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SAYISI HER YERDE 3 KURUŞTUR. TELGRAF: İSTANBUL, t KD A M 

son prüzlerin halline çalışılıyor 
ı-c- · * - · "Dolayısile tecavüz,, ün 

Moskovada 

l 
tarifi ile uğraşılıyor 

~-~~i 

l Almanya ile S ovyetler arasında 
da müzakereler yapılıyor 

. J 1-.. -.... --.. -.... --.... >. ...... , 

Çap.r~şık 1 Mfilf ~f ik. ~R~;;~ya Kral 1 :~!~ r!~~~ 1 
p ol ı tıka 1 v ı· htı şehr·nıı· de i lnönü ve refikaları dun 1 
h k t • Ve e Ja } Z 1 Maarif Şürası a;asını 1 a r e e ı kabul ve izaz ettiler 1 

Milletlerarası siyasi mablel -
ler son haftada iki mühim ha -
disenin tetkiki ile meşguldür. 

Ayni suı·etle gazetelerdeki bu 
iki hadiseyi tahlil ile uğraşıyor 
lar. 

1 - İngiltere - Japonya ara-
11ndaki anlaşma. 

2 - Almanya - Sovyetler it
tihadı müzakereleri. 

İngiltere başvekilinin avam 
kamarasında vermiş olduğu iza
hat, Londra ve Tokyo hükfımet
leri arasındaki anlaşma esa,Jan
nın resmi bir lisanla ifadesidir. 

İngiltere hükfımeti Çindeki 
hali harp vaziyetini kabul et
mektedir. Japonya hükfımeti, 
Çin hükumetine karşı şimdiye 

kadar resmen harp ilan etme • 
den işgal ve istila harbine de
vam ediyordu. Harp halinin İn
giltere hükilmetince tanın • 
mış olması Çin milli hü
kiiınetine İngilterece yapı -
lan yardımlardan vazgeçil
mesi, Japonyanın Çin istililsına 
devanımda serbest bırakılması, 
hatta yardımda bulunulacağı 

manasını tazammun eyler. 
Japonya makamlarının, iş • 

gal mıntakalannda asayişi mu
hafaza hakkına malik olması, im 
tiyazlı mıntakalarda dahi Japon 
kontrolüne muvafakatini göste
rir. 

İnıtiyazh mıntaklarda Çinli • 
!erin Japonya aleyhine tahrika
tma müsaade edihniyeceği key· 
fiyeti, Çin milli hükilmetine, 
Mareşal Çang Kay Şek im -

mnadasındaki Çin milli müda -
faa ve mukavemet ordusuna İn
giltere hükfımetince artık yar • 
dımda bulunulnuyacağına de • 
Jildir. Yardımı bertaraf, istila 
harbinde Japonyaya İngilterece 
milzaher<:tte dahi bulunulacak • 
tır, denebilir. Londrıı hükume -
ti, imtiyazlı mıntnkalardaki Ja
ponya işgal ve tazyiki üzerine, 
yine r~ml beyanatlarla, muka· 
vemet gösterileceğini anlatıyor
du. Bu büyük değişikliğin ka -
rarı, Çinin kolan kısımlarında is 
tiHi hareketini tamamlamak i
çin Japonyaya böyle geniş fır
sat ve hak neden çabukça ve
rildi? Uzak Şark ııolitikasında 
İngiltere hükfımclinin husule 
gctirdiğ\ bu deği~ikliğin sebep
leri nelerdir? 

Denebilir ki, Japonya tehdi
dine maruz kaldığı söylenen llin 
di,tan, Avustralya, Yeni Zelaod, 
Malaga gibi İngiltere müstem -
leke ve dominyonlarını tehli • 
keden kurtarmaktır. O halde, 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Majeste Karo 1 ü' n Roma nyaya .
1
1 ŞefA;!:s::u~,;:~~e-; ~i~ jı 

do .. nerken Milli Şefim izle nüve Bayan İnönü bugünsa-ı 1 at 17 de Çankayadaki Riya - 1 

go•• ru••şeceg'"' 1• so•• ylenı•yor 1 seticiimhur köşkünde Maarif~ 
fine bir resmi kabul tertip 1 1 
Şıirası azasile refikaları şere- a 

Romanya kralı majeste Ka- ı dü,n _saat 12 de limanımıza gel- 1 Sabahleyin Sem.plon .. ekspre- buyurmuşlrardır. 1 
rolu hamil olan Luceafarul yatı, mıştır. (Arkası 3 uıı~u sayfada) L.. (Devamı 3 iincü sayfada) 1 
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Japon -Mançu ve Sovye - oool 
Muharebesi gittikçe büyüyor 

-- -74 Japon tayyaresinin düşürüldüğü ve karada 
Japon taarruzlarının durdurulduğu bil~i::j!!1!_!!!_ 

Kong-Kon,g, 27 (A.A.) - Che 
kiai ajansı bildiriyor: 

Bir ecnebi menbadan alınan 
haberlere göre Japon takviye 
kıtaatı alelacele Mançuriye sev
kedilmiş ve şimali Çindeki bazı 
Japon kuvvetleri de ayni mın

takaya naklolunmuştur. Mançu 
riıden Tientsine gelen bazı ec -
nebiler;.n ifadesi, bu kıtaatın nak 
!ini muhik gösteıımektedir. Bu 
ecnebilere göre harici Mogolistan 
hududunda Khallin nehri boyun 

ca yapılmış olan muha·rebeler, 
çok ciddi olmuştur. Ayni zevat, 
Harbinin bütün askeri hastaha
nelerinin yaralı askerlerle dolu 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

T 

Harekete müheyya bir Sovyet 111yyaresl 

• 
l~hisarlar Vekili İngiltere 

Dün lzmi~den_şehrimize gel~i Yugoslavya 
• .j J ' 

inhisarlar Vekili rıhtımda 

· münasebatı 

kendisini-;~Tşıhy aıı\ar arasında J 1 
(Ya71.~ı 3 üncü sayfada) 

Londra, 27 (A.A.) - Finan
cial Nevs gazetesi umumiyet i

tibarile iyi haber alan mahfil
lerden edindiği malfımata atfen 

aş~ğıdaki malumatı neşretmek
tedir: 

Prens Polün ziyareti üzerine, 
Yugoslavya teslihat kredisi açıl
ması hakkındaki iptidai müza
kereler az çok terakki göster -
miştir. Verilen rakkam, mütte· 

fik olan Romanya ve Polonyaya 
verilen miktardan fazla gözük
mekle beraber, 44 milyon İngi-

' Arkası 3. cü sayfada) 

Başvekilim'z 
Darüşşafakada 

--oo,o---

Başvekil ve Hariciye 
Vekili bu akşam An
karaya dönüyorlar 

Şehrımizde bulunan Basve
kil Refik Saydam dün sabah Da 
rüşşafakayı teftiş etmiştir. Mek
tebin eski müdürü ve İstanbul 

,.. Arkası 3 üncii sayfada) 

Fransız 
heyeti 

-00-

Dün Ankaradan 
geldi ve Parise döndü 

Orgeneral Hdtzingerin riya
setindekı Fransız askeri heyeti, 
ınihmandarlarile beraber dün sa 
hah aksprese bağlı lhususi va
gonla Ankaradan şehrimize gel-

Dün Ankaradan dönen General 
Hu izin ger 

(Arkası 3 iincii sa11fadaJ 

Londra, 27 (A.A.) - Finan - l 
cial Times gazetesinin dip~oma
tik muhabiri, dün akşam Lon
draya gelen haberlere dayana
rak Sovyetler Birliği ile paktın 
hemen derhal aktedilebileceği

ni ve belki de bugün imzalanaca 
ğmı bildirmektedir. 

Financial Timesin diplomatik 
muhabiri, bütün diğer gazete - • 
!er muhabirleri gibi, genel kur 
may görüşmelerinin de hemen 
derhal başlıyacağını kaydetmek 
te ve pakt imzalanır imzalanmaz 
İngiliz - Sovyet ekonomik mü -
zakerelerine de geçileceğini ila 1 
ve eylemektedir. 

Askeri görüşmeler 
Paris, 27 (A.A.) - HükUmet 1 

mahafili, yakın şarktaki Fran -
sız kuvvetleri kumandanı ge

neral Charles Huntzigerin İngi-

!izler, Fransızlar ve Sovyetler 
erkfuııharbiyeleri arasında Mos
kovada yapılacak olan görüş -
melere iştirak edecek Fransız 

hey<:J;in~ riyaset etmesinin muh 

Moskovn müzakerelıcrir:tı me • 
mıır edileceği söylenen 

General İroksid 

temel olduğunu beyan etmekte 
(Devamı 2 inci savfada) 

TÜRKIYENIN EN ESKi GAZETESi 

, - .. 
1 
Yakında Türkiyenin en kuvvetli ı 
kalite gazetesi olarak çıkacak ı 

~ - fl 
1 K D A M yeni şeklile okuyucunun . mah 
olacak ve HALKIN DERDiNE, ŞiKAYETiNE, TENKiDiNE 

sütunlarını dair.na açık bulunduracaktır. 
IKDAM'ı Yeni şe';liie elinlze aldığınız zaman: 

- işte aırcaı~n~om· ~a~®te ..• 
Diyecek ve artık bir daha terketmiyeceksiniz •• 

---·------
iKDAM En doğru haberleri, mühim hava. 

dislerj, güzel resimleri, kuvvetli fıkraları, m~

him makaleleri, canlı karikatürleri, politika 

tetkikleri, okuyucu fikirleri ve icadın, çocuk 
spor, askerlik sahifeleri,. alakalı röportajları, 

müsa.bakaları, anketleri ile 

Her sınıf halkın gazetesi 
olduğunu ispat edecektir, 

Memleketin en tanınmış ve sevilen muhar
rirlerini yalnız IKDAM'da bulacaksınız. 

İKDAM'ı Bekleyiniz 



~eslmBeırD 

• 
• 

Haıaym anaTatana kaVl•tmuı m. er asimi.De .ur muhtelli rcsımler 

Cezairde büyük 1 

bir yangın 
Cezair, 27 (A.A.) - Bugün 

saat 14 de liman rıhtımı üzerin 
de bulunan gaz fıçıları patlamış 
ve zuhur eden yangın eşya de
polarını sirayet ederek rıhtım
da demiı li bir kargoyu tehlike
ye düşı.iımüştür. Saat 17 de bü
' uk antrepoların kaybolmuş na 
zarile bakılmakta ;di, Hasarat 
şimdid.!n 15 milyonu bulmuştur. 
Dört kişinin öldüğü ve 41 kişi

nın yaralandıgı resmen bid:ril
mektedir. Saat 18 de yangın sön 
dürülmüştür. 

Safranholulu kadın öldU 
Safranbolunun Yakacık kö -

yünde oturan Gülsüm adında 
genç bir kadın birkaç gün eve! ta 
ban<!a ile ağır yaralanmış olarak 
Cağaloğlu Sıhhat müdiırlüğüne 

- - - -

getirilmiş, tedavi altına alınm~-
tı. 

Gülsüm dün sabah sağ aya -
ğındaki yaranın kangran yap -
masile ölmüştür. 

• TAKVİM • 1358 HİCRİ 

1 

1355 RUMİ 
C. evvel Temm112 

11 15 
1 inci AY HIZIR 72 

SENE: 1. 3. 
Vaaati Ezani 

GOneş Temmuz (;ün~ 

4 43 9 05 
Otıe Üğl• 
12 20 28 4 42 
lklnw lk!ndJ 

16 ıs 8 40 
Akııam Aqam 
19 38 12 00 
Ya ısı Ya t11 
21 43 CUMA 1 59 
imsak lm,.k 
2 32 6 Sol 
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. 
IAdliye koridorlarında 
. 24 SAAT 

28 - Tem~uz lllalt 

Dış Politika Şehir ,Haberleri 
\ ; ·_. .: . . .' ·.•.. ·• Acaba kabahat Uzlaşma yolu 
Limanda seyri l•==H.=k=,.=d=.0=11=m=1=1 =="jKardeşi tarafın. h · . d ? ve mihverciler 
ve sefer işleri Bir sokak ve dan vurulan tapu angısın e. 

bl·r temennı· memuru . 2 nci noterin .iki suçtan 
Köprünün y ..ı.nındaki 

mavuna adası 
kaldırılıyor 

7ima nişletmeleri umum mü
dürlüğü Knraköy köprüsünün 
Haliç tarafındaki mavna adası
nı buradan kaldırmağa karar 
verıniŞtir. Mavnalar bundan son 
ra Atatürk köprüsünün daha iç 
tarafına yanaşacaklardır. Böyle
likle limandaki seyrüsefer inti
zama girecek ve ayni şekilde li
manın manzarası güzelleşecek -
tir. 

--oo<>---

şişhane çocuk bahçesi 
Şişhanede ;çocuk bahçesi ya

pılacağını yazmıştık. Bu civar -
daki askerlik şubesinin binası 

belediyeye aittir. Askerlik bina
sı ile itfaiye bnası yıkılarak ar -
saları çocuk bahçesne ilhak olu-

• nacaktır. 
--0<00-• 

Et nakliyatı 
Şehirdeki et nakliyatının be -

lecliye tarafindan yapılacağını 

yazm~tık. Belediye nakliyat işi
ne tıdısis edilecek kamyon ve -
sair vesaiti A vrupaya sipariş e

decektir. 
000 

susuz yerler 
Bazı semtlerden toplanan maz 

lbatala:r beledlye sular idaresine 
verilmiş ve bu semtlere su isa
lesi istenmiştir. Semt halkı te
sisat parasını da sular idaresine 
yatırdığı halde vesaitin kifa -
yetısizliği yüzünden inşaata bir 
türlü başlanamamıştır. 

Sular i.daresi Avrupaya yeni 
makineler sipariş etmiştir, ma -
kineler gelince inşaata başlana
caktır. 

Taksim kışlası 
Taksim ~Jasının belediyeye 

verileceğini yazmıştık. Kışla i -
çin belediyeden altmış bin lira 
istenmektedir. Beled.yedeki tak
dir kıymeti komisyonu teşekkül 
ettikten sonra kışlanın kıymeti 

takdir edilecek, parası Maliye 
Vekaletine verilecektir. 

---00---

Vergt istinaf kemisyonu 
Vergi istinaf !rom syonunun 

yeni kadrosu hazırlanmıştır. Be 
Iediye, bu hususta şeo'ıir mecli -
sinden tahsisat istiyccektir. 

. 

--·.ıı 

Boyanan 
Binalar 

Şehirde boyanan ve sıvası ya-
pılan binaların sayısı günden gü 
ne çoğalmaktadır. Belediye me
murları usulsüz renkle evlerini 
boyayanları ikaz etmektedir. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar boyanan ve sıvası yapı -
lan binalar hakkında bir m• -
harririmize şunları SÖYiemiştir: 

- Binaların boyanması için 
halka hitaben bir mektup yaz -
m~tık. Bu mektubun hiısnüte -
sir ederek haikın büyük bir le -

halükle ev !erini boyadığını gör
düI<. Şimdiye kadar muhtelif ka 

zalarda boyanan ve badanası 
yapılan binalar 7000 e yakındır. 

Halkın gösterdiği bu alakaya .-ok 
teşekkür ederim. 

Belediye kendıne ait binala -
rı da boyayacak. resmi binala -

rın kamilen boyanması için ala
kadar misallerle temaslar yapı -
Iacaktır. 

--ooo~-

Satie meselesi 
Birkaç gündenberi durgunluk 

safhasına giren Satil:! yol.mzlu
ğu tahkikatında dün yeni bir şey 

olmamış, sadece izahat istenen 
bazı mali müessese ve banka -
!ardan cevaplar gelmiştir. 

• 

Karilerimziden, Kasımpa

şada Eski Bayram yerinde o
turan İrfan, gönderdiği bir 
mektupta şuııları yazıyor: 

·Bizim oturduğumuz Hi -
kim sokağında, bir evin avlu
sunds bir tulumba var- Bu 
tulumbanın delildi taşı veya 
çukuru yok. Kullanıla.o sular 
$okağa akıyor ve sokakta bi
rikintiler yapıyor. 

Bu kirli su birikintileri ta
affıin ediyor. Ayrıca, sivrisi -
nek de yapıyor. Çoluk çocuk, 
akşama kadar bu suların için
de, üstbaş çamur içinde oyun 
oynuyorlar. 

Hulasa, bu hal, hangi ta -
rafından bakılsa mahzurlu ve 
gayri sıhhidir. Belediye, bu 
ve bunun gibi gayri sıhhi hal 
!erin önüne geçmek üzere ted 
birler almalı, hatta, bunları, 
zabıtai belediye talimatname 
sinin bu husustaki hükmüne 
göre cezalandırmalı ve bir 
mahallenin veya sokağın sıh
hatini korumalıdır!• 

Kariimizin bu sözlerine hiç 
bir şey ilave etmiyor, yalnız 
diyoruz kia 

Hakh değil mi ?ı 

~eni yaptırılaeak vapur'ar 
Ankarada bulunan Denizyol

ları idaresi i.şletme müdürü dün 
şehrimize gelmiştir. 

İşletme müdürü Avrupaya ıs
marlanacak vapurların projele -
rini hazırlıyan komisyonun me
saisine iştirak etmiştir. Vapur
lar için Ağustos içinde beyne! -
milel münakasa açılacaktır. Bu 
işe 12 milyondan fazla tahsisat 
ayrılmıştır. Bu para İngiliz kre
disinden temin edilecektir. 

Tırhan vapurunun 
tecrübeleri 

Tırhan vapurunun dün tec -
rübeleri yapılmıştır. Tec: ü:beler
de Denizyolları ve liman fen he
yetleri ile idareler erkiını hazır 
bulunmuştur. 

Sabahtan akşam saat 17 ye ka 
dar süren tecrübelerd 0 vapur a
kıntı aşağı inerken 14.3, akıntıya 
karşı 14 mil yapmıştır. 

Normal sürati 14 çeyrek ola
rak tesbit ec!ilmi\J(ir. Vapur se
ferlerinde 13 mil yapacaktır. 

Hudise kadın yüzün
den meydana geldi 

Evvelki gün akşam üzeri E
dirnekapı surları haricinde bir 
yaralama hadisesi olm% Vehbi 
adında bir tapu memuru kar -
deşi tarafından tabanca ile vu
rulmuştur. 

Vak'a şöyle olmuştur: 
Tapu memuru Veh.binin kar

deşi Kadıköy bina ve arazi me
murluğa odacılarından Bahri bir 
kadınla münasebette bulunmak 
ta ve bu kadını kardeşi Vehbi 
de tanımaktadır. 

Fakat kadın son zamanlarda 
Bahriden yüz çevirince odacı bu 
nun kardeşi Vehbi tarafından 

tertip e<:fa'.Lğini ve kardeşinin 

dostunun ayarttığını zannet -
ıniş, dün akşanı evine gidip ken 
disini aram~tır. 

Vehbi bu sırada gezinti mak 
sadile sur haricine çıkmış bu -
Iunmaktadır. Bahri arkasından 

koşmu~ ve yakalıyarak: 
- Beni aldatıyorsunuz ha! 

demiş ve kardeşinin bir söz söy
lemesin2 bile fırsat bırakmadan 
tabancasını çekerek iki el ateş 

etmiştir. Kurşun:ardan biri bo
şa gitmiş, diğeri Vehbinin sağ 
tarafına isabet ederek, kanlar 
içinde yere sermiştir. 

Bahrı ağabeyisini yaraladık

tan sonra kaçmıştır. Bahri he
nüz yakalananıanı~lır. 

--~oo•o----

lskenderun limanı 
Liman işletmeleri umum mü

dür muavini Hamit Saracoğlu 

bugünlerde İskenderuna gide -
cektir. Muavin orada yeni ku -
rulan liman teşkilatını teftiş e
decek ve yeni kadroları haZlrlı

yacaktır. 

Buraya Denizbanktan . açıkta 
kalan memurların tayin Pdilme
lerl kat'i olarak kararlaşmıştır. 

---<OOO----

r üçlik :an kesici 
Sullanhamamında Anadolulu 

Ali adında b'rls!nin 450 kuruş 
bulunan kesesini çalan 17 yaşın
da olmasına rağmen lbir hayli 
sabıka sahi!bi Abdul\001 kaçarken 
yakalanmış, birinci sulh ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Küçük yankesici sulh hakimi 
tarafından tevkif edilmiştir. 

- - -----· - -- -

·~~~~~~·~~~··~~~·~~~~~~~~~. 

: BiRA~ DA MDZAH: 
-~~~···~·~········ .... ~~~~~ ... 

muhakemesı yapıldı 
Sabık İstar>bul ikinci noteri 

Hasan Alp aleyh ine açılan ıki 

davaya birden, dün asliye ikinci 
ceza mahkemesinde bqlanınış -
tır. 

Bunlardan birincisi cNoterlık 
kanununa muıhalif hareket ede
rek tırkrir almak• tı ve bu mu -
hakemede noter katibi Nuri de 
sabık noterle beraber maznun 
bulunmaktaydı. 

Noter Hasan Alp uzun müd -
dettenberi hasta yattığından 

mahkemeye gelmemiş ve Bakır
köydeki evinde alınan ifa.da;i <>
kunmuştur. 

Ha,an Alp ifadesinde: 
Takriri kfltibim almıştır. Se -

nedi de bana imw.latmadı .. riyor 
du. 

Katip Nuri de suçu Hasan Al
pa attı. Muhakeme başka güne 
bırakıldı. 

cKullanılmış pulları kullan -
mak• suçu olan ikinci davada 
ise sabık noterle beraber katibi 
Ruşen Eş"ef suçlu idl 

Eski noter: cNoterler pul ya
p~ırmak işile uğraşmazlar. 

Böyle bir suç varsa katibe ait -
tir.• diyordu. 
Ruşen Eşref mahkemeye gel

mediği için kendisine telbliğat ya 
:pılmak üzere bu muhakeme de 
başka bir güne talik ec!ildL ----Batan sandal 

Bekir adında obir kayıkçı dün, 
Kadıköy iskelesinden Paşabah -
çeye götürmek üzere 7 küfe do 
mates yükleyerek yola çıkmış -
tır. 

Bekir tanı Kızkulesi önlerine 
geldiği sırada yanından .geçen 
Şirketi Hayriyenin 65 numaralı 
vapurunun dalgasından sandal 
su almağa başla~, batmıştır. 

Denizde boğulmak üzere <>
lan sandalcı Haydarpaşadan ge 
len Liman idaresinin amele mo
törü tarafından kurtarılmıştır. 

Denize düşen ihtiyarın 
cesedi 

Osmanbeyde oturan 70 yaşın 

da Kasım oğlu Cemal adında bi
risi, ayın 19 uncu günü Heybeli 
adıeya gitmek üzere vapura bin -
miş. vapur Ada sahiline yanaşır
ken kazara denize düşerek kay-

, bolmuştu. 
İhtiyar adamın cesedi, dün 

HeY'beUada sahillerinde parça 
Ianmı.ş lbir halde bulunmuştur. 

• 
• 

Kasım belediye doktoru ta -
raf dan muayene edild.kten son 
ra Heybeliada mezar lığma go -

mülm~tür. 

~: l-M-o_s_k_o_v_a_d_a_ 

- Bedava Halk plajına gııtin mi? 
- Gittim amma. nafile.. Gelealerin hepsi meteliksiz ... 

(Baııtarafı 1 inci sayfada) 
dirler. 

Mumaileyhe Lille askeri va

lisi general Doumenc'in refakat 
etmesı muhtemeldir. Mamafih 

ayni mahafil, henüz nihai bir 

karar ittihaz edilmemiş oldu -

ğunu beyan etmekte ve İngiliz, 

Fransız hüküınetlerinin bu ak

şam Molotof ile görüşecek olan 
Seeds ve Maggiara bu sabah 

gönderilecek talimat hususunda 

mutabık kalmış olduklarını ila

ve eylemektedirler. 

Yapılacak olan müzakereler, 
halen mevcut son· müşkül hak
kında cereyan edecektir. Bu müş 

kül, şudur: 
Dolayısile ya.pılan tecavüzün 

tarifi. Ayni zamanda erkanıhar

biyelerin müzakereleri hakkın
da da görüşülecektir. 

Harici siyaset müzakereleri 
Londra, 27 (A.A.) - Çember

layn, Sovyetlerle yapılmakta o
lan müzakereler hakkında pa -

zartesi günü avam kamarasında 
yeniden beyanatta bul.unacak -

Totaliter hükı1metlerle İngil
tere arasındaki ihtilafın uzlaş • 
ma teminine yanyacak derece
ye &"elmemİ§ olduğu &"örülmek
tedir. Almanya hü.kıimeti ildısat 
nezareti erkanından Vohltad'ın 

Lonılraya giderek bazı deniz aşı
rı işler hakkında, İn&"iltere bü -
ldlınetinin deniz aşırı ticuet iş· 
lerininmesul şahsiyeti olan Hud 
son ile görüşmesi müzakeresi ü
zerine açılan münakaşa, bu ne
ticeyi tayin etmemize yarıya - ' 
bilir. 

Avam kamarasında bu seya
hat münasebetile Çemberlayn -
dan mebus Grenvood'un yap
.. ğı istizah ehemmiyetle tetkik 
olunabilir. Ayni suretle Başve
kilin bn istizaha vermiş olduğu 
cevap, İngilterenin noktai na -
zarını tesbit eylemiştir. Seneler 
denberi silihlanmağa ve harp 
hazırlıklarına Bitler Almanya -
sının yaptığı masraflar, Alman 
maliyesini çok zayıf bir hale ge
tirmiş, Alman iktısadiyatı dahi 
~irdiği fazla sarsıntı hasebi -
le dayandığı temellerin bozul-
ması ve çürümesi gibi bir vazi
yet Karşısında kalmıştır. 

M. Vobltad'm Londradaki gö 
rüşmeleri bu yüzden bazı hava-
disin, tahminlerin yapılnıasına 

yol açmıştır. 
İngiltere hükumetince, Bit

ler Alınanyasına yapılacak bir 
milyar sterlin miktarındaki ih • 
racat ile Alman maliyesine ve 
iktısadiyatma yardım edilmiş o
lacak, buna mukabil Almanya 
hükitmeti teslibat yarışına de -
vamdan vazgeçecek, verilecek 
paranın harp hazırlığına sarfe -
dilmiyeceğini taahhüt eyliye -
cek ... 

Mebus Grenvood'un istizalıı

na Başvekilin veni.iği cevap, tel 
graf haberleri arasında gazete -
lerde neşredilmiş olduğundan 

tekrarlamıyl'OU2.. Ancak Mister 
Çemberlayn'ın, sulhu satın al
mak p::zarlığına girişilmedigini 

tasdii< ve teyit eylemesini kay
detmek isteriz. 

Bu husustaki haberlerin, Al
ınanyada hu ,u)e gettirmiş ol 
duğu tesir dahi ehemmiyetli -
dir. 

•Lokal Anzeiger• gazetesi, 
Almanyanın serbestii harekatı

nın satın alınmasmın isteniidi
ğinden bahsediyor, ingiliz gaze
telerine hücumlarda bulunu~·or. 
•Machtausgabe• gazetesi de, İn
gilterenin ınenfaatperestane ıne
todları tarzında tefsir eylediği 

bu haberleri. Büyük Britanya 
impırratorluğu mali ve ik!ısadi 

merkezi olan Cite muhitinin ha
riciye nezareti propaganda St'd . 
visi ile teşriki mesai eylenıi. ol· 
masıua atfediyor. 

•Dentsche Allgemeine Zei -
tung• gazetesi de, 1931 senesin
de esasen böyle bir planın Al
ma.nyaya teklif edilmiş oldu -
ğnnu, fakat şimdi 1939 yılında, 

ı Hitler idaresinde bulunulduğu -
nu anlatıyor, para ile na:zi Al -
-manyasının serbestisinin satın 

alınabileceği düşüncelerini •de· 
liee manevralar• olarak tavsif 
ediyor. 

tır. Ayni günde evvelce çarşam 
ba günü yapılması mukarrer o

lan ve harici siyasete ait bulu
nan müzakereler yapılacaktır. 

Alman Sovyet muzakarelerı 
Berlin, 27 (A.A.) - Bütün 

Alman maLbuatı arasında ilk 
o!arak Dantziger Vorposten ga
zetesi bugün neşrettiği bir ya
zıda halen Berlinde Sovyet - Al· 
man müzakereleri cereyan et
mekte olduğunu bildiriyor. 

Gazete, müzakerelrrin So ·
yetler Birliğinin endüstrisini 
modernleştirmek arzusuna ve 
Almanyanın <la Sovyet ham m•c 
dele' ine olan alakasına tekabül 
ettığini kaydederek eliyor ki: 

Bu müzakereler, söylenenin 
ter~inc olarak, o kadar siyasi mı 
r ;yf'ti haiz değildir \'e çoktan 
beri malümdur ve Molotof da 
bu müzakerelere telmih eylemiJ 

tir . 
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I stanbulla muhabere 
Yeni kabine de "makasıdı milli
yenin nelerden ibaret olduğunu 

öğrenmek istiyor 
-43-

Sadrazam Paşa ve rüfekayi ki r 
ramının, - içlerinde; biraz son
ra görüleceği veçhile, Kuvayi 

1 
Milliyenin murahhası olarak He 
yeti Vtikelaya dahil olduğunu 

beyan eden Cemal Paşa bulun -
muş olmasına rağmen - hükfune-

sına tevfikan bir cinayet adde
dilerek müsebbipleri hakkında 
ahkamı kanurtiyenin tamamii 
tatbikı, hakimiyeti ınilliyeyi ka
bnl ve ahkamı kanuniyenin tat
bikını kendisi için bir vazifei ka 
nuniye addedecek Iıer hükfuneti 
meşruanın, ilk vazifei rnukadde
sesidir.• cevabında bulunduk. 
Ondan sonra, şu teklifleri serde 
başladık: . 

1) Memlekette sükfuı ve asa
yiş olduğunu ve amali milliye -
rtin tamamile haklı ve meşru ol
duğunu resmi bir beyanname ile . 
ilan ederek milletin vahdeti u
munıiyesine hükUmetin de ilti· 
hak ettiğini izhar ediniz. 

iKDAM 

Amerikanın Japonyaya I 
mühim bir ihtarı 

Tarihte ilk defa olarak Amerika 
siyasi sebeplerle Japonya-Ame
rika ticaret mukavelesini feshtti 

Va-şi:ıııgton, 27 (A.A.). - Ruz -
velt ve Hull, dün verdikleri bir 
ka:ra?'la, Amerika Birleşik Dev • 
Jetler ile Jaıponya arasındaki 1911 
ticaret muahedesini den<ınse et
mişlerdir. 

1911 Amerika - Japonya ti -
caret muahedesinin feshini, ev
velce ayandan Vamlenberg mec 
lise yaptığı 'bir teklifle iı;temişti 
Ayan meclisinin hariciye encü
meni ille bu teklüin müzakeresini 

dye nezaretine göre mefsuh mu 
alhederun beşinııi maddesi, J a -
ponyaya gönderilecek harp mal
zemeısine anibaııgo vaz'ını derpiş_ 

eden Pittman, takriri.ni münaka
şasına mani idi. 

vakti varoır. Şimdiki halde eski 
muahedename ile lbi:r ali:\kamız 

yoktur. 

Amerikaya hücum 

ti işgal ettikleri güne k&dar, ma 
kasıdı milliyenin neden ibaret 
olduğunu bilmediklerini söyle
meleri cayi istiğrap görülnıcğe 
seza değil midir? Bundan daha 
ziyade calibi dikkat nokta, ma
kasıdı milliyeye riayet edip et
memek hususunda karar vere -
bilmek için evvelemirde kongre 
ler mukarreratını talep eyleme
leridir. Halbuki bu kadar dağ -
dağaya ve tatbikatı selefinin su 
kuluna badi olan kongreler mu
kôn tasavvur olunabilir miydi? 
kan tasavur olunabilir miydi? 
Maksatlannın zaman kazanmak 
ve bize kar§ı hiçbir taahhüde 
girmeksizin, yeni ve şeytanet -
kar tedbirlerle milleti iğfal e
derek, husul bulmuş olan tesa
nüt ve irtibatı gevşetmek oldu
ğuna asla şüphe etmedinı. Fakat, 
rüptür olacaksa, ben de, evve
lemirde cınların bütün muzmer
ratını, millet nazarında teba 

* hafta sonuna bırakmıştı. Fakat , 

Mezkılr 'beşinci madde, şu şe
kildedir: İki taraftan hiçbiri, di
ğer tarafın i'tilıa!at ve ihracatı 
hakkında lbir gılna farklı mua -
melede bulunamaz. Meğer ki bu 
farklı muamele, diğer bütün ec
nebi milletlerin ithalat ve ihra
catrna teşmil edilmiş olsun. 

Tokya, 26 (A.A.) - Rochi ga
zetesi, BirlıŞk Amerfkaya şirl -

detle hücum ederek Japon Ame

rikan muahedenamesinin ik,tı -
sadi sebepleroen dolayı feshe -

dilmemiş olduğunu, çünkü iki 
memleket arasındaki ikhsadi mu 
vazeneni'rı Amerikaya müsait bu 

lunduğunu yazmaktadır. Şu hal 
de İng:ııtereyi Japonya ile uzlaş

ma yolunda tevkif etmeğe ma
tuf ve dostluğa münafi bir ha -
reket mevzuubahistir. 

rüz ettirecek bir tarzı hareketi 
tercih ettinı. Binaenaleyh, sad
razanıın ve rüfekayı kiramının 
talebini is'af ettim. 4 Teşriniev
vel 1919 tarihli telgrafla, Kong-
re beyannamesini aynen ve ni
zanınamenin, yalnız teşkilata 

müteallik nukah esasiyesini de 
hıılihaten bildirdim. Muhaberatı 
resmiyeye hiçbir taraftan giri
şilmemesi hakkında tekrar umu 
mi tebliğler yapıldı. 

Efendiler, 5 Teşrinievvel 1919 
tarihind<!, imzasız telgrafın sad
razam tarafından, Heyeti Tem
.siliyeye hitaben ve cevaben ya
zıldığı ,~'ylendi. Bunu resmen· 
teshil eder, resmi ve imzalı bir 
iş'ar olmamakla beraber, biz böy 
le küçük bir noktada daha fazla 
tevakkufu faydalı ve caiz gör -
ınedik. Sadrazam Paşaya cevap 
yazmağı muvafık bulduk. 5 Teş 
rinievvclde yazdığımız uzun ce
vabın, e~as noktalarını hulasa 
edeyim: 

Tekliflerimizin tamamen tas
vip ve kabul edilmiş olduğu an
la.5ıldı, dedikten sonra, tarafı -
ınızdan taahhüt olunması talep 
edilen nukat hakkında izahat 
verdik ve dedik ki, •Ahvali gay
ritabüye ve gayrikanuniyenin a
mil ve müsebbibi Ferit Paşa ka
binesi idi. Bu husus, Ferit Paşa 
kabinesi tarafından ika edilmiş 
olan gayrimeşru ef'alü harekat 
esbap ve müvellidatının ref'i i
çin tarafınızdan tedabiri kat'i
ye ittihaz olunduğu takdirde, 
kendiliğinden zail olur •• 

•Cemiyetimizin, Heyeti Vü
kelayı lıazıraya taahhüdat ve mu 
ornlıerette bulunabilnıesi için ev
velli, hlikümetin teşkilatı milli· 
yeınizi hiisnü kabul eylediğini 

sarih ve kat'i bir lisanla ifade et 
mesi lazımdır. Aksi takdirde, 
eınniyet ve sanıinıiyeti mütcka ... 
bilenin husul bulduğu meşklik 

kalacak ve ınütebayin harekat 
v~ teşebbiisalm zuhuru melhuz 
bulunacaktır.» 

Ali Riza Paşan ııı, imzasız tel
grnfındıı: ·Mı•ınlcketimizde usu-
lii meşrutiyet icabınca, hakimi -
yeti milliye cari bulunduğu• nok 
tosına da, filhakika öyle •ise de 

fe,Jıindt>n itibaren Meclisi Meb
usanın dört ay zarfında içtimaı 
Kanunu Esasin1izin ahkiını sa .. 

rihasından iken bugüne kadar 
intihabatın defatixi esnsiyesi bi
le tanzim edilmemi~tir. Bu hare

ket, Ferit Paşa kabinesinin açık
tan açığa meşrutiyete bir dar -
besini ve Kanunu Esasiye teca
viizü kat'isini teşkil eder ve Ka
nunu Cezanın maddei mahsusa-

(Devamı var) •. Ruııvelt ve Hull'ün verdiği ka -
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iıiiiii rarla, fesilh keyfiyeti bugünden 

Milli Şefin itibaren meriyete girmiştir. 
Buradaki ilk intba, Amerka 

kabul resmi Birleşik devletlel'i harieiyesinin 
Japonyaya bir ihtarda bulun -
mak ve Amerika Birleşik Devlet 
!erinin muhtemel hatıtı hareketi 
hakkında J aponyanın herll:ıangi 

bir şüpheye düşmesinin önüne 
geçmek istemiş olduğudur. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bu resmi kabulde B. M. M. 

Reisi Abdüllhalik Renda ile di
ğer veki~er de refikalarile bir
likte hazı;r bulunmuşlardu. 

Şurası da şayanı kayıttır ki 
Amerika Birleşik devletleri hü -
kt1meti, bütün tariihindc ilk defa 
olarak ticaret muaıhedesini &iya
si mülahaz,.lar selbebile denon
se ve fesheylemektedir. 

Feshedilen madde 
Vaşington, 27 (A.A.) - Har!-

Fesh hakkında mUta'ea 
Vaşington, 27 (A.A.) - Cüm

hıuiyetçi ayandan Vauder'berg 
Japonya ile rnünakid ticaret mu
ahedename.sinin feshi hakkındaki 
mütalealarını beyan ederek şöy
le demiştir: 

Bu sene Uzak Şarktaki a!hval 
ve şerait 1911 senesindeki şeraite 

nazaran ve Amerikanın hukuki 
bakımından o kadar bambaşka

dır ki bence bugünkü realitelere 
karşı koyacak yeni bir muahede 

akdi bir zaruret halini almıştır. 

Japonya, Amerika ifo dostane 
münasebetler rdamesini muhik 
göstermek için altı ay düşünecek 

Japonyanın cevabı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Verilen 

malumata göre, Hariciye neza

retinin Amerika işleri şubesi di 

rektörü Yoşizava, Amerika mas 

lahatgüzarına verdiği cevapta 
Japon.yanın ticaret muahedesini 

fesih hakkında Amerika tara -

fından verilen kararı japonyaya 

karşı ekonomik sahada meydan 
okuma mahiyetinde tefsir edile
bi'eceğini kaydeylemiştir. 

Maarü Şfrrası azası, Maarif 
Veküi Hasan Ali Yücel tarafın
dan milli şef ve Bayan İnönüne 
birer birer takdim edilmi~ler -
dir. Resmi kabulün sonunda re
isicümhur İnönü ve Bayan İnö
nü köşkün merasim salonuna 
teşrif buyur;rak toplu bir halde 
bulunan Şlııra azasına iltifatta 
bulunmuşlar ve reisi<:ümhur İ
nönü aşağıdaki yüksek beyanat
larile azayı taltif etmişlerdir: 

Japonya Sovyet İ spanyadq Ar jant in sefiri iği 
cMaarü Şürasmın sayın aza

sile birlikte bulunmaktan Ba -
yan İnönü ile beraber sevinç 
hissediyoruz. Şfrranm on gün -
dür devam eden ça]J!imalarını 

dikkatle takip ettik. Maarif ai
lemiz azasının yüksek kıymet
lerini ve bilhassa mesleklerine 
aşklarını ve bağlılıklarını tak -
dirle gördük. Bu görüş Maarif 
mücadelemizin atisi için bizi ü
mitlerle dol<lurdu. Büyük Türk 
milletini layık olduğu yüce de
re<ıede tebarüz ettirecek tek va-
sıta, onun kültür ve teknik kuv
vetidir. O da sizin ehliyetli el
lerinizdedir· En iyi dileklerimiz 
ve her suretle yardımcı olmak 
arzularımız daima sizlerle bera
berdir. Sizi, bu duygularla se
lfimlıyoruz.• 

Bundan sonra Reisicümhur 
ve Bayan İnönü misafirlerini 
hazırlanmış olan büfeye bizzat 
davet buyurarak her birini ayn 
ayn izaz etmiş'.er ve memleke
tin muhtelif köşelerinden gelen 
maarif mensuplaıile birçok ma
arif mevzuları üzerinde görüş -
miiilerdir. 

Maarif 
dunkü 

.. 
şurasının 

toplantısı 
Ankara, 27 (A.A.) - Maarü 

Şfrrası umumi heyeti saat 10 da 
Maarif Vekili Bay Hasan Ali 
Yücelin riyasetinde toplanarak 

- tedrisatın gün ve sene içinde
ki zamanlarının tayini -, yeni
den orta öğretim okulları çalış
masında göz önünde tutulacak 
esaslar - lise, orta okul ve ilk 
öğretim okulları sınav talimat
nameleri • üzerinde müzakere -
!erde bulunmuş ve bu raporlar
la talimatnameleri kabul et-
miştir. 

İnhisarlar Vekili 
İzmirde bulunan Gümrük ve 

İnhisarlar Vekili Raii Kara
deniz dün Ege vapurile şehri

mize dönınüştijr. ,V~kil öğleden 
sonra inhisarlarda meşgul olmuş 
tur. Pazar günü Ankaraya gide
cektir. 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
bulunduğunu ve hatta bazı mek 
tepleri dispanser haline getir -
mek mecburiyetinin hasıl olmuş 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Şimali Çinrleki Japon kuvvet 
Jeri umumi kumandanı general 
.Sugiyamanın harici Mongolis -
tandaki harekatı idareye memur 
edileceği ve yerine har.biye na
zırı İtazakinin getirileceği söy • 
lenmektedir. 

Moskova, 27 (A.A.) - Sov -
yet Mongol kuvvetleri kuman
danlığı tebliğ ediyor: 

Sovyet - Moııgol kuvvetleri, 
23 - 25 temmuz tarihinde Khal
lin nehrinin şarkında Japonların 
birçok taarruzlarını ta.rdetmiş -
ler ve mütecaviz' eri ağır zayia
ta uğratmışlardır. Halihazırda 

bu mıntakadaki bütün mevzile
rine sahip bulunmaktadırlar. 

23 Temmuz tarihindeki ha
va muharebeleri, esnasında Ja
ponla.r, 15 avcı tayyaresi, 2 bom 
bardıınan tayyaresi, 2 istikşaf 

tayyaresi ve bir de harekatı ida 
re eden bir hava gemisi kaybet
mişlerdir. 

Sovyetlerle Mongo11ar, 5 tay 
yare kaybetmişlerdir. 24 ve 25 
tarihinde çok mühim mücadele
ler olmuştur. 

24 Temmuz tarihinde Japon
lar 34 avcı tayyaresi, 2 bombar
clunan tayyaresi, bir hava gemi
si kaybetmişlerdir. 

Sovyctlerle Mongollar ise yal 
nız 9 tayyare kaY'betmişlerdir. 

25 Temmuzda, 19 Japon tay 
yaresi düşürülmüş ve bir hava 
geµıisiııde yangın çıkarılmıştır. 

Sovyetlerle Mongollar ise 6 
tayyare kaybetmişlerdir. 

23 • tarihindeki muharebede 
Sovyet - Mongol tayyareleri, Ja 
ponlarrn hafif bombardıman tay 
yare filolarının kumandanı al -
bay Kovaronun tayyaresini ye
re inmeğe mecbur etmiş ve al
bay esir edilmiştir. 

Kara harbinin neticesi 
Moskova, 27 (A.A.) - Tass 

ajansı bikHriyor: 

Mongol Halk Cümhuriyetinin 
~ngol - Sovyet kuvvetleri ge
nel kumandanının malumatına 

göre, 23 temmuzdan 26 tem.mu-

Buenos - Aires, 27 (A.A.) - ı ta Fransa hududunu geçmek ü-
Hükfunet, general Queipo de zere bulunduğunu haber ver -
Llano'nun İspanyanın Buenos -
Aircs sefirliğine tayinine ağre
maııını vermiştir. 

İKDAM -.Malfım olduğu üze 
re ajanslar birkaç glin evvel 
genı>ralin Franko aleyhine ha -
rekete teşebbüs eylediğini, hat 

Tokyo 
müzakeresi 
Bugün neticeleniyor 

Tokyo, 27 (A.A.) - Asahi ga 
zetesine göre, Tiyençin h"'kkın

daki İngiliz - Japon ·görü§mele
ri nadir bir sükô.net içinde de

vam etmektedir. İki taraf prog
ramın on noktası yani Tiyençin 

de barış ve nizamın muhafaza
sı hakkındaki meselelerin ek

seriyeti üzerinde mutabıktır -
!ar. 

Gazete müzakerelerin ibugün 
biteceğini zannetmektedir. 

Fransız heyeti 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

mişt>r. Heyet, istasyonda istan 
bdl kumandanı ve diğer askeri 
zevat tarafından karştlanmış ve 
motörle İstanbula geçerek Pe -
rapalas oteline inmiştir. 

Fransız askeri heyeti dün ge
ceki ekspresle Parise hareket et
miştir. 

za kadar geçen üç gün zarfında. 
Japon - Mançu kuvvetleri, Kal
kın-Göl nehrinin şark sahilin -

deki Mongol - Sovyet mevzile
rini elde etmek üzere çok defa 

hücuma geçmişlerse de ıbu te
şebbüslerin hpsi püskürtülmüş, 

ve Japon - Mançu kıtalanna bü 
yük zayiat verdirilmiştir. Sov-

yet - Moı~ol kuvvetleri, Kalkın
Göl nehrinin şark sahilindeki 
eski mevzilerini muhafaza et -
mektediı'. 

mişler, sonra da Burgosdan ge

len ·bir lıaıberde generalin İspan 

yada ve Burgosta oturmakta ol

duğu bildirilmişti. Şimdi ken -
disinin sefir olduğu anlaşılmak 
ta.dır. 

Müttefik 
Romanya 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 
sile şehrimize gelmiş olan veli
ahdı prens Mihail, Luceafarul 
yatının muvasa~atı akzbinde ma 
jeste krala mülaki olmuş ve İs
tanbul valisi Dr. Lutfi Kırdar, 
yata giderek majeste kralı se
lfunlamıştır. 

Kral dün yattan dışarı çık
mamıştır. 

Majestenin Akdeıızideki ge
zintilerinden sonra Romanyaya 
dönerken o sıralarda şehrimiz -
de bulunacak olan Reisicümhıı
rumuz İnöniine mülaki olacak -
!arı söylenmektedir. 

Kralın bu seyahati hususi ol 
makla •beraber bu gezinti esna
sında yapacağı mülfilı:atlara bü
yük ehemmiyet verilmektedir. 

Dün Avrupa>elan şehrimize 

gelmiş olan veliaht prens Miha.-
11 Ege seyahatinde krala refakat 
buyuracaktır. 

Romanya veliahdi prens Mi
hail, dün Semplon ekspresile 
şehrimize gelmiştir. 

Veliaht, istasyon<la vali Dr. 
Lutfi Kırdar, Romanya sefiri, 
general konsolos, sefaret ve kon 
solosluk erkanı tarafından kar
şılanmış ve doğruca Romanya se 
farethanesine gitmiştir. 

Malum olduğu üzere veliaht 
bir ay kadar önce İtalyaya git
miş idi. Prense yaveri kolonel 
Damaçyanu refakat etmekle -
dir. 

Meraşalin 
teşekkürü 

Ankara, 27 (A.A.) - Genel 
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SAYFA 3 

I ŞA RETLER - --
Hafifletici sebebi er 

Evvelki gün bir Rum kansı 
hirliyerek öldürmek suçundan 
zetelerden biri, kadının frengili 
cuk boğma illeti bulunduğunu 
nın eiirmünde esbabı muhaifife 
yor • • 

kızının altı aylık çocuğunu zc • 
dolayı tevkif edildi. Diinkü ga
olduğunu, bazı frengilllerde ~o
kaydederek bunun Rum karısı
den olması ihtimaliııi hatırlatı -

Sekiz on kadını fırında yakan meşhur Landronun da böyle 
hastalıklı bir meczup olduğu sah it olmuş, fakat bu hali, giyotin -
den kafasını kurtaramamıştı. 

Eğ>ır llütiin mücrimler l.ııce bir tetkikten geçirilecek olursa 
hangisinde eiirümlerini hafifletici sebepler bulnnınaz? Ya 
kendinnde, yahut anasında babasında öyle gizli bir hastalık var
dır, ki bu bastahğın mikrobu bir "avallının başını yemiştir. Asıl 

miicrim o mikroptur. Fakat asıl hafifletici sebep terbiye ve talı· 

sil değil midir? Ailesinden bir fazilet ve ahlak dersi almamış, et
rafındaki yalnız kötülük ve fenahk görmüş bir bedbahtın cürmü 
ne kadar hafitir? 

Fakat cemiyet bu kadar ince eleyip sık dokuyarak cürümle
rin hakiki sebeplerini araştırma ya ve bu sure ile birçok mücrinı
leri mazur görmeye kalkar>11 vôkıa hapishaneler bir hayli ha -
filler; fakat cürümlerin ve cina yetlerin arkası ahnmn. 

Çapraşık politika hareketi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Fransa hükllmetinin de Hindi 
Çini mtistemlekesini Japonya iş 
gali tehdidinden kurtarmak için 
Tokyo lıükfunetile ayni tarzda 
bir anlaşmayı yakında yapma -
sını bckliyebiliriz. 

Her ne maksatla olursa ol
sun, Çemherlayn kabinesinin Ja 
ponya He bu tarzda anlaşması, 

bir taraftan Birleşik Amerika -
yı, diğer taraftan da Sovyet Rus 
yayı çok yakuıdan ve elıcnımi -
yetle alakadar eyler. 

Müttehit Amerika siyaseti, 
Çini, Japonyanm işgali aleyhi
ne, Çin ınilü ve müstakil hüku
metinin yaşaması lehinedir. 400 
milyon kadar nüfu>un bulundu -
ğu Çinde serbest ticaret paza
rının, Japonya istila ve ilhakı, 

yahut himaye idaresile kaybol
ması, bugün olduğu gibi, yarın 
da Birleşik Amerika için her su 
retle büyük zararlar, hatta teh
likeler doğurabilir. 

Birle~ik Amerika hükıimet -
leri ~ümburreisi Rıızvcltin İn
giltere lchtarlığını istihdaf eden 
siyasetine karşı mümessiller ve 
ayan meclisinde gösterilen mu
halefetin en mühim sebebini bu 
keyfiyetin teşkil ettiği de iddia 
olunuyordu. İngiltere - Japon -
ya anlaşması, Londra hükume • 
tinin Avrupada teşkil eylediği 

müdafaa cephesine, Birleşik A
merikanın lakayt kalması hu -
sosunu takviyeyi intaç edebilir. 
Cümhurreisinin teşebbüslerinde 
muvaffak olmasının zol'laşaca -
ğını gösterir. 

Diğer taraftan, Moskovada 
devam eden İngiltere - Sovyet
ler nzlaşma müzakerelerinin 
muvaffakiyetsizliğe uğraması 

ihtimallerini dahi fazlalaştırır. 

Çiinkii Sovyetler•e, Londra hü
kUmetinin siya,etine karşı mcv 
cut itimatsızlık, Moskova müza
kerelerinin bitirilememesinin 
başlıca fımili idi. Japonyanın 

Çinde serbest bırakılması, İn -
giltcrenin ilerisi için Tokyo hü
kfunetiııi, Sovyetler aleyhine ha 

rekellerinde dahi serbest bıra
kacağı, hatta teşvik ve tahıik 

edeceği tarzında tefsirleri Mos
kovadan beklemek icap eder. 

* 
Cünıburreisi Ruzvelt'in İn -

giltere taraftarhğına yapılan mu 
halefetin, Birleşik Amerika mec 
!islerinde lmvvetli bir ekseriyet 
kazanma>1nın hakiki sebebinin, 

Japonyayı Çinde serbest bırak· 
mak yolunu tutmağa karar ve
receğinin hesaplanmış olmasın

dan ileri geldiğini iddia edenle -
rin mütıtlealarını doğrn bulmak 
icap eyler, düşüncesindeyiz. 

Moskovada İngiltere - Sov -
yetlcr anlaşma müzakereleri de 
vaın ederken, Almanya ile de 
kredi ve ticari mübadele mtiza
keresine başlanması neyi ifade 
eyler? İngiltere - Japonya an -
!aşmasını evvelden hcsaplıyarak 
Çembcrlayn kabinesinin siy~e
tine itimatsızlık mı? Moskova 
müzakerelerinin aylarca devam 
ettiği halde mü ,bet bir netice 
vermemesi, hatta menfi neti -
celerin bahis mevzuu olması bu
nu ifade eyler. 

Çin milli hükümetinin ve mü
dafaa kuvvetleriniu, Çin doları
nı kommak hareketlerini, Ja -
ponya ile vardığı anlaşmadan 

sonra terkedecek olan İngiltere 
hüki'ınıetinin bu vaziyetine kar· 
şı, Çaııg Kay Şek,e bir milyar 
ruble tahsis eylemek surctile 
Sovyetlerin mukabelede bulu • 
nacağı veya bulunduğu da anla
şılıyor. Birleşik Amerikanın da
hi, Çin milli mü.iafaasının de • 
vamını temine ait şu veya bıı 

tarzda yardımları da hesaplana 
bilir. 

Almanya iktısat nezaı·cti er -
kanından Dr. Volhtad, İngilte -
renin deniz aşı"1 ticaret işleri 

vekili Mr. Hudson ile yaptığı 

müzakerelere dair avam kama
rasında sorulan sualler, Başve
kilin cnevbı dahi bu arada ayrı
ca tetkiki icap eden mühim ha
diselerden birhini teşkil eyler. 

Başvekilimiz Darüşşafakada 
(Baştarajı 1 incide) 

mebusu Ali Kami, Saraylar mü
dürü .Sezai ve mektebin talim 
heyeti Başvekile sınıfları, labo -
ratovaı·ları, yemekhane, yatak
hane ve jimnastik salonunu gez
dirmişler, bu hususta lazım ge
len izahatı vermişlerdir. 

Mektebin defterine ihtisasla
rını yazan Başvekil Darüşıafa -
kada görmüş olduğu intizam -
dan bahsetmiştir. Başvekil Re
fik Saydam bir muhaıTirimize 
şwıları ~öylemiştir: 

- Mektebi gezdim. Her ta
rafını gördüm. Darüşşafakaya 

kız kısmı iltıve edeceğiz. Bir 
m.1ktar para temin ettik. Bir 
müddet sonra inşaata başlıyaca
ğız 

· Kız kısmına tahsis edilecek 
binanın inşaatı için şimdilik 80 

zi Çakmak, Halayın anayurda 
kavuşması münasebetile her ta
raftan almakla olduğu telgraf
laroa ordu ve kendisi hakkında 
bu sevinçli günde gösterilen sev 
gilere teşekkürlerinin ibrnğına 

Anadolu Ajansını memur etmiş 
!erdir. 

bin lira temin edi'miştir. Bu pa
ra Darüşşafaka lisesi tarafın -

dan bankaya yatırılacak, inşaata 
kifayet edecek para temlıı edil

dikten sonra binanrn yapılma
sına geçilecektir. 

Başvekil Refik Saydam ve 
Hariciye Vekili Şükrli Saracoğ
lu bu akşamki ekspresle Anka
raya döneceklerdir. 

İngiltede Y ogos
lav müzakereleri 

(Bll§tarafı 1 incide) 
liz Jirasıdu. Yugoslavya bu müt 
tefik memleketler listesinde bu 
lunmakla beralıer İngiliz hüku
meti bu memleketi de siyasi is
tikrazlara mahsus olan 60 mil -
yon sterlinlik kredilerden isti
fade edebilecek devletler list~

sine memnuniyetle koymakta -
dır. 

Diğeı taraftan Bulgaristanla 
da müzakereler cereyan etmek
te isı:_ de bd memleket !çir der
piş edilen rakkam pek küçük -
tür. 
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~Bağrı yanık!... BAYANLARA 
Çeviren: Bed~Unduz • SORUYORUZ 

- 1 
Bağrı yanık; hayata gözlerini 

açtığı zaman gülümsedi. Biraz 
büyüyünce şen kahkahalar at
mo ğa başladı. Herkesi güldürü· 
yor, neş'elendiriyordu. 

Fakat, büyüdükçe neş'esi kay· 
boldu. Şen kahkahalarından e
ser kalmadı. Bazı insanlar var· 
dır, çalışırlar, cabalarla, uğra

sırlar, yine bir baltaya sap ola· 
mazlar. Ömürleri muvaffakıyet. 
sizlikle hayal inkisarı ile geçer 
Nıhayet cesaretleri kırılır, neşe
leri h;;aı·, cehrelerini derin bir 
ye's v~ Keder k plar. Ümitsiz, 
emelsiz ya~arlar İşte Bağrı ya· 
nık da bunlardan biri idi. 
Mıni minicik iken, dadısı bir 

knç dakika yalnız bırlkmı~ ol<a 
avdetinde mutlaka beşi~i devril
mis bulurdu 

Bagıı vanık çok talisizdi. Mek
teptl', arkadaşları gürültü yap
tı, muallom kızdı, talebeden bi· 
rırıi cez· landınn ya karar ver
di mi pivango Ba"•rı yanığa çı

ku-d• Zavallı, yerinden kımıl

danıııadıl!ı, ağzını a~madı~ı hal· 
dl' .ırkadasl. rının narına yanar
dı.. 

Adeta onların fedaisi idi. Sı· 
nıfta ne yapılsa, ne olsa kaba· 
hst onun üzerine atılırdı. Tek• 
diri o iştiu-di, cezayı o çekerdi. 
tmtihanlarda mümeyyizlerin kar 
ısına, sınıfın en haylaz talebe-

si olarak çıkardı. Buna rağmen 
yine hepsinden fazla numara a
lır, hocabrını, mümeyyizlerin! 
hayrette bırakırdı. 

Mektebi bi"rdi. Delikanlı ol
muş, eYlenecek bir aile yuvası 
!:ur cak çağa gelmişti. Yakışık
lı idi. Çalışmadan geçinebilecek 
bir seı ve ti ,·ardı. Buna rağmen, 
izdiv.~ teklifinde bulunduğu 

b<itün kızlar red cevıbı veriyor· 
lar, burnuna gülüyorlardı. 

Otuzuna geldi. Ya1nıilıktan 

;ok canı sıkılıyordu. Bir gün 
hizmetçisine: 

- Evlenelim, dedi. istermi
•• sın .... 
Hizmetçi kız, nL~anlı olduğu

nu, ay nihayetinde düğünO.nün 
yapılocağını söyledi ve şahid ol
ması ricasında bulundu. 
B>ğrı yanığı, herkes sevivor, 

hürnıet ediyordu. Fakat, tallsiz
likte şöhreti herkesi korkutu
yordu. Kimse yanına yaklaşma
ya, mlinaoebatta bulunmaya i:e
s:ıTct edemiyordu. 

Bir bora cıksa, gök gürlemeye 
§imşek çakmağa başlasa bütün 
nazarlar Bal!rı yanığın köşküne 
dikilivordu. Komşular: 

- Ha şimdi yıldırım düşecek! 
Diyorlardı ve evinin önünden 
ge ·ınekten korkuyor! ttdı. Tali
si11iğl, talisizlik yüzünden uğra• 
dı.ih feliikcti unutm•k, oyala· 
mak ioin h•yvan yetiştirmek İ•· 
tedi. Bir kaç beygir, kısrak aldı. 
Fak t hepsi kısır çıktı, hiç biri· 
si vavrulam.dı. Sarf~ttiği para· 
lar havaya gitti. 
Bağrı yanık mlitessir oldu: 
- Adam sen de! dedi. Tavuk 

beslerim!... Hayv<tnları, yok ha· 
hasına: sattı. Ahırları bozdurdu. 
Yerlerine tavuk, hindi ve kaz 
getirtti. Arad on çok geçmedi, 
tavuklar, hindiler ve kazlar ko
!erava tutuldular, bir hafta için· 
de öldüler ... 

- Bağ yetlştireğlm... Belki 
bund•n istifade ederim! .. 

Dedi. I<öskün bostanlarını boz
du. Yakınındaki tarlayı satın al
dı. Binlerce çubuk getirtti. dik
tirtti. İlk sene biraz üzüm aldı. 
tkinci sene bir filoksera başladı. 
Kütiikler tamamile kurudu, git· 
ti 

Bir bayram gecesi, bütün kom· 
şul r radyo, gramafon çalıyor· 

!ar, iciyorlar, eğleniyorlardı. 

O, koskoca koşkte yalnızdı. Pen· 
~Preve y~kfa•tı. Sokakta kol ko
la dolasan çiftlere baktı, içini 
çekti Birden bire pencerPvi ka· 
p~Cı, v~ ... ı mas"sının önüne o
turdu, vas•,·ctnamesini yaımağa 
b•sl3dı. Karar vermi. ti.: Hava
a vPd1 PdCCPk!.. 

Fr•('si ı;in İst nbula indi. Vır
rh·Pln mPsini nntere ta.dik et· 
ti ~i. r<iiskünii. eşva1'rını ban· 
kadaki paralarını uzaktan bir 

akrabasına bırakıyordu. 
Köşke dönünce hayatına ne 

suretle nihayet vereceğini dü· 
şündü. Kömürde karar kıldı. Ya
tak odasına büyük bir mangal 
koydu. Kapıyı, pencereleri sıkıca 
kırpadı. Aralıklarını macıınla tı

kadı. Mangalı yaktı, yatağına 

uzandı, ölümü beklemeğe başla· 
dı. 

Fakat, biraz sonra ölüm yeri· 
ne hizmetrisi geldL Hizmetçi 
katlın, köşkün içerisine yayılan 
kömür ve marsık kokularını işi

dlnce bir yangın çıktığına hük· 
metmi,, yukarıya koşmuştu. Ka· 
pı kilitli idi. Olanca kuvvı-tile 

dayandı, içeri girdi. Bağrı yanı· 
ğı baygın yatar gördü, işi anla
dı. Hemen pencereleri açtı. Bir
denbire İrl'riye girl'n saf hava
yı yutan Bağrı yanık gözlerini 
actı. Hizmetçi kadın: 

- Allahım s•na bin <ükür ... 
kurtuldu, kurtuldu ... 

Diye koştu, sıcak bir ~ay yap· 
tı, getirdi. Bağrı yanığa içirdi. 
Sonra: 

- Nasılsınız? İyicesiniz değil 
mi, bayım?.. . 

- Evet, evet ... F ':at şey, ne 1 
dive geldin? .. B.ska işin yok mu 
'd"? 1 ı ı. ... 

- Ya, demek ölmek istiyordu· 
nuz? ... Niçin bir derdiniz mi 
var? Hastamısınız' .. 

- Hayır! Hasta değilim!. .. 
- Yoksa hizmetimden mi 

memnun değilsiniz? .. 
- Hayır, hayır! .. Bililkis çok 

memnunum ... 
- O halde bir daha böyle 

yapmıyacağınıza söz veriniz, ye
min ediniz .. 

- P~ki, peki... söz veriyorum. 
yemin ediyorum ... Sakın komşu
lara bir şey söyleme ... 
Bağrı yanık, üç gün kö kten 

dışarı çıkmadı. Hayatına kast 
etti~ini kimsenin anlamasını is
temiyordu. 

On bes gün sükunetle geçti. 
Sonra yine h•yatı bo , hdsız, 
ve tuzsuz, faydssız bulmaya baş
ladı. 

- Kömürle muvaffak olama
dım. Bari zehir içeyim. En kes
tirmesi bu ... 

O:ye sövlendi. Bütün gece 
fena rüvalarla. kabusla v·t•ih
nın kinde kıvrandı durdu Sa
bahlevin _gözlerini acar a~maz 
büvük bir b rdak •ehir aldı. Az. 

Az sonra mide>i bul•ndı, kus
m l!l basladı, içtiui zehiri ta
m9mile cıkardı iki gün sancı 
çekti, kurtuldu. 

Hiımctcisi bunu farketmişti. 

Ağlıyar~k tekrar rica etti: 
- Bayım, dedi. ff"ni siz ba

na, bir daha h1y.,tınıza kastet
mivcceğinize söz vermiş, yemin 
etmistiniz? .. Şiki\vctiııiz neden?. 
Paralar mı yok? Bir şeyiniz mi 
eksik? .. Allaha şükür, ak!aretl
niz var, geliriniz var ... Aç değil
siniz, çıplak değilsiniz. Allahın 

evini yıkmak istemek gümh de-
ğ·1 "? ı mı ... 
Bağn yanık, hizmetcinin söz. 

lerinl fazla dinlevemedi: 
- Haydi, dedi. Git, işine bak!. 

Hizmetci kodın, .göz yaslarını si
lerek gitti. O, yine elim düsün
celerine daldı. Havatına msıl

nihayet verecekti?.. Mutlaka 
ölmek istiyordu. Fakat nasıl ve 
ne ile!.. 

Brrdenbire gözleri parladı. 

Soluk cehresinde bir sevinç e
seri _görüldü. Bulmu,tu: Kalın 
bir iple kendini asmak ... 

Hwa karannca bohreve cık· 
tı. Kö,kün arka tarafındaki .ıh
lamur adacının dalına ipi bal(la
dı. İlmiğini bovnuna _ııecirdi. A
ya1!ının altmd•kl iskemleve bir 
tekme attı. Boynundan ağaca ası 
lı k:ıldı. 

Tesadüf bir serseri açık kapı· 
dan bahçeye girmiş, ağacın ya· 
nındaki kümese sırtını davamış 
tı. Gürültüyü işitince gözlerini 
açtı, bir ad·mın kendisini astı

ğını görünce cebinden cakısını 

çıkarmasile yerinden fırlayıp i
p! kesmesi bir oldu. 
Bağrı yanık. bavııın bir lı•lde 

yere yuvarlandı. Bu •efer de ar
zusuna muvaffak olamamıs. ö-

l kdam 'ın 
hediyel i 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
siniz? 

2 Hangi artistleri sever 
siniz? 

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

3 - Sincmayıldızları ara
sında giyinişleri ve taşır -
!arını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist \'ar mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 

Bebekte - Bayan Nigar 
söylüyor: 

1- Sinema
_,......._,,~~ yı, en güzel bir 

eğlence vasıta

sı olduğu için 
severim. 

2 - Silviya 
Sidney, Greta 
Garbo, Marte 
Egertin ve Fred 
rik Marşın san 
atlarında gös -
terdikleri me • 

hareli takdir ederim. 
3 - Taklidi sevmem. Ve 

luçbirinin giyini~lerini be -
ğenmem. 

4 - Yukardakl yıldızların 
sanatlarını çok cazip bulmak
tayım. 

Kumkapı - Bayan Dilber 
söyliiyor: 
B 1 - Sinemayı niçin sever-
siniz? 

- İki üç saatimi hoş geçir· 
ten, sıkıntılarımı dağıtan ye
gane bir neşe kaynağı oldu
ğu gibi görmediğim birçok şe 
hirleri de sinema sayesinde 
gördüğüm ve bazı hakiki his
.;ini veren heyecanlı vak'a -
larddn da hisse aldığım için 
sever ve giderim. Yalnız a
çık sahne:crin çocuklarımız 

Ü.Zerinde fena tesir bırakması 
canımı sıkıyor. 

2 - Hangi artistleri sever 
siniz? 

- Bıltün artistler oyna -
dıkları filmlerde güzel ve ca
zip ve sevimlıdirler. Fakat iç
lerinde beğendiğim ve can -
dan sevip takdır ettiğım ar
tist kadınlardan (Zarah Lan
der), erkekcerdcn Roland 
Kolmandx. 

3 - Sinema yıldızları ara
sında giyinişlerini., tavır ve 
hareketlerini, hayatlarını tak 
dir ettiğiniz artist var mıdır? 

- Zaralı Landerin giyini
şi, şarkı söyleyişi, tavır ve 
harekatı çok hoşuma gider. 
fakat taklit etmek istemem. 
Neden? Çünkü onu taklit et· 
mek için mühim bir servet 
tazımdu-. eşeli göründüğü 

saatler kimbilir onun da kal
binde ne acılar sız~ar. Bu se
beple cali harekatlar! taklit • 
ten ne çıkar?. 

4 - Herhangi ıbir meşhur 

sinema yıldızının size cazip 
görünen hangi tarafı vardır. 
Kazancı mı, şöhreti mi? Gli.
zelliği mi?. 

- Bu suale gene Zaralı 

Landerle Roland Kolınanı gös 
!ereceğim ... Sahnede olan bü
tün hadiseleri seyircilerine 
bir hakikat gibi gösterir~er. 

Tavırlarında, harekatlarında 

fazla gösteriş yoktur, görün
dükleri kadar ciddi,caziptirler. 
Güzelliklerinden evvel ka -
zançları, ondan sonra şöhret
leri hoşuma gider, para olma
yınca hiçbir şey olmaz. 

lememişti. Karşısındaki serseri
ye: 

- Vazifen olınıyan şeylere 

(ATk«sı var) 

İKDAM 

lngiltere'de klt!iN&.,M;AI 
telhis yeni ve güzel hirfilm: 

1 
----- beklenilmeyen şey •• 

rlanda l ı l ar ın yap 
tıkları suikastıer Gece fabrikada, gündüz ti yat- · 

ro mektebinde çalışmalar Londra, 27 (A.A.) - Victoria 
istasyonundaki emanet deposun
da bir bomba infilak ettiği sıra
da birçok kimseler, bagajlarını 

almakta bu·lunuyorlardı. İnfila
kın sesi 800 metreden i§itilmiş -
tir. 3 Seyyar sıhhiye otomobili 
ile itfaiye kamyonları derhal ha 
dise mahalline gönderilmiştir. 

Şimendifer kumpanyası müs9teh 
demininden 3 kişi Saint - Ge -
o~ge haslamıine gönderilmi§tir. 
Bunlar, ilk tedavileri yapıldık -
tan sonra hastaneden çıkarılmış· 
!ardır. Kingscross ve Vidoria in 
filakları, parlamento erkanında 
büyük bir infial tevlit etmiştir. 
Parlamento erkanı, !hükumete 
tedhiş hareketini tenkil etmesi 1 
çin fevkalli.de salahiyetler hah -
şeden bir kanun layihası kabul 
etmiştir. 

Polis nezaretindeki y~rlor 
Londra, 27 (A.A.) - Yeniden 

suikastlerin yapılması melhuz 
olan noktaları polis, !bütün gece 
sıkı bir nezaret altında bulun • 
durmuştur. 

İstasyonlar, köprüler, elektrik 
merkezleri, postahaneler vesai -
re nöbetçiler konulmuştur. İn
giltere, dün gece öd! idare al -
tında bu1unan bir memleket ınan 
zarası arzediyordu. 

Davalereııın beyanatı 
Budlin. 27 (A.A.) - Dün a

yan mecl.sinde beyanatta bulu
n.an de Valera, Cümhuriyetçi 
Irlanda ondusu tarafından yapı
lan suikastleri takbih etmiştir 

---cıooo---

Tokyo'deki 
anlaşman ı n 

yeni akisleri 
Vaşington, 27 (A.A.) - Ayan 

mecl:si Hariciye encümeni, bil

hassa İngiliz - Japon itilafı hak· 
kında görü.~melerdir. Hasıl ol.an 

intiba şu merkezdedir: 

Bu itilafın Amerikanın Çin'de 
ki menfaatleri üzerindeki akis
leri fevkalade milhim olacağın • 

dan Amerikanın Japonyaya kar 
şı takip etmekte olduğu harici 

siyasetin yeniden gözden geçi -
rilmesi icap eder. 

r -
1 

Luise Rainer, gündüzleri bir 
tiyatro mektebine devam etmek 
için geceleri bir faJbrikada ça
lışır. Bu mektepte kendisine 
mümtaz olduğu kadar zengin o
lan bir marki tarafından sevi • 
len esrarengiz bir kız nazarile 
bakarlar. Günün !birinde kendi
sini marki ile karşı karşıya ge
tirirler .. Marki kendisini hiç gör 
memiştir. Fakat kendisııe anlatı
lan muhayyel macera onda he • 
yecan uyandırır, o da bu rolü, 
8.şık rolünü oynamağı kabul e • 
der. 

tirir ve bu yüzden şöhret sahibi 
olur. 

Sevşirler, yeni ve lüks bir h~· 
yat başlar, fakat Luise bu mu • 
tanlan hayata kendisinin eski 
tiyatro ınekteıbini tercih eder ve 

hayalleri yeniden uyanır. 

Hercai meşrep olan marki, 
Meksikalı bir dan9Öze tutkun gi

bi bir hal aldığından Luiı;e, 

kendisini terkederek !büsbütün 
san'atına vakfı nef.eseder. Bu ha· 

reketinin pek çabuk mükafatını 
görür, çünkü kendisine Jeanne 

d'Are rolü teklif edilir o da bu 

rolü muvaifakiyetle yerine ge-

Alen Mamhall, pek zıyade i ı

cıelikle marki rolünü oynamak -
tadır. Paulette Goddard da uet 
tali !bir rol almış olmasına rağ -

men gittiloçe gürelleşme'kte, sa -
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27 Temmuz Cuma 
Saat 12.30: Program. 
Saat 12.35: Türk müziği - Pi. 
Saat 13. Memleket saat aya-

rı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

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

Saat 19: Program. 
Saat 19.05: Müzik (Melodı -

!er Pi.) 
Saat 19.15: Türk müzıgı (Fa

sıl heyeti). 
Saat 20: Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroliji haber -
!eri. 

Saat 20.15: Konuşma (hafta 
!ık spor servisi). 

Saat 20.30: Türk mügizi, 1 -
Hüzzam peşrevi, 2 - Sadi - Se
gah şarkı • <Ruhunda ölen, 3 -
Zeki Arif - Segah şarkı - Mız

rabı bırak, 4 - Lı'.ıtfi ağa - Suzi
nak şarkı - .Benim yarem gibi 
yare bulumnaz, 5 • Halk türkü
sü • Eminem sılada yas tutup 
ağlar, 6 - Latif ağa - Hicaz şar
kı • Niçin şeb ta seher, 7 - Mus
tafa Nafiz - Hicaz şarkı - Göğ • 
sünde açılmı.ş, 8 - Alunet Rasim 
- Hicaz şarkı - Can hastayım, 

9 - Artaki - Kürdili hicazkar şar 
kı • Artık ne siyah gözlerinin, 
10 - Kürdili hicazkar şarkı - Gül 
ler açmış bülbül olmuş. 

Saat 21.10: Konuşma. 

Saat 21.25: Neşeli plaklar -
R.) 

Saat 21.30: Müzik (Radyo or
kestrası - Şef: Hasan Ferid Al· 
nar), 1 - Srhubert - Bitmemiş 

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

Saat 23: Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahviliıt, kambi
yo • nukut borsası (fiyat). 

Saat 23-20: Müzik (Cazband · 
Pi.) 

Saat 23.65 • 24: Yarınki prog 
rırm. 

Kartalda bir kavga 
Kartalda kahvecilik yapan A· 

li ile amele Suat ibir meseleden 
dolayı kavgaya tutuşmuşlar, 

kavga esnasında Suat ·kavradığı 
bir iskemleyi kaldırıp Alinin ba 
şma indirmi§tir. 

iBaşına şiddetle inen iskemle 
ile ağır yaralanan kahveci has
taneye kaldırılmış, Suat yaka -
lanmıştır. 

---oo•<>---
Çam ormanında yangın 
İzmir, 27 (A.A.) - Dün Ke -

malpaşanın Yukarı Kızılca mm 
takaısında bir yangın olmuş ve 
yangın iki bin dekarlık çam or
manı yandıktan sonıa söndürül
müştür. 

---00 01-- -

Manş denizinde müsademe 
Londra, 27. (A.A.) - Fransız 

petrol vapuru Sunik ile İsveç 
vapuru Grangesberg sis yüzün -
den Mıınş denizinde çarpışmış -. 
lanlır. İı:ı.gilirı: De1'tford vapuru 
gönderdiği bir telgrafta 25 ki· 
şiyi kurtardığını ıbildiriyor. Şim 

di mütemmim malUınat beklen • 
mektedir. 

Kongre kolislerinde İngiltere 
nin J aponyaya yapmşı olduğu 

fedakarlıkların Amerikayı Ja • 

ponyaya karşı azimkilrane bir 
infirad hattı hareketi takip et -

mek medbu~;yetinde bırakmakta 
olduğu. çünkü İngiltere bütün 

dikkatini Avrupadaki vaziyet ü 

zerine temerküz ettirmek mee -
buriyetinde bulundukça onunla 
mesai •birliği yapmak imkanının 

mevcut olmadığı mütalcası ile
ri sürülmektedir. 

---<1000--

Bu mevzu, pek o kadar istis
nai bir kuvvette değildir. Bu • 
nunla beraber Amerikalılar, bu 
filmi ~kseriya yaptıkları gilbi
bir muhiti canlı bir surette tas· 
vir etmek ve meseJ.8. bu filmde 
tiyatro mektebinin genç talebe 
sinin muhitini tersim eylemek 
gföi esaslı bir nokta istihdaf e
deblirlerdi. 

natında terakki eseri göstermek ıı•-..•~•~ ... .....,.~•·--·---ı 
te, kendisini sevdirmekle ve halk ı • 
tan layık olduğu alkışları top • ı 1 K D A M t 
lamaktadır . + Belgrat sefirimiz hak

kında sitayişkaryazılar 
Be 1gr atl, 27 ( A.A.) - Tür kiye

nin Belgrad sefiri olup Moskova 
büyük elçiliğine tayin edilmiş o
lan Ali Haydar Aklay'ın ya • 

kında Belgrad'dan hareket ede
ceğini mevzuu bahseden Samoup 
rava gazetesi diyor ki: 

Aktay,, memleketini 1928 ta -
ririhindenberi temsil etmiştir ve 
bizim payıtahtımıza muvasaJ.8. -

tından itibaren Türkiye ile Yu • 
goıslavya arasında dostane mü -

nasebetler tesisine sarfı mesai 
eylemiştir. 

İnsan bu filmi seyrederken a
deta hayatın haricine çıkmış o • 
luyor. Bunun sebebi de başlıca 
şahsın fazla sade olması ve Luise 
Rainer'in bu rolü temsildeki 
tarzıdır. Film, Mela onun haya· 

tını tasvir eder gi:bldir ve rolün
deki fevkalade heyecanı bu su· 
retle izrot etmek mümkündür. 

Louise Rainer'in pek büyük o 
lan komediyen istidatları, tehli -

kelidir. Dairrü surette Meta te
ğanni eder gibi oynamak, niha
yet seyircilerin canını sıkar. 

Şuuru tam imiş 
Eskişe'hir polis karakolunda 

bir köylüyü kadın yüzünden ta

banca He vuran polis memuru 

İbrahim müşahede için Tıbbı 

Adliye yatırılmıştır, 

Müşahede sonunda verilen ra 

pora göre İbrahimin hiçbir akıl 

hastalığına müptela olmadığı 

ve cezaya tam ehlil!ği olduğu an 
!aşılmıştır. 

Katil jolis muhakemesi görül
mesi üzere Eslcişehire ııönderil· 
miştir. 

t Vazı ve resim t 
• itibarile en gü- f 

zel gazete t 
olacaktır t • • ı iKDAM, herkesi aUl· •ı 

+ kadar eden, en çok 
+ sevilen gUnlUk h•lk ı · 
+ gazetesidir • 

.--·--· ........ . ı 





SAYFA: 1 

ı·au KALBE KELEPÇE VURMAujl Yeni İspanya' da, İtalyan 
•- Çeviren: lskendar F. Serlelli aleyhtarları ve lehtarları 
Viskiyi susuz icerim . .-----______ , Franko ıle Cıanonun buluştukları Sen-Sebas-

Klara, Bobiyi çabuk sarhoş etmek tien İtalyayı sevmiyen bir şehirdir 
istiyordu. O geceyi acaba birlik

temi geçireceklerdi 
- 44-

Klarıı o ıere, .ISobi ile içerken, kendisini seven şoförle koyc na-
sd gittiğini hatırladı ..• 

da polis haliyesile karşılaştığım niz, Mis? 
zaman bile ıbu kadar değişme - - Ço ksevenı ••.. 
mİftirn. Ne oldun birdenbire, - Birkaç türlü konserve al -
Bdbi? Bir tehlike mi var yoksa? dım. İşte bunlar Kanada balığı. 

Bobi anlatmağa başladı: Şu uzun balıklar Ş!liden geli -
- Bugünkü gazeteler, gizli yor. İşte İngiliz Tonları. 

polis kuvvetlerinin (tarassut fı- - Ton balığını çok severim. 
Jetleri) ile Nevyork içinde umu- ' Keşke eczaneden bir şişe de. 
mi bir araştırma yapacaklarını zeytinyağı alsaydınız .. 
yazıyorlar. Şüpheli kimseleri a- - Aklıma gelmedi. İstersen>z 
rayıp tevkif edeceklermiş. (Ta- gidip alayım. 
rassut aletleri) apartımanlann - Hayır. Tekrar sokağa çık -
onuncu katlarına kadar, projek - manıza lüzum yok. Ne yemiş al-
törle kuvvetli ve isabetli araş - dm bakayım? 
tırmalar yapabiliyorlar. - Armut .. Meksiko eriği.. bi -

Klara, Bobinin yüzündeki çiz raz da üzüm. 
gilerin birdenbire değiştiğini - Fena değil. Ya içki? .. 
se2':1i: - Bir şişe viski güçlükle bula 

Klara güldü: bildim." 
- O halde neden korkuyor - - Çok iyi.. çok iyi .. şi-şeyi aç 

•un? Biz apartımanın 27 inci ita balı:abm. 

tındaoturuyoruz. Bobi çakısını çıkardı. Viski şi-
- Dışarıya çıkmamak IWzım. şesinl açtı. 

Korktuğum yok. - Bir şey eksik, Mis? 
- Ne zaman başlıyacak bu ta - Nedir o? 

rassut?. - Soda ... 
- Ortalık karannca.. - Neden almadın? 

- O halde ortalığın kararma- - Çok uzakta satılıyordu. Va-
sına yanın saat var. Sen bu müd kit kaybetmemek ve sizi fazla 
det zarfında, hemen dışanya çı- bekletmemek için gitmedim. İs-
kıp yiyeeek ve içecek almalısın, terseniz gidip alayım. 

Botıi! - Hayır. Lüzum yok. Sodasız 

Bobı çarçabuk dışarıya fırla -
dı. lçkı, yiyecek ve yemiş ala -
rak ·iki lrolu dolu olduğu hal
ıle- odaya döndü. 

Ki ara: 
- Sen çok beeerikli bir adam

sın, Bobi! dedi. Şimdi senin ye
rll'de bf,n olsaydım, burada aç 
kalırdım. 

Bdbi güldü: 
- S ı benden daha becerikli 

ve şüphesiz benden çok daha ze 
k s'niz, Mis! Siz hiç btr zaman 
at· kalmazsınız. Fakat, ben ve be 
nim ııibi basit düşünceli kimse -
IE daima aç kalmağa mahkm
dur. Nıtekım size rastladığım 

dakikaya kadar ben de açtım. 

Hem de altı aydarlberi .. 
- K~rşına çıkışımdan me-m -

nun musun? 
- Bunu inkar edeibilir miyim, 

dısi idi. 
Mis? Dünyanın en büyük piyon
gosu bana isabet etti. Ben bu ka 
dar parayı amrümde görmedim 
ve göremezdim. 
Sofravı kurdular. 
- Balık koııaerveeı sever misi-

içeriz. 

- Çabuk çarparsa? .. 
·-Ne çıkar? Biz de çıilıu.Iı. sar -

hoş olur, sızarız. 
- Yanınızda bir küstahlık yap 

m~mak için, elimden geldiği ka
dar hesaplı ve ölçülü i9meğe ça
lışacağımdan emin olunuz, Mis! 
Si:zi 'kafiyyen r~atsız etmem. 

Klara kadelhleri doldurdu. 
&biye uzattı: 
- Haydi şunu iç .bakalım. 

(Vayt Hora) markalı villkileri 
ben diğerlerine tercih ederim. 
~ Çok sert olduğu için mi? 
~ Evet. Öf.edenberi sert içlı:~ 

le~n hoşlanırım. Ya sert içe
rim .. yahut hiç içmem. 

- Kendinize güveniyorsunuz 
demek. Buna kim ne diyEbilir, 
Mis? 

- Sen kendine güven miyor -
sun? 

- Çok saıtıoş olursam, biraz 
geveze olduğumu söylerler. Fa
kat kimseye zarar verdiğiımi ha
tırlıyamıyorum. 

-. Ben sert içkiler gibi, insan 

Malum olduğu üzere Kont Ci
anonun İspanyaya yaptıgt zi
yaret, Frankonun eniştesi ve 
dahiliye nazırı Serrano Suner'in 
evvelce Mussoliniyi ziyaretini i
adedir. 

Kont Cianonun yaptığı ziya -
ret, yeni İspa11yanın müfrit İtal

yan taraftarlariyle İtalyan aleyh 

tarları arasındaki i!hti!Mı had bir 

safhaya çıkarmıştır. 

Yeni İspanyada İtalyan dost

luğunu falanj demagojik cena

hı, İtalyan aleyhtarlarını da eski 
an'aneci kralistlerle eski cİspan 
yol teceddüdü• nden Alfonscu 
krallık mensupları temsil etmek 
tedir. 

General Frankonun bazı mü 

şavirleri diyorlar ki: 
- Mihver devletleriyle itti- 1 

fak bir çılgınlıktır. Çünkü tota
literlerle demokratlar arasında 

harp nasıl çıkarsa çıksın, bu harp 
te İtalyan Alman deniz kuvvet

leri derhal ezilecektir. Mihver 

devlet'.eriyle >beraber ve onlar -
dan dah" zayıf olan İspanya, İtal
ya ile Almanyadan tecrit ettiri -
Ieccktir. Zaten üç sene süren iç 

harbinde İspanyanın mecali kal

mamıştır. Bir harp olursa ilk de 

fa kurban gidecek olan İspan -
yadır. 

Bu mücadelede ~n çok koza 

sahip olan birincilerdir. 

İspanyol - İtalyan - Alman 
taraftarları falanjın tek partisi 
ile bugünün İspanyasının matbu 
atını, radyosunu ve ne§riyatını 
kontrol altında bulunduruyor -

lar. 
Dahili harp zamanında baş -

lıyan hikaye ve makale sansürü, 
iç harp bittiği halde hfila bıra- • 

kılmamış, devam ediyor. İspan
yadaki sansüı;, askeri makam
lardan başka falanjistlerin de 
kontrolüne tiıhi tutulduğu için 
daha çok şiddetlenmiştir. 

Bugün birçok .kralist gazete
lerle, Arriba Espanya, yahut U
nidad gibi daha ilk günlerden -
beri falanjist siyaseti takip e
den gazeteler arasında herhangi 
bir siyasi noktai nazar ayrılıtı 
görülmez. 

Bu, milliyetçi İspanyol mat
buatında umumi bir haldir. 

Yalnız ıbir tanesi müstesna -

1 

dır. o da El Pensaır.ienta Na -
varro gazetesidir. Bu Navarın 

çok eski bir kralist gazetesidir. 
Bu gazete, Alman:ar 1937 de Vi 

yanaya girip de Don Karlos'un 
torunuiıu hapsettikleri vakit 

.Alman istilası• diye yazı yaz -
dı. Hatta, Avusturya arşidükü 

ve Don Karlos'un biricik oğlu i
çin Navarlılan duaya davet et

ti ve cAllahın düşmanlarının 
murdar ellerine düşmüş> dedi. 

Bugün artık bu gazete ortada 
da yoktur. 

Bu ...,nürteci!er. keza İtalyan 
]arı çok az sever. Bunun iki se
bebi vardır: 

ı - Basklılarla Navarlılar 

totaliterlerin kendilerine mües

sir olmasını biç istemezler. Vi
lftyetlerinde serbest serbest kul

landıklan Baskçanın ltaldınl -
masını hürriyetlerine mini o

lunmasını arzu etmezler. Fa -
şistleri telin ederler. Beynelmi
lel trun köprüsüne kadar her 
tarafta görülen ve Üzerlerinde: 
·Burası İspanya, İspanyolca ko

nuş!• yazılı levhalardan Baslı:lı
Iar ve Navarlılar \'(lk incinmek

tedir. Sanki ana dillerini konuş 
mak bir cinayet imiş gibi! ... 

2 - Navar, Kastil ve Bask'da 
oturanların İtalyanlara karşı düş 

man kesilmelerinin diğer sebe
bi de, cİfsad• dır .. Ahlfık ve mez 
heplerine çok dilı:Jlat ve itina 

-•PllllJada geçenlerde nihayete eden dahili muharebenin soı.. 
·taarruz safhasına ait hir intiba 

eden bu adamlar, İspanyada da 

hili harp devamJnca dirsek dir
seğe geldikleri İtalyanları hep 

ittiham etmektedir. Vadalaya -
rada olduğu gibi tekrar firar et· 
mesinler diye tedbir alan kra
listler: 

•Yeni hayat bulan İtalya• 

eğer bu ise, tereddi etmiş bir 

ha'deyken nasıl yeni hayat bu-

lur!• demişlerdir. 
İşte Ciano ile Frankonun bu

luştuklan Sen - Sebastien şeh
ri, İspanyanın İtalyanları sev
miyen ~ehirlerinden bir tanesi
cilr. 

Bu şehrin deniz iklimi Mus
solininin damadını kabul etmek 
için müsaade ederse de, mane
vi iklimi kabul etnniyor. 

Parh - Midi 

1 Barem tatbikatı j 

Maaşlı memuriyetlereı 
gireceklerin derecesi 

An.kara, 26 (!Hususi) - Yeni 
Barem kanununa göre maaşlı 1 
mmuriyetlere ilk defa gire -

ceklerin menşelerine ve tahsille
rine göre alınabilceklcri derece
ler Maarif Vekaletince tesbit e
dilmiştir. 

Yirmi lira maaşa alınacakla -
nn mezun bulunmaları şart o -
lan mektlper şunlardır: 

Resmi l'ııeler, muadili tasdik
li Türk hususi, ekalliyet liseleri
le yıibancı liseler, Ankara, İzmir, 
İstaıtıul ticaret liseleri, Galata
saray lisesinin ticaret kısmı, 

Türkiyedeki y~ancı liseler'n bi 
rinci derecede orta mtisas okulu 
derecsinde olan ticaret kısımla
n, kız ve eı'kek öğretmen okul -

lan ve musiki ö~tmen okulu, 
İstanıbul, İzmir, Adana ziraat o

kulları. 

Güzel San'atlar akademisinin 
reıı;m, heykeltraşlık ve tezyini 
san'atlar şıhleri mezunları. An
kara polis kollejl, Bolu ve Bur -
sa mınta.ka okulları. 

Orta tahsille birlikte meslek 
tahsili de veren en az beş yıllık 
mektepler. 

San'at okullan, Ankara İsmet
paşı, Adana İ'Slllet İııönii, Bursa 
Neeat!bey, İstanbul Kadı'köy, 
Se:lçıık, Üsküdar, İzmri Cümhu -
riyet, Edirne, Elazığ, Manisa ve 
Trabzon kız enstitüleri, İstan
bul konservatuannın yatı kısmı. 

Nafıa Teknik okulunun fen 
memuru :kısmı, İstanbul ve Ço -
rum küçük sıhhat okullan, İs -
taDbul ün!versltaıi Tıp fakülte -

mı meo:unları, Tapu ve Kadastro 
okulunun B kısmından mezun o
lanlar (ıbu okula lise tahs'li üze
rine girip te mezun olanlar D 
fıkrası hükmünden istifade eder 
!er). 

Ankara kız ve erkek san'at mu 
allim me'ktepleri, Nafıa Teknik 
okulunun mühendis kısmı me -
zunları. 

30 lira maaşa 
alınetııecııkl!lr 

Ankara Hukuk fakültesi, An
kara yüksek ziraat enstitüsü 
Siyasal Bilgiler okulu, Ankara 
Dil, Tarih; Tarih ve Coğrafya fa 
kültesi, Ankara Gazi Teııbiye 

enstitüsü Beden te~biyesi, re -
sim, iş, edebiyat, tarih - coğraf

ya, pedagoji, tabiiye, riyaziye şu 
heleri mezunları, İstan:bul yük -
sek iktısat ve ticaret mektE!bi, İs 

tanıbul yüksek deniz ticaret mek 
teilıi, İstanbul üniversitesi hukuk, 
iktısat, fen ve edebiyat fakülte
leri Diş taiıa!beti okulıt mezun -
ları. 

35 lira :naaşla memuriyete 
girebilecakler 

İstanbul üniversitesi Tıp fa -
kültesi, İstanbul Yüksek Mühen
dis mektebi mezunları. 

Bu mek1eplerden eluıerisinin 

teşkilatında evvelce değifikllk -
!er yapılmış olduğundan bu de
ğişikliklerden aııce mezun olan
ların yeni Barem Kanununa gö
re tahsil dereceleri ve sınıfları 
ayrıca te6bit edilecektir. 

sine bağlı Ebe okulu, Ankara Ma- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

liye ve Kadastro meslek okulları 
(orta mektep mezunu olarak bu 
mekteplere girip te mezun .olan· 
!ar C fıkrası hükmünden istifa -
de edebilirler.) Kızılay Cemiye
ti istaıibul Hastabakıcı mekte --
bi. 

25 lira maaşa 
alınabilecekler 

Yeni Paris elçimiz 
Peşteden ayrılıyor 
:Budapeşte, 27 (A.A.) - Tür -

kiye büyük elçisi Behiç Erkin, 

Budaıpeşteyi terketmekte olma-
. sı münaselbe<tile, dün hlll'p &lü· 

leri abidesi ile bahriye Mıidefline 
merasimle çelenkler koymuştur. 

25 lira asli maaşa alınacakla - Merll6imde Macar hükumetinin, 
rm mezun olmaları prt olan orta elçi. Vörnleet ile diğer bir 
mektepler de §lllllardır: ı · 90k yüirsek mem'Ul'lar temsil Pi-_ 

Gaızi Teıtıiye eııııtitüsü B. kı• m!ştir. 
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1 Zabıta röportajı 1 

Obur bir delikanlının 
başına gelenler 

Ufak, tefek, sevimli, sarışın, 

mahcup bir delikanlı, bir kaç ay 
evvel, PariSte oturan teyze -
sinin yanına gitmek üzere kö
yünden aynlıyor. Ertesi günü 
Şimal istasyonuna vasıl oluyor
Bütün geee trende sarsılma -
dan kanıı zil ça·lıyor, gözleri ka
ranyor. 

İlk rast geldiği sütçü dükkA
nına dalıyor, bir omelet ısmtt
lıyor, büyük bir iştiha ile yiyor. 

- Bir omlet daha!.. 
Diyor. Bunu da yiyor. Fakat, 

kamı doymuyor, şu emri veri
yor: 

- Sahanda üç yumurta yB>
par mısınız? .. 
Bunun, üzerine de kocaman bir 

tabak krema yiyor. Sıra hesabı 
görmive gelince: 

- Param yok! Hafta içinde 
'bir f?Ün geçer, 'borcumu öderim! 

Diyerek gitmek istiyor .. 
Sütcü, cparam yok!> dinler 

mi? Bu. suratını ilk defa gördü
ğii delikanlıyı zabıtaya teslim 
edivor, zabıta da mahkemeye 
göndı>rivor. 

Mahkemede reisle maznun a
rasında siivle bir muhavere ce
revan ediyor: 

Reis, bir sabık•nız yok, Hak· 
kınızdıı alınan malıimat da iyi, 
niein yaptınız bunu? 

• Ma>nun. - Ü?.erimde, borcu· 
mu ödive<"ek kıdar para yoktu. 
Hesahım. 18 frank, 75 santim i
di. J!Pndı> anc··k 10 frankla kü
Mik bir el ~•ntası vardı. 

- Şu halde paranıza göre 
yemeliydiniz. Sütçüden üzür di
lemeli, çantanızı bırakmalıydı

nız. Sonra parayı götürür, alır
dınız. H 0 lbuki siz ka-çmaya te-
şebbüs etmişsiniz. \ 

Tarsusta 
Halkevi 
faaliyeti 
Tarsus (Hususi muhabirimiz

den) - Avukat B. Fikri Ünlü
nün riyaseti altında çalışan 

Halkevimiz muhite gittikçe da
ha faydalı olmaktadır. 937 şuba
tında açılmış olan evin biletim· ı 

le mobilyesi vatan ve hamiyet
perveF zenginlerimizin teberrü
lerile giderilmiş, Partiıce teda -
rik edilen bina da salon ve sahne 

inşaatı da sona ermiştir. 
Tarsus tarih ve dili üzerinde 

çalışan, caz kolunu faaliyete ge
çiren, sporun her nevine yer ve
ren, köy işlerini büyük bir ehem
miyetle ele alan, türkçe, muhte
lif meslek ve lisan kurslan açan, 

devrimsel piyesleri oynıyan, ki
tapsarayını zenginleştiren, neş
riyata önem veren ve maddi im· , 
kfınsızlıklara rağmen bir çok 
muvaffakıyetler göstermiş olan 
Halkevimiz mesaisine büyük bir 
gayret, feragat ve fedakarlıkla 
devam eylemektedir. 

Lüzumlu vasıtalan cami yeni 
ve güzel bir binaya kavuşan 

Tarsus Halkevinin değerli adli
yeci B. Fikri Ünlü ve arlıadaşla
nnın çalışmalarile gittikçe daha 
müterakki ve mütekftmil bir ha
le geleceğinde şüphe yoktur. 

--000'---

Erzincan 
Erzurum 

demir yolu 
Erzurnm, 27 (A.A.) - Erzin • 

can - Erzurum hattı ray ferşi • 

yatı bu akşam Aşkaleye gire • 
c:ektlr. 28/7/939 Cuma ııabaltı sa
at 10 da ferşiyatın Aşkaleye ge
lişi 'büyük merll6imle tes'it edi -
lecektir. AşkaleoJller Cümhuri -
yetin bu güzel eserini gözlerile 
gıördüklerindeı> beyram süriiru 
içindedirler. 

Maznun. - Doğru, fakat, hep 
birden üzerime hücum ettiler, 
korktum. Yumurtanın Pariste 
bukadar bahalı olduğunı; bilmi· 
yordum. Bizim köyde t•ncsi 10 
santime satarlar da kimse yüzü
ne bakma2. 

Reis. - Listeye bakmadın:z 

mı?. 

Maznun. - Hayır! Bakmış .J. 
saydım bir omletten başka lir 
ııey yemezdim. 

(Dinleyiciler gü'~~ıer) 
Reis.- Y•kalanc'"\ınız 7'"llan 

isminjzi, hüviyetinizi de • ·ivle
mek istememissinlz! 

Maznun.- Bund•· hata E ·tim. 
Affediniz, Bay Reis, bir daha 
yapmam! (Akbma/ta ba r.) 

Reis.- Avukatınız yo .. mu? 
Mübaşir.- Var, fakat henüz 

gelmedi. 
Reis.- Şu halde mahl.~meyi 

bir hafta sonraya bırakıyorum. 
Maznun.- Nasıl? Sekiz gün 

daha mevkui mu kalacagım, a
ilem duyarsa mahvolurum. 

(Daha fazla ağlar) 
Reis .- Hemen karar veril· 

mesini mi istiyorsunuz? 
Maznun. - Evet, Bay reisi, 

berat etmesini istiyorum .. 
Reis.- O kadarına gitme. (jü

rinin mütalıasını ald:ktan son
ra) Mahkeme on bes gün hapsi
ne karar verdi, fakat cezanı te
cil etti. 

Ma,nun.- Şu halde serbestim 
demek? • 

Reis .- Evet, heır 'n tren<' at
la. ailenin vonına ,,.;t. Bir d ha 
bövle rocukluk vı:ııırn~r.. 

M••nun .- lseviııde) Peki, 
B~" Rf"is .. Polri ... 

()hur ~oH'hnlı, mohkeme he· 
:vo•ini seliiml•r, s~vinçle cıkar 

l"irf'3r ... 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 

Size ne olduğunu:ı.u 
söyliyeiim 

-75-
75: Kadıköy 

Bedii (Asabi 
ve inatçı tip -
lerden) Kim
seye itimadı 

yoktur. Musi -
kiye istidadı 

vaNiır. Zekfısı 

bafızasand a n 
k,ıvvetlidir. A
ilesine merbut
tur. Sürati in -

tikal sahibidir. Tecessüsü sev -
mez. İyilik yapma:.tan hoşla -
nır. 

* -7•-
76: D. Uç· 

Iwıı (Mitiered 
dit ve rnüteces 
sis tiplerden) 
Kararsızd r r • 
Nefsine itima -
dı yoktur. Uza 
ğı gıörüşlerin

de c kseriya i -
aabet vardır. 

Doğruluğu ve 
intizamı sever. 

Musikiye istidadı 7oktur. Mad
di işlerde muvaftak olamaz. 

IKDAM1 
Dünya vukuabnın 
en heyecanh ve 
doğru akislerini 

verecek 

Dıt polltlkaJI Jakın· 
dan emin k•Jneldar
dan taldb edebile· 

ceks1nlz 



ıs - Temmuz 1939 

Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

il 

ÇAKICI 
Ot======================;::=== 

EFE 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Hayat endişesi 
Y orgi ve Nikolaki sabaha kadar 

uyuyamamışlar, sapsarı 
kesilmişlerdir 

- 44 -

Ve Yorgi korkudan bayılacak 
gibi oldu. 
Kardeşi Yan< ise kurtuluşu 

firarda zannetmişti. Bu sebeple 
Çakıcı efenin gafletinden istifa
de arzusuna düştü. Arkasındaki 
pencere açıktı. Yorgos: 

- Buyur efe, otur bir kahve 
iç. 

anlll§ılınca efe tekrar yanına 

girdL 
- Nasılsın Yorgo, dedi, kork

ma. Yaninin ölmesi sana fena
lık etmek değildir. Haydi baka
lım, hazırlan da gidelim. 

- Yapma efe .. Benj götürme .. 
Sana istediğin kadar para vere
yim. 

- Zaten maksadımız da bu .. 
Pekalii... İstediğin gibi olsun. 
Ver bakalım üç bin altın .. 

- Üç bin altın?.. (İstavroz 

işareti yaparak) vallahi yok efe ... 

Cilt güzelliği 
Bu mevzu, bilhassa kadınla· 

n alakadar eder. Fakat erkek
lerde bunu ihmal edemezler. İyi 

bakılmıyan bir cilt, zamanından 
evvel bozulur, buruşur, insanı 

genç yaşında ihtiyar kılığına so 
kar. Cilde ihtimam etmek için 

cildin mahiyetini bilmek lazım
dır. HcTkes, kendi cildinin ma • 

hiyetini ayna önünde takdir e
debilir. Eğer cildiniz fazla yağlı 

ise soğuksu ve tuvalet sabunu 

ile sık sık yıkamalı~ınız. Mesa
matınız açıksa türlii türlü krem 
!ere baş vuracak yerde 90 dere
ce alkolla karıştırılmış kafüri 
mah!Ulünü bir pamuk ile cilde 
tala etmek suretile bu mahzu
ru izale edebiliTsiniz. Ciltte be
liren lekeler siyah veya kırınızı 
olur. Bunları cilt doktoruna gös 
termek sııretile izale etmek ta
ravetin muhafazası için zaruri _ 

dir. Çiller de ayni suretle izale 
edilınelidir. Bazı ciltlerde siyah 

benekler hnsnle gelir, bu açık 

mesamelere dolan toz ve toprak 
tan mütevellittir. 

Bunları yerlerinden hnsmi 
bir aletle çıkannak ve ayni malı 

ifil ile cildi tala ederek benekle

rin tekrar tahassülüne meydan 
vermemek icap eder. 

Makyaj, cildi bozar; miim • 

kün olduğu kadar makyaj yap 

mayınız. Tabii cildin güzelliğini 

hiçbir sun'i vasıta temin ede -
mez. 

Zinhar yüzünüzü sıcak su ile 

yıkamak gafletinde bulunmayı • 
nız. Vaktinden evvel ihtiyarla • 

mış olursunuz. Cilde itina, bir 
zarurettir. 

Diyerek çirmonyaya başlarken 
Yani birdenbire fırladı. Kendi· 
sini pencereye .attı. Zavallı a
dam, tarassut altında bulundu· 
ğunu ve harekatının adım, adım 
takip edildiğini bil:ıniyordu. Vü· 

cudunu kaldırıp pencereden aşa· 
ğıya atacaktı. Fakat işte tam o 
sırada iki ses birden duyuldu. 
Seslerden birisi bir silah sesi, 

diğeri de Çakıcı efenin sesi idi. 

Çakıcı efe Hacı Mustafanın Ya
niye silılh doğrulttuğunu gör· 
müş: 

- Sen hele yürü bakalım. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- HacL. Atma. 
Diye bağırmıştı. Fakat efe ba· 

ğırırken hacı Mustafa da tetiği 

çekmiş bulunuyordu. 
Yani, pencereden aşağıya boş 

hır çuval gibi düştü. Cansız ce· 

sedi yere serildi. Havf ve haş
yetten zaten bitkin hale gelen 

Yoı·gi hu manzara karşısında 

ı<endlsini tutamadı. O da bayıl· 

dı. 

Dışarda haı·eketten sakıt bıra

kılan hizmetçi Dcspinayı ser

best bıraktılar. Kadın, eşkıyanın 

nezareti a ltında su getirdi. Yor

ginin şakaklarına kolonya sürül

dü ve kendisi ayıltılarak neza

ret altınd" istirahate terkedildi. 
Çiftlik basılalı iki saatten fazla 

oluyordu. Çakıcı çetesi hala ora
da idi. 

Nihayet Yorginin iyileştiği 

Zabıta Romanı: No 68 
rım ılı~ ağrıları ve onun pek 
miıniısız ve adeta kendi kabu -
ğu içine saklanmış olan ş1hsiye
ti onun çok ideal bir alet Jla • 
cağını göstel'Cii. Onur1 üzerine şu 
alfaıbe tertnbile, yavaş yavaş zih
ninizde neşvünema bulmağa baş
ladı: Projenizin hare>ket nc kt~sı, 
Cust'un isminin, biraderinizin 
isminin ve yaşamakta olduğu 
Ohurston jsminin C ile başlama
lan oldu. Cust'u planınıza ithal 
ettiniz .. maamafi düşüncenizin 

bu k.adar parlak neticeler vere -
ceğıni ıhiç te tahmin etmiyor • 
dunuz. 

Her şeyi, üstatça Lazırladınız. 
Cust'un namına bir toptatıcı fab 
rikatöre mektup yazdınız ve o
na miihim mikdaı'Cla ipek çorap· 
!ar gönderdiniz. ÇorapLarı muh • 

Sonra bulursun ..... 
Çakıcının kafası kızmıştı: 

- Yürü ulen karatanın gavu
ru, dedi, hinci gara dinini ••• 

Yorgi işin sarpa sardığını .an
lamıştı. Hemen davrandı. Çete 
reisi\' le beraber çiftliği terket
miştl. 

Eşkıya doğru sahile inmişti. 
Sahilde birçok yelkenliler var

dı. Bunlar ticaret gemileriydi. 
Çakıcı efe sahile yaklaşınca 

üç defa öksürdü ve arkasından 
üç defa da ıslık çaldı. Kayıklar· 
dan birisinden ayni adetle ök
sürükle ıslıklar işitildi. 

Ve arkasından kayıktan indi
rilen filikaya evveli esir Yorgi
yi· bindirdiler. Arkasından da 
kendileri bindiler. Filikadan ka
yığa geçildi ve kayık derhal 
yelken açarak karşı sahile doğ
ru ilerlemcğe başladı. 

- Epeyce bekledin mi Te -

mel reis? 
- Çok bekledim efem .. Kork

mağa bile başladım. 
- Neden? 
- Bana iki saat evvel gelece-

ğini bildirmiştin de ondan .. 
- Bu Yergi korkudan bayıldı 

Yazan: l GATHA CHRISTI 
teıvi ol.an kutuya ibenzer bir kutu 
ile de ona A. B. C. relhberleri 
gönderdiniz. 
Otıa ayni müesseseden geldiği 

zannolunacak ve yazı makinesi 
ile yazılmış bir mektup göndere
rek kendisine muayyen bir üc
ret ve satış üzerinden •bir kıo • 
misyon teklif ettiniz. MuMelif 
cinayetlerinizi o kadar mahirane 
tashih ettiniz ki kullanmış ol<lu
duğunuz yazı makinesini ken -
disine göndermeden evvel gön -
dereceğiniz bütün mektupları bu 
makine ile yazdınız. 

İsimleri A ve B ile başlıyan ve 
ayni harflerle başlıyan mahal -
!erde ikamet eden iki kurbanı in 
hhap ederken Andover'i ilk ci· 
nayetiniz için pek muvafık bul
dunuz.. Şehre yapml§ olduğu -

da ondan geç kaldık .. 

Çalncı efe ile konuşan Temel 

reis dümen kırdı, sahile iyice 

yaklaşan kayığı durdurdu. Esiri 

bemide bıraktılar. Yorgi Temel 

reise teslim edildi. Çete yeniden 

karaya çıktı. Burası (Asın) çiit
liği idi ve eşraftan Nikolaki 
efendiye aitti. 

Nikolaki ef. mışıl, mışıl uyu
yordu. Çiftlikte her zamanki 

tabii sükilnet hüküm sürmekte 

idi. Her taraf zifiri karanlıktı. 

Yalnız bir odanın penceresinden 

hafif bir gaz lamba sı ışığı süzü

lüyordu. Belli idi ki Nikolaki 

efendi işte bu odada yatıyordu. 

Çete tertibatını aldı. Çiftlik 
ani bir baskına uğradı. Ve bina

da bulunan blitün hizmetkarlar 

şaşkın bir halde bir araya top

landılar. Bir zeybek bunlaa: 

- Yürü. 

Diyordu, bunlar da yürüyor
lardı. Nihayet hepsi de çiftliğin 
yanındaki ahıra hapsedildiler. 

Artık y-01 senbestti. Çakıcı önde, 
Hacı Mustafa arakasında iler -

(Arkası var) 

nuz 'bir ziyaret, sizi madam As -
aher'in dükkanına sevketti. fu
mi dükkanın kapısı üzerinde ya
zılıydı; kendisinin ekseriyetle 
dükkanda yalnız kalmakta ohdu
ğunu öğrenrr.ekte gecikmed'n'z. 
Bu cinayet, cür'ete, soğuk kanlı
lığa ve pek çok talie ihtiyaç gös
teriyordu. 

B barfeiııde ti\ıbiyenizi değiş • 
tiriyorsunuz. Kendi baslarına 
dükkan işleten kadınlara ;;üte - . 
.yakkız bulunmalarının i!htar e • 

dilmiş olması muhtemel sizin 
Beksill'de S!>hildeki kahve ve çay 
salonlarına devam etmiş ııldu
ğunuzu zannediyorum. Oralara 
ismi istediğiniz harfle başlayan 

ve maksadınıza yarıyabilecek o
lan hizmetçi kızı buluncuya ka
dar devam ettiniz. 

Batty Barnard, aradığınız t'p
te bir kızdı. Bir kaç defa kendisi 
ile birlikte gezinti yaptınız, ken 

disine evli olduğunuzu ve aleni 
gezintiler yapamıyacağınızı söy 
ledini.z. 

!Planınızı iyice tanzim ettikten 

lKDAM 

Milattan yüz yıllarca evvel Sü
mer Türkleri tarafından kuru
lup coğrafi vaziyeti dolayıisle 

tarihin her devrinde mühim bir 
rol oynıyan Urfa 1517 de Yavuz 
Selim zamanında Osmanlı impa
ratorluğuna iltihak etmiştir. 

Mevkiinin haiz olduğu ehemmi
yet dolayısile tarihten evvel ve 
sonra birçok milletlerin hsris na
zarları Urfa üzerinde toplanmış 
ve sayısız istilalara maruz ka
lan bu kadim ve namdar belde 
Türklüğünü büyük bir hoss•si
yet ve kıskançlıkla muhafaza 
ve müdafaa cylemişdir. Buna 
en yeni ve kahramanca b'r mi • 
sal olarak İs t iklal sava'lnthki eş 
siz müdafaasını gösterebiliriz. 

Eskinin kötü mirsslarından o
lar• k bize birer hars be halinde 
intikal eyliven şehirlerimiz me
yanında süphesiz Urfa da vır
dır. Hatta. Urfa ve Mardin l'ibi 
hudud şehirlerimiz bu h•kım
dan daha bfrvük hiT h•M • 
sızlık taşımışlndır. Sebebi de, 
Sultonlann bu böleeve. alAka 
!(Östermek şöyle dvrsun, derin 
bir lnkaydı ve adeta. yabancı 
bir ülke imiş ınhi arzusuz bir 
gözle balmı~ı olmalarıdır. Bu 
bedhahlar Mardinde re:ml 
dilin arapça oldui!u hakkında . 

ferman nesredecek kadar ileriye 
gitmişlerdi. 

S~di Urf•nın cümhurivPt.., 
gect;i!i pürı!Pr zarfmnoh mon. 
wrasını t"hrn;n etmek l'ii~ ol
ma•. HPr tiirlü umran hare1<Pt
lerinden mahrum, f'Prilemekte 
ve harap düsmekte devam evli
yen basit ve iotidoo! bir sarı.: ka
sabası. bu kasabanın ne ~nba 
gececek bir yolu, ne ic;Jpc•k su
yu. ne de ı"ııtı varr!ır. 'Riitiin hu 
yolhn pislik. sokokl a.., '1iihre 
carc:1ıo:ı,.1 mikron lr'!'!nl~m,.:t1,.. v,..,1 
dPdi~·mi7. iki .. ıfı~rrnn ·varı y<:lna 

2or vürüvebilcli"1eri h;r ffPr.it. 
sokak adını verdiklerim'• heo a
rıza. c ~ r<:!1 i~milP andıklarım1z 

rla irili, uf~lı-1• mo:ı~-:ıra ve ovuk· 
Jard·"n ib.,rettir. HPr c~c;it f'C':'l·::ı

yı bir ar"'V!l toplı,ro:ın vr TT' ...... .... ıq 

k9srııla kundur·cının, tuhafive
ci ile zPr"'~"rıtr1n1n k::ır~ı k'lrc:ıı~ 

ya i< ~örrlüöil bu kı rk anbar 
ca!"·]•-r burun tutulmaıhn """ 
rilPmP.,. hir lrn\rıt ne~redPrlPT"rii. 

O tarihte Urf·da ne vatıl ·c0 1< 
bir (lh:al ,.'lr~ı. J'lP d'P k"rHı flry. 

vtırulacok bir Jnı-•nta. R'r ;ki 
hnnın a1t1 h~V'7..,nl"'rı. i_;et;i 11, .. 

sanl"r~ t~lıc;•ı:; piJ;Tn·ıl~ti. FTt w~
n "'~1'7 C!C>"l"T'l+ı~r~P ..., ... ,h•n1c: nl ".l n ::ıc:;

f'l r ; ;l-1#:;.,.,lf\l"I ...,...:lv ,.....,1,..f'I"., ,.. ;~,,_-

tr ... ""··a... , 
1ı"n,..ı,.. ... rro..,;;..,.,.,...ı .... ..3 ""' l"H''>'k f<:ırk~ 

)1 c:ovlrı-r ,1,..,;:;.;ı~i tl~l, .. 

Urfa bu çehreyi, hem savamı
yaC'~ğ.nıız bazı değişiklikler1e 

934 yılına kadar taşıdı. Vakia 
on bir seneye yaklas"n müddet 
zarfında boş durulmuş değildir. 

sonra icraata başladınız. Mösyö 1 
Cust'a Andoverde z'~aret ede -. ' 
ceği kimselerin listesini gönder· 
din'z; oraya gideceği tarihi tes· 
bit ettiniz ve bana A. B. C. diye 
imza edilmiş olan ilk. meklu.bu 
gönderd'niz. 

Mukarrer günde Andover'e g't 
tin'z ve hiç bir şeyi ta.hminler; • 
nizi ililal etmeden madam As -
cher'i öldürdünüz. 

Birinci cinayet, fevkalade mu
vaffak oldu. 

İkinci cinayete gelince siz Lu 
cinayeti, lıakika thalde bir gün 
evvel işlemek ih.tiyatkarlığı"J3 

bulundunuz. Batty Barnard'ın 

24 Temmuzda gece yarısmdan 
çok evvel öldürülmü~ oldı.;ğu ne 
tice muhakkaktır. 

Şimdi 3 numaralı cinayete, ·ci
nayetlerin en mühimmine ve si
zin noktai nazarınıza gör~ haki
ki cinayete gelelim. 

Burada dostum Hasting,; · ~ ev
velce pek fazla dikkat ememiş ol 
duğum çok sade bir ilitarırda:ı 

dolayı takdirlerimi arzetmek ıs-

Urfada tarihi harabele rden bir görünüş 

Alakalılar bulabildikleri imkan 1 
ve fırsatlardm istifade ile ça-

lışmak istemişler ve çalışmışlar
dır. Fakat, h&kikatın itirafı 18.- ı 
zımgelirse, asıl terakki ve inki· 1 
şafa 934 den sonra başlamışlar
dır. O yıl belediye riyasetine ge
tirilen memleketin değerli genç
lerinden Bay Ömer Alay, do
ğup büyüdüğü şehrin maruz 

kaldığı harabi ksTşısında içinin 
sızladığını hissetmiş ve üstün 
bir enerji ile isi ele almıştır. A
nad·0n doğma belediye reisi va
sıflarına malik, genç, enerjik, 
hayatta maksatlı ve iddi lı ol
masını bilen Alay, iş ve hareke
tin temini için her şeyden evvel 
varıdata lüzum olduğunu takdir 
ederek mes3isini bu cihete h3S· 
retmiştir. Be" senedenberi Be
ledive reisi bnlunan ve geçen 
hafta DevlP! ~·1Te,~ını tbonnası-

na uyular ' k y2pılan yeni inti
haota fam bir ittifakla yeniden 

rı>is secilen dei'erli gene, cok 
dcf?l2r rrh:lr11 imkans121ıklaı·ı 

da yenmek suretile ç"'lışmış, fe. 
r ' pat ve fpclo1<arlıklarla dolu o
lan beş calı•ma vılı sonunıh bu
pünkü netice alınmıştır. 934 de 
yalnız kırk bin liralık bir bütçe

ye ve bütçesi nisbetinde borca 

malik bulunan belediyenin 939 
varıdat bütcesi 128 bin liradır. 

Kırk bin lira ödemiş, su tesisatı 
için bank"va borclannııştır. Ur
fanın güzide evlfi.tlarından mü
teşekkil ol?n belediye meclisi 

he< vıllık çalışmaları sonunda 
hissedar oldul!u elektrik fabri
kasına ait şebekeyi tevsi ve is

liih ile şehrin ısık ihtiyacını gi
dermiş, 175 bin liraya mal olan 

iome su tesisatı bitmek üzere 
bulunmuş, fenni mezbah'ııı, ka
sap çarşısı, şehitler abidesi, as
ri park ve fidanlık tesis eylemiş , 
şehir haritasını yaptırmış, imar 

terim. 
Hastings, 'bana lbu mek!u~.ın 

kasden yanlış adrese gönderilmiş 
olduğunu söylemişti. 

plarunı müteahhide vermi§, 
garp vilayetleriınizden çoğunda 
rastlanmaz konfor~a bir otel, 

ittisalinde modern bir sinema 
binası inşa etmiş, umumi kadın

ları kırk odalı bir evde toplıya
rak buna bir dispanser ilave 

eylemiş, pis su mecralarının Ü

zerlerini kapatmış, ·asfalt döşeli 
bir bulvar vücude getirmiş, mü
kemmel ve medeni bir gazino 
kurulmuş, asri mezarlık tesisatı 
ilerlemiş, eski çarşıların yeni 
ba ştan ve tadilen tanzimi işi de
vam etmiş, binlerce metre mu
rabbaı kaldırım döşenmiş, asri 
park radyo getirilmiş, şehir ban
dosu tesis etmiştir. 

Urfanın imarına vilayet bil
hassa ehemmiyet vermektedir. 
Bu maksatla belediye her vesi
le ile muzahir olmaktadır. Ve-

kaletçe gönderilen plan muci
bince inşaatı sona ermek üzere 

bulunan modern ilk okul kurağı, 
tadil en vücude getirilen Urfa o
kul ve hükUmet binaları, şehir 

köprüsü ve örnek ev, imar işle
rine verilen ehemmiyetin mey
dana getirdiği güzel eserlerdir. 

Urfa valisi değerli idareci 
Kazım Demirer vilayeti teşkil 

eyliyen kazaların da kalkınma
sını temin yolunda takdire şa

yan mesai sarfetmektedir. Bu· 

nun neticesi olarak kasabalarda 
hükılmet konaklan, idare amir

lerine m ahsus ikametgahlar, 
jandarma karakolları, mektep 

binaları gibi bir kısım eserler 
vücude getirilmiş ve diğerleri

nin de ayni eserlere kavuşma· 
sına çalışılmakta bulunmuştur. 

Gösterdiği gayret ve alaka, var. 
dığı üstün muvaffakıyet dolayı
sile bütün Urfalıların sevgi ve 
saygılarını kazanan sayın vali 
köy işlerine de azami ehemmi • 
yet vrmektdiT. 

ceğimden şüphe etmediniz. Bun 
dan b~ka bir adalı zihniyeti ile 
bir ecnebi ile eğlenmke hoşunu • 
za gidiyordu . 

Aldannuyordu da! .. 

Bu uafak ihtar, berıl uzun 
müddet iz'aç etmiş olan sualin 
cevabını teşkil ediyordu. Mek • 
tupla, &ıotland Yard'a gönderi
lecek yerde neden dolayı hususi 
bir polis hafiyesi olan Hercule 
Poirot'ya gönderilmişti? 

İtiraf edelim ki oyun, mükem
mel oynanmıştı. Ancak Has • 
tings'ın basireti, bütün bu hile -

- leri bertaraf etti ve her şeyi a
şikar olarak görmemize medar 
oldu. 

Ben, evvela bunda şahsi bir 
sebep araştırdım. Hata! Bu mek 
tuplar, bana gönderilmişti, çon
kü planımzm esas noktası, pos

tada yolunu şaşıracak olan bir 
mektubun bana teehhürle vasıl 
olmasıydı. Hahbuki Scotl.and 
Yard, cinai işler bürosu adresini 

taşıyan bir mektubun yolunu şa
şırmasına, gecikmesine ~htimal 

yoktu. İşte hususi bir adrese 
mektup yazmanızın zarureti bluı 

dan mütevellitti. Siz beni ol • 
dukça temayüz etmiş bir adam 
addettiniz ve benim mektubu a
lır almaz deıfüal polise tevdi ede-

Ta'bii, gönderilen mektup, yo

lunu şaşıracak ve poHs cinayet 

mahalline cinayet işlendikten 

sonra gelecekti. Biraderinizin 
geceleri tenezzüh yapması sizin 

için bir fırsat oldu. A. B. C. nin 
etrafa sarmış olduğu dehşet, hal 

kın efkarını teheyyüç etmeğe o 

derece muvaffak olmuştu ki hiç 

kimse sizden şüphelenmeğe kı • 
yam etmedi. 
Biraderiniz ölünce g1yeniz elde 
edilmiş bulunuyordu. Yeni cina· 
yetler işlemek arzusunda değil • 

diniz. Fakat cinayetlerin arkası 
birdenıbire ve sıibepsiz olarak ke 
silince ha:hlkatin ortaya çıkması 

11~ ... ı. • 
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- SOLDAN SACA -
1 - Çağırmak - Berzah. 
2 - Şiddetli arzu - Mecliste iç 

ki dağıtan. 
3 - Pisli'k • Kalmaktan emri· 

hazır - Güzel kokulu bir 
madqe. 

4 - Almaktan emir - Hareket
siz - Su. 

5 -At yetiştirilen yer - Bir ni· 
da. 

6 - Mülki taksimatta vila -
yetin küçüğü - Dinlenmek. 

7 - Cihet - Elemli. 
8 - Lahza - Bir bahar ayı - A 

yak. 
9 - Vücudümüzde dweran e· 

den bir mayi - Leke • Kı· 
şın yağar. 

10 - Derin - Bir gün. 
11 - Kirli olmıyan • Fak. 
- YUKARIDAN AŞAGIY A -

l - Bir satıh ölçüsü - Kusurlu. 
2 - İmal eden - Mektup. 
3 - Vermekt.., emir - İslamın 

şartlarından biri - Yarım. 

4 - Bir uzvumuz - Bir tatlı su 
balığı - Rabıt edatı. 

5 - iBir renk • Amel. 

6 - Latife - Harpte canlı ola
rak ele geçirilip alak.onu· 
lan düşman askeri. 

7 - İsimlerden sıfat yapmak 
için kullanılan edat - Sa
ılıa. 

8 - Asmaktan emir - İnce • 
Ah. 

9-t;im - Nuhun oğullarından 
•biri - Yumurtasından ve ~· 
tinden istifade edilen bir 
hayvan. 

10 - Kısır - Eski bir sililb. 
11 - Dil - Köylünün giydiği pa 

puç. 
............. ....... ,'"...,,."• • 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

evi, Kanuni mümessili ve Neşri

yat Direktörü: A. N. 
' . • 

ihtimali vardı. 
Sizin cVur abahya. diye istis· 

mar etmekte olduğunuz Mösyö 
hiç kimsenin dikkatini cel'bet -
ıniyen silikliği ile rolünü o ka· 
dar güzel oynamıştı ki hiç kim
se onun üç cinayetten her birin
de cinayet kurbanının yakınında 

bulunduğunı.ı farkedememişti. 

Onun Comboside'i ziyareti de 
kimsenin dikkatini celbetmemiş 
ti ve hapis Grey de onu tamami
le unutmuştu, bu da sizin ca
nınızı sıkmıştı. 

.Melur unuz olan cür'etkarlık· 
la yeni bir cinayet icrası lüzu • 

muna karar verdiniz, fakat bu 
defa izin meydana çıkması la -

· zımdı. 

Harekatınıza sahne olarak 
Doncaster'i intihap ettiniz. 

Planınız, gayet basitti. Gıiya 

tesadüfen bu şelhirde bulunuyor
dunuz. Mösyö Cust da mensup 

olduğu müessese tarafından ba 
şehr~ gönderilmişti. 

Onu tak;p etmeği düşündünüz 
ve onu vurmak için münasi>p za 
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Fatih İcra MemurluitJndan: 
Hayriyeye nafakadan 270 li

ra 24 kuruş borçlu Ze!Il(!inin Ye 
dikulede Kilrkçübaşı mahalle -

sinin eski 63/63 mükerrer yeni 
93/95 No. lı Sultan Mehmet sani 
valı1ından ve sırf millk sağ ta
rafı Kerim ve hissedarları dilk
kana arsası sol tarafı Hacı Akif 

vereseleri düilln arsası, arka 
tarafı ekmekçi Nufride Refiha
nın fırın bahçesi, tarafı rabii ta 

rilti am ile çevri1nı4 ımikiarsız 
bir evin Zemciye ait olan yerım 
bi.uesi. 31 alustos 939 perıembe 
günü saat 14 den 16 ya kadar 

açık zrttırma suretile atideki 
§arUar dairesinde Fatih İcra da
iresinde 11tılacaktır. Muham -
men Jı:ıymetin!n yarı.sının %711 
§İ yani 2640 lirayı bulduğu tak
dinle o günü ihale edilecek ak
ıi takdirde en ııon arttır anın ta
ahhüdü baki Jı:almak şartile 15 
ey lQl tarilıine müsadi1 Cuma gü 
nü ayni saatte ve ayni satışa de
vam edilerek en çok arttırana 

ihale edilecektir. 

iKDAM 
Abone Şartlan 

Beyoilu 'Oçüncii Sulh Hu • 
lı::uk Bikimliiinden: 

Mahkemenin 939/124 sayılı 
dosya.siyle Mehmet Ali Ertürk 
tarafından Hatice, ve küçükle
ri ve İbrahim ile Kadıköyünde 
Cevizlikte 5 saydı Hasanın e
vinde Şevket kızı Dilrriye 
aleyhlerine açtığı Kasımpaşa • 
da Turşucu sokağında -4 sayılı 
ev ve 2 sayılı dükkan ile Bahri
ye caddesindeki 121, 123 ve 125 

sayılı dükkanlar ve ittisalinde
ki arsanın izalei şuyuu hakkın
daki davanın 6/7 /939 tarihli du 
nışmasında şuyuuriun izalesine 
İbrahim ve Dürriyenin gıyapla
rında ve Haticenin vicahında ka 
rar verilmiş olduğundan bun • 

lardan Dürriye gösterilen ad -
resi terk ile hfilen ikametgahı 
bıılunamamış olduğundan tarihi 
ilandan itibaren 8 gün zarfında 

işbu karar aleybine temyiz e
debileceği ve bu müddetin hi • 
tamında hükmün kesbi katiyet 
edeceği tebliğ makamJna lı:aim 

olmak iizere ilan olunur. 

1 YENi BiR TEN l 1i 
GÜZELLİBİNE 1 
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Ev kArgir olup bir kat üzerin 
de ikJ oda ve bir halası ve ar -
kada bir miktar ufak bahçesi, 
mt"V'Cllttur. Erbabı vukuf tara
fından 700 lira kıymet takdir/e
dil.ııılft!r. 

Seaelik 
1 aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ BARlct 

Uto Kr- 2300 Kr. 
100 Kr. 1'51 Kr. 
IOO Kr. IOt K:r. 
100 Kz. 

iLAN 
TEK S'OTUN 
SANTlMl 

Blrlııd Sahife 
Wacl Sahife 
'Oçündi Sahife 
Dördllncü Sahife 
5 • 8 mcı ıahlfeler 
7 - 1 l.Dcl Sahifeler 

,.. kurut 
fil kurut 
200 kuıııt 
100 kurut 

50 klll'Uf 
10 ku:nq 

Gueteml:ode neışrttl;rte

cek bllc:ünıle ticari ilanlar yal
nız Ankua caddesinde Kah -
ramanzade hanında İliııcılık 
Kollektıf şirketinden alınır. 

(19485) 

doöru atılacak 

Burup!. in ~"<....ıl~ 
tule e-tilebilir. 
ViJ••• Oaivenitet'indcn bir Profe.ör
Biocel - T.bir ettikleri Cençlitio ca• 
aip bir aawruou lıre,fetmiştir. Su 
eewher halituıı.ırda pc:obe realırtelti T o· 
kaloo kttmi terJıibiode meve...t1ur. 
Cildin bu yerine aım1nıau alır .. mları 

Jatmazdaa evvel bıtbilıt edieit: 
Iİs UJ'l.D'kea, o ; cildiaiıi 

baler " p.ç!qtirir. 

1 - İşbu gayrimenkul üze
rinde müseccel ve gayri müsec
c el hak sahiplerinin tarihi !!An 

dan itibaren 20 gün zarfında ve
saikile beraber müracaaUarı Ul
zımdır. Aksi takdirde gayri mü

secccel hak sahipleri paylaşma
dan hariç bıra.kılacaklardır. 

Sazlı Tenezzüh 
en 

Seferi 
Yarurki Cumartesi günü memleketimizin en güzide san'at

karlarından 8 zatın iştirak ettiği müstesna saz heyetine 
ıe, oermin •e 
kıdife gibi yum\ôft!İ. .. llra~ nokta· 
lordon kurtonnok için her .. bah be· 

KIYMETLI OKUYUCUMUZ BAYAN MUALLA'da JU Reokdekl Tok alon 
Kremioi eürüois. 

iştirak edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hamil (74) nu
aralı vapurumuz Köprüden 14.30 da kalkarak tarifede yazılı 

2 - Arttırma peşin para ile
dir. İştirak edecekler yüzde ye
di buçuk nisbetinde pey vere
ceklerdir. 

iskelelere uğrayacaktır. 

3 - İhale bedeli miadında 
verilmez ise ihale fesih edile
rek gayri menkul yeni arttır -
maya çıkarılacak ve iki arttır

ma arasındaki fark ve zarar bı
Jii hüküm alınacaktır. 

Harp Okulu Komutanlığından: Semeresi --.._..,.=t.,::::;,.~ 
ıayet emin ve 
memnuniyet bahfclır. 

4 - İhale tarihine kadar o
lan bina evkaf vergileri ile yüz
de iki buçuk dellfiliye ve yirmi 
senelik taviz bedeli müşteriye 

aittir, 

Harp okulu 15 Temmuz 939 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi cEylı'.11 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şu

belerine ve Ankarada bulunan rın Harp okuluna müracaatları 

40 yaşlarında görüaf'hilirler. Y~ın 
izlerini gidirerelı: bir Genç kızım rii· 
tel cildini ik•me eder. Cildin uoturu 
ola o T okalon kreminin ıemeresi ... 
Janı hayrettir. J.1emouo kalmayanlar 
p.9r&llQI aeri alabilirler. 

Yarım hissenin 939 senesi ilk 
taksiti dahil olmak üzere bina 
vergisi borcu 16 lira 'ffi kuruş 

ve evkaf vergisi borcu da 857 
kuruş olup taviz bedeli 684 ku-

ilan olurnur. cl79• c55h 

ruştur. 

5 - Şartname bugünden iti
baren herkesin görebileceği su
rette açıktır- Fazla ma'.funat is· 
tiyenler 935/2487 No. ile memu
riyetimize müracat etmelidir -
!er. (19480) 

T ASHİl-1 
Bayan Nefise Rananın sandığımıza birinci derecede ipotek Kü

çükpazarda Yeni Dernirtaş mahallesinin Deveoğlu mektebi ve O
dun kapı yokuşunda en yeni 5 No. lu bahçeli ahşap evin gazetemi
zin 19/7/939 ta~ihli nüshasının 6 cı salıifesinin son sütununda çıkan 
938,'249 dosya No. lu açık arttırma ilanında gayrimenkulün kütük 
No. sı 83 No rn d:ye yazılmıştır. 

Doğnu;u 89 dir taıShlh olunur. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ölü Ba) Mehmedi:n 2901 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı. 

(132) liraya 1<an;ı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu 
verr:ıediğinden haKkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanu
nun 46 ıncı madd~sinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması 
ica~er. K1sı'.'Ylpaşada Seferikoz mahallesinin eski Mescit yeni Pi
yade soka,ğında eski 16 yeni 18 No. lu ahşap bir evin tamamı bir 
bu~uk ay müddetlt açık arttırmaya konulmuştur. 'Satış tapu sicil 
k3Ydına göre yapılmaktadır. Arttırma,,a girmek isteyen (37) lira 
pey akç.ısı verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mek
tubu da kabul olunur. Birikmiş bütün veııgilerle belediye resimle
n •ıe vakıf ıcaresi ve taviz bedeli ve telliıliye rüsumu borçluya aittir. 
Art:ırma ş~rtname.•i 3/8/39 tarihinden itibaren tetkik etmek iste
yenl'!re ,andık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Ta
,ı>u sicil :rnydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dos
yaoı:ıda varaır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
sa•ılığa ~ıkarılan gavrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itit>ar olunur Birır.c' arttırma 11/9/939 tarihine müsadif Pazartesi 
gü'1Ü Cağalcğlunda kain sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı
lacaktır Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin 
teı ~'han alınması ıcap eden gayrimenkul mükelleriyetile sandık 
alarağını tamamen goçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra
nı, teaılıhütiü bak! kalmak şartile 26/9/939 tarihine müsadif Salı 
güniı aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapıla<'"'.',<tır. Bu 
nrt11rm~da gayriıııenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Hakları tapu sicill?rile sabit olmıyan alakidarlar ve irtifak hakkı 
s lı.p!erinın bu h. klarını ve hususile faız ve mesarilc daır iddiala
r.'lı tlan tar hin.de" itibaren 20 gün çinde evrakı müsb:tclerile be
rabe- daoremiw b.ıditmeler! Jaz·mdır Bu suretle haklarını bildir
" rr.:ş ol.ınlarlo hakhırı tapu sicilllerine sabit olmıyanlar satış bede
lin ,, payla~ma m.:l~n hariç kalıdar Daha fazla malümat almıak is
te <nlerin 38/1152 dosya numarasile sandığımız hukuk işleri servi
sine mürJ<'<ıat C"trr Pi ri lüzumu ilan olunur. 

• •• 
EmD"yct E~nc1 ığı· Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gös-

termek isteyenl.,n: ınuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin 

% 40 nı tecavüz etm<emek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç 
vermek suretile kolaylık göstermektedir. (5666) 

inhisarlar Umum Müdürlüğ1nden 
1 - Keşif, şartname ve projesi mucibince İd~izin Paşalbah

ç,;, Müskirat fabrikasında meveut taktir kulesinin tewii işi kapa
lı 7arf usuLlc eksiltmeye kon.muştur. 

il - Keşıf bedeli 12120,16 lira muvakkat teminatı 909.01 lira
dır. 

Hl - Eksiltme 14/Vill/939 Pazarte.;i günü saat 15 de Kabataş-
ta Levazım ve Miibayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı-

\ 
lacaktır. 

iV - Şartnamelel' her gün yukarıda sözü geç<!n Levazım Şu-
1 besi Müdürlüğü veznesinden 160> kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka
nuni v&aik!e % 7,5 güvenme parası maklbuzu veya banka teminat 
mektubunu ve şartnamenin F fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva ede
cek kapglı zarflarını i!hale saatinden bir saat evvel mezklır k.omis
yor. başkanlığına makbuz ınukabilinde vermeleri lazımdır .15653. ,. 
Ciui miktrı m"bt mmea B. yüzde 7,5 teminat eksiltme şekli 

lıra ltr. lira kr. ıaat 

İyot 100 Kg. 780.- 58.50 Açık eksit, 15 
Muhtelif boy 
çivi 50000 Kg. 7000.- 525.- Kapalı Z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 

kalem ma}ıeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları eksilbme şekil ve 
saaUeri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme 8/Vlll/939 Salıgünü Kabataşta Levazım ve mü

bayaat şubesindeki alııın komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

5 - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mühürlü teklif mek

tubu kanuni vesaikle r.;. 7,5 güvenme p1r;,,sı makıbuzu veya banka 

teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfların ihale saatinden 

bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde veril

mesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 güvenme parasile 

eksiltme için tayin edilen günde mezkür komisyona müracaatları. 
(5515) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levaiı.n Amirliği Satınalma komisyonundan: 

C'nsi Miktarı Tahmini fiyatı İlk teminat Nev'i Gün ve saat 

Kilim 
Mendil 

500 adet 
6000 

Lira Kr. Lira Kr. 
1750 00 132 00 açık ~ime 8/8/39 ı:t 
540 39 00 Pazarlık , 8/8/39 15' 

. 1 Kvınutı;nıık .htıyacı ıçm yukarıda gösterilen iki kalem e§

yadan kılir.ı~.er auk eksiltmeye ve mendiller pazarlığa çıkarıl
mıştır. 

2 - Bunlarır. tahmini fiatlarile muvakkat teminatı hizaların
da gooterilıo1iştir. 

:ı - İs'.eklilerin g&.ierilen gün ve saatinde kanuni vesikalarile 
muvakkat teminat mektuplarile Galata Gümrük caddesi Veli A-
lemdar han kat 2 deki komisyona gelmeleri. ,(5641) 
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eski Memleketin en 
olduğu kadar, en çok 
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aranan 'tle okunan gazetesi 
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------------- ------------------------ -- Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 

Palas No. f 

Pazımbn maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Paza, 
hariç her rnn 2.5 - 6, Salır 
CtımaTtest 13 · 2 5 fıkarava 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

1 

l),_i ST_A_N e_u _L _B_E L_E o_ı Y_ES_i N_D E_N_.I 
Bir çok külfetler ihtiyar edilerek belediyece İstanbul şchrinİJI 

bütiin kaLa, nahi;e ve maha1lelerini ve yc1.larını gösterir müfr :ısal 
haritalaı la ayrıca bir çok malfimatı 'bir araya toplayarak şetıir reh
pe_ri namı altında bir eser cfu:ude getirilmiş ve fehir sakim.erile ha.
riçten geıe~ek!erin iste.dikleri yerleri kolaylıkla bulabi!lnıeleri ve 
binneticc ı.stilade edebilmekri için ıatışa çıkartlnı.ıştır. Evvelce 250 
kuruş b~de: mt>kabilinde satılan ·lı_u eserin herkesin kolaylıkla isti
fade edebilmesinı teıninen bu kerre fiatı perakende olarak 100 ku· 
ruşa tenzil edilmiştir. On taneden fazla alınıdığı takdirde ayrıca % 
20 iskonto yapılacaktır. Bedeli mukabilinde her zaman belediyeden 
alırıalbileceği iliin olunur. 15674> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet
meleri Umum Müdürlüğünden : 

2H/6/939 tarihinde kapalı zarf ile eksilt!D"5i yapılan C. İ. F. İstan
bul teslim ~artile c48107.75. kırk sekiz 'bin yüz yedi lira y~ beş 
kuruş m:ıh<:mmen bedelli 18 kalem muıMelif kesici, enwrsör ve en
terüpt.ör:er iç!n alınan tehlıfler şartnameye uygun çıkmadığından 
teslıın müdceti uz•tılınak ve idari ve fenni şartnamelerde bazı ta• 
dilfıt yapılmak suretile ikind defa kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksı \Jı>e 9/8/939 Çarşamba günü saat 15 de Metro Han bina
sınm beşincı katında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Bu ı~c ait şartnameler idarenin levazım müdürlüğünden teda
rik edilebilir. Mııv,J<kat teminat c3608.08• üç bin altı yüz sekiz lira 
sek;.z kuru§tur. Tekliflerin saat 14 de kadar malıfbuz mukabilinde 
ko.misyon reisliğine verilmesi liizımdır. .5521> 
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