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lngiltere -Fran$a ve Sovyetler arasında siy as~ 
uzlaşmanın akdedilmesi bir gün meselesidi 
Bu üc devlet arasında yakında TOKYO ANLAŞMAS---ı 
askeri müzakerelere başlanıyor Dünyadi!1 muhtelifba kımlar 

il •• • '. dan derin akisler u andırdı 
aleghdarları memnun oldular 

'11 -- T l ıBaşvelldDDmDeı: Maarif Şurası 
• ve umanızma •• 

.. 
1 

meselesi Dün şehrimizde 
Yazan: Hilmi Ziya 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü • 
cel Maarif Şfuıısı a~ılış nutkun· 
da - birçok meseleler arasında -
çok mühim bir mesele üzerinde 
durdu: Orta tedrisatta ümanist 

tetkikler yaptılar 

/ 

Evvelki gün 
ıhrimize ge -

\ 
/ re~ Perapa -

sa ınen Baş -
kültür meselesi. Vekil nutkun- ekil Refik Say 
da bu~a şu satırlarla temas edi- ,,.. - am dün şehrı-
yor: 

•Lise meselesine gelince, mü& 
bet ilim zihniyetinin, milli kül· 
tilıün ve milli kültür tekevvü• 
nü içinde ümanizm ruhunun hal 
ve istikbalini bu müeoscse ta • 
yin edecektir. Bu itibarla yük • 
sek tahsile temel olacak umumi 
kültürü vermek ve münevver 
sınıfı yetiştirmekle mükellef o-

lan bu müesscseleı-iınizde ran • 
dımanı kıymetlendirmek ısrar

la takip edeceğimiz bir ııaye • 
dir .• 

, . 1 mizde tetkik -Nihayet İngıliz ve Fran~ızlarla an IQ§mak üzere olun Sovyet erkanı l rd b 1 e e u un • 
Londra, 26 (A.A.) - Bugün- evvel avam kamarasında .bu hu- mlllitur. Başve-

kü Iıı.giliz gazeteleri tecavüze . susa dair bir deklarasyon yapı- kil Dr. Refik 
karşı İngiliz - Fransız - Sovyet lacağını dah. söylemektedir Saydam sabah 
uzlaşmasımn aktedilme.ıinin ar Times gazetesi. diyor ki: saat 9,30 da o-
tık bir gün meselesi haline gel Şimdiye kadar Ingiliz - Fran- telden çılanış 
diğini bildirmektedir. Gazetele- sız - Sovyet görüşmeleri, bilhas 
rin ekserisi ıbu hafta sonundan (Devamı 3 üncü sayfada) 

ve evvelııi vi
layete giderek 
valiyi ziyaret 
etmiş, vil{lyet 
ve belediye işl 

• 

' 1 

j 

Şliradan tetkiki istenen bu 
mesele üzerinde haklı olarak 
ısrarla durmamız lazım gelir. 
Eski medreselerimizde mazbut 

ve insicamlı Arap, Fars umanlz
ması veriliyordu. Skolastik adı 
verdiğimiz bu terb~e sistemi

nin malüm olan mahzurları bir 
' tarafa bırakılırsa sistematik, va· 

!eri hakkında 
~ndisinden i
zahat almıştır. 

Müteakiben İs
tanbul komu • 
tanlığı binası -
na giden Baş -
wkl)inı.iz ora
da da bir müd 
det kalmışlar 

(Devamı 3 cüde) Başvekilim Parti binasından çıkı yor 

Japonya 
zıh ve neticelerine sadık oldu

ğunu vo tam bir dü şiince diline 
sahip olduğunu, muayyen bir 

ilim ve tefekkür an'aneaine bağ
lı bulunduğunu söylemek lizım· 

dır. Bir asırdır tanzimatın ge
tirdiği ikilik bu insicamı boz

du. Eski zihniyet Garp ilmi ve 
medeniyeti karşısında iflas et • 
miş olduğu halde sistematik ol

ması sayesinde mukavemette 
devam ediyor, faka t Garp dü • 
şüncesini memlekete getirenle!:. 

yttlnızca satıhta kaldıklan, asla 
köklere inmeği düşiinmedikleri 

•Vali serginin idi şad resmini yapıyor • s o v y e t 
Yerlı Mallar Sergısi havaharbi 
dün merasimle acıldı Tokyo, 26 (A.A? - K~an -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

11 inci Yerlimallar sergisi 
dün saat 17 de büyük merasim

le açıld ı . Merasimde Cümhuri

yet Halk Partisi Genel sekreteri 
Fikri Tüzer, P arti ve İstanbul 

HAT A-Y DA 
Kadınlar ,çarşaflarını 
nefretle yere attılar 

B.M. Meclisi heyeti Türk kadınına 
bu medeni kıyafetin yakışacağını 
söyliyerek bu hareketi alkışladı 

' toung ordusunun bır teblıgı, 59 
mıntakası müfettişi Tevf.ik F ik- Sovyet _ Mongol tayyaresinin 
ret Sılay ve birçok mebusları - dün Mongolistan - Mançuri hu-
mız hazır bulundular. (Arkası 3 üncü sayfada) 

Ilk olarak Milli Sanayi Birliği 
umumi katibi Halit Güleryüz, 
birkaç söz söyledı ve vali ve be 
lediye reısinden sergiyi açma -
smı rica etti. 

Bundan sonra vali Lütfi Kır
dar hazırlanan kürsıiye gelerek 
bir nu~uk söyledi. Vali bu nut
kunda hulasaten dedi ki: 

- XI. nci Yerlimallar sergisi
ni huzurunuı.Ia açıyoruz. Bun
dan on sene evvel yine bu bina
da ilk Yerlimallar sergisi açıl

dığı zaman henüz yeni kurulan 
sanayiımiz ancak birkaç odada 
ifade edilmişti. Ha!ıbuki bugün 
sanayi sahasında on senelik iler 
leyişimizi tam bir surette ifade 
edebilmek için bugünkü binayı 
ihtiyaca kiıfi görmüyorU2.Göğsü 
müzü ka.bartan bu güzel netice 
milli velimiz CUmhurreisi İsmet 

ispanyada 
Krallık! 
Alfons tekrar 

tahta mı geçiyor? 
P~is, 27 (AA.) - Ekselsi

(Devamı 3 üncü sal;fada) 

• 

.(Yazı.&ı 2 inci sayfada) (Arkan 5 inci sayfada) &lı.i İspanya .laalı 13 iiııcü Alfons 

Tokyo, 26 (A.A.) - :Ecnebi 
müşalıidler, 24 Temmuz tarihli 
İngiliz beyanatının Japonya için 
hakikaten hayati olan hiçbir şe
yi ona bıralcrnala;ızın çok müş -
kül bir vaziyetten kendisini kur 
tarmış olan Londra için bır mu
vaffakiyet olduğu husu unda 
hemfikirdirler. Hakiki mesele. 
Hiranuma kalbine.sinin nasyona
listlerin tazyikine ve Ticntsin 
ablukasının başlangıcındaniberi 

Japonyada esmekte olan tngiliz 
aleyhdarı havaya mukave"'net e
debilip ederniyeceği idi. 
Hiranudma'nın azimkfırlıgı ve 

Craigie.nın buna inzimam eden 
uysallığı, vaziyetı düzeltmiş ve 
peğ az Japon Başvekilinin Hira
numa kadar meharetle müfrit -
!ere mukavemet edebilmiş oldu
ğunu kabul ve teslim eden mü· 
şahitleri hayret içinde bırak -
mıştır . 

Bidayette Japonlar tarafından 

tevdi edilmiş olan metinler, Lo 
dra hükumeti tarafından kaibu-
lü kabil olmıyap bir takım mad
deleri ihtiva ediyordu. Bilhassa 
İngtliz siyasetini adeta takbih e-

1 

.fokyo anlaşması yüzünden ~e· 
niden tenkitlere uğrıyan 

Çemberlayn 

(Oevanıı 3 üncü sayfada) 

Büyük Hazırlıklar 

Çok yakında şimdiye kadar 
· görülmemiş şekilde çıkaca~. 

iKDAM, Türkiyenin en ileri gazetesi 
olarak intişare hazırlanıyor 

Tam kadrosu, zengin mUnderlcatı haklonda 
yakında daha fazla tafsillt vereceğiz 

e En doğru haber 
e Yeni haber 
e Mühim havadis 
e Güzel resim 
e Kuvvetli fıkralar 
e Mühim makaleler 
e Canlı karikatür 
e Heyecanlı hikaye 
e Politika tetkikleri 
e Okuyucu fikirleri 

e Kadın sayfası 
• Çocuk sayfası 
e Spor sayfası 
e Askerlik sayfası 
e İtinalı röportaj 
e Bulmacalar 
e Müsabakalar 
e Anketler 
e Meseleler 
e Kuvvetli fıkralar 

Bütün bunları yepyeni bir hamle ile en 
tanınmış gazeteci ve muharrirler ta rafından 
neşredilecek olan İKDAM'da bulacaksınız. 

D11<da m yeırıı ı eı n eır~e y e nn lhl d:lıv n .. 
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SAYFA 2 iKDAM 
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~Pış Politika 

27 - T.ıım uz 19.3!1 

A dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT IHATAYDAI 

~~ ~ 

Kadınlar çarşaflarını 
nefretle yere attılar 

Yine ekmek 
meselesi 

fstanbulda bir ekmek· 1 

ciler mektebi açılacak 

ffakl' deAll mi? İstanbul un 
imar işleri 

Alman-Sovget -
müzakereleri Boya fabrikası 

yangını meselesi 
Kast olduğu zannedi
lerek tahkikat tevsi 

B.M. Meclisi heyeti Türk kadınına 
bu medeni kıyafetin yakışacağ ın 
söyliyerek bu hareketi alkışladı 

İskenderun, 27 (A.A.) - Ana
d-Olu ajansının husus muhabi • 
ri bildiriyor: 

B. M. Meclisi, P&rtl ve vilayet 
ler muraHıaslan, Şemsettin Gün 
artay'ın riyasetinde dün saat 15,5 
de Hariciyeden Reyhaniye ka -
zasına hareket ettiler. Heyete 
nlı Şükrü Sökmensüer, jandar
ma alay kumandanı Kemal, em
niyet müdürü İbrahıın Akıncı, 
kutlama komites; 'başkanı İna -
yet Mürseloğlu refakat ediyor -
du. 

Re-yiıaniyeye gelirken yokla 
Yenişehir gölüne uğranmış ve 
bir müddet isti.rahat edildikten 
sonra buradan hareket e~ilmiş -
tir. 
Şehre 5 kilometre kalan yol 

b<>yuna dizüıniş olan yüzlerce 
süvari ellerinde bayraklar ve ci
rit sopaları olduğu halde heyeti 
karşıladılar. Bu süvari kafilesi 
içinde temiz kıyafetleri ve güzel 
atlarile altı spor tııkilıitı bil -
hasea göze çarpıyordu. 
Şehir bayraklar ve takıza!er -

!erle süslenmişti. Güzel bir takı
zaferin önünde otomobilden inen 
heyet reisi, vali ve heyet azası. 
bir jandarma müfrezeS'İ tarafın 

dan •elılımlandı. Halk heyecan i· 
çinde heyeti alkışlıyor, hoş gel

diniz diye haykırıyordu. Orada 
hazırlanan iki kuııban da o sıra
da kesildi. • 

Bu sırada peçeli çarşaflı bir 
kadın kafilesi heyetin önüne çık 
tı. İçlerinden İsmet Neşet is • 

mırı.de peçeli lbir kız, yalnız bizi 
esaretten değil, asırlardantıeri 

bize mahpus hayatı yaşatan bu 

kara ve karanlık kisveden de
kurtardınız, deyip peçesini ve 
çarşafını yerlere atmıştır. Onu 
takiben 30 kadar kadın, ayni ha
reketi ekrarlıvuak çarşaf ve pe 

çelerini indirmişlerdir. Bu man
zar halk ve heyet tarafından 

şiddetle alkışlanmıştır. 

' 

birliğinin istikbalini yaratacağı
nı ve bu güzel tıopraklarda ırk ve 
din !arkı gözetilmeden Cumhu
riyet kanuni.arının tatbik edile
ceğini söyledi. Size Türk mile 
tinin manevi şahsiyetinde temsil 
eden B. M. Meclisinin seıam ve 
muh bbetlerini getirdim. dedi 
ve şiddetle alkışlandı. 

Bu oıra<ia heyecanını 2" ptede
miyen bir arap vatandaş çok iç
den ,.c samimi sözlerle his.siya 
tını ifade etti. Meydanı doldu 
ran binlerce vatandasın ka11bi 
birleşmişti. • 

Heyet Reyhaniyeden \'()k sami 
mi tezahüratla yarıldı. Heyet yol 
boyunca grup grnp kendilePini 
selamlıyan lh.alkın tezahüratı a 
rasmda Sur>ye ile hudt teşkil 

eden Hamam kaplıcalarına geldi. 
Burada kltia lbir müıddet durula 
rak Kırıkhana gelindi. 
Kırıkhan halkı, heyetin kasa 

balarına gelişini büyük kurlu 
luş bayramının ımes'ut bir hadi 
sesi telakki ile daha coşkun ve 
canlı bir hale gelmiştir. Sokak. 
!ar halkla hıncahınç dolmuştu 
Heyet ikı sıralı kalabalık ara -
smda alkışlar ve yaşa seslerile 
geçli. B. M. Meclisi mümessille • 
rini aralarında gören Kırıkhan
Jılar sevinç y~ları döküyorlar • 
dı. 

Bir kadın, heyet reisınin ve 
valinin ayaklarına kapanarak 
hıçkırıyıor ve sbli 'bekliyıorduk, 
hamdolısun, geldiniz, bugüne de 
kavwıtuk. Var olun, diyordu. 

Halkavi önünde Partı reisi 
Cevat Abalı, bir nutukla heyeti 
selamladı. Bir genç kız da reiııe 
büket verdi. 

Şemsettin Günaltay kayına -
kamlık binasında bir müddet 
dinlendikten sonra 'balkona çı -
karak Kırıkhanlıların kurtuluş 

bayramını kutluladı. Heyet reisi' 
nin heyecanlı ve güzel sözleri 
halkı coşturdu. Heyet candan 
tezaihürlerle 18.30 da İskenderu
na harE'klt etti. 

İstanbulun ekmek işi bir türlü 
halledilememektedir. Belediye • 
den narha on para zam istıyen 

fı:rıncılar iı;teklerinin yerine ge
tirilmediğini görerek ekmeğin 
kalitesini bozmWj, elomekler ye
nihmez ibir hale kelmıştır 
Fmncılarla başa çıkılamı:ya -

cağını anlıyan belediye bu işe 

son şeklini vermek üzere müte
hassısları faaliyete geçirmiştir. 

Ü6küdar, Beyoğlu ve İstanbul 
Akşam Kız San'at mekl pleri 1 
pastacılık öğrebmeni Esat bu işe 

memur edilmiş. Esat ilk tetki - ı 
katına ait hazırlamış oldugu ra
poru hakkın<la belediyeye iza -
hat vermişlır. Bu izahate göre 
İstanbul, Ankara ve İzmirde bü
yük ekmek fırınları açılmalı, 

bu fırınlar üzerinde 'belediyenin ' 
daimi ilıir alakası bulumnalıdır. 

Fırıııcıların 1İrket meydana ge
tirip tröst yapmalarına izin ver
meınel'dir. 

Maarif Vekaleti şehrimizdeki 
Akşam Kız San'at mekteplerin -
de yenroen ıslıiıat yapacak, ha· 
zı dersler ilave edecekti. Veka -
Jet, !starı.bulun ekmek yüzünden 
çekmekte olduğu sıkıntıyı ya -
kından takiple ıslahata bir an 
evvel başlamak ihtiyacını hisset 
miştir. İstanhulda müstakil bir 
halde ekmekçilik mektebi açıla
cak, mektepten yetişenler nümu 
ne fırınlarında çalışacaktır. 

--~ooo>---

Devrilen kepenk 
Tavukpazarında oturan Sıt • 

kının 7 yaşındaki kızı Kadriye 
ile arkadaşı 8 yaşında Münir, 
marangoz ~merin dükkanı ö -
nünde kaydırak oynarlarken, 
dükkan kepenğinin bozuk ilan 
yayı kurtulmuş ve kepenk ibü
yük 'bir hızla çocuklaıın üzeri

ne yıkılmıştır. 
Çocukların ikisi de başların· 

dan ağır sq~e•te yaralanarak 
hasta.haneye kaldırılmışlardıı. 

----000 

Çöp mavnaları bir kaza 
yaptı 

Kasım paşada 
bisikletler 
Ka•ımpa~ada Eski Bayram 

yerinde Hakim sokağında 11 
nun1aralı evde oturan karile
rlınizden Ahmet İhsan gön -
derdiği bir mektupta diyor ki: 

cl{asımpaşada çocuklara 
bisiklet kiraya veren bir gi
sikletçi vardır. Bütün gün, ma 

mahallenin çocukarı; bura -
dan bhiklet kiralıyarak cad
dede ve sikak içlerinde gezi
yorlar. Sokaklar ekseriyetle 

bozuk, dar ve biçimsizdir. Bu 
nun için, ekseriya, çocuklar, 
bisikktten düşüp yaralanıyor 

lar. Bundan başka, bazan, a
cemi, bisiklet kullanmasını 

bilm.iyen çocuklar, ötekine 
berikine de çarpıyorlar. Bu gi 
bi hadiseler sık sık tekerrür c 
dip duruyor. Bunun en yeni 
misali de şudur: 

•Dört yaşındaki yavrum ka 
pının önünde oynarken, kul -
!anmasını bilmiyen bir çocu
ğun bindiği 278 numaralı bi
siklet çarparak yilıündcn ve 
başından yaraladı. Yavru -
cak hastahanede tedavi altı

na alınmış bulunuyor. 

•Bu, yukarıda da söyledi
ğim gibi, sık sık tekerrür e
den hadiselerdendir. Daha 
biiyük kaza ve hadiselerin ö

niine geçilmek üzere, beledi
yenin, ya burada bisiklet ki

raya verilmesini, yahut ta 
böyle acel)li çocukarın bisik
.Ietle mahalle aralarında do -
!aşmasını menetmesi lazım -

dır.• 
Biz, bu kariimizi yerden 

\ 

göğe kadar haklı buluyoruz. 
Siz ne dersiniz? 

Haklı değil mi ? 

Peştesefirimiz hakkın
da stayişkar yazılar 

Budapeşle, 27 (A.A.) - Ma
car gazeteleri, Macaristanı ter
kedecek olan Behiç Ekin hak -
kıru:la hararetli makaleler vaz • 
maktadır. · 

Pesler Lloyd diyor ki: 

Boğaz şehrin mesire 
yeri olarak kalacak 

Şehircilik mütehassısı Prost, 
tabü güzelliğine dünyanın hiç -
lbir tarafında tesadüf edilımiyen 
Boğaziçine !büyük ehemmiyet 
vermektedir. Boğaziçi imar pla
nında tabii güzelliğinin muliafa
zasına itina olunmak şartile me
sire yeri olarak bırakılmıştır. 

Müteaddit senlerde Boğazın 

her iki yakasında iru;aat yapıl -
mış, bu arada sa.bil boyunda 
fabrikalar çoğalmı'§tır. İmar pla
nına .göre Boğazın her iki yaka
sını modern birer sahil yolunu 
baştan başa katedecek. yalılar 
aynen kalacak, Boğazın ağaçlan
masına itina oluncaktır. Prost 
planında Boğa?Jda fabrika gös • 
termemcktcdir. HükUınet Pros -
tun planını tasdik ebmekle müte 
hassısın lbu :fikrine iştirak et -
miş bulunmaktadrr. Planın tat -
bikine geçildiği andan itibaren 
Boğazda hiçbir fabrikanın inşa
sına müsaade edilmiyecek, mev· 
cut fıibrekalar başka tarafta mü
nasip yerlere kaldrrilacaktır. 

Çubuklooa ve Beykozdaki gaz 
depoları muayyen ibir müddet 
sonra İstıaııbul ~elediyesine ge -
çecektir. Bu civarda 'belediyenin 
de bir kısım gaz depoları vardır. 
Belediye Boğazdaki gaz depola
rını Bakırköy sallıillerine kaldıra 

caktır. 
Kurııçşmedeki kömür depoları 

için münasip bir yer aranmakta
dır. Prost, kömür depolarının li
mana yakın bir yere alınmasını 
istediği için limanın yeri kat'i o· 
larak tahakkuk edince kömür de 
poları Boğazdan kallmnış ola -

caktı~. 
Denizyolları umum müdürlü -

ğüne ait İstinyedeki sahih ha -
vuzda hiç bir ıslahat yapılma • 
maktadır. Vekalet İstinye sahih 
havuzunu başka tarafa kaldıra-

caktır. 

Paşabahçe civarında bulunan 
şişe ve ispirto fabrikaları Bo • 
ğazdan en sonra kaldırılacaktır. 

--00•0---

Müddeiumumi Bandırmada 
Dün sabah refiklerimizden bi 

risi Müddeiumumi Hikmet Ona
tın Romanyaya gittiğini yazmış-

tı. 

Hikmet Onat Romanyaya de
ğil, Bandırmaya gitmiştir. Bu • 
ra.da bir hafta kadar kaldıktan 

Son haftalarda, Almanya • 
Sovyet Rusya arasında anlaş -
ıua müzakereleri Avrupadaki ha 
zı gazetelerin haberleri arasına 
girdi, siyasi mahfellerin dikkat 
ettikleri bir mesele oldu. Bu ha· 
berlerin dünya gazetelerine ya
yıldığı anlaşıldı. 

İngiltere - Sovyet Rusya ara
sındaki anlaşma ve uzlaşma mü 
zakereleri, aylardanberi devam 
etmesine rağınen, henüz müsbet 
bir netice vernıemiştir. Alman .. 
Sovy·et müzakerelerine ait ha
berler bu sebeple ehmmiytini 
artırdı. 

Milletlerarası siyasi vaziyet, 
kuvvetler arasındaki müvazene-
ye dayanır. Müvazeııenin bir ta
raf lehine zayıf bulunduğu görü
lünce, tehdit, cebir, tahakküm, 
sesleri ışitilir. Tefevvuk veya 
üstünlük hesaplarının, düşün • 
celerinin verdiği gurur ve kuv
vet bhlerile gürültülü, karşı ta
raf için tehlikeli isteklerin yiik
sek perdeden ısrarla koparılma 
sına çalışılır. 

İngiltere - Sovyetler müza -
keresinin devamı, neticesinin ka 
ranlık bir tarzda görülmesi, fa
şist ve nazi hiikumetlere fazla 
cesaret vermiş, cüretkiirlık ha
reketlerini artırmalarına amil 111 
muştur. Çekoslovakya işgalini 

temin eden, nazi Almanyasına 

hazırlıyan Münib konferansı 
' sulhu ve mülki tamamiyeti Av-

rupanın bu kısmında garanti et
miş bulunan demokrat devlet • 
!erle Sovyet Rusya hükumeti a
ruında ayrılık husule getirmiş, 
yahut mevcut ihtilafı fazlalaş -
tırmıştı. Arnavutluğun işgali, 

faşist İtalya bükfunetinin Bal -
kanlarda ve Akdenizde kuvvet 
ve tehdit ınaneyraları yapması, 
demokrat devletlerin, tecaviiz 
ve istila aleyhine brilik yapma· 
!arına sebep olmuştu. 

Fransa hükumeti, Almanya. 
nın Çekoslovakyayı işgaline mil 
saade ve müsamaha etmekle be
raber, Sovyetlerle ittifak ıııua -
hedesini devam ettirmek arzu -
sunun tekrarlanmış, bozulmama 
sını temine çalışmıştı. Bilbassn 
Fransa hiiküınetinin ısrarile bas 
lıyan İngiltere - Sovyetler ıız~ 
!aşma ve anlaşma müzakeresi 
müsbet netice verince, sulh \."C 

müdafaa, tecavüzlere karşı mu
kavemet cephesini teşkil ed\·n 
devletler gıırupuna, Sovyetlerin 
de filen iltihakı temin edilmiş 

olacaktı. 

He et rei>;I Şemsettin Gün -
allay kısa bir hitabe ile Reyha
nıye kadınlarını hürmetle se -
l.kmlamış ve bu memlekete mil
yonlarca vatandaş yetiqtiren asli 
ve şeretıı Türk kadınına ancak 
medeni kıyafetin yakışacağını 

si:ıvliyerek .bu hareketlerinden 

duyduğu memnuniyeti izhar et
mıştir. Parti ve belediye adına 

heyet reisıne takdim edilen bü

ketler alındıktan sonra hükiı -
met konağına doğru kadınlı er -
kekli genç iıtiyar binlerce va -
tandaşın sürekli alkışları ve ya

şa.>ın hoş geldiniz avazeleri ara
sında hü'kiı>met konağına gelin -
di. Orada bir müddet istirahat 

eidldikten sonra yaya olarak 
pa'fti binasına doğru hareket e

di ı. Cadde ve parti önünde yi
ne aynı coşkun teza.hiırat yapılı
yordu. Parti bin.ası önünde da
vul ve zurnalarla oynanan milli 
oyunlar seyredildikten sGnra he 
yele soğuk ayran ve şerbetler ve 
rıldi. Parti ve Halkevi adına Ziya 

Ar,.bay, halk adına muallim Sa
it Tuncay ve belediye ı·eisi Ri
fat Hat.acıır heyete hoş geldiniz 
dedıler. 

Burada bulunan Hamidiyenin 
ışıklarile pırıl pırıl yanan İsken 

derun limanında ve <kınanma 
yapan şehrin metlıalinde heyet, 
kaymakam, parti reisi ve halk 
tarafından karşılandı. 

Kızılt.oprakla Zühtü Paşa ma 
hallesinde Şefik Bey sokağında 
46 numarada oturan Sa>t K&e -
gil Moda açıklarında sandalile 
balık avlarken rorn-0rkör yede -

ğin<le olarak geçen çöp mavnala 
rıtıdan biri san<lala çarpmış ve 
batırmıştır. '· 

Macaristanın sam ;mi bir dos
tu Budapeşteyi terkediyor. 11 

senesüren faaliyeti esnasında Be 
hiç Erkin temas ettiği bütün Ma
car mahfillerinin sempatilerini 

kazanmıştır. Teessürümüzün ha-
fifleten bir nokta varsa o da ken sonra Ankaraya, oradan da şeh

rimize dönecektir. 

İngiltere - Sovyetler müzıtke· 
resi ve uzanıası sepebleri hak
kında geçen ay uzun beyanatta 
bulunan Sovyetler hükumeti ic
ra Vekilleri heyeti reisi ve Ha
riciye Vekili Molotof Alman • 
Sovyet iktısadi münasebetlerini 

Zühtü mavnalara asılmak su
retile kendi kerıdı.:;ini kurlar -
mıştır. Hi>dise tahkikatıne baş -
lanmıştır. 

----000~-

Tırhan vapu~u 
Kasımpaşa havuzlarında te -

Burada belediye ve parti ta -
rafından Ha.mi.diye su'bayları şe
refine şehir lbaıhçesinde verilen 
çaya 4irak eden heyet, saat 21 

de parti tarafından verilen gar
den partide de bulundu. Gar -

den parti çok güzel oltlu. Ve geç t 
vakte kadar devam ettı. 

, mizlenmekte olan Tırhan vapu
ru bugün havuzdan çıkacak ve 
Marmara.da fen heyetleri huzu -
runda tccrübeleı'İ yapılacaktır. 

Vapur Cuma günü ilk seferini 
Heyet gece ikametlerine la'h -

sis edilen Haıtı:yedekı Defne o· 
1 teline avdet tti. 

Hyel bu.gün Hataydan Toros 
ekspresile Ankaraya dönmek Ü· 

zere hareket ed'yor. 

• TAKVİM • 
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Vasati E:ıani 

ı yapacakt_ır_._-coo--
Zehir yutan adam 

Gümrük muhafaza ve polis 
memurları evvelki akşam Bo • 
ğazkesende bir adamın vaziyetin 
den şüphelenerek (?kibe başla • 
mışlardır. Meçhul şırh16 memur

ların arkasından geldiğini görün 
ce cebinde bir paket halinde sak 

ladığı mühim mikıdardaki eôrarı 
ı ağzına atarak yutmuştur. 

Zehrin tesirile •bir müddet 
'' sonra fenalık geçiren meçhul şa 
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12 00 
Ya 111 
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1 

1 

mıştır .. Baygın bir halde oldu -
ğundan hüviyeti teoıpit edileme -
nıiştir. 

---00--

Resim sergisi 

Heyet rei5' Şemslttin Günal -
tay bu nutuk><ıra mukabele ede
rek acı günlerde. başta Ebedi 
Şef Atatürk Milli Şef k hraman 
İnönü ve biitün Türk miletinin 
yekunu bir kitle halinde Rey -
haniyenin duyduğu ıstırap ve a
cı! rı aynen hi.,;settiklerini söy -
lcrr.i:ş ve lbilhassa bu çetin dava
nın sulh yolu ile hallindeki mu
vaffakiyete işaret edel:<'k Türk 11..:::::=::!-----..!::== 

Galatasaray lisesinde kurulan 
Güzel San'atlar Birliği resim 
sergisi Vali n Belediye Reisi 
Liıtfi Kırdar ara!ından dün me
rasi.nıle açılmıştır. 

disinin büyük elçiliğe terfiodir. 

·----------.-.-------------· .• BiRA~ IOA MiZAH t 

·-···-----~····-----------' 
de mevzuubahseylerniş, ticari 
münasebetlere devamda yahut 
bu münasebetleri inkişaf ettir -

, / 

Atların sıcaktan bayılınlltiı üzerine tarafımızdan hazırlanan prije 

mekte bir ınahzur bulunmadı .. 

ğıru anlatmıştı. 

Molotofun bu sözleri, ya ha
kikateı\ saıniıni idi, Savyctlerin, 
nazi Alı11anyasile ticari münase· 
betlerini bozmamak, bozukluğu 
gidermek arzusuna dayanıyor • 
du, yahut, bir türlü netieelene • 
miyen İngiltere - Sovyetler mü
zakeresi üzerinde tesir yapmak 
arzusunu istihdaf eyliyordu. 

Ne şekitde olursa ohun, Mos
ko\;a hükumetinin resmi telgraf 
ajansı il~, Alınan ajansının ver
dikleri haberler, Sovyet • Alman 
ticari ve iktısadi miizakereleri -
nin yaıııldığına şiiphe bırakına
ııııştır. 

Alman telgraf ajansı, Sovyet 
- Alman müzakerelerinin, ade
mi tecavüz muahedesi akdi esa
sına göre cereyan etıncdiğini tas 
rih ediyor, kredi ve ticari mü -
nascbatın tanziıni esasına göre 

yapıldığını bildiriyor. Ne ola • 
cak? İngiltere - Sovyetler ve 
netice itibarile demokrat dev -

Jetler mukavemet ve müdafaa 
birliği uzlaşması yerine, totali
ter hükfunetlerle, Sovyetler İtti

hadı anlaşması mı görülecek? 
Mamafih, her ne maksatla <>

' !ursa olsun, Alman - Sovyet ti-
1 cari müzakerelerine, hatta an-

ediliyor 
Bu 'Ni cmfhy mflı cmfmhhfşz 
Pazar günü Bomontide İngi

liz tebaasından Nikolaya ait bu
lunan yağ ve boya fabrikasın
da ıbüyük •bir rag kazanı patla
mış, 280 derece hararetle kay • 
nıyan kızgın yağlar etrafa sa
çılarak yangın çıkmıştı. Ateş 

fabrikayı kısmen yaktıktan son 
ra itfaiye tarafından sondürül
müş, !ırlıyan •bir demir parçası 
ile yaralanan ustaoaşı Arşidi de 
hastahaneye kaldırılmıştı. 

Yapılan tahkikat sonunda 
25 liraya sigortalı bulunan fab· 
rikanın kasılen yakıldığı eıı.di

şesi uyanmış ve dün müddeiu • 
mumi muavinlerinden Ali Ke
mal yanında belediye mühendis 
!erinde!! Fethi olduğu halde yan 
gın yerine gitmiş, patlıyan ka • 
zan üzeıinde bir keşif yapmış • 
!ardır. 

Bugün de tahkikata devam 
ile işin mahiyeti meydana çıka
nlacaktır. 

-00---

Satie 
Tahkikatı 

Görülen lüzum üzerine genış 
letilmesine karar verilen Satie 
yolsuzluğu tahkikatına devam 
edilmektedir. 

Tahkikatı idare eden dördün 
cü sorgu hakimi Sami Derin de• 
bu işie meşgul olmak ve sabah
leyin mevkuf bulunan eski De
nizbanıı: müdür umumisi Yu • 
suf Ziyayı, öğleden sonra da bi
ner lira kefaletle tahliye edilen 
maznunlardan Sadun Galip ile 
avukat Atıf Ödülü sorgu ha • 
kimliğine celbederek, yeniden 
so~guya çekmiştir. 

Diğer taraftan bazı banka -
larla mali müesseseler, sorgu 
hAkimliğinin izahat istiyen mü 
zekkeresine i.eap eden cevapla
rı göndermektedirler. 

o-·~--

Bir kadın 
cesedi 

Dün sabah Büyüka.da sahil
lerinde dalgalar tarafından atıl 

mış, 'bir kadın cesedi bulunmuş 
tur. 

40 yaşlarında kadar tahmin 
edilen cesedin üzerinde kırmızı 
eteklik ve beyaz ·bir bluz bu -
lunmaktadır. Cesedin hüviyeti 

henüz t€Sbit edilememiştir. Sa
hile çıkanlarak teŞhir edilmiştir. 

Fakat akşama kadar gösteri
len ceset Ada ha!ıkı tarafından 

tanınamamıştır. Belediye dok • 
toru denizde 2 gün kadar kal
dığını teshil etmiş ve teşhir e
dilmek üzere Morga kaldırıl -
masına kaıar vermi,tir. 

--000>---

Çocuk hırzıslar 
13 yaşın.da Hasan ile 9 yaşın· 

da Fuat adında iki çocuk, dün 
Eminönü iskelesine bağlı du • 
ran ibrahimin motöründen sis 

zamanlarında kullanılan bir me 
gafon çalmış, kaçarken yakalan 
mışlardır. 

Çocuk\ar, bu düdüğe lıenzi
yen aleti kaptanlık oyunu oyna
mak üzere çaldıklarını söyle -

mişler, öğleden sonra da adli -
yeye teslim edilmişlerdir. 

Fuat 9 y~ında olduğundan 

lhakkında takibat yapılamamış 

13 yaşında olan Hasan üçüncü 

sulh eeza mahkeıııtesine (veril
miştir. Basanın muhakemesi de 
yaşı küçük olduğundan gizli ya 
pılacaktır. 

laşıııasına rağmen, 4emokralt 
devletlerin müdafaa ve moka • 

vemet cephesi aleyhine, totali • 

ter hükumetler - Sovyet Rusya 

ittihadı arasında birlik, siyasi 
ve askni uzlaşma yapılamıya -
cağını söyliyebiliriz. 

• 
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ATATURKJHARBI 

Hükumet T ebddülü 
---------- 1 

İstanbul kabinesinin değişmesi 
üzerine ceryan 4~den muhaberat j 

Ali Riza Paşaya yazılan ve Fuat Paşanın yerine tayin 
bir kısmını yukanya dercettiği- edilen Hamdi Paşa ve on iki~i 
miz telgraftan sonra, bazı tava- kolorduya tayin edilen Sait Pa-
lardan, Ali Rize Paşa kabinesi- şa derhal asıllarına irca olun -
nin tereddüde düştüğü sezildi • malıdır. 

ği için bazı tedbirler alınması Jlk fırsatta müfettişlike -
muvafık görülmüştii. rin ihyasile Şarki Anadoludaki 

Ayni gün yazılan bir tamim- kolorduların, 13 üncü kolordu 
le resmi mubaberatın eskisi gi- da dahil olduğu halde Kazım 
bi münakit bir halde bulundu • Kara Bekir Paşa ve Garıbi Ana-
ruJması lüzumu bildiridi. Kolor- doludaki kol<ırduların İstanbul 

iKDAM 

Almanya Çekleri 
silah altına alacak 

Paris, 27 (A.A.) - Petit Jour
nal gazetesine Pra~an bildirili
yor: 

Ordu ve Gestapo mümeıısille -
ı-inin müzaharetile Çek erkekle
rinin toplu bir halde naklilleri 
için bir plan hazırlamııaktadır. 

Şimdilik sıhhati yerinde 1 mil
yon 750 bin :kişi mevzuu bahistir. 

Gazete aşağıdaki tafsilitı illi-
ve ediyor: 

Umumi sefe:rlberlik ilan edilir 

Kömür Silezyası 15 gün zarfmda 
750 bin ve diğer dört rnıntaka 

1.000.000 kişi vermeğe mecbuı o 
lacaktır. 500.000 Çek Ruhr kömür 

mıtdenlernde, 250.000 Çek yol in
şaatında ve 200.000 kişi de ziraat 
Silezyasmda kullanılacakbr. Da 

haşimdiıden Almanyanm ilıüya
cma göre, peydE!f'pey binlerce 

Çek işçisi sevkedümiş ve baş'ka 
yere ayrılmak lıaklo kendilerin 

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

i Mısırda ı 
i tahsidat l 
ı Londra, 26 (Hususi) - İn- + 
+ giltere höküıneti Mısıra, Hind : + askerleri göndermeğe ka:rar + 

vermiştir. Bu set'kiyat, bey- + 
ı nelmilel vaziyetteki herhan- + 
+ gi vehamet neticesi olmayıp, + 
+ i~tiyati bir tedbir nelicesi- t 
• 

ili~ ~ ................................................ ~, 

du kumandanlarile milli hare -
kete yardımda bulunan valile
re 3 Teşrinievvelde bazı ınah
rem tebligat yapıldL 

Harbiye nezaretine geçen Ce 
mal Paşanın orduya resmi bir 
tebliğ yapacağı tabii görülüyoT
du. Ona ilk cevap olmak üzere 
kolordulara bir telgraf ~ekildi 

ki, §U fıkraJarı da ihtiva ediyor

ve Edirne de dahil olduğu hal
de, Ali Fuat Paşaya tevdii ve 
şimdilik iki müfetti şlikle iktifa 
olunması münasip mütalea kılm 
mıştır .• 

~::i:.:~=~:.:n:.ez_~:..~=lk:.:o=:ıı=av=:=~=a:;_a __ o_lan_o_~:._~_a_~_a_-_-._~_:_~_u_:_;_:_~:_~_~_"_k __ k_ıı_ıı_a_n_,1_m_a_k_ta_ ı Fransız hey eti 
Almap Erkinıharbiye bugün şehrimize 
reisi Italyaya gidiyor 

du: 
Ordu üzerinde .suiteı;ir yap

mış olan ve Harbiye Ne-zaretini 
atıl ve klyme!Biz ibir hale du -
çar eden ve iadei rütıbeleri Mec

lisi Milliden geçmeksizin ilan 
ve fikri lllahsusu siyasi ile istih 
dam edilmekte bulunan müteka
idinin derhal asıllarına ircaile 
mühim ve haı;;ıaf> makamların 

emniyetli ellere tevdii laz.ımdır. 
Üçüncü kolordu kumanda

nı sabıkı miralay Refet Bey, 
hilasebep istifaya mecbur edildi
ğinden bu muamelenin taı;ılühile 
kendisinin elyevm bulunduğu 

Konyada on ikinci kolordu ku
mandanlığına tayini ve Fuat Pa 
şanın hakkındaki muamelenin 
tashihile yirminci kolordu ku
mandanlığında ipkası. 

Heyeti Temsiliye namına 
Mustafa Kemal 

Burada; sözü, tekrar Gazi 
Mustafa Kemale bırakıyoruz: 

Efendiler, yeni sadrazamdan 

intizar eylediğimiz cevap, niha
yet vürud etti, şudur: 

Gayet müstaceldir 

Sivasta Müdafaai Hukuk Cemi -
yeti Heyeti Mümessilesir,e 
C: 2 ve 3 Teşrinievvel 1919 

Erzurum ve Sivas kongrele-

rinde tayin ve tı4ıit edildiği, 

telgrafnamelerinde beyan bu -
yurulan teşkilat w makasıdın 

neden ibaret olduğu 'heyeti vü
kelaca gayrimaliim olduğundan 
icabı keyfiyet tetkik edilmek ü
zere evvelemirde mezkur kon
greler mukarreratının acilen iş
an mütemen.t2ll'lır efendim. 

Sadrazam 
Ali Rlıa 

* 
(Devamı var) 

l'okyo anlaşması 
(Başta-rafı 1 incide) yip belki Tientısin'deki Çinlilere 

den bir madde mevcuttu. Nihai ait 50 milyon giiırnüş dolar mev -
metin ise mutedH bir formül o- duatın teslimi demek olacağım 
Jup ne Japonya ile teşriki meEa- yazmaktadlf. 
iyi Uzak Şarktaki yeni nizamın Göı·ülüyor ki, :iktı.sadi saha -
eı>ası gi'bi g&te:mıekte ne de da sükun ve ıl:ıuzur, Japonyaya 
Tciıang - Kai - Cb<?k'e karşı İn- mukavemet siyasetinin yerin~ 
giltere tarafın.dan yapılmış ibir kaim olmaktadıl". Ve Çin pa<rası, 
tornistan mahiyeti 317..etmekte- Çek para~ının akilbetine uğra -

d. ı yacaktır. ır. 

Ayni mehafH, İngiltere için Bu gazete, lm münasebetle .ge-
bundan başka takip edilecek si- çeıılerde WO!ıltat'da Hud.son ta-
yasetln J aponyaya kar§ı zecri ı-afından izah ve teşrih edrhniş 
tedbirler tatbikinden ilbaret olan olan planı hatırlatmakta ve şöy-
tehlikeli yol olacağını ve 'bunun le demekt.edir: 
da imtiyazlı mıntakala'I" rejimi - , Bütün ibu hadisler, tesıtdüfi 
nin sonunu yaklaştırmak gibi bir değildir. Bütün bunlar, Çem!ber-
netiice vereceğini ilave etmek - !ayn hükclnetinin .kökleşmiş ve 
tooirler. kaşerlenmiş felsefesi> ni aksct-

İngilizlerln ıınelrnreti, mute - 1 tiıırnektedir. Büyük Britanya bu 
dil1ere yardnn etmiş olup vazi - • felsefeyi Uzak Şarlra tatbik et -
yet, Tientsin meselesinin halen mek suretile lbütün ticaretini Ja 
bile bazı ciddi müşkülat arzet - ponya lehine olmak üzere kay -
m€6ine rağmen, pek zi:yade ta - bedece.ktir.• 

vazzuh etmiştir. HolUn beyanatı 
İyi maJ(imat almakta olan me- Vaşington, 26 (A.A.) - Hull, 

hafi!, Japon - İngiliz itilafının ' matbuat müm~illerlne beya -
giozli hiçbir 'Yiidi iolıtiva etme - . natta buluarak Uzaik Şark ihti -
mekte olduğunu beyan etmekte- ' lMının başılangıcından'beri Bir • 
dirler. z le;ıik Aımerikanın hattı 'hareketi 

Bu meO:ıafil, llirammıa'nın ko- nin değişmemiş olduğunu söyle-
mintern ale')-iıdarlığını Tarsin miş ve bu suretle Amerika hü-
meselesini mutedil bir şekilde Jı:ı'.mıetinin Çindeki fiili vaziye-
tekrar ele alınak için ~k iyi bir ' tini kabul ve teslmı etmek .ta -
vazoiyette bulunduğunu kabul sa<vVurunda olmadığını ihsas et-

ve te6lim etmektedirler. miştir. 

Kaşerlenmiş felsefe Mumaileyfı, Tukyu hük&ıneti -
Lonma, 26 (A.A.) - Daily He- nin kendisine İngili:ı - Japon fü. 

ra1d gaze\eı>i yazıyor: lafını ıbildimıiş olduğunu, ancak 

Jponyanın ·indeki hususi iiı- Londra hükümeti tarafından bu ı 
tiyaçlarn nın İngiltere tarafın- bapta bir gıina telbliğatta bulu - . 
dan tanınması, Uzak Şark ile nu:lrrıadığını söylemiştir. 

muameleleri olan Londra iş a - btzaviaü 

damları tarafından iııgilterenin Çin sefirinin pretestosd 
bundan böyle Tebaıı.g - Kai • Paris, 26 (A.A.) - Gin sefiri 
Chek'e iktısadi yardımda bu~un- Koo, bir beyanname neşrederek 
maktan vazgeçmiş olduğu sure - Cra.igie • Artta itilaflarını şiddet 
tinde tefsir edilırnektedir. le protesto etmiştir. 

Çem'berelayn tarafından A - Mumaileyh, bu itilafları 9 dev 

,.am Kamarasında İngiliz siya - Jet muahedenamesine, miHetler 
setinin değişmemiş olduğu sure- cemiyeti ımukavelenamesine, 

tinde verilmiş olan teminata rağ millet cem)yetinin mukarreratı-
mcn Daily Heı ald g<12etesi, İn - na ve 1937 İkinciteşrininde B.tük 
giliz - Japon itilfı.fının sa<lece Çin selde inikat etmiş olan konfe -
liderine müzaheretten vaz geç - rans raporuna münafi addetmek 

rnEJi m3.nôs1n1 tazammun etme - ted!r. 

Berlin, 26 (A.A.) - Kara or
du~u umumi erkamhartıiye reisi 
General Halder'in riyasetindeki 
'bir asker-i heyet, İtalyan ordusu
nun Po vadi.sindeki manevrala -
rında hazır bulunmak üzere İ -
talyaya gidecek, 1 Ağustostan 9 

• 

1 

Ağustosa kadar İtalyada kala -
caktır. 

1 Askeri :rnehaf;ilde bir İtalyan 
askeri heyetinin de tarihi henüz 
t.esbit edilmemiş olan Alman ma 
nevralannda hazır 'bulunacağı 

söylemnektedir. 

ispanyada krallık 
(B04tarafı 1 inci sayfada) 

yorun Lizbon Jı ususi muhabiri' 
gazetesine aşağıduRıi haıberi bil
diriyor: 

General Franko, İspanyada 
kraJjyetin yeniden tesisine taraf 
tar gibi gözükmektedir. 

Por1ekiz hududunda Estori
al'da ikamet eden İspanyol kra 
liyetçi lidPri Dük de Maura, bu 
gün Lizana hareket etmiştir. 

gün Lozan;ı hareket etmiştir. 

fons ile görüşecektir. Refikası 

ve müteaddit mesai arkadaşı i'.e 
birlikte s eyahat etmekte olan 
Dük dP. Maura, general Franko
nun s:ırih talimatını hamildir. 

Dük de Maura, kraliyetin İs
panyada yenidPn tesisinin şart
lannı sabık ıtral ile müzakere ey 
Jiyecek ve bu görüşmeden son
ra yeniden İspanyaya dönerek 
general Frankoya 13 üncü Al -
fonsıın düşüncelerini bildire -
eektiI. 

13 üncli Alfons, İspanyo1 mil
leti bir plebisit ile kendisinin 
avrletine karar verirse İspanya
ya hükümdar olarak dönmeği ka 
J.ul ey liyecektir. 

Yeni askeri teşkilat 
Madril, 26 (A.A.) - &nebi 

müşahitler, üç aydanberi haz!l'
hınmakta olan ve askeri teşki -
ıatın yeni baştan tenı;ikini takip 
etmesi icap eden kabine tadila
tına müteallik tebliğin pek ya
kında neşredilmesine intizar et 

mektedirler. 
Bu müşahitler, kabinede ya

pılacak tadile ait listenin son 
nazırlar meclisi içtimaıoın hi -
tamında neşredileceğini tahmin 
etmekte idiler, çünkü bu mese
le, müzakerelerin esaslı mevzu
unu teşkil etmiştir. Müşahitler, 
listenin Franko ile nazırları ara
sında yeniden görüşmelere ha
cet kalmaksızın neşredilmesi 
muhtemel bulunduğunu ıbeyaJ) 
etmektedirler. 

Gazetelere konulmuş olan as 
keri sansür, dündeı1beri ilga e
dHmişse de sivil sansür kalmış; 
tır. 

Ciyano eli boş mu döndD 
Paris, 27 (AA.) - Jour gaze

tesinde Bailby, "İspanya bfıdise
lerindetı bahsederek diyor ki: 

İspanyayı ziyaret esnasında 
Kont Ciano, Roma - Berlin mih 
verini Burgosa kadar uzatacak 
bir muahede ile Romaya dön -
mek Jıususunda totaliterlerin ü
mit ve arzularına terceman ol
muştur. Kont Cianonun ıbu de
rece parlak bir surette muvaf
faltiyetsizliğe duçar- olmasının 

sebebi, bu hu.susta general Fran 
konun ve zafer arkadaşları as -
keri şeflerin fikirlerini ve düşün 
celerini hiç nazarı itibare alma 
rnış •bulunmasıdır. 

Herhalde, ibugün, İspanyol 
başkumandanınm işinin pek de 
kolay olmadığı kabul edilebilir. 

Ayni mesele hakkında Figa
ro diyor ki: 

Harbi kazananlar, Serrano, 
Sunerin etrafında toplanan ba
zı siyasctçHcrin nüfuzunun git
tikçe fazlalaşmasını iyi <Jir güz
le görmeml'ktedir. Harp galip
leri, bunlar hakkında, yegane 
meziyetleri cephe gerisinde ve
yahut hatta y•'bancı memleket
lerde kendi şahsi küçük entri
kalarını çevirmiş olanlar, de -
mektir. 

Japonya-S ovyet 
fBaştarafı 1 inci saufada) 

dutlunda Japonlar taraf>ndan ye 
re diişürülmiiş olduğunu fıildir
mektedir. 

Ayni hudut üzerin.de kain 
bulunan Balshyaldan gelen bir 

telgraf, Japon ·ba1 aryalarının bü 
tün gün Khalhaııın garp sahi -
!indeki Sovyet - Mongol mevzi
lerini bombardıman etmiş ve fa
kat hasım batarya'ıannın muka
bele etmemiş olduklarını bildir
mektedir. 

Başvekilimiz 
(B04tarafı 1 ~ncide) 

ve komutan general Halis ile 
görüşmiişlerdir. 

Refik Saydam müteakiben 
Halk Partisi vfüıyet merkezine 
gitmiş orada Parti genel sekre
teri ile İstanbul mmtakası mü -
fettişi tarafından kar/planmış, 

kendilerile Partinin umumi iş -
!erile yiJayet işleri etrafında gö

rüşerek icap eden izaılıatı aldık
tan sonra yin~ Perapalasa avdet 
etmişlerdir. ----

Bavyera 
manevraları 
Berlin, 26 (A.A.) - Brezil

ya erkiınıharbiye reisi general 
Gols Monternin Berlin hükfıme
tiııin daveti üzerine ağustos ayı 
if;inde Almanyaya gelmesi bek 
!eniyor. 

Generalin muhtelif bölgeler
de ve bilhassa §imal Ba,vyera -
sında Südetler mıntakasına ve 
Bohemya ve Moravyaya kadar 
y&pılacak olan manevralarda ha 
z.ır bulunacağı zamıedilmek!e -

dir. 
Keza bu manevralarda ha -

zır bulunmak üzere, İtalyan, İs
panyol ve Japon orduları mü -
messilleri de .geleceklerdir. 

geliyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Hutsi

gerin reisliğindeki Fransız aske
ri heyeti bu akşam eksprese bağ 
lı hususi vagonla İstan•bula ha
reket e'miş, garda muzika Fran 
sız - Türk marşlarını ça:mış, bir 
askeri kıta selfun resmini ifa 
ey !emiştir. 

Tren hareket ederken gan dol 
duran kalabalık bir halk kütlesi 
misafirlerimizi hararetle allo:r 
lamıştır. 

İngiltere- Fransa 
( Bnştarafı 1 inci sayfada) 

sa siyasi rnes0Jeler üzerinde ce
reyan eylemi şti. Bu sahada he
men bütün n<ıktalar üzerinde 
bir anlaşmaya varılınıştır. Fa -
kat bazı noktalar, ezcümle bil
vasıta t€cavüz hakkındaki for
mül, henüz tamamile hal"edilıniş 
bulunmadığından, askeri görüş 

melere <ic hemen derhal baş -
] anması fikri iler i sürülmüştü . 

Bu suretle, 3ovyetlerin de arzu 
su veçhile anlaşmanın her iki 
kısmının da ayni zamanda me
riyet mevkiine girebilmesi !rn
kanı eldr edilecektir. Dün İn
~terenin Moskova büyük elçi
si Sir Villiam Seeds'e gönderi -
len son talimatın bu son noktayı 
halletmekte olduğu kuvvetle 
tahmin olunınakfadır. 

Askeri müzakereler 
Paris, 27 (A.A.) - Petit Pa

risien gazetesinde, İngiliz - Fran 
sız - Sovyet müzakerelerini ba
his mevzuu eden Bourgue.s şu 

haberi vermektedir; 
Siyasi anl-aşma tamamlan -

mak üzere bulunduğımdan, Lon 
drada, genel kurmay tematilan

mn 10 güne kadar Moskovada 
başlıya.bileceği tahmin Ed'ilmek
tedir. 

Fransa t<ırafından, bu temas
lara, pek yakında yiiksek ·harp 
konseyine girecek olan Li!le 
kolordusu kumandanı general 
Doumenic memur olcnaeaktır. 

İngi1terenin askeri delegeliğini 
de general İronside ya;pacaktır. 

Taymisin mutaleası 
Londra, 26 (A.A.) - Birçok 

gazeteler, İngiliz - Fransız Sov 
yet itilıi:fırun hafta nihayetin -
den evvel aktedileeeğini lbeyan 

! etmektedir Jer. Bilhassa Daily 

1 
Ekspres gazetesi, şöyle yazlyor: 

·Halihazırda bu itilruın akdi 
muhakka"ktır. İtilafın aktedilmiş 
olduğu bu hafta ,avam k:amara-
sırula haber verilecektir. Bunu 
müteakip, derhal erkanıharbi -
yeler arasında müzakerelere baş 
lanılacaktrr.• 

Times gazetesinin diplomasi 
muhabiri yazıyor: 

·Hükfunet, §imdi İngiliz -
Fransız - Sovyet müzakereleri
nin kat'i ıbir misaka mü.ncer ol
masına mani olan engelleri kal
<!_ırmak için vasıtalar araştırmak 
tadır. 

Fransız lngiliz görüşmesi 
Paris, 26 (A.A) - Fransız

larla İngilizler arasmdaki nok

tai nazar teatileri tıugün dC'Vam 
edecektir. Yakında Moskovaya 

askeri murahhaslar izamı husu-

SAYFA 3 

!_§ARET~ER 

Türk limanının mtr!ıameti 
Almanyada asırlardanberi yerleşmiş, Alınaocadan başka ana 

lisanı bilmemiş, işilmemiş. ismin 1 Almanlardan ayırmamış olan 
yüz binlerce Yahudiye üç dört senedir Almanya tam manasile 
biı cehennem olmuştur. Onun için Yahudi, parasız pulsuz, bir so
pa, bir aba ile Almanyadan dışanya can atıyor; hem de nereye gi· 
deceğini bilmeksizin can atıyor. Böylece Alman limaıılarmdan bir 
vapura binebilen, fakat vapurdan çıkacak yer bıılamıyan bin!erce 
Yahudi, bugün denizden denize ge"Lip dıı.rmaktadır. Buna gezmek 
değil sfuünmek derler, çünkü mallarını satamamışlar, satsalar bi· 
le parasını çıkaramamışlar; ancak yükte hfif pahada ağu ol anlan 
alarak bir vapur tutmuşlar. Hiç bir memleket ba :ııüğürtleri top -
:rağma kabul etmediği için vapur oradan oraya dob§tıkça vapur 
idaresi yol ve yiyecek parası diye varlannı ycıl:alnnı da a1mıştır. 

İşittiğimize göre günde adam başına 15 lira ;,alnıa yal parası 
verilmek ü:&ere Yahudi muhacirleri taşımak i~ bizim Denizyol
larından da vapur istenmiştir. Fakat bi:r Tiirk idansi için böyle 
hasis bir işe gi:rmek imkiını olmadığından red cevabı verilmiştir. 

Böylece iara yüzü görmeksizin, o denizden ötekine geçerek 
aylardanberi sürünen, açlıkla, hasta.hlda cenkleşen bir Yunan 
vapurundaki mültecilerin ancak bir Türk limanında bir iki gün 
misaf"ırlik edebildiklerini ve karaymü gördliklerini bi:r Fransız ga
zetesi ylllyor. Burada en müsam ahakir vatandaşlığı bulan Muse· 
viler, kulu kölesi oldukları bir memleketten atılaıo ırktaşlarına 
gösterdiğimiz şu küçük fakat manidar misafirperverlikten müte -
has3is o1urlar mı acaba? 

Maarif 
( Baştarafı 1 incide) 

ıçın temelsiz, insicamsız ve za
yıf kahyorlanlı. 

ı 
J 

inkı1aplan sonra, ikiliğin kalk 
ması için yapılan bütün hamle
ler nihayet düşüncenin tama -
men goarpleşmesini zaruri bir 
lıale getirdi. O zaman kendili -
ğinden iki fikir doğdu. Birinci
sine göre Garp medeni~etine 

girmede gecikmiş olan memle -
ketimiz bu medeniyete son mah 
sullerini alnıakla iktifa etmeli
dir. En azdan iki bin beş l;iz oe
nelik bir mazisi olan Garp me
deniyetinin köklerine Radar in
meye ne zan1anunız müsaittir, 
ne de bu uzun ve zahmetli işe 
ihtiyaç vardır. İkinci fikre göre 
bütün tekevviinü ve mazisile 
kavr.unadıkça hiçbir medeniye
te niifuz etmeye imkan yoktur. 
Fazla olarak düşünce tarihinde 
kurulmuş temellere yeni şeyler 
katabilmek için onun müşte:rek 

diline sahip olmalıdır. Arapça \ 
ve Farsça yerine Uı.tinee ve Yu
nancayı koymalıyuı. Bazı Garp 
milletlerimie, Latince - Yunan
ca tahsiline k~ı aleyhtarlığın 
doı'.;'Illası bizim ondan çekinme -
miz için kiıfi biT sebep teşkil et
mez. 

Kanaatimce birinci fikir çok 
zayıftır. Bir asırlık bütün bub
ranımız Garp düşünc.-ııini te
melli olarak alnıama.ktan ileri 
geliyor. Lise tedrisatında üına
nizmaya birinci derecede ehem
miyet vermek :zaruridir. Mazbut 
ve sistemli düşünce, hakiki garp 
li kafa ancak bu suretle yetişe
cektir. Şu kadar var ki ümaııiz
ma meslesinin bizde mühim bir 
hususiyeti var: Cermen, Slav 
milletleri gibi üınanizma işini 

bizden birkaç asır ünce hal yo
luna girenleri aynen takip ede
meyiL Çünkü biz onlar gibi hı
:ristiyan medeniyeti terbiyesini 
geçerek milli Jriiltiire girmiyo
ruz. Arap - Fan; ümanizmasın .. 
dan Latin - Yunan ümanlıması· 
na atlamak ölekinden hayli fark 
lık bir hadisedir; ve zaruri olarak 
çok farklı neticeler doğıuacak
tı:r: Bu farklar dilin bünyesin -
de, bin senelik fikri terbiyede, 
bugünkü kunıluşnmuzun nnsnr
lan halinde kemlini gösterir. 

Buııdan dolayı Cermen ve 
Slav milletlerinde olduğu gibi 
funanist kültürü derhal liseleri-

sunda mutaıbık kalınac;ığı tah -
min edilmektedir. 

Kavun karpuz resmi 
iHale kaovun ve karpuz getiren 

müı;t.aiıı;ilden ton başına yetmiş 
kuruş alınmakta i.di. Bundan -sonra bu usul kaldlfılmış, metre 
mijı.'abına beş kuruş alınması ka 

rarl~ıştrr. 

Almanlara göro askeri 
pakt akli mevsimsizmiş 

Moskova, 26 (A.A.) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Umumıyetle iyi ma~fımat a
lan mahfiller MoskoYa:; a bır 

İngiliz askeri heyetinın gönde

rileceğine ve askeri bir pakt ok
di hnlranma dair olan habP-:er' 
mc.ovsimı;ız addetmektedirler. 

' 

Şurası 
mize tatbik edivermek kolay bir 
iş değildir. Belki de bir veya bir 
bç lisede tecrübe ile başlana· 
bilir. Fakat asıl mesele Garp 
medeniyetinin köklerine nüfuz 
eden bir kültür verebilmek için 
lise mezunlannı Omiriisten za
manımıza kadar bu medeniye • 

tin esaslı zirveleri fizerinden ge• 
çen bir edebiyat ve fikir terbi· 
yesile yetiştirmektir. Vakıa bu 
ihtiyaç inkılaptanberi duyul • 
maktadır. 

Daha 16 sene evvel Maarif 
Vekili Safa Bey zamanında kla
siklerin tereümesi fikri ileri m
riilmiiş, bu hususta telif ve ter
~fune heyeti bazı teşebbüslere 

girmişti. Fakat teşebbüs yarıda 
ialdı ve beklenen neticeye va
rılamadı. Takriben 13 sene ev -
vel yeniden mektepler için kla
siklerden seçilmiş parçalar veya 
hula•alar neşrine başlandı. lfa

kat bu da hem kifayetsiz ve in· 
tizamsızdı; hem de Latin harf
lerinin kabulünden 50nra fayda

sız bir hale geldi. Halbuki işin 
layık olduğu derttede ciddiye•· 
le ele almmaSJ ve takip fil<rile 

bu yolda teşkilarh bir neşriyat 
yapılma>ı 18zımdı. 11 seneden -
heri yalnız yeni harfleri hilen 
bir neslin yelişmesi, ve Arap, 

Fars ümanizmasile hağlanmı

zın bfüıbüllin kesilm~ bugün 
b11 ihtiyatı bir Lımuet dencesi· 

ne getirmiştir. Mnasu bir mil • 
Jet Garp medeniyetinin müşte
rek köklerine dayanmaks•zın, 

liselerinde buna ait timar.ist bir 
kültür yermeksizin, milli bir dil. 
kültür ve tefekkür sahibi ola -

maz. Maarif Vekilinin ehemmi
yetle üzerinde dll'J"duğn ve Şiira

nm dikkatini çektiği bu nokla, 
ümit ediyonız ki Vekilliğin bu 

işle alakah daireleri tarafından 

dikkatle takip edilet.ck 1·e şim
diye kadar birsok teşebbüsler· 

•l~ yanın kalmış olan bu fcvka· 
lade mühim iş Türk kültüriinün 
inkişafı namına en hayırlı bir 
şekilde başanlacakbr. 

Hilmi Ziya 

Maarif ... 
şurası 

toplanhsı 
Ankara, 26 CA.A) - Maarıf 

Şurası umumi heyeti 26/7 /939 

Çarşamba flÜDÜ saat 10 da Ma
arif Vekilliği müsteşarı jhsan 
Sungunun riyasetinde toplan • 

mıştır. 

•Lise ve crta okullar, öğret
men okulları, meslek ve teknik 

okullan inzibat talima:tnamesi• 
nin müzakeresine devam ede -
rek kabul etmiştir. 

İkinci eelse Maarif Vekili Ha 
san Ali Yücelin reisliğinde top

lanarak ··Basma yazı ve res,m
leri derleme talimatnamesi> ıle 

•orta derecedeki okullarda ah
riri vazifeler talimatnamen ni 
ve ·ilk tedrisat müfettişleri taE· 

matnamesinin yenil~nmesi hak
kında teklif• i müzakere n ka 

bul eı.ıl~tir. 





Nakil tertibatı 
Saraya avdet için müsaade isteme
kten daha mühim bir nokta vardı 

- 43-
ha vıı.nın bocalayll§ını yürekten 
hissede ede mefhınn düşünüyor
du. 

Hekimlerle; saraya nakil lü
zumunu ortaya sürerek bu m~
zu etrafındaki tasavvurlarını söy 
!edikleri kura d~hil zevat şimdi 
yalıuz bununla meşguldü. Acaba 
El.bedi Şef saraya nakle müsaade 
edecek miydi? 

Bu nokta çok müh;mdı; çünkü 
Atatürk yatın İstanbula gelme
sinı -evvelce de yazıdığımız gibi· 
sabırsızlıkla beklemiş, yat İstan

bula geldiği gün, oraya naklet • 
miş, yatı çok sevmiş ve bir da -

·ha da oradan ayrılmak isteme -
mişti. 

Bu ayrılmak istemeyiş, 56 gün 
zarfında ancak ve bir defa 10 
Temmuz Pazar günü yapılan mo 
tör gezintisi ile ıbir kaç saatlik 
bir istirahat, gayri mütooeddil 
Simdi, !hastalığın icbar ettiği bir 
7.aruretle yattan ayn~ak, sara
ya avdet etmek mecburiyeti E -
bedi Şef'e arzedilince Atatürk 
buna mtı\'afakat ve müsaade bu 
.\'Uracak mıydı? 

Müsaade ve muvafakat buyur 
duğu tak lirde yattan saraya av
det edilecekti. 

Bu a\-dct işi de etraflıca dü
şllnülecek bir meseleydi. Fakat,· 
ondan evvel muvafakat ve mü • 
saade edılmediği takdirde ne o
lacaktı? 

Doktorlar, tedavinin iyi neti
ce vermesı için ancak mutlak 
hır istiralıatc. kayri mütebeddil 
ve müt~\-azın hararetli bir yer
de vani yattan dışarda ve saray
da tedaviye lüzum gösteriyorlar
dı. O hald , burada kalınırsa te
davinin foyda vcrmiyeceği, iyi 
bir neticeye vanınıyacağı şimdi
den tahm n edilebiHr demekti. 

Ebedi Şcf'in, rahatsızlığı. kriz 
devam ettôğı müddetçe :bu iki dü 
~ünce, fikirlere saplanan iki is -
t;fham şeklinde herkesi düşün • 

dürüyordu. 
Yata nakletmek 

gelince: 
keyfiyetine 

Bu nasıl olaeak, Ebedi Şef 
rahatsız bulundukları halde n.•· 
sıl saraya götürülecek, hiila ef
karı umumiyeye bil<lirilın;yen 

rahatsızlığın gözlerden saklan -
ması ·bu suretle imkansızlaşınca 

1 
nakil işi nesuretle yapılacaktı? 
Bu hususta tertibat alınması, 

1 
o tertibatın da evvelce kararlaş • 
tırılarak Ebedi Şefe müsaade a-
lınma sırasın<la arzedilmesi ge
rekti. 

Bunun için de uzun uzadıya 
bir tefekkür sik;ilesi geçimıek 
mec'buriyetinde kalan alakadar
lar, kendi aralarıt>da önceden ef· 
rüşerek bu tertibatı tayin etmek 
lüzumunu duydular. Öğleye 

doğru: hekimler dairede büyük 
hastanın ıztırabını tıbbın mü -
dahalesile dindirmeğe uğraştık
ları sırada onlar da Savaronanın 
tenha salonlarından birinde bir 
köşeye toplanarak bu mevzuu 
münakaşaya, alınacak tedbirler
le ter!tbatı kararlaştırmağa: gi • 
ri tiler. 

Atatürk, mü>aade edilmesi ar 
zolunduğu sırada hiç şüphe yok 
ki bu tedbirin de arzedilmesini 
bekliyecekti. 

Ve .. hastalığın i~aasile 18 mil
yonluk Türk kütlesinin ıztmıbı
na mani olmak için rahatsızlık -
!arını efkarı umumiyeye bildir -
mekten etrafındakileri meneden 
Atatürk, ancak bu tertibatla bir 
likte müsaade istirham edildiği 
takdirde mu va faka etdecek, sa
raya avdet ancak böylece müm
kün olacaktı. 

Alakadarların müzakeresi bir 
kaç saat uzadı. Ortaya atılan ve 
münakaşa mevzuu olan süal şu 
idi: 

- Nasıl bir tertibatla yattan 

* (Arkası var) 

Fenerbahçe anketimiz 
F enerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli 

Çok sevdiğim gazetenizin 6 
temmuz tarihinde spor sütunla
rında kıymetli klübün Fener
bahçe hakkında açtığınız ankete 
cevaptır. 

Kulübünün bugünkü gibi hiç 
bir zaman fena akibetini görmi· 
yen biz Fenerbahçelilere bu fır
satı temine muvaffak olduğu

nuzdan ayrıca sizlere on binler
ce Fener taraftarları namına te
şekkürlerimi arzeylerim. 

On yıl gibi uzun bir zaman
danberi kalbimin Fenerbahçe 
aşkı ile çarptığından bu iki sa
tırlık yazımla kulübüme faydalı 
olabilirsem cidden haz duyarım. 

Kulübümün bu gelecek lik 
devresinde muvaffak olabilme· 
si için bu iki ay zarfında ne yap· 
sa boştur. Yalnız ilk satırlarım· 
da şunu tebarüz ettirmek iste
rim ki şimdiki idare adamları 

arasında ufak bir taailat yapılıp 
kulübün ilk ihtiyacı olan antre
nör meselesini tamamen ve çok 
tez bir anda halletmek lazımdır. 

Kulübümün şimdiki eleman
ları arasır.da yalnız bır iki şahıs 
hariç diğerleri iyi bir ııntrenör 
elinde bu iki ay zarfında kulüp· 
ten giden elemanlar ve yeni btt· 
lunacak bir kaç istidatlarla sıkı 
hır çalışma devresinden sonra 
epeyce kuvvetli bir varlık elde 
ed:Iccegine kaniim. Daha ilk 
zamanlarda kulüp idare asları 

hariçten ayneı. cclbetmek ve 

J 

yedeklere ehemmiyet verip genç 
elemanları sıkı bir çalışmaya 
tabi tutmuş olsalardı elbette 
bugünkü fena vaziyete düşmez
lerdi. Bundan da anlaşılır ki ida
re yalnız bir kaç fena zihinli 
idarecilerin ayrılmasına lüzum 
görülür. 

Ben çok eski bir Fener taraf· 
tarı olmak sıfatiyle söylüyorum 
ki Fenerbahçe yeni bir İngiliz 
antrenör celpetmelidir .. Bundan 
da kulübümün en kıymetli e· 
roektarı B. Zeki Rıza'dan bütün 
Fenerbahçe aşkı ile yanan Fe
ner taraftarları namına rica et
mek isterim. Sonra kulübümün 
Karadeniz havalisindeki kıy

metli elemanlardan bir kaçının 
takıma intisap ettirilmesi çok 
iyi olur sanırım. Bu havahnin 
oyuncularından bir kaçının gü
zel dürüst oyunları beni bu sa
tırları yazmağa sevketti. Bunla
ra bugün Naci, Salim, Murad'ı 
misal olarak gösterebiliriz. Eğer 
kulübün bu yazdıklarım tarzda 
hareket edip aşağıki takımdaki 
oyuncuları da almak suretiyle 
çok muvaffak olacağına söz ve
riyorum. 

Necdet veyahut Cihat 
? Le bip 

A. Rıza 
K. Fikret, 
Fikret. 

Esa t M. Reşat 
Naci, Namık, Melih 

Üsküdar okuyucularınızdan 
Mustafa Tuğer 

-- - -- -
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l 5 - 7 Ağustosta 
1 imha edilecekmiş İspanyol rekkaseJeri Türk levent

Londra, 
26 

(A.A.j - Scotland lerı"nı"n o""nu00nde kırmalı t kle . 
Yard tarafından yapılm19 olan C e fJDJ 
tahkikat netayicine göre cüm- k k tt"J 
huriyetçi Irlanda ordllilu, 5 - 7 SaVUrara ra Se J er 
ağuotos arasındaki Bankalar bay -· 39 -
ramı esnasında parlamentoyu 
bel"hava etmek niyetinde oldu-
ğu anlaşılmaktadır. 

SalahiyE>ttar makamlar, ec -
nebi teşekküller tarafından mü 
zaheret edilmekte olan cümhu
riyetıçi Irlanda ordusunun faali
yetini isbat eden vesaik ile ihti
ca<: etmekWirler. 

Diğer taraftan cümhuriyetçi 
Irlanda ordusu Çemberlayna ve 
ayni zamanda Uster başvekili i· 
le Irlanda Başvekiline, Vali • 
kana, Lebrune, Ru:weLte ve Mus 
soliniye bir mektup göndermiş· 
tir. Bir ultimatom §eklinde ka
leme alınmış olan bu mektup, 
İngilterenin Irlanda arazisini ta 
mamen tahliye etmesini talep 
etmektedir. 

Scotland Yard şefi Canning, 
dün yüksek zabıta erkanından 

Sir Phi)jp Gane ve Sır Noman 
Kendal ile görüşmüş ve onlar
dan cüm.huriyet.çi Irlanda omu
sunun faaliyetlerini 1enk;I için 
bu zevattan vasi salahiyetler a• 
mıştır. Bankalar bayramı içın 

zabıta memurlarına ,·eriln·iş o
lan bütün mezuniyet'er gerı a
lınmıştır. Polis, daha şimdiden 

milyonlarca İngiliz lirası hasara 
baliğ olacak mühim miktarda 
infilak edici maddeler yakala -
mış ve birçok tevkifat kra et -
miştir. 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 

(Baştarafı l inci sayfada.) 

İnönünün sanayıe nrdıği ehem 
miyetın ve yı.iksek yaratıcı ka
biliyetile bu sahada vücuda ge
tir~ olduğu medniyet man -
zarasının müsbet ve maddi bir 
şekılde tecellisidir. Fabrikala -
rımız gı.inden güne çoğalmakta, 
istihsalil.tımız çe~'tlenmek 1·~ ve 
artmaktadır. 

Lütfi Kırdar bundan sonra 
.bu seneki serginin hususiyetle
rinden bahsetmı~ ve sözlerini 
şöyle ıbitirmiştir: 

Bayanlar, baylar, 

Milli Şefimiz ve Cı.imhurrei
simiz İsmet İnönü .ün rehberli
ğile değerli Başvekilimiz ve me 
busumuz Doktor Refik Sayda

mın ve hükumetimizin sarsıl • 
mak bilmez azim ve himmetile 
memleketimiz yalnız sanayi sa

hasında değil her hususta ve ya 
kın vakitte çok bliyük inldşaf 

ve terakki merhalelerine vasıl 

olacaktır. Memleketimizin İstik 

haline olan imanımız derindir, 
sanayi ve ticaretimizn her gün 

bir parça daha ilerlemesi hal -
kımızın refah, hayat seviyesinin 

günden güne artması demektir. 
Bu güzel neticeyi istihsal için 

çalışan hükümetimize minneti
miz büyüktür. 

Hepinizi saygı ile selamlıya
rak sergiyi açarken sanayi ve 
ticaret erbabının gösterdikleri 

r ~evk ve gayret hakkındaki tak
dir hislerinı de arz etmegi va· 
zife bilirim. 

'1 urgud evvela Kirusun şar· 

kındaki limanı ablokaya aldı .. 
Gece yarısı yalın kılıç karaya çı· 
kan levendler meyhsnelerde şa· 
rap çekiştiren İspanyollara Ö· 

n ıırleıinde raslamadıkhrı bir 
baskın yaptılar. Sarho~lar sila· 
ha sarılacak degil, ka~ıp denıze 
atılarak canlarını kurtarmayı bi
le akıllarına getiremiyecek vazi
yette bulunduklarından teslim 
olmak mecburiyetinde kaldılar. 
İspanyol rekkaseleri Türk le

vendlerinin önünde kırmalı e
teklerini savurtarak raksettiler, 
kaçakçılar, kadırgaların boşalan 

uzak mahallerine götürüldü. O
rada zincire vuruldu. Fo'"a hali
ne konuldu. 
Adanın yakasında ele geçiri

len epey altın levendlerin ara· 
sında pay edildikten sonra Tur
gut ilk iş olarak burayı tahkim 
etmek çaresine baş vurdu. Ge· 
nıilerden çıkarılan yedek toplar· 
lar adada ele geçirilen İspanyol 
topları, mermiler ve kantar kan
tar barut bu maksada çok elve
rişliydi. Türk korsanı evvela gi· 
rip zaptetmekle Arşe! adalarını 
tehdit altına almayı kolaylaştır· 
mış, oraya yapacağı taarruzları 

tahkim ettiği bu üstle hazırlama
ğı kurmuştu. 

Arşipel adalarındaki İspanyol· 
lar, Kiros adasının Türklerin eli
ne geçtiğini ancak bir hafta son
ra, o da Turgudun Siyantosa ta
arruzu ile öğrenmişlerdi. 

Siyı:ntosun zaptı da birkaç 
saat meselesi oldu. Türk levend
leri ilk lıücumclı. tıpkı Kiros gibi 
burasını da ele geçirdiler. İspan
yollar adanın kalesine kaçıp bu
radan taarruzu önlemek tedbiri
ne bile başvuracak zaman bul
madan Türk yatağanlarını bo
ğazlarında buldular. Tekmil İs
panyollar esir edilerek Kirosa 
götürüldü. Burada zindana ko
nuldu. Hemen burada da tahkim 
işlerine baslandı. 

Lütfi Kırdar nutkundan son
ra sergi kapısına gerilen korde

Jayı kesrniş ve sergi gezi'miştir. 
Saat 17 den ıtibaren de sergi 
halka açılınıştır. 

Adliye \/ekili Ankaraya 
gitti 

Bir haftadanberi ınezunen seh 
riıınizde bulunan ve Büyükada- · 
daki evinde istirahat eden Adli· / 
ye Vekili Fethi Okyar dün ak -
ş:>mki trenle Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Vekil adliye erkanı ve dostları 
tarafından uğurlanmıştır. 

Fakat, Siyantos adası Kiros 
gibi Arşipe1 adalarının karşı~ın· 
da değil, onların yanında, ara· 
smda olduğu için Turgud fütu
hatını fasılasız sürdürmek mec· 
buriyetile karşı karşıya kalmış
tı. S~vaşı düğün sayan, cengin 
zevkini baska hiçbir hildis0 de 
bulamıyan levendler, reislerinin 
müteakıp savaş emrine sevinçle 
koştular. Arşipcl adaları bir ay 
içerisinde mütehassıs muhare· ı 
belerden sonra tamamen Turgu
dun eline geçmiş, buradaki İs
panyol bayrakları indirilerek 

. ' . 

ıerlerine Türk sancakları çekıl
miş, Arşipel adaları, İspanyol 
sularında bir Türk bahri üssu 
haline konulmuştu. 
Şimdi Turgudun yapacağı ış. 

ötcdenberi göz koyduğu Tunus 
arazisine hücum etmek, bu top
rakları ele geçirmekti. 

Maamafih, bu arada Sinan re
isin Türk padişahına gitmesini 
ta\'siye ettiğini hatırlıyan Tur
gut, adalardaki kaleleri muhafa
za ve müdafaa edecek kadar le
vend ayırıp bırak.tıklan sonra 
donanmasile buradan ayrıldı. 
Yelkenlerini sisiren bol rüzgar
la 1stanbul yolunu tuttu. 
Osmanlı in1paratoru Kanuni, 

Turgudu da vak.tile Barbarosa 
gösterdiği ılık alaka ve essiz m!'
rasimle karsılamağı ihmal etme
di. 

Birinci derya kaptanından 
gördüğü faydalar yaşlı tacidDrın 
hafızasında bütün canlılığı ile 
yaşıyor, Hurrem sultanın kolla
rında ihtiyarlık ihtiraslarını 

kanla lekelediği saltanatına rağ
men sürdürerek vakit geçiren 
hünkar, 40 yıla varan saltanatı
nın bütün şaşaasını bin bir şai
be ile karartmakta devam edi
yordu. 

Turgud, İstanbula gelince Si
nan paşa bu kendi tavsiyesile il
ticayı kabul eden Akdenizin 
serazad korsan başısını kaptan 
paşalığına rağmen karşılamağa 

memur edilince hiç irkilmeden 
bu memuriyete koşmuş, Turgud 
filosunun selam topları derya 
köşkile Kızkulesinin heybetini 
sarsarken o da kendi toplarile 
mukabele ediyordu. 

Turgud, donanmalar demir a
tar atmaz filikaya atlamış, kap
tan paşa baştardesine seğ;rtmiş
tl. 

Sinan, Akdeniz sularında ver
diği nasihatle amil olan ve Arşi
pel adaları fütuhatını müjdeli
yen yiğit denizciyi bağrına ba· 
•arak alnından öpmüş: 

- Berhüdar ol reisim .. Sen ve 
senin gibi yılmaz Türk levend
leri Akdenizde değil sade, dün· 

ya sularında Türk hakimiyetini 
dünyaya tasdik ettirecek mev· 
cudiyetlerdir. Varalım, hünka 
rın huzuruna çıkalım! demişti. 

T!.lrgud, o gece tersanede mi· 
safir edilrli. Ertesi günü sekiz 
nefer kaptanlarile birlikte huzu· 
ra çıkmak üzere hazırlıkl&ra 

başladı. 

'Arkası ı·ar) 
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Çeviren: lskender F. Sertelli üstatlar ve talebeler 
/ Barem Kanunu J 

Maliye Vekaletinin 
hazırladığı tebliğ Klara, Bobiyiseviyor .. 

"Bu gece onu iyice avlayacağım. 
Tam benim istediğim gibi 

iriyan bir erkek •. ,, 
43 

NeUi ço kgımç, tecrilberiz faıcaı zeki biT kızdı .. 

- Ben, söz vermiş telakki edi
yorum sizi. Ve bu akşamdan iti
baren vazifenize başlıyacağınız
dan emin bulunuyorum. 

Nelli tereddüt ve heyecan i -
çinde kıvranıyordu. 

Klara çantasını açtı .. 
Bir de<>te banknot ~ıkardı. 
- Bu iş için şi.mdilik sana beş 

yüz dolar versem yetişir mi? 
Ve hE"men dolarları Nelliye u

zattı. 

!ara hem i-ş gördünniiş, hem de 
bu adamları koynuna alarak ih
tiraslarını tatmin etmekten çe -
kinmemlşti. 

O ·bu adamları seçerken, göze 
çarpan !bir noktayı da izah etmek 
lazımdı. Klara iş gördlirmetıini, 

ıns3nları sevk ve i<lare etmesini 
çok iyi bilen bir kadındı. Klara 
bo adamların ayni zamanda güç
Jıi kuvvetli, iriyan kim..eler ol
masına da dikkat etmişti. O bi
raz maddi ve cüsselı kimı;eler • 
den hoşlanırdı. 

Küçükler büyüyünce çevikliklerini 
niçin kaybediyorlar ! 

Kum bahçelerinde, çocuk ara- 1 
balannda rastladığımız güzel ve 
şirin mini minilere refakat eden
lerin çoğunun hem cazibesiz 
hem de yakışıklı şeyler olma
dıklarını gördüğümliz zaman, 
bir an için aklımızdan §U sual 
geçmektedir: 

•- Bu kadaı· güzel bir çocuk
tan nasıl oluyor da gene bu ka
dar çok çirkin insan yetişiyor?. 

Bu sual belki insana bir şaka 
gibi gelir ama, bu dava, tekmil 
pedagoglarca ehemmiyetli ve 
ciddi telôkki edHecek bir mese
ledir. 

Gelişmiş insanlar, mini mini· 
!erle objektü olarak mukayese 
edilince, büyüklerin, tabii olma
yışları, bazan hareket kabiliyet
lerini k.aybedecek derecede ha
reketsiz oluşları derhal dikkati 
celbeder. 

Bu ylirekler acısı &kibetin se
bepleri bir çoktur. Evvela, daha 
pek küçük yaşta iken, anne ve 

babasının manaSJz yasak ve ür
klitmeleriyle çocuğun hareket 

istekleri ya tamamiyle önlenir 
veya hiç olmazsa onun bu arzu

lan tahdide uğrar. Çocuğa bir 
yasak korsesi giydirilir: •- A

man tırmanma, sakın koşma! 

Dlişme! Bir yerini yakma yahut 
kesme! .. » ihtarlarını çocuk gece 
gündüz işitir. 

Ve nihayet her hareketinde 
korkunun tesir ve tazyiki altın
da kalınca atalet başlar. Ve ya

hut da bu tazyike isyan eder ki, 
bu takdirde körü körüne ve her 

an için tehlikelerle dolu bir pek
gözlülük göstermeğe koyulur. 

Ballıuki höyükler köprü !nmır ken epey güçlük çekiyOJ"lar 

Banka ve müesseselerın memur ve müstah
demlerinden vergiler ne suretle kesilEcek? 

Ankara. 26 - Devlet teşkila -
tında çalışan ücretli memur ve 
müstahdemler gibi vergiye tabi 
olan ılıanka ve müesseseler me -
murlann.dan kesilecek vergiler 
hakkın.da Maliye Vekaletince u
mumi bir tebliğ hazırlanmıştır. 

Bu tebliğ de 'bugiin aWıadar
Jara gönderilmiştir. Tebliğde şu 
suretle etraflı izahat mevcuttur: 

Mevzuıibafıis banka ve mües -
seselerin memur ve müstahdem
lerinin aylıklarından şimdiye ka 
dar 2395 sayılı Kaz.a~ vergiın 

kanununun otuz sekizinci mad -
desinin ikinci fıkrasında ya21lı 
yedi ve ooku.z niSbetlerinde Ka

zanç verg'fil keS'ilme'kte ve ay -
lığı 20 liraya kadar olan daimi 
müst.ahdemler Kazanç vergisi 
kanunun 38 inci maddE<>inın bi
den i6tiiade ettirilmemekte idi
ler. 

Yeni barem kanununa (3695 

sayılı) göre, bank.a ve mües.sE<>e

lerin memur ve müstahdemleri
nin ücretlerinden 2395 numaralı 
kanunun 38 lıu:i maddsinin bi -

rinci :llkrası hükmünce, yüzde 

beşten başlıyan niebetler daire
sinde J{,azanç vergmi kesilmesi 

ve aylık ist.ihkakı yirmı liTayı 

geçıniyen daimi müstaıhdemleTin 

Kazanç verıg'smden istisna edil
mesi liı21m gelmektedir. 

ı Banka va müesseselerde 
çalışan işciterin v~ rgileri 

mikdar üzerinde yüzde bq nis • 
betinde kazanç vergi.si kc ilec< , 
tir. 

Muvakkat tazminatlar. 
kesilen vergiler 

3659 nırmaralı Barem kam , u
nun 18 inci maddesinde bu ka • 
nunun mevzuuna giren banka 
ve müesseselerin memur vr müs 
taıhdemlerine ait muvakk< • taz
minatın vergi bakımmdan Dt-\·let 
ücretlilerinin muvakkat talmi • 
natı gi'bi muamele görecel! zik -
redilm~tir. 15 inci ma>C! sinde 
de: <Üeretlderden Ankarıo a bu
lunanlar almakta oldukla. ı üc -
ret derecesinin bir derec~ du -
nundaki maaşlı memurların mu
vakkat t3.2JJllinatı maıt§lıbr hak
kındaki umumi lıükümlu· d 're
si:ıwle verilir• dentlmektedir. 

Ayni kanunun 10 uncu mad • 
desinde maaşlara ıait muvakkat 
tazminatın kazanç v~ iktısadi 
bu'lıran vergilerine tabi olmıya
cakları tasrih ec!ihnektedir. Bi -
naenaley'h Barem kanununun 
şumıılüne giren llıanka ve mües -
seselerce Ankar.aıdaki memur ,.e 
müstWı.demlerine veı len muvak
kat tzıninattan (Muva;. ı t taz
minat mesken lbedelınden "ba • 
rettir, esasen Anka, adan başka 
yerlerdeki memur ..-e müstah -
demlere bu nam altında para ve
rilmemektedir) ka>Jtnç ve iktı -
sadi 'buhran vergi<;, kesilmiye -
cekLr. Yalnız bu tazminatın as
l ı> ' dün de bildirdiğim g bi 
yi. • seki7. muv.az 0 ne ve yuzdc 
iki hava kuvvetlerine yardım 

wrgileri Jı.esilecektır. 
ile 

Barem kanunundan 
evvelki tediyeler 

- Bu U,i iıç gıin iç.inde bitir -
mi<j olacaksın! Bundan sonra, 
bundan daha kolay işlerimiz o

lacak. Fakat, sen her ay beş yuz 
dolar aylık alacaksm... Artık 

berabeı· çalışacağız, değil mi 
Nelli? 

Ayrıca bir sebep daha var: 
İşte, şimdi seçtiği Bobı de 

1 
Anneler mini minilerin tabii ba-

'Jek •köprü kuruyor.: Kendini hiç zorlamadan yaptığı bu hare
kette, onun göğsü pyet mun tazam bir biçim almaktadD" 

2395 numaralı kazanç v!'rgisi 
kanunu, gündelikle çal~an işçi

lerin ahnalkta olduk!Qrı gundc
liğin 80 kuruşa kadar olan kıs -
mını vergiden muaf tutmaktadır. 
Bu muafiyetın tatl>iki bakımın -
dan Devlet müesse6elerile diğer 
müesseselerde çalışanlar aTasın
da bir fark mev<:ut degiklır. Bi
naenaleyh mavzuu.b&his banka 
ve mliwseselerdc gürdelikle ça
lışan ve ye>v:miyesi 120 kuruşu 
geçmiyen işçiler eskisi gibi 80 
kuruşluk muafiyetten istifade et 
tirileceklcnlır. Gündelikleri yüz 
yirmi kuruşa kadar olanlardan 
ise 80 ile 120 kuruş arasındaki 

3659 sayılı kam·:ı, neşir tarıhı 

olan 11 Temmuz 1~39 dan mute
ber oldıığuooan bu tarihten iti -
baren ödenen aylıklarla muvak
kat ta:ominat hakkında yenı ka
nun hükümleri tat'bik olunacak. 
'bu tarlıten evvel ödenmiş olan 
iıst>hkaklar tediye taı·iı!riruleki 

mevzuata tabi tnttılacaktır. 

Nelli beş yüz ooları aldı. 
- Demek ki öç gün sonra 

Cümhurreltii Vaşingtona gide -
rek. Ben de >ayni trene binece • 
gim. ve evrak çantaı;ını aşırıp 

sıze getireceğim. Vazifem bun
dan ibaret, öyle mi? 

- Evet. 
Nellivi satın almağa beş yüz 

dolar katı geLmi~ti. 
Klara, her gün ayni saatte m~k 

sıko bara uğramak ve orada bu
luşmak üzere Nclliden ayrıldı. 

Klara ayni zamanda Nellin;n 
ikıııme1 gi:'l a<lrcsini de almıştı. 

İŞLER YOLUNDA G1DiYOR.. 

Klara o c.k"'ŞdTfl saat 7 den Ön· 

c• odasına geldi. 
- Olı, artık işler yolunda gı

dıyor. Nelli, Cumhurreisir.in ev
rak \'lln!•SJnı çalacak BoLi :ıe 'bu 
evrakı Madride göndereceğim. 

Hüklıınrıten büyük ikTam•yeler 
alarak zengin olacağım. 

Diye seviniyordu. 
Ay lardanberi Nı;vyorkta yap

madığı ış kalmam;ştı. Klara bıi
hın bu işleri muval!akiyelle ba
amıı• ve yakayı ele Yerrr.emiş-

ti. Bundan sonra da, üzerıne al
dıgı ışleri başaracağından ve 
memleketine muvaffakiyetle dö 
necegınden emindi . 

Klaranın ·bir zayıf taralı var -
dı 

Hrnmetıne aldıgı erkeklere· kar 
şı h' i hır temayül gösterir, ay
nı zanıan<ıa •bu c hcttcn de istı -
iade ~tnıek irs temi. 

Klara harıs, isterik bir k~dın· 
ılı O hayvani zevkkrıni tatmin 
• tınedcn bır iş gor<·mezdi. Onun 
karaktcr n hiç k mse anlıya -
mamıştı 

Klara bu ihızmele gınrek A
menkaya geldıgı giindenbed, 
sıra ıle şofi>r, garson, otelci, ara
bacı )X'•ta mll\·nzıı gı bı bır çok 
kı rler e temas etmış \ e bun -

bunl8'1'a benziyen blı- erkekti. İ-
1'i yarı, geniş göğüslü, ve aynı za 
manda ateşli ibir adam .. 

Klara o gece kendini Bobin ;n 
kolları arar.;ına atmak i.btiyacını 

duyuyordu. 
- .Bakalım paeaport işini ta -

mamby~ildı mi? 
Diyor ve Bobinın yolunu bek· 

liyordu. 

Saat yedı. 
Klara, Bobinin tam vaktmde 

geleceg!nden o kadar emindi ki. 
Nihayet yediyi beş geçe kapı 

çalınıyordu . 

Bobi gelmişti. 
Klara neş'esini ·belli etITM'me • 

ğe çalışarak sordu: 
- Na.;ıl oldu pasaport işi? 
- Yarın saat on birde va-e -

cekler, Mi.s! Her şeyi yolunda. 
- İspanyaya niçin gideceğini 

sorrnadılaı mı? 

- Sordular. 
- Ne cevap verdin? 
- Konuştuğumuz gibi, ticaret 

maksadile gideceğimi söyledim. 
- PoliıSe havale etmediler mi? 
- Hayır .. po1'se, ~üplhelendill 

!eri kimselerin işini havale eder 
!er. Benim neyimden şüphele -
neeekler? 

- Çok ala. Demek üç gün son 
ra yola ~ılıacaksın ! 

- Üç gün sonra vapur yok, 
Miı;. V.ııµur tamam bir halta oon 
ra. 

- Pekala. Bıraz geç amma. 
Ne yapalım? Zaruri olarak bek
liyeceğiz. 

Klara. Nellidi'n de ancak 
Cümhıırreisinin evrakını üç 
dört gün irinde elde edebilecek
tı. Bobinın ondan sonra hareket 
e~mcsı lazımdı . 

Klaı a gel'ış bır nefes aldı. 
- Bu akşam nr:rede yemek yi 

yeceğiz, &ıbı? Hangi lokantaya 
g.tmcmizi tersın? 

Boılıı kaşlarını çatarak: 
- Bu ak am sokağa çıkmaEa -

:m2 daha ıyl olur Mis! dodi. 
f Ark<l.!ı var) 

rekctlerini kana kana yapmala-

nna engel olurlar. Birçok anne
ler vardır ki, gafletleri veya dü

şüncesizlikleri yüzünden, yav
rularına kendi güç ve kudret

leri dışında olan erken kalkma 
ve ylirümc hareketleri yaptmr
lar. Bunlara bir de, henüz bP
denkri müsaade etmediği halde 
jimnastikle güç harekC'tler yap

tırmak tehlikesini ilave etmek 
gerektir. Kendi hallerine bırakı
larak inkişaf eden çocuklar, her 

şeyi tam :<.amanında yapm3~mı 

öğrendiklerinden, ileride ne bir 

hareket tutukluğu ve ne :le h;ı. 
rekct isteksizliği hissederler. 

Biiyllklerin hareket isteksiz
likleri ekseriya tembelliğe atfr. 

dilir. Fakat, hallerde, bu bazı d

hazları fazla yormak 5urelile 
kullanmanın, bir kısmını da hiç 

hareket ettirmiyerek uyuştur

marun bir reaksıyonudur ki, bü

tün bu tez.ahürlerin lıökü çocuk
luk devresindedir. 

Tembellik bir ahlak kusurun
dan ziyade bir muvazene bozuk

luğudur. Zamanla bizi berbat bir 
hale sokan muva.zene bozuklu

ğuna karşı hareketlerimizi ço
cukluk hayatındaki ciddiyetiyle, 
zarafet ve kolaylıkla yapmalıyız. 

Keşke büyükler araSJDdaki or
nekler fazla olsaydı 1 Fakat, spro

cularımız, tiyatro artistlerimiz 
ve hususile örnek olmak vazife-

sini Üzerlerine almış olan ana
lar, örnek olacak bazı feri kabili
yetler göstermek kudretinde i

seler de, bunların hayatta ve ya-
• 

şamak hususundaki umumi t; -

vır ve hareketleri, inS<lnı ~ekıp 

surükliyeeek mahiyette değildir. 
Bundan dolayı , kendi hallen

ne bırakılarak tabii hareketler
de bulunan mıniminilenn haı·e

ketlerine iyice dikkat etmek ve 

onların yaptıklannı kendimıze 

ornek almamız sonsuz faydalar 
tcmın eder. 

Gümrükler vekili geliyor 
İzmir, 27 (A.A.) - ŞehTimiz

de buhmmakta olan Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz 

bugün saat 12 de Ege vapurile 
' İstaııbula hareket etmiş 'e rih -

tnn<la mera.simle uğurlanmıştır. 

Muglada zelzele 
Muğla, 26 (A.A.) - Dun gece 

· saat 24 de olduj,ru gibi, bu bece 

1 se saat 3,20 de şiddetlice bir yr:r 

Nevyork jimnastik mektepıenn<!e çaı1şan bu 1ki genç kız da, sırtlar sarsıntr.;ı vukua gelmiştir. Ha -
nnı lnı\/vetlenolinnek için yııkan daki bebeğin hareketlerini taklit · saTat ve zıryiat yoktur. 

ediy 0 •
1ar Bornuvada su tesisatı 

''lnönü,, KampoNda 
yaz çalışrnaBaırı 

fır. 

Tiukkuşu ile Inönii kampın da 939 ya:ı çalı maları başlamı~

Kamp aıe cudu 500 liseli ta !ebeden miirekkepfir. Kamp b11 
sene diğer yıllardau fazla kalabalıktır 

(İzmir, 216 (A.A.) '.Burnovada 
yapılan içmESUJ'U tE<>ısatı tamam 
lanmıştır. Buroova belediyesi a

oonelerine verilecek su saatleri-

ni tevzi ettik ten sonra halk.a su 
dağ:ıttlmasına başlanacaktır. 

Kuru üzüm rekoltesi 
İ:ımir ,27 (A.A.) - !t39 yılı ku 

ru üzüm rekoltesi gayet nefiı; ve 

hastabhız olarak 65 milyon ton 

tahmin edilımektedir. Piyasanın 

19 ve 21 Ağustosta açılacağı zan
nedi1mektedir. 

fngilterede müdafaa 
eksersizleri 

Loııdra, 26 (A.A.) - Şimdıye 

kadad tertip edilmiş olan sadece 

müdafaa e kzen;izleri, 9 ila 10 

Ağill;tos tarihinde gece yarısı ile 

sabahın dördünde Londta mın -

takasında , İngılterenin mukez, 

cenup ve şark mıntakalarında ya 

pılacaktu-. Güneş ıbattıktan son

raışık yakılmaması hakkında e

mimame, 28 kontluga amil ola· 
caktır. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 

\ Size ne oldugunu:t.u 
söyliyelim 
-73-

73: Mualla 

Yıiçer: (Kıs -

kanç ve müte -

ce•sis tipler -

elen) Mel3nkc. • 

Jiklır. Evhamı 

fvladır. 

ka:ıçlığı 

Kıs -

yeşile 

mutesaviyen arı 

maktadır. Ze\·k 

lerini ihmal et 

mez. Dostları-

na itimadı vardır. Dü<Üocelerini 

sakl-ar. Tecl'SSÜSÜ sever. Zekim 
:ıuısattır. Taliine lıüskündur 

-74-

74: Hayriye 

Öziba (Azım -

lir ve ketum 

tiplerden) Tut· 

tuğu i i başn -

rır. Hafızası 

kuvveı,.dır. Nef 

sine 

vaırlır. İyilıgı 

~ever Dostları 

na kdr ı feda

kardır. E!'.I za -

yıf tarafı; -hıslerıne daım.ı mag

lftp oll\Şlldur. Aile ha\ uLıı<a 

""l'lSU! değı:diı". 
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Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceralar• 

f ÇAKICI EFE 
Yazan : Zeynel Besim Sun 

Yeni tertibat 
Çakıcı icap eden hazırlıkları 
yaptırdı ve çiftliği sardırdı 

- 43 -

-- Haydin bakalım .. 
Çakıcı çetesi yeni bir macera· 

ya daha atılıyordu .. 
Hükllmet kuvvetleri Ödemiş 

ve Tire havalisini altüst ederler· ' 
ken Çakıcı çetesi Başparmak 
dağlarını aşarak Milasa inmiş 
ve oradan Bodrum· Milas kaza
larının ortasında bulunan Var· 
vil mıntakasına geçmişti. Bu 
mmtakada Yorgi isminde mü· 
tegallip bir Rumun çiftliği var
dı. Çakıcı efe bu Rumu dağa 
kaldırmak suretile hem o civar 
köylülerini memnun etmek, 
hem de Rum çetelerine muka
bele bilınisil şeklinde karşı koy
mak istiyordu. 
Akşam vakti idi. Güneş son 

kızıllıklarmı da ufukta birikti· 
rerek kaybolmak üzere idi. Ça· 
kıcı çetesinin vücudundan hiç 
kimse haberdar değildi. Çete 

;.manına intizaren çiftliğin üst 
tarafına düşen dağda, çamların 

altında istirahat ediyordu. Bü
yük işlere girişmeden evvel çe
te efradını dinlendirmek Çakıcı 
efenin mutadı idi. 
Güneş kayboldu. Çete efradı 

vazifesini ifada - her zamanki 
gibi- tekasül göstermedi. Hepsi 

de abdest aldılar ve hepsi de ber
mutat akşam namazını kıldılar. 
Guya ki bu adamlar büyük bir 
işi işlemeğe Allah tarafından 
memur idiler. 

Yorgiye gelince o, kardeşi 

Yani ile beraber hesap görüyor
du. Bu Yorgi hakikaten gaddar 
bir adamdı. Çiftliğinde işliyen 
köylülere zulmü kafi gelmiyor· 
muş gibi onlara zaınan, zaman, 

hakarette de bulunur ve ikide 
birde: 

- Vire eşşek Türkler .. Siz .a
dam olmazsınız. Der, dururdu. 
Zavallı Türk çiftçileri ekmekle· 
rini ellerinden çalan bu adamın 
bu ağır sözlerine de ister, iste
mez tahammül ederler. Fakat 
içten içe de kan ağlıyorlardı. 

Yerginin en büyük zevki ba· 
haneler icat ederek kahyası o
lan Kosti ismindeki Ruma köy
lüyü döğdürmekti. Bu adam çit
çilerin hakkını çalar. Faizle pa· 
ra vererek herkesi soyar, ek· 
mek yediği memlekette düşman 
bir adamdı. Hiç kimseden zaten 
pervası yoktu, fakat etrafta 
Rum çeteleri de tiiredikten son
ra gemi büsbütün azıya almıştı. 
Esasen o havalideki Yani çete
sini besliyen ve saklıyan da ken
disi idi. 

İki kardeş konuşuyorlardı: 
- Vire Yani, bu sene biraz 

daha para yaparak bu çiftliği 
satalım, İzmirde otururuz. 

Yani bu fikirde değildi. Bü
yük kardeşinin tesiri altında bu· 
lunmakla: beraber o, bur,adan 
ayrılmamak ve elinden geldiği 

kadar namuskarane çalışarak 

hem kendisine, hem de köylüye 
müfit olmak isterdi. Bu sebeple: 

- İzmirde yazıhanemiz var. 
Ne zaman olsa orada oturabili
riz. Vaziyet bu iken ne diye çift
liği satalım. 

Diyordu. Fakat Yorgiııin mak· 
sadı başka idi. O, elindeki ser
vetle İzmirde politika mücadele
•ine atılarak, şimdiye kadar 
meşrutiyet perdesi altında yap-

Zabıta Romanı: No 67 Yazan: AGATHA CHRISTI 
Bundan başka Frasar, Ağus -

kıs bidayetinde tatillerıne başla
mış olduğuııdaıı ayni ayın 30 un 
cu günü. ) ani Sir Carnıichael'in 
ka tli giınii Ohuretıon 'da buluna
nııyacagı ta,bıi idi. Chuston ci • 
n a:wıin• el atar atımaz kendi -
mi çok miısait bir sahada lbul • 
dum. 

Sir Carmichael Clarkc, muaz· 
zam bir servet ısahib;dir. Peki bu 
mirasa kim loonacak? Karısı. .. 
hasta, ölüme ma'hkum bır kadın. 

/ Yaşadıkça bu muazzam servet
ten müstefit olacak. Fakat ölür 
ölmez, bütün servet kayınbira· 
deıiııe intikal edecek. Yani Mös 
yö Frank 1.in 'e. 

Pol't"ot, yavaş yavaş döndü ve 
Frankliıı Clake'a !baktı: 

- Derlıal, şu kanaati elde et • 

tim. Uzun mü.dıdettenlberi şuu • 

rumun altında tammış gibi ol -

duğum şıfuıs ile Franklin Clarke 

namı altında tanımakta oldu • 

ğıım şahıs biribirinde nayrı de • 
ğildir, ayni şahıstır. 

Kustahane ve cür'etkiırane ve 

ecnebilere karşı savurduğu is -

tihzalı kelimelerden anlaşı1 an 

İngiliz şövenliği, zarif ve cazip 
tavırları •bir kahvede hizmet e • 

den bir kızı iğfal etmek için faz
la bile idi.. 

Sonra son derecede muvaffak 

bir zihniyet, mulhayyel A. B. C. 
nin mwhtemel !harekatının tefer 

rüatlı ibir listesini !burada biz· 
zat kendisi tanzım ebtnedi miy -
di? Leli Clarke'ın telmih etmiş 

lKDAl\I 

1 SAGl..IKf Memleket Haberleri 
Yarım Baş Ağrısı 
Yarım baş ağrısı - Migraine, 

ekseriyetle diınagi b-Ozukluklar
dan veyahut asap zafından te • 
vellüt eder, başın bir tarafında 
mevzii bir ağrı veyahut yarım 
baş ağrısı şeklinde tezahür eder. 
Bu tezahürü, can sıkıntısı, lü -
zumlu lüzumsuz a~biyet, işta • 
hasızlık, mesaiden istikrah ve 
saire gibi araz takip eder ve gün 
den güne şiddetlenir. 

Buna tutulmamak için di· 
magi bozukluktan kaçınmak va 
fi bir tedbir ise de şafi tedbir o· 
larak da başlangıçta bir müd -
det istirahat etmek, hava değiş· 
tirmek yani açık hava rejimi tat 
bik etmek faydalı olur. Bu ara· 
da soğuk su kompresleri yap -
mak, bilhassa yaz mevsiminde 
deniz banyolanııa devam et
mek ve neticede bir doktorun 
hazakatine müracaatta bulun • 
mak gerektir. 

tığı hak çalma şekavetine bir de 
doğup, büyüdüğü memleket a
leyhinde siyasi şekavet katmak 
istiyordu. 

İki kardeş y'1e ıanlaşamadJ. 
Iar ve yanlarındaki Rum hiz
metçi kadına akşam yemeğini'. 

getirmesini söylediler. 
Sofra yapılmıştı. Bu akşam 

iki kardeş pirzola ile makarna 
yiyeceklerdi. Pirzola şarapsız 

gidemezdi. Bu sebeple sofraları
na eski şaı ap ta ilave ettiler ve 
yiyip içmeğe başladılar. 

İşte bu sıradıı Çakıcı efe çift
liği sarmış bulunuyordu. Çakıcı 
Mehmet bermutat en önde idi. 
İlk hamlede rasgeldikleri çiftlik 
adamlarını ses çıkarmıyacak va
ziyete soktular. 

Ondan sonra Çakıcı efe lazım. 
gelen tertibatı alarak içeri gir· 
ai. Hizmetçi Rum kadını Despi
na mutfaktan çıkmış, efendile
rine makarna götürüyordu. İki 
kardeşler pirzolaları bitirmişler, 
şarapları çekmişlerdi. Şimdi de 
makarna yiyeceklerdi. Despina· 
nın ağzından çıkmak üzere bu· 
lunaI'., korku ve istimdat sayhası 
ağzında kaldı. Arkasından ge
len hacı Mustafa bir yumrukta 
zavallı kadını yere sermiş ve 
üstüne çullanarak susmasını 

tenbih etmişti. Yorgi ve Yani 
kardeşler içerden bağırıyorlar

dı: 

- Vire D~spina ... Neredesin? 
Yaydi çabuk, mamakarnayı ge
tir ... 

Ve bu emir derhal ifa Pdıldi. 

Çakıcı efe, elinde makarna blı"
ğı yerine korkunç bir tüfekle 
içeri girerek: 

- Akşamlar hayır çorbacılar, 
makarnayı sonra yersiniz, h •Y· 
di bakalım, diyordu. 

- Ne var vire? Ne istiyor 
sen? 

- Çok lakırdının lüzumu yok .. 
Kalk bakalım. 

- Vire kimsin sen? 
- Bana Çakıcı Mehmet derler 

çorbacı ... 
- Çakıcı .. Çakıcı sen? 

(Arkası var) 

olduğu çocukıça ruıhi, hayal işle
rine olan iptilası ... Kütüphanede 
E. Mesbil'in Ray çocukları ün -
vanlı eserini bulduktan sonra 
artık hiÇlıir şüphe kalmamıştır. 

Mektupların ıınulharriri ve dört 
cinayetin faili Franklin Clarke'dı. 

Klarke, kaılıkaoha ile güldü: 

- Çok m~hirane ... Halbuki or 
~ada Cust dostumuz, ihadise ü ., 
zerinde, elleri kan içinde ya • 

kalanıyw. Ceketi kan içinde 'bu· 
lunuyor. Oturduğu evde bıçak 

meydana çıkarılıyor .. peki bun

lara ne •buyurulur? Bu cinayet· 
!eri işlemiş olduğunu inkar ede
b ı lir ... 

Poirot, sözünüü kesti: 
- Aldanıyorsunuz; o, itiraf e-

diyor .. 

Clarke, hayret içinde: 
- Nasıl? dedi. 
Poirot: 

- Evet .. Cust ile görüştüğUm 
zaman Cust'un kendisini müc
rim zannetmekte olduğunu anla
dım. 

Clarke, sordu: 

Son Taşova tütün piyasaları 
müstahsil memnun ediliyor 

Mmleekt - 1 1 
Erbaa; 25 {Hususi) - Taşova 

(Tokat, Niksar, Erıbaa) deran -
ıbar ibugün lhitama er.ıniştir. 938 
mıihsulünün sat!Jj devresinin so
nu olması hasEfui~le Taşova tü -
tün1eri üzerinde kısa bir tetkik· 
te bulunmak faydalı olacaktır. 

Evvelt şurasını kayid edeyim 
ki Taıow tütünleri ötedenberi 
h~ harmana girer ve her alıcı· 
yı tatmin ve memnun eder bir 
maddedir. Bu cihetle Türkiye 
tütün mıntakalarında fiatlar dü 
şük olduğu, 'ba-zan da tütün üze
rine hiç satış yapmak imkanı 
mevcut olmadığı zamanlar bile 
Taşova tütünleri alıcı !bulur. To
kat, Niksar ve Erlbaada deran -
bar bu sene çok geç başlamış -
tır. Bu sebeple ilk fiatlar müs • 
tahsili ııneınnun etmekten uzak 
kalmış olduğu gibi, !büyük alı -

cılar da piyas~ara muvakkat bir 
zaınıan için girmeıınişlerder. U
mı.ıımiyet ~tiba:r'ile piyasalarda 
müstaihsili memnun edici inki • 

şaf ancak Mayıs iptidalarında 
başla.mı.ştır. 

Taşiva köylerinde sünnet edilen yüz köy çocuğu 

100 çocuk sün-ISöğüttezelzele 
net ettirildi -~k sıcakların neticesi b~~n 

Söğütte sıibah 5.45 gece ıkı:sı şıd 

iFiatlar: Görme2lden ıınahsule 
doğru 1 kuruştan 130 kuruşa ka· 
dar yükselmiştir. Vasati kaime 
35 • 45 arasındadır. 

Eıftıaa, 25 {Hususi Muhabir; -
mizden) - Kızılay ve Çocuk E • 
sirgeme Kurumlarının !hayırlı ve 
devamlı çalışmaları muhltimiz -
de bu şefkatli yuvalara karşı hal 
kımızın sevgi ve ali'ikalarını 'her 
gün 'bir parça ıdaha arttırmakta
dır. 

Alıcılar: Başta inhisarlar ol • { 
mak üzere Avu.stro Türk, Felı-

Bu ay içinde kaymakamımı.z 
Mahmut Nedim Ak'erin lbü:ı:_ük 

yardıımları ve iki kurumun idare 
heyetleri lıuzuruyle Darına, De 
reli, Bidevi köylerinde !belediye 
barn:losunun iştirakile /büyük bir 
sünnet düğünü yapılmış ve yüz 
yavru sünnet edilmiştir. 

menk - Türk, Şevki Onder, Şa -
hin oğulları, Hakim oğulları ve • 

yerli iırmalardır. ı 
Erbaada yeni m>msulden stıok 

kalmamıştır. Niksar ve Tokatta 1 
kalan ıstok azdır. Satışlar umu
miyet itibarile ıınüstahsili mem
nun bırakmış sayW.bilir. 

Parti satışları: F.<ıki seneler • 
den mevcut stoklar üzerinde lba
zı alavereler olmuş ıbu meyanda 
şehrimizden .tbrahim Hakkı Tar. 
han ve bir Alman firması parti 
mübayaatında lbulunmftşlardır. 

* Yeni mahsul 
Erbaa, 25 (Hususi) - Yeni 939 

Tütün ınah.sulü geçen seneye gö
re her 'bakımdan d~ha olgun ye

tişmiştir. ıMıl<'dar itilıarile % 20 
kadar tezayüd olıwağını tahmin 
ederim. Zeriyat esnasınıda ve 

çapa devresinde havaların mu • 
tedil ve lbol yağmurlu gitme -
si mahsulün çalbuk neşvünema 
bulmasına yardım etmiştir. 

Yeşil tahririne henüz çıkılma

mıştır. Bu sebepten her üç mın
takada mıkdarın şimdiden belli 
olması fu:nkansıııillT. 

İlerde gönıdereceği:m mektup
larda yeni mahsul ilıakkmda da -

ha etraflı malumat vermeğe ça
lışacağım. - B. A. Ü. 

- Peki, o halde?. !Bu itiraflar 
sizi tatmin etimyor mu, Mösyö 
Poirot? 

- Hayır .. çünkü Cust'u görür 
g-Ormez onun cani olamıyaıcağı 

kanaatini peyda ettiım. Çünkü 
onda ·böyle lbir şeyi yapmak i . 
çin ne kuvvet, ne de cesaret var
dı, hatta diyebilirim ki bu cina· 
yelleri evvelden tasavvur etmek 
iı;in sağlam bir kafaya da sahip 
değildi! Mütemadiyen mücrimin 
müzaif bir şa11ısiyeti olduğundan 
şüphe ettim. Şimdi görüyorum 
ki işde iki kişi mevzuu bahiı;ti: 

Hakiki, hilekar, mahir ve cür'et
kar mücrim; 'bir de aptal, ıınüte
reddit ve lmlaylıkla tesir altın

da kalması mümkün ıınücrim tas 
]ağı. 

Tesir altında kalması müın -
kün, diyorum. İşte Cust esrarını 
hulasa edecek olan kelime! 
Mösyö Klarke, nazarı dikkati bir 
çok cürümler üzerine tevcih et
tirerek bil" şaşırtma ameliyesi 
yapmak sizin için kafi değildi: 

Her üç köyde günün şerefine 

General Rüştü Akın alay sanca
ğına İstiklal madalyası takıyor 

gece sabaha kaıdar milli oyunlar 
oynanmış eğlenceler tertip edil • 
miştir. 

Gönderdiğim resim bu intibaı 
tespit etmektedir. 

Emaa. - B. K. Ü. 

Bu düşünce, size ıbir kahvede 
lbu mutantan isimleri taşıyan ga
rip bir adam ile tesadüfen vaki 
olan telaaini:ı esnaısında geldi. 
Biraderinizi ortadan kaldırmak 
için ıbir takım planlar vücude ge 
tirmeğe çalışıyordunuz. 

- Vay .. öyle ıın>? Ne sebepten 
dolayı? 

- Çünkü istikbalimi endişe i· 
· le düşünü·yorsunuz. Siz karde • 
şinizin Mis Thora Grey hakkın -
daki ınuhooetinden 'bahis bir 
mektubunu lbana göstermi§ ol -
duğunuz gün kendinizi bana tes 
!im etmiştiniz. Onun hissiyatı sa 
dece pederane 'bir takım hissiyat 
ola'lıilirdi, ya!lıut 'lıu hissiyatı 

ancak ·bu .bakımdan ıgörmeği ter 
cih ediyoDdu. Her ne olursa ol -
sun, tcıhlikeyi hissett!niz. Karde
şinizin, yaşlı insarla!'da ekseriya 
vak.1 oMuğu ıveÇhile, yeııgeni-ı 

öl.düğü zaman Mis Grey ile ev -
ienmeği düşüı:ıııneıniş olduğu id
dia edilemez, genç hzı görürgör 
mez lbu hususta'ki 'korkularınız 

Size c Vur abalıya• diyebilece 
ğiniz bir şalhıs lazımdı. 

" artmağ:ı ıbaşladı. Siz her lhıılde 
'nsanların ruhunu anlryacak, 

detli biri çok hafif olımak üzere 
kısa fasılalarla üç defa selzele 
olmuştur. Şimdilik kasaba içe· 
risiııde hiçbir l:ıasaP yoktur. 

* Piyade alayına 
sancak verildi 

İzmit, 25 (Hususi Muhabiri -
mizden) Şehrimizdeki kahra • 
man piyade alay sancağına İs • 
tiklfil madalyesi verme merasi
mi, burada, Cünllıuriyet meyda -

nında çok ilıeyecanlı ve muaz -
zam bir merasimle icra edilmiş· 

tir. 

Meraısimde Tümen Komutanı 
Tilin General Rü~ Akın, Alay 
Komutanı Kurmay Afüay Raif 
Argun, Vali namına Emniyet 

Müdürü, Merkez Komutanı, Be
lediye Reis~ Parti Başkanı Ve· 
kili, Jandarma Kumandanı, rE6-
mi ve ihususi teşekküller mümes
silleri, binlerce halk hazır bulun 
muştur. 

General Rü~ Akın, çok heye 
canlı bir nutuk irad ederek pi
yade alayının İstiklal savaşın • 
daki kahramanlık ve fedakarlık 

menkıbelerini anlatmış, 'bunu, 
her birinin ne 'büyük bir hama

set destani olduğunu izah ede • 
rek, o günlerin içinde, ate~ ve 

kan deryasında hımit alayının 
kazandığı ızaferleri anlatmıştır. 

General, Cümhurreisimiz İs • 

met tnönü adına alay sancağına 

İst iklal madalyesini tazimle ta
lik etti. Etraf uzun ve süreklei al 

kışlarla çınladı. Bunu takiben a
lay komutanı Kurmay Albay_ 

Raif Aııgun, gür ve tannan bir 
sesle, alayın en ıınukaddes malı 
ve milletin, alay haysiyetine tes 

kavrıyacak bir hakim olabilir -
siniz. Haklı veya haksız olarak 

' l\fis Grey'i Ledi Clarke olmak 
fırsatını kaçuıınıyacak derecede 
ikbal düşgünü ve iharis olduğunu 
istidlfil ettiniz. Kardeşiniz her • 
kese nasip olmıyan fevkalade bir 
sıhhate bünyeye sahip idi. İzdi
vacı neticesinde çocukları ola -
bilirdi, 'bu suretle de sizin bira -
derinizin mirasına konmak ümi· 
diniz berhava olurdu. 

Sizin hayattaki ıınukarlderatı -
nız 'birtakım 'hayal inkisarları sil 
silesinden /başka bir şey değildi. 
Hayatta siz, yosun tutmıyarak 

mütemadiyen yuvarlanan bir 
taş gibiydiniz. İşte sizin 'büyük 
kardeşinize karşı lbeslediğiniz 

kıskançlık !hissinin menşei bu -
dur. 

TE'krar ediyorum, kardeşini -
zi ortadan kaldırmak çarelerini 
düşünürken Mösyö Cust'a tesa
düfünüz siroe 'bir düşünce u • 
yandı:rdı. Onun ımutantar. isim • 
ler, sar'a yüzünden geçirmekte 
olduğu hu'hranlar, mütemacli ya 

(Arkası var) 
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- SOLDAN SAÖA -
1 - Em.niyet edilen • Hayvan 

topluluğu. 

2 - Ters yüz olmak. 
3 - Bir nota - J3ir kadın is -

mi - Bir harf ve bir nevi 
cetvel. 

4 - K•eltmek - Adalar de-
n iz ı - Zehir. 

5 - Ev eşyasından - Kader. 
6 - Bir duvarcı ale ti - Dağın 

küçüğü. 

7 - Tebaiyet eden . Faydalı. 

8 - Birdenbire vukua gelen • 
Verem mikrobunu bulan 
profesör - Muhtıra. 

9 - Nefiy edatı - Baç - Bir 
istifham edatı. 

10 - Galata civarında bir semt 
ismi 

11 - Bir ağırlık ölçüsü - Yay-
mak. 

-YUKARIDAN AŞAGIYA -
l - Bilgi - Adet. 
2 - Biı- nevi büyük kayık. 
3 - Su .. Sinirli - Bir rabıt 

edatı. 

4 - Mef'ulümaa edatı - Bir er 
kek ismi - !Bulunulan za
man. 

5 - Mektup • İskambilde bir 
cins kil.ğı t. 

6 - Marmara kıyısında bir ka 
za - Şiddteli fırtına. 

7 - Edebiyatımıza dahil o:an 
bir naz>m şekli - Bir er -
kek ismi. 

8 - Üre - Vücudun muhiti -
Sahra. 

9 - Bir hece • Bir çift a,etı -
Taaccup nidas ı. 

10 - Uzak yerle k<ınuşmağa 

mahsus fenni ve medeni 
bir vasıta. 

11 - Deniz vasıtası - İtmek mas 
tarından ismifail. 

lim ettiği mukaddes emaneti o • 
lan sancağa İstiklal :madalyesi 

verilerek taltifiııden duyduğu se 
vinç ve heyecanı anlattı. İştirak 

ettiği muharebelerde gıptaya ve 
örnege değer fedakarlıkları ve 

ka!lıramanlıkları tekrar anlat -
tıktan sonra, Ebedi Şef'imiz A • 

tatürkün manevi huzurund~ hilr 
metle eğildi, Milli Şefimiz İnö
nüne alayın tazimlerini sundlL 
Sonra dedi ki: 

- Alayııı mukaddes emaneti 
olan sancağı, canla, başlu heı· & n 
her yerde müdafaa ve muhafaza 

için kanımı.zın son damlasına İ<a 
dar akıtacağız. Alayda tek sağ 

kalmış bir J.işi bulundukça onu 
düşa:mana ·lıı.rakmıyacağımıza 

ımd ı.çeriz. And içiyor musunuz 
Qrkc.dnşlar. 

Dedi. Lahzada Jrorfez sahille· 
ri:;de gök g1bi gürleyen bir 

, gürledi: 
ses 

-Sağ ol. 

Bundan sonra İstiklal marşı 
dinlendi. Alay gf'Çit resmi yaptı. 
ÇeiLk ve yenilmez ordunun ge • 

ç;t resmi göğüsleri ;ftjJoarla, se
vinçle dolduı'>dıı. Kahraman as • 
kerimiz (yaşa var -01) avazel~ri 

ile uzun uzun. alkışlandı. - C. Y. 
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TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
T E S 1 S ·r A R 1 H 1 1919 

MERKEZİ:ANKARA 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

• Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen ,, 
çok mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine ama~e bulundurulmaktaıfır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat' olunması 

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

ve kabine ile plaj ücreti 40 diter iıkelelerden 33 kuruıtur. 

Şirketi Hayriyeden 
Sayın Halkımızın 

A t> 

ile Gazino ve Lokantasına 
göıterdiği büyük rağbet üzerine bu kerre Bebek ile 
Plaj arasında bu pa:ı:ardan itibaren Pazartesi günlerin· 

den maada her gün için binek otomobillerine mahsus 

araba vapuru ıervisi ihdas edilmiıtir. Hareket vakitleri 
tarifede yazılıdır. Ücrette değişildik yoktur. 

Kartlar muteberdir. 

Harp Okulu Komutanlığından: 
· Harp okulu 15 Temmuz 939 günü nıhayet bulan kayıt ve kabul 

' I ' 
muamelesi cEylüı 939· nihayetine kadar uza\ılmı§tn'. Askerlik şu-

belerine ve Ankkrada bıgıman /ın ~arp okuluna mür;;caatları 
ilan olurnur. cl79• <551> 

-·-----------------
KUŞ TÜYÜ 

Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak haualarda yorgun baıınızın •erin ue 
yumuıalr kuıtüyü yastık ile rahatını temin eder. 

KuştUyU yorgan, şilte ve yastık fiatlarında 
mühim tenzilat yapıldı. ( 1) liraye alacağınız 
bir kuştUyU yastık bu ucuzluğu ispata kafidir. 

ADRES : lstanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuıtüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 

Yerli Mallar Pazarında satılır. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Bu akşam 

Altmtepe Aile 
ibahçesi 

(MEMİŞ ÇELEBİ 
Tarihi komedi 

3 perde 
Mişel revüsü 

Otto Ketti 
varyetesi, Prof. Hans Okulta 

!birlikte 

* 
Nurettin Genç 
dur ve arka

daşları 27 Tem
muz Pedşembe 

akşamı Ka
ragümrük •Eski 

Özen• yeni 
•Kural> 

Sinemasında 

CELLAT KA- RA MUSTAFA 
Tarihi piyes 4 perde 

Murat Şamil varyetesi 

Olum 
&zacı KB.zmı Can refikası ve 

e ezacı kimyager İsmet Süme -
rin kayinvaldesi Bayan Nefise 
Can müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak Cerrahpaşa has 
tanesinde vefat etmiştir. Cena
zesi bugün mezkur hastaneden 
ka!dırılarak Beyazıt camiişerüin 

de namazı kılındıktan sonra E
dirnekapı Şehitliğine defnedi -
lecektir. 

Mevla rahmet eyliye • 

,. " Yeni Radyo mevsimiinin yak-
laşması hasebile Beyiığ'lunda 

BAK ER 
mağazaları müdüriyeti, bütün 

1939 senesi 

Zenlth Radyoları 
stoklt üzerinde tenzilat icra
sına lı ara,r vermiştir. Stokun 
tükenme~inden evvel istifa
dıo edin.z. 

"""" .... '"' ..... ,,, ,, ........... '"' ....... "' ........ '"',,. ... 
Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

1 

evi, Kanuni müınesı.;ili ve Neşrj

yat Direktörü: A. N. 
.... . ''"'.. . '"'........ . ............ ... 

JKDAM 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAH1Ll HARtct 
Sen el.Ilı: uoo Jtr, 2300 Kr. 
1 aylık IOO Kr. 1150 Kr. 
1 aylık IOt Kr. aııo Kr. 

1 a 100 Kr. 

ILA N 
TEK SU'rUN 
SANTİMİ 

Blrlııd Sııhlfe 

lldnd Sahife 
tiçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 ıncı sahifeler 
7 • 1 lııci Sahifeler 

400 kurut 
151 kunq 
200 kunq 
100 kuruş 

50 kuruş 
ıo kurut 

Gueteml:ılde neşrt«rlle-
. eek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında Ilancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

ZAYİ - 1929 senesinde Tak
simde F:kri Teviik Kardeş Oto-

mobil okuundan aldığım şaha -
detnamemi kaybettim .. Yenisini 1 

27 - Temmuz 19)9 

ilanını iKDAMA 
veren çok kazanır 
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alacağımdan diğerinin hükmü ·----------•ı ı 
yoktur. Doktor Feyzi ..... _, ___ DAVETİYE ----• 

Mehmet oğlu Şoför Ahmet Ahmet Onaran IYaz m'vı ... , mha•e1etile salonlarımızda teşbir ettiıtimiz SON 
Niyazi Sayar Gelibolu MODA ve ZENGiN çeııitlerimizi görmek için Galatada 

ı~oRsAI 
Cilt ve zührevi hastalıkl81' 

Mütehassısı 

Adres : Babıali 4\nkara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 2389!> 

Bliyük elbiıe ticarethaneıini ziyaret etmeniz menfaatiniz ıcabıdır. 

KADINLARA son moda Mantolar, Pardesiiler ve ipekli 
Muşamb'alar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Koştiim v~ Pardesiller ANKARA 1 
26 .7.939 

1

-----··--

Hususi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

KAPAN!' 

1 STERLİN 5.93 
100 DOLAR 126-6475 
100 FRANK 3.355 
100 LİRET 6.66 
100 İSVİÇRE Fr. 28.555 
100 FLORİN 67.335 

·100 RAYŞMARK 50.825 
100 BELGA 21.515 
100 DRAHMİ 1.0825 
100 LEVA 1.56 
100 ÇEK.KRON 4.34 
100 PEZETA 14.035 
100 ZLOTİ 23.845 
100 PE~GO 24.8425 
100 LEY 0.905 
100 DİNKR 2.8925 
100 YEN 34.62 
100 İSVEÇ Fr· 30.55 
100 RUBLE 23.9025 

Esham ve Tahvll~t 

Sivas· Erzurum 111 19.91 

Sivas - Erzurum V -9.91 

Sl!BZI! · FIATLl!llll 

lstıo .. bul Belediyesi Merkez halinde 
topı .. ıı satılan yaş meyve ve 

ıebze fiatleri 

İyi 
Cinsi emsal! kuruş 

Bamye kilo 15 
Sakızkabağı • 2 
Çalı fasulyesi • 8 
Ayşekadın • 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 baş adet 6 

• orta • 4 
Hiyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu • -.75 
Nane • -.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osman paşa elması • 9 
Akçe armudu • 24 
armudu • 18 
J\1ustafabey 
Yabani armut • 11 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği • 22 
Kayısı • 50 
Zerdali > 20 
Kiraz • 9 

Fındık • 12 
Viine > 13 

Şeftali > 37 
Muz yerli • 70 
Ağaç çileği • 40 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları ve \hasıl her nevi mo -

bilyalar ; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

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

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DAHILıYE MÜTAHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri: Paza, 

Teşhir ettiğimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE 
muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada EK SEL S YOR büyük elbise 
Ticarethanesi Direktörlüğü 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

PazMdan maada her gün 

saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

BAKER mağazalarının sattığı 
kostiim ve pardesüler, el'lsal

siz bir biçimdedir. 

SA~LAM 
ŞIK 

UCUZ 

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

hariç her gün 2.6 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2 5 hkaraya 1 ________ .... 

BUGÔN 
KUMBAllASINA 
PAD4ATAN 
KOCUK El 

· YA~IN 
CEt( DEFTERiNE 

IM~AATAH 
f>OYOK EL 

OLACAKTlll 

TORK(YE 
ı's 

Em BANKASI 


