Meseleler: 

. t 

Yazan: Vinst~n Çurçil 

- Ben sende bu kabiliyeti gör 
mc ydim, böyle bir teklif ya -
par mıydım? insanlar ibiç bir za 
"llan kendini başkaları kadar bil
mezler. Haydi çabuk giyin de 
cidelim. 

Nelı hayret n tereddüt için -
de gıyinerek çantasını aldı: 

- Ben ~azırırn. Haydi yürüye 

' mış. İşte bu sırada siz de onun 
yanılbaşındaki kompartımanda 

yer alır ye ilk fırsatta çantasını 
alıp, hemen ilk istasyonda ;ner
sinız. Belki bunu yapmakta bi -
raı güçlük çekeceksıniz .. mesela 
fırsat arıyacaksınız.. fakat, bu 
fırsatı siz o kadar kolay bulaıbi -

• 
lngiltere ve Fransa Almanyaya 

ıim. 

Tiyatrodan ayrıldılar. 

Nelli yolda giderken sordu: 
·- Vaktiniz var mı. Mis? 
·- Sizinle görüşecek k&<lar .. 

- Meksiko lbara gidelim mi? 

- Uzak mı buraya? .. 
- Hayır .. ikinci Avenü'de. Bit" 

otobusle beş dakıkalık yoldur. 
- Hay hay .. gidelim. Fakat, 

ben pek kal'!lbalık yerlerden hoş

lanmam. 
- Bilakis .• bu saatlerde çok 

tenhadır orası. 

Klara ıtıraz etmedi. 
İlk gelen otobüse atladılar. 

Ve b r kaç dakika sonra Mek-
~lko bara vardılar. 

Burası saat dört sularında J>.ıl
lnkaten çok ten.ha idi. 

Bir köşede oturdular. 
Konuşmağa başladılar: 

lirsiniz ki, •hiç kimse sizden şüp
heleııımez. Çünkü kadınsınız. • 

- Ya siz, Mis? Siz de bir ka -
dıll6ınız, ve şüphesiz benden çok 
zeki ve kaıbiliyetlisiniz! Neden 
bu işi kendiniz yapmıyorsunuz 

da bana havale ediyorsunuz? 
- Beni tanırlar, a yaıırum!.. 

Ha1'buki seni tanımazlar. Tanı

salar da şüpheleımıezler. Çünkü, 
nihayet herkes taralından sevi -
len bir san'atkiırsınız! 

- Çantada neler tahmin edi -
yorsun uz? 

- İspanyayı alakadar eden bir 

dosya .. 
- Bundan size ne? 

- Bunu çalmağa mecburum .. 

ve 'bu hususta sizin yardmıını,zı 
göreceğim için çok seviniyorum. 

- Henüz size söz vermedim, 
Misi 

(Arkası var) 

daha ileri gidemezsin dediler 
Rivayetler dolaşıyor: Alman

ya Polonya ile müzakerelere gi
rişmek ve Danzig meselesinin 
dostane bir surette halline ça
bfmak niyetindeymiş.:. Papa 
tavassut teklifine hazırlanıyor
muş. Hatta şimdiden kendisinin 
beş sene müddetle statülı:onun 

muhafazasını ;tasarladığı bile 
biliniyor. Belki bunda biraz ha· 

lı:ikat hisS€si vartbr, beİki de ka
tiyen aslı yoktur. Bu rivayetle
re hiç ehemmiyet atfetmemek 

evladır. Hitler her hangi bir te
şebbüse girişirken, hatta bu bir 

diplomatik müzakere de olsa, 
bütün düıl.yaya haber vermek 
adetinde değildir. Diğer taraf

tan Vatilun'ın ihtiyatkarlığı 

malumdur. Papa elbette sulh is-
ter, fakat sulhu ıdame için giri-

teeeği bir teşebbüsü gazetelne 
bildirmelı:le işe başlamaz. Res
mi hareketlere şahit oluncaya 
lı:adar belı:Jiyelim ve o zamana 
kadar kulaklarımizı tıkayalım. 
Bütün bu haberler albnda bir 
tuzalı: gizlenmiş olabilir. Dikta
törler sinir harbinden vazgeç
miş değildirler. İngilizlerle Fran
sızların gösterdikleri azimkiır· 

lık bir maniadır ve bu maniayı 
berhava etmek istiyeceklerdir. 
Tehditkar haberlerle teskin edi
ci haberlerin mahir bir münave

besi suretiyle bu maksada eriş
mek istemedikleri ne malum? 

Hitler;in müşkül bir dava kar
şısında bulunduğu aşikardır. 

Harp çıkarmakla ne müthiş bir 
tehlikeye atılacağını bilir. Diğer 
taraftan zevahiri kurtarnıak is-

tiyor. Onun için izzeti nefsini 
tatmin edecek bir hal şekli bul
mak lazımdır. Bu imkansız de
ğildir, fakat güçtür. Tek başına 
Polonya ile doğrudan doğruya 
müzakereye giripııediBJne esef 
ettiği muhakkalrtır, Frankfurter 
Zeitung neşrettiği garip bir ma
kalede İngiltere'ye her iki tara
fı tatmin edecek bir şekilde hal
ledilebilmeleri için Alman - Leh 

işlerine karışmamasını ihtar edi
yordu. Fakat Danzig diye bir 
mesele yoktur .. Avrupa'ya ha
kim olmak büyük davası var
dır. Danzig bu davanın küçük 
bir safhasından başka bir şey 
değildir. Fı ansa ve İngiltere Al
manya 'ya cNe Danzigde, ne de 

başka bir yerde daha ileri gide
mezsin> demişlerdir. İşte dava, 

•~ır--u• 

1f ngiltere-Japon anlaş
ması nasıl karşılanıyor 
Bu anlaşma karşısında Çinliler 

yeniden silaha sarıldılar 
Nev - York, 25 (AA.) - Sa

bah gazeteleri, İngiliz - Japon 
< itilafının imza edilmiş olmasına 

teeo;süf etmektedirler. 
Gazeteler, bu itilafın İngilte -

renin Uzak Şarkta prestijlerini 
kayıbetmesi ve J aponyanın mu
hariplik sıfatınuı tanınması de
mek ilduğu mutaleasını serdedi
yorlar. 

Garnizon Kumandanının 
Sözleri 

Tokyo. 25 (A.A.) - Tiençin -
deki Japon garnironu kuman -
danı General Harukipo, .Asatıi• 
gazetesine verdiği bir beyanatta 
eııcümle şöyle demiştir: 

Müzakereler hakkında neti<:e
lere göre •hükiiım vermek reap e
der. Bittabi, Tlençin askeri Ja -
pon makamları, imbyazlı mınta 
kaların ablukasının bugünkü va
ziyetinde herhangi bir değişik -
lik yapaca.k değıldir. Kat'i neti
cenin alınmasında nevvel, Japon 
efkarı umuomiy<'6inin gevşemesi
ne inıisaade edilmemeli.dir. 

Muşahidler Ne Diyorlar ? 
Vasington, 25 (A.A.) İngiliz -

Japon itilafları hakkında müta
lealar S€rdcdcn sela!ıiyettar mü
şahitler. büyük Britanyanın Ja
ponyaya bazı fedakarlıklarda bu 

t lunmasının içtinabı gayri kabil 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Hariciye nezareti, Amerikanın 
menfaatlerini müdafaa etmek 
siyasetini takip etmekte ve ak
dedilecek lheı· n"'vi itiliı.ftan Çin
deki ecııdıi menfaatleri için ne 
g:iibi netayiç tt"Vcllüt edeceğini 
ve 9 devlet mua.lıedesini imza et
mi olan devletlerin hukuk ve 

1 
Fotoğraf tahlilleri 

j Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 
Size na oldugunuıu 

söyliyelim 
-71-

71: (Fotoğra
fının arkMiına 

ismini yazma
mıştır) Hayal -
perest ve müte 
cessis tiplerden 
- İnatçıdır. İ
nandıncı kuv -
vetine malik -
tir. Tecessüsü 
ve tenkidi se-

·er.Zevk ve eğ 

lence.ini ihmal l"tmez. Nl".fsinc 
itimatlı fazladır. Seibatkardır. 

- 72 -
72; S. Yurda 

ku 1 (Mütered
dit ve karars,z 
tiplerden) Lu
zıımundan faz
la kıskançtır. 

Dostlarına iti -
madı yoktur. 
Htrkesten şüp
he eder. Bazan 
inatçıdır. Yaşı 

ilerledikçe ha-

yatta muvafakiyet sırlarını öğ

renecektir. Uzağı görüşlerinde 

ekseriya isabet vardır. 
-

yegane dava budur ve aramızda 
Danzig kaziyeıini münferiden 
gözden geçirmek istiyenler bu 
davayı anlamadıklarını gösteri
yorlar. 

Doı;tane bir uzlaşma rivayet
lerine gelince, kazara bunlar 
doğru çıkarsa, İngiltere ile Fran
sa'nın birliklerini ve bu memle
ketlerden her birinin iç birlik
lerinin Avrupa sulhunun yega
ne amili olduğu sabit olacaktır. 

Bu birlik sayesindedir ki öteki 
cephede bu kadar tereddüt gö
rülüyor. Hal böyle olunca vazi

femiz sarihtir. Sulh için birlik 
yolunda sebat edelim. Bizim a

ramızdaki ihtiliflu düşmanın 

işine yarıyacaktır. 

1 
menafiini :i.lılfılini ne I{ ıı ava
kibe sebebiyet vereceğini tJ;kkat
le taki pe'lrne.kteclir. 

Çinlilerin Muvaffakiyetleri 
Chunking, 25 (AA.) - Şa• g 

hayın şimalindeki Çin kuvv' -
leri, muzafferane ileri hare i
lerine d€vam ederek iki mü m 
şehir olan Hva - Yen ve 5.ı 

Yangı zaptetm.işlerdir. Düşıran 

700 maktül ve mühim miktarda 
mühimmat bırakarak rica baş 

lamıştır. 

Çinliler Chek.ing eyaL inin 
merkezi olan Hangchovu!' gar
binde yeni ve miiıhim m· affa
kiyetler elde etmişlerdir 

Japonlar, bu defa 50~ insan 
birkaç sahra topu ve mühim 
miktarda harp malzem( ,; kay
betmişlerdir. 

Japonların Han nehrınin şar 
kında ve Hupeh eyaleti dalhilin
de kain Anlou yakınında feci 
bri hezimı:te uğramış oldukları 
haber verilmektedir. Düşman 

ordusunun şark isyikacıetinde 5 
kilometre geri çekilmiz olduğu 
söylenmektedir. 

Muzafferane ileri hareketle
rine devam eden Çin kuwetleri, 
Kiang15i ekaleti dahilinde kain 
Tlıoei - Tchan,gda üç dıişman 

alayını ihata etmiştir. Sağ ka 
lan yoktur. 

Cenubi Çinde Kvan,gtung e
yaletindeki Çin kuvvetlerı, üç 

kola ayrılmış olup ayni zaman
da Cantonun şimaline doğru 

ilerlemektedirler. fişdarların da· 
ha şimdiden Cantonun pek ya

kınında kilin Kiang - Shana var 
mış oldukları haber veriliyor, 
şiddetli muharebeler, devam e' 

mektedir. 

Münakale 
Vekilinin 
Tetkikleri 
Balık~ir, 25 (A.A.) - Müna

kalat Vekili Ali Çetinkaya, dün 
·burada kaldığı kısa müddet zar
fında şehre getirılecek su işiyle 

\ 

ve diğer muhtelif işler üzerinde 

ı 
ala·kadar olmuş, Atatürk parkını 
tren hattı üzerinden yapılmalı: • 
ta olan betıon geçıt köprüsünün 
~aatını te-tkik etımiştir. 

DM 

Panama 
Kanalının 
Müdafası 
Vaşington. 25 (A.A.) - Birl

leşik Amerika ıle Panama ara -
sında Panama kanalı hakkında 

19~ sentcsinde akdedi1miş olan 
muahedeni ntasdiki keyfiyeti, 
dün aayan meclisinde yapılan 
müzake!eler esnasında ciddi mü~ 
kilirla uğramıştır. 

Ayandan Gerry, müdafaa ter
tibatının ittihazından en·el ve
ya sonra istişarelerde !bulunul -
ma.sını natık bir tadil teklifi te\" 

di etmiştir. Bu tadil teklifi reye 
lwnulmuştur. Çünkü meb'us -
!ardan birçoğu salonu terketmiş 
leTdi \'e ekseriyet nisabının bu -
lunmasına imkfın kalmamıştı. 

00 

Frassadl tayyarecilik 
Paris, 25 (A.A.) - Hükumet, 

mühim mıkdarda askeri tayya -
reci kayıt ve cem'ine başlamış
tır. Paristen konleransçıları ha -
mil bir çok otomobiller Fran&a -
nm her noktasına müteveccihen 
hareket etmekteodirler. Bu kon -
feransçılar, gittikleri yerlerde 
konferanslar vererek gençleri 
pilotluk mekte'bine girmeğe teş
vik edeceklrdir. 

Casusluk suçluları 
Kauna.s, 25 (A.A.) - Kaunaıı 

divanı'tıarbinde casuslukla itti -
1 ham edilen 2 Litvanyalının da
vasına başlanılmıştır. 
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Dağlar Kralının haklkr hayat ve maceralar• 

• 
ı ÇAKICI EFE 
•=========================== 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Eşkiya kopilleri 
Artık efeliğin de itibarı kalınadı. 

Bu kopillerde dağa çıktılar 
- 42 

ka:dırmıştı. Kaptan Sokrat E -
lagöz:ü Yorgiden bin altın fidye 
alıp kendisini salıverdi. 

Üçüncü bir Rum ~-etesi, bir U
Iahla iki Bulgarın iltihakı ile 
kuvvetlenen Kaptan Aleko çete 
si Manis:ı eşrafından bakkal za
de Ibrahim beyin yirmi yaşın -
da ı e>ğlunu dağa kaldırıyor. Nif 
( şi mdiki Kemalpaşa) kazasının 

Kızılca köyü muhtarı ile papazı 
bu işin bc~li başlı {iımilleridir. 
Bunlar Bayındırla Manisa ara -
;ındaki Mahmut dağında Kara -
yani ininde tahassun etmi§lcr -
dir. Çetenin iaşesi muhtar, pa -
paz ve Daskalos tarafından te -
min olumuyordu. 

O sıralarda İzmir jandoıma a
lay kumandanlığında IIüse~·in 

Muhittin bey bulunu,·ordu. Hü -
scyın Muhittin bey Kızılcalı E
min ağayı yanına çağırarak N'f 
jandarma zabiti Boşnak Salih a
ğa ile Manisa süvari mülfızimi 
!\raplı Mustafa efendı.leri takibe 
göndereceğini bildiriyor ve ken 
c ., ıı-u cetel<'ri n imhası için 
yardım istiyor. Kızılcalılı Emin 
ağa da cvaben: 

- Beyefendi .. bu işe Bayın -
:lır.i Mehmet efendiyi tayin eder 

Zabıta Romanı: No 66 
Hatırınızdak i ohu cinayet 

ayın yirmi beşinde işlen -
ııııştir. Haydi başka bi -
rı• .nin kendisinden daha e\•vel 
davranmış olduğunu kabul ede
lim. Pekala., bu adam ki:ındir? 

A. B. C., başka bir ikinci cinayet 
mi işledi, yoksa başkasının iş -
!ediği bir cinayeti hediye diye 
mı kabul etti? 

Megan, haykırdı: 

- Mö•yÖ Poirot' Böyle bir 
faraziy~. çok saçma bir şeydir. 
Dört cinayetin dördür-iın de ay -

ni şahıs tarafından işlenilmiş ol 
duğu muhakkaktır. 

Poirot, Megan'ın sözlerine 
kulak asmaksızın devam etti: 

- Böyle bir faraziyenin bir 
hadiseyi tenvir etmek igJbi bir 
meziyeti vardır: Genç bir kıza 

seniz daha münasip olur. Zir 
Mehmet efendi eşkıya taki'bm -
de pişmiştir. 

Alay kumandanı da bu müta
leayı kabul ederek Bayındırlı 

Mehmet efendiyi takip kuman
danlığına tayin ediyor. 
Artık hükumet, istisali pek 

güç olan Çakıcı çetesini unut -
muş gibiydi. Bütün varlığını 

Rum çetelerinin imhasına has -
retmiştir. 

Bir taraftan Bayındırlı Meh
met efendi müfrezesi Kirazoluk 
mevkiindeki Rum çeteleriyle 
uğraşa dursun, diğer taraftan 
hükumet te Selanik jandarma 
mektebinin yetiştirdiği güzide 
zabitleri İzmire celbederek bu 
eşkıya derdine bir nihayet ver
mek azmini göstermiştir. 

Bu sebeple Binbaşı Eyyup, 
yüzbaşı İsmail ve mülazim Emin • beyleri beş yüz kişilik yeni bir 
kuvvetle İzmire sevketti. Bu kuv 
Yet kafi gelmiyormuş gibi eşkiya 
yı tepelemek siyaseti elden lbrra 
kılmadı. Ve bu sebeple Rumeli
de ~ckavet yapmış olan Ohrili 
Karabacak Mustafa, Çakıcı efe
nin takibine memuren Rumeli
den buraya getirildi. 

Tam bu sıralarda Çakıcı efe 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
karşı sevdalı rolü oynamak ka
giliyetinden tamamile mahrum 
olan Mösyö Cust'un şahsiyeti ile 
Bll'tty Barnard'ın katilinin şah
siyeti arasındaki fark. Katille -
rin başkaları tarafından işlenen 
cinayetlerden istifade ettikleri 
herkesin malılmu olan bir şey -
dir. Mesela kardeşimi Jack . .,ken 
disine isnat olunan bütün cina
yetleri işlemiş değildir. 

Fakat şimdi iburada büyük ıbir 
müşkül karşısında bulunuyo • 
rum. 

Batty Barnard'ın katline ka -
dar A. B. C. hakkındaki mallı -
mat, halkın meçhulü idi. Ando
ver cinayeti, pek az ali'ıka uyan
drrmıştı, hatta şimendifer reh -
beri hadisesi gazetelerde yer bi 
le bulmamıştı. Bundan ..şu neti -

iKDAM 

1 SAGLIKff 
Yılan ve Arsenik 1 Memle 

Zehiri.. 
Yılaıı ısırdığı ve arı soktuğu 

zaman insanı zehirler. Binaen -
aleyh yılan ısırdığı zaman yara 
yı hemen biraz yukar1>ından sı
kı bir bçz ile bağlamak icap e
der. Bunun sebebi kanın cereya
nına ve binnetice zehirin kana 
karışmasına mani olmaktrr. Bun 
dan sonra yarayı iyice sıkarak 
kanatmayı ve antiseptik bir mah 
lıll ile \'eyahut sirke ile yıka -
malı. 

Kendisini yılan sokmuş olan 
msana biraz kahve veya çay 
içirmelidir. Alkol vermek kati
yen caiz değildir, bu ilk tedavi 
yapıldıktan sonra hemen dok 
tor çağırmak Iılzınıdır. 

Arı sokmasına gelince ilk ev
veli arının ii:nrsini çıkarmalı, 

sonra sirke ile yıkamalıdır. Arı· 
nın soktuğu yer dudakta ve ağız 
da oldnğu zaman doktora baş 

vurmak iktiza eder. 

Doyranlı köyünde, kendi ismini 
kullanarak şekavet yapan yedi 
Arnavudu daha öldürmüştü. Ar· 
navutlar da artık meşhur kan 
davalarını kati ve esaslı bir şekil 
de gütmeğe kalkışıyorlar ve beş 
yüz kişilik bir takip kuvveti 
vücuda getiriyorlardı. Fakat Ça
kıcı efe hala ve hala ortada yok· 
tu ... 

- Efe .• Bu Rum kopilleri de 
cesaretlenerek dağlara çıktılar. 

Artık efeliğin de itibarı kalmadı. 
- Onlarınki' başka bacı Mus

tafa.. Yun.ıırı.lılık güdüyorlar. 
Bunun için biz de dağa bir ve 
iki Rum kaldırıp haklarından 

gelmeliyiz. 
- Kimi kaldıracağız? 
- Sen şimdi görürsün. Şura-

ya kızanlardan birini çağır ba· 
kalım .. 
Hacı Mustafa on beş adım ka

dar uzaklaştıktan sonra: Meh
met.. Mehmet.. 

Diye seslendi ve Mehmetli be 
raberine alarak efenin yanına 
götürdü. 

Efe Mehmede hitap etti.: 
- Mehmet.. Var, Köşk dere· 

sinde keçili Ahmetli görüp ben
den selam söyle. Hemen Çineye 
gidip Kamil ağayı görsün. {Bu 
Kamil ağanın geçenlerde Çine· 
de vurulduğunu evvelce yaz
mıştık) Kamil ağa da ks lkıp Mi
lô.sın Kızılcayıkık köyüne bir 
haber iletsin. Orada hacı Ali a
ğa vardır. Ona benden selam 
söylesin. Yakında Yorgosun çıft 
!iğini basacağız, haberi olsun .• 

- Başüstüne efe .. 
Kızan hemen çıkıp yola dü· 

züldü. Çakıcı efe ile hacı Mus
tafa da bu baskında takip edile
cek hareket hattını tespit ile uğ
raşmağa başladılar. 

Keçili Ahmede giden kızan 
gelmiş ve emrin ifa edildiğini 
bildirmiştir. Bu haberden soırra 
Kamil ağanın Çineden Milasa 
haber yollaması ve bu haberin 
Miliısın Kızılcayıkık köyü ağa -
sı Hacı Ali ağaya iletilmesi gün
leri hesap edildL Vakit gelince 
de efe emrim verdi: (Arkası var) 

ce çıkar: 

Batty Barnard'ı boğmuş olan 
şahıs, yalnız bazı kirru;elerce 
malum olan hususatı öğrenmiş 
bulunuycrdu. Bazı kimseler de
diğim de ben, zabıta, bir de ma
dam Asdher 'in akrabası veya 
komşuları. 

Yüzlerini Poirot'ya dönmüş o
lanların simalarında şaşkınlık a
laimi görülüyordu. 

Donald Frasar, düşünceli bir 
eda ile: 

- Polis memurları da, ne o -
lursa olsunlar, diğer in.sanlardan 
farklı değildirler. Onların ara -

smda da birçok güzel delikanlı· 
!ara tesadüf olunur. Dedikten 
sonra sustu ve nazarlarile Poi -
rotya isticvap etti. 

Poirot, hafifçe başını sallıya
rak devam etti: 

- Hayır .. mesele daha basit: 
Size ikinci bir faraziyeden bah
sediyordum. 

Batty Barna~d·ın ölümünden 
mütevellit meıs'uliyetin Mösyö 
Cust'a t::ıhmili kabil olmadığını, 

Yakın doğunun sayfiyesi, Savı Sıvasta 
ver syafiyesi de güzelleşiyor farti 

işleri 

Sadordan bir görünii§ 

Savor, 22 (Hususi Mı.ıhabiri
mizden) - Milattan binlerce se
ne evvel Komuk Türkleri tara· 
fndan Sura adiyle kurulmuş O· 

lan Savor zengin bir tarhi hazi
nesidir. Asur istilasını büyük 
bir kahramanlıkla karşılıyan yi 
ğit şehir o devirde oldukça ma 
murken intikal eylediği salta -
nat idaresinin ihmal ve Ifıkaydi
si üzerine gittikçe harap düş -
müş ve bakımsız br köy haline 
gelmiştir. 

Bu ihmal ve lgkaydi, yalnız 
tabii güzellikler üzerinde mües
sir olamamıştır. Savar, yakın do 
ğunun s&yfiyesi, olmakta devam 
edip gitmiştir. Ortasından bü -
yük bir çay geçen kasabayı yüz
lerce ve yüzlerce bahçe kapla -
mıştır. Suya garkolan ve sayı
sız meyva ağaçlarını bir arada 
toplıyan bu geniş ve gür bahçe

ler birer güzellik mecmuasdır, 
dense yeridir, 

Savar, on beş cümhuriyet yı
lında istenilen şekilde terakki ve 
inkişaf edememiştir. Tarilhi bel 

denin giderilmiş olan ihtiyaçla
n gderilmiyenler yanında adeta 
miınas,ız kalır. Belli boşlı bir e
ser, o da yarım bir Halkevi bi

nasından bbarettir. Açılıp döşe
nen caddeler bile bu işe Jüzwnu 
veçhile <'!verişli değildir. Ma -
haza, kasabanın cümhuriyetten 
önceki manzaraısile bugünkü 
manzarası arasında mevcut fark 

lar memnuniyetle kayded· me
ğe şayandır. Fakat, bütün bun
lara rağmen Savor, bugün de ya 
kın doğunun maruf ve Mardin 
vilayetinin yegane sayfiyesidir. 

Yeni kaymakam ve belediye 
reisi değerli ve enerjik genç B. 
Nurettin Savoru imar için gece
li gündüzlü denecek surette ça

lışmağa başlamıştır. Cümhuri -

yet idaremizin takdire şayan i
darecilerinden olan ve kısa za

manda bütün kaza halkının sev
gilerini kazanan Bay Nurettin 
su işine el koymuştur. Köy işle
rine azami önem veren kayma
kamın kasabayı elektriğe de ka-

bu mes'uliyetin başka birisine 
atfedilmesi lazım geleceğini ka
bul edelim. Bu ikinci şahıs, ö -

teki cinayetleri de irtikap etmiş 
olamaz mı? 

Clarke: 

- Fakat !böyle bir düşünce, 
pek saçma lbir şey, diye haykır
dı. 

- Niçin? O zaman, daha baş
langıçta yapmam lazım gelen 
şeyi yaptım. Almış olduğum mek 
tupları başka bir zaviyeden tet 
kik ettim. Bir şey zihnimi tır

malamağa başladı. Bir mütEihas· 
sısın bir tablonun taklit olduğu· 
nu meydana çıkarması kabilin -

den ben de 'bu mektupların .ah
te olduğunu hissediyordum. Bu 
mektuplarda şüpheli gördüğüm 

taraf, bunların normal bir a -
dam tarafından yazılmış olma
sıydı. 

- Nasıl!. diye bağırdım. 
- Bu mektuplar, taklit bir 

tablo gibi sahte idi. Çünkü bir 
delini nmektupları imiş gibi gös
terilmek .istenilivordu .. Hakikat 

vuşturacağına mu!hakkak naıı:a 

rile bakılıyor. 
Savor maarif sahasında he -

nüz geridir. Köy mekteplerine 
ve millet ikullarına ihtiyaç faz
ladır. Sıhhi teşkilitı da genişlet
mek lüzumu muhakkaktır. Halk 
en ziyade çifçilik ve kavakçıiık 
la uğraşrr. Bir zamanlar ilhraca
tı yarım milyon liradan fazla pa 
ra getiren kerestecilik demirin 
kavağa hakimiyeti ve ucuza sa
tılması üzerine Irak mahrecini 
kaybetmiş ve satış ancak civar 
vilayetler inhisar eyleerniştir. 

Atanış köyU 
Karadeniz kıyılarının yamaç 

lı ve renk, renk kokusu ve iç 
alıcı güzellikler yığan Sam
suna bağlı şırin Alaniş köyün
den birkaç satır sıralamak isti· 
yorum. Taşlı meyilli bir sırtın 

eteklerinde 75 evin sıraladığı 

bir köydür. Köyün eski dene -
bilecek bir de tarihi olduğu kuv 
vetle söylenmektedir. Köy evle
ri hemen hemen beyaz panamalar 
içerisinde köyün etrafını saran 

çeşitli koyu gölgeli ağaçların al
tında başka bir dekor başka bir 
Panamayı gözlerde sıralar. 

Vilayeti köye 8 kilometrelik 
düz \'e intizamlı iyi yapılmış iyi 
bir yol baglar. Köy ve köylü da
vasının başlıca kalkınmasını teş 

kil eden köy kanunu, tamamile 
tatbik ediliyor. 

Köyün eteklerinde binbir u
ğultu ile dökülen Değirmenaltı 
şelalesi köye başka bir güzellik 
ve başka bir hava .. ve başka bir 
koku getirmektedir. 

Bu yıl içerisinde köy yolları
nı daha düzenlı bir hale getir
ye çalışılacağı gibi köylünün kül 
türel seviyesini de daha normal 
bir inkişafa kavuşturmak için 

köyde bir de okuma odası açıl

masına ayrıca çalışılacaktır. Bu 
rada cümhuriyet köylüsü tarla 
dönüşünden soma yorgun kafa 
sını gazete ve kitap sayfalarının 
çeşitli güzellikleri ile gidermiş 
ve ayni zamaıi:la cümhuriyetin 

ise hiç te böyle değildi. 
Franlik Clarke, ı•rar clti: 

- Böyle bir muhakeme, asla 
makul değildir. 

- Durunuz, biraz düşününüız. 
Bu mektuplar ne gibi bir ihti
yaca ıbinaen •bana gönderildi? 
Ciıni ve cinayetle!' üzerine naza
rı dikkati celbetmek ~in mi? 
Böyle bir mütaleada bence hiç 
bir mantık yoktur. Fakat bir 
müddet sonra işi anladım: Mak
sat. nazarı dikkati •bir cinayetler 

silısilesi üzerine celbetmekti. Bü 
yük Şekspriniz: .Orman, ağaç

ların görülmesine mani olur• 
demiyor mu? 

Dostumun edebi hatıralarını 

tashihe kalkışmadım, yalnız dü-
şüncemi söylediği sözler üze

rinde temerküz ettirdim ve di -

mağımda derhal 'bir ışık parılda 
dı. 

Poirot, de' am etti: 

- Bir toplu iğnenin en az na-
1zarı dikkatinizi cefüettiği yer, 
neresidir? Bir iğne yastığı de -
ğil mi? Husul bir cina.yet te bir 

Sivas mınlakası Halk Parti 
müfettişliğine seçilen değerli 
Kars mebusu Zihni Orhun şeh· 
rimize gelmiş vazifesine başlı· 
yarak dün Cümlıuriyet Hallı: 
Partisinde müfettişin başkanlı -
ğında Parti idare heyeti iıza -
!arının iştirakile bir toplantı ya
pılarak Sivas Cümburiyet Halk 
Partisi reisliğine viliıyeiin kıy -
metil çalışkan ve dürüst evliıt -
!arından daimi encümen azası 

Şakir Uma ittifakla intihap edil
miştir. Şakir Tumanın reiliğe 

seçilmesi muhitte büyük bir 
memnuniyet ve se\'gi ile karşı 
lanm~tır. 

Mıntakamız müfettişi Zihni 

Halk Partisi Başkanlığına seçi· 
çilen Şahin Uma 

Orhun Tokada hareket buyur
muştur. Birkaç gün sonra bura 
dan Erzuruma gidecekleri ayn
ca haber alınmıştır. Yeni Parti 
reisimiz de vazifelerine başla -
m~lardrr • 

Macar - Slovakya 
munasebatı 

Bratiıslava, 25 (A.A.) - Neş

redilen resmi bir tebliğe göre, 
Macaristan ile Slovakya arasın
da yarın Budapeştede başlaması 

mukarrer bulunan ekonomik mü 
zakereler, müddet tayin edilmek 
sizin tehir edilmiştir. 

Bu tehir Macaristanın teşeb -
büsü üzerine vukua gelmiştir. 

Macaristan, bu suretle, son gün

lerde Slovak matbuatı tarafın -
dan Macarlar aleyhine yapılan 
şiddetli neşriyata mukabele et -
mektcdir. 

Bulgar meclisi reisi 
Paris, 25 (A.A.) - Bulgar 

meb'usan meclisi reisi Moucha

now bugün Liondan Zürih'e ha
reket etmiştir. 

istediği aydırılı bir köy ilarak 
kendini bu suretle yarın için ha 
zırlamış olacaktır. 

sürü cinayetlerin arasına karı -
şacak olursa nazarı dikkatinizi 
pek o kadar ceibe1ıınez. Kendisi 
ile uğraşmakta olduğum canı, 

mahir, türlü türlü vesaite ma : 
!im, cür'etkar ve hakiki bir o -
yuncu idi. Bu katil, Mösyö Cust 

olamazdı. O, bu cinayetlerin fa
ili olamazdı. Bana başka :bir a -
dam, daha iri çapta bir adam ıa
zınıdı. Mektepli uslooile yazıl -
mış mektupların ve şimendifer 
rehber !erinin cinayet kuııbanla

rının yanlbaşlarında bulunma -
sının da gösterdiği \•eghile ço -
cuk zihniyetli bit° adam. Kadın -

ların hoşun! gitmesini bilen, 
beşerin hayatını istihkar eden ve 
zauri olarak bu cinayetlerden 
birinde esislı <bir rolü oynıyan 

bir adam. 
Bir cinayet ir.tikap edildiği za 

ma npolisin sorduğu sualler ne • 

cilr! Cinayet anında maktulün ak 
rabaları nerelerde bulunuyor -
!ardı? Bu cinayetten kim müs -
tefit olabilir? • 

Ahval ve şerait, cininin aleır -

fKDA'.\I 

==-~--=='-
BUGONIO BULllACAJı0% 

1 1 • ' li • 7 s 11 10 

-'-~· ı_ ı · i . 1 ••. 1 
1 1 1 1 ~ H •• --. 1 

~ı•ıf.LI• 
1 ı..--ı 1 1 1 • 

.ı• •: _l_i ·-
., 1 1 I~ i8i 1 1 
1111:•11 ! 
1 1 1 • ı.-, 1--'--" ---,-,. ,_ ........... 

- SOLDAN SACA -

1 - Ağaç aksamından - Vüc 
dümüııde devran eden 
ma)i - Bulmaktan emr' 
hazır. 

2 - Duvar iliını - Bir av kö 
ği cinsi. 

3 - Gözlemek - Haklar 

4 - Kışın yağar - Kılıf. 

5 - Ziyade .• 

6 - Bir nota - Erkeklerin ) 
zunde çıkan kıllar - B 
nota. 

7 - Bazı hayvanların ayak! 
nnın altına ı;:akılan de 

8 - Uzunluk - Söz. 

9 - Dinin nehyettiği şey -
maden. 

10 - Varidat getiren miilk -
vukatların cemiyeti. 

11 - Donuk - Ncş'eli - Tiıbi. 

- YUKARIDAN AŞACIYA 

1 - ~niş ohnıyan - Dört 
rafı suyla çevrili kara p 
çası - Olmamış. 

2 - fuklar · Bir nevi kayık, 
3 - Dil - Çehre. 
4 - Şehir • Cemi edatı. 
5 - Kiliselerde çalınır. 
6 - Almaktan emir - Yol -

nota. 

7 - Kalmaktan emrihazır. 

8 - Zincir • Dudak. 

9 - Bir maden - Vücudümü 

de kanın içerisinde de 
ran ettiği !borular. 

10 - Tavil - Bir malın durm 
tan dolayı ağır lığının e 
sılmesi. 

11 - İsmi mekan .edatı - Ka) 
nın küçük parça ı · Bir içki. 

hine dönmeğe başlar başlam 
cani, cinayetin ikaı anında ba 

bir yerde bulunduğunu isbata 
zırlanr. Bu hile, çok muhatar 

dır. Bizim katil, daha hayali 
müdafaa sistemi icat etmiş: 

dam öldürmek cinnetine mü 
teliı bir manyak meydana çık 
m.ış. 

Şimdi kendisinden en ziya 

şüphe edilebilecek olan ş 
meydana çıkarmak için cina.y 

!erden lher birini ayrı ayrı te 
ki ketmem icap ediyordu. An 

ver cinayetinde Franz A 

vardı. Bu sarlhoş herifin bö 

bir plan Yücude getirin tatbik 
mesine asla ihtimal vermiyor 
dum. Beksill cinayetine gelin 
ce düşünceli ve usul daıresin 

hareket eden bir adan olan D 
nald Frasar, kıskançlıktan ba 

ka bir şeyin tesirile cinayetleı 
facialarda lher türlü tashih ve 

savvur fikrini berteref etmek 
cap eder. 

(Arlcan va 
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Sözü boş değildir 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARAT/ 
Bu sözü teyld eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır. 

Arpa unu Salep 
Bakla unu Tarçın 
Yulaf unu Kimyon 
Nohut unu Karanfil-
Çavdar unu zencefil 
Pirinç unu Karabiber 
Kornflau Yenibahar 
Bazalya unu Beyaz biber 
Pat af as unu Sofra tuzu 
Fasulye unu Kırmızı hibe 
Mercimek unu 
Buğday nişastaşa 
Pirinç nişastası 

(Kutu ve 
paketleri) 

Memlelı:ette bu maltutla kurulmuf ve her ,eye ratmen (24) ıene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegiııe Türk aan'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın tertib 

ve tavsiyesile vereceğiniz bv gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyyen omuz onıuzadır 
Daha üıtününün bulunması mümkün değildir. Tekmil müıtabzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
daima taze olarak bulacakıınız. Adres: Betiktaş, Kılıcali • M. NURi ÇAPA Tel. 40337 

TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
T E S I S T A R İ H I 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI A MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak Üzere gişelerimize müracaat olunması 

LT J v 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 

Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 
ve kabine ile plaj iicreti 40 diA"er iıkelelerden 33 kuruıtur. 

937 tarihinde Gaz , Osmanpa
şa okulundan aldığım ·50• nu -
maralı belgemi kaybettim. Ye
nısıni alacağımdan e<k.isinin hük 
mü yoktur. 

Hayati Pınar 

... ., .... ............ 
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İstanbul İkinci İcra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı rehin al -
tında bulunan taıhta iskemle, 
masa, sandalye, tezgah, kasa, 
radyo, ayna ve saatin paraya 
ÇE'Vrilmesine karar veri1mi§tir. 
Mezkfır eşyaların birinci art

twması 3 Ağustoo 939 Perşem1>e 
günü saat 16 dan 17 ye kadar İs
tiklal . caddesi Hüseyinağa ma • 
hailesi Hava sokağında 6/2 No. 
lu dükkan önünde açık arttırma 
ile satılacaktır. Kiyrnetini bul -
madığı ta.kıdirde ikinci arttmına
sı 19 Ağustıoo Cumartesi ayni ma 
halde ve tayin edilen saatte icra 
edilecektir. İsteklilerinin ma -
hallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatleri ilan olunur. 

(19450) 

Beşiktaş İcra Memurluğun -
dan: 

Bir alacağın temin istifası i -
çın ta!htı hacze alınan dört çek
meli konsol ve 4 kanat kilim ve 
saat vesair eşyanın 10/8/939 ta
rihine rastlıyan Perşembe günü 
saat 13 den saat 16 ya kadar Ba
kırköy Osmaniye Aksal sokak 3 
No. lu evde satılacaktır. Yüzde 
yetmiş ibeşini bulmadığı tak -
dirde ikinci arttırması da 12/8/ 
939 tarihine rastlıyan Cumartesi 
günü ~aat 10 dan saat 13 e kadar 
aynı yerde satılacaktır. Satış pe 
şindir. Taliplilerin yevmü mez -
kur ve saatte mahallinde hazır 
bulundurulacak mellluruna mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

(19446) 

-Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Keşif ve şartnameleri mucibin-::e idaremizin SiV9.5 ve Kay

seri başınüdürlükıleri kalorifer tesisatı her ikisi birden kapalı 

zanf usulile eksiltmeye konmuştur. 

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

III - Eksfüme 3/VIJ'I 939 perşembe gilnü ııaaof: 16 te Kabataf
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yaıpıla -
caktır. 

ıy - Şartnameler her gün Kayseri, Sivas, •başmüdürlük·le -
rinden ve İstanbulda levizim şubesi vezneeinden 55 kurWj muka
bilinde alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edeceklerin, milhürlü teklif mektup
larını kanuni wsalkle %7,5 güvenme para6ı makbuzu veya banka 

teminat mektubu ve şartnamenin (F) fıkrasında bildirilen vesika 
yı ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline 
Jwiar yukarıda adı ge.;en komisyon başkanlığına makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. (li3<l4) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okulu 15 Temmuz 009 güJıü nihayet ibulan kayıt ve kabul 

muamelesi cEyllll 939• nihayetine kadar uzatılmışttt". Askerlik şu
belerine ve Ankarada bulunan rın Harp okuluna müracaatları 

j ilan olurnur. el 79• c55h 

1-----

Abone Şartları 

Senelllr 
8 aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 Kr-
600 Kr. 
soo Kr. 
100 Kr. 

ILA N 

2300 Kr. 
1650 Kr. 

800 Kr. 

TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 
tkiııci Sahife 
Üçüncil Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 ıncı ıahlJeler 
7 - 8 inci Sahifeler 

400 kutuı 
250 lruruı 
200 kurut 
100 kurut 

60 kurut 
IO klUUf 

Gazetem•:ıldc neşrttlrlle

cek biletimle ticari llinlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf ı•rketlnden alınır. 

TiYATROLAR 

CEMAL 
SAHİR 

Bu a~am Beşiktaıı Büyük Aile 
parkında, bu senenin ilk temsili 

MEÇHUL SERSERİ 

Opereti 
BQ§ rolde Bayan Leylt. Refik 

• Yarın (Karaıgtlmrilk Zafer 
sineınaBında 

* Nurettin Ge-nç 
dur ve arka

daşları 26 Tem
muz Çar -

§Smba akşamı 
Naılıkapı Şatak 

bahçesinde 
SON EMİR 

YERE YAT 
Murat Şamil varyereel 

BU GON 
KUMBAOASıNA 
PAll4ATAN 

211-Temmm 

ANKARA 
25 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 

100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fr. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMARK 
100 BELGA 
100 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 ÇEK.KRON 
100 PEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PE..~GO 
lteLEY 
100 DİNAR 
lOOYEN 
180 tsVF,ç h 
100 RUBLE 

llAPANll 

5.93 
126.6471 

3.355 
6.ff 

28.5~ 
67.33$ 
50.825 
21.515 
1·0825 
1.56 

4.34 
14.03$ 
22.SU 
H.SUS 
0.905 
Z.8925 

34.62 
30.55 

23.90%5 
Etll•m Ye TalıYllll 

Sivas • Erzurum m 19.91 
Sivıııı • Enunun V -11.91 

a•BZll flATLllRI 

lst.11bul Beledi:r•l Merkes hWııde 
tophıll satılan 7 .. meYTa Ye 

sebze flatleri 

İyi 
Cinsi emsali kuruı 

Bamye kilo 15 
Sakızka:bağı • 2 
Çalı fasulyesi • 8 
Ayşeka<İın • 9 
Yeşil fasulye • 7 
Domates kır • 7 

• sırık • 15 
Araka • 10 

Semizotu • 2.50 
Sivri biber • 14 
Dolmalık biber • 13 
Taze yaprak • 10 
Pancar • 4 
Soğan • 4 
Sarımsak • 5 
Patlıcan bag adet 6 

• orta • 4 
Hlyar • 3.60 
Maydıaıo:ı demet -.7!1 
Pereotu • -.7!) 
Nane • -.7:1 
Taze soğan bllyilk demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 9 
Akçe armudu • 24 
armudu • 18 
Mustafa bey 
Yabant armut • 11 
MürdUm eriği • 

KQCOK EL 
· YA~IN 
CEI( DEFTEQ.INE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTlrl 

) 

TÔR,K(Y 
ıs 

f>ANKASI 


