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HALK GAZETESi 

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

ingiltere ile Japonya Uzlaşırlarken Amerika 
ile J.aponyanın Arası iyice Açılıyor 
Amerikalılar, Zecri Tedbirlerin Tatbikini istiyorlar 

lngiliz - Japon 
anlaşmasının 
neticeleri 

İngiltere hllkfunetinin .Japon
ya hilkfunetile vardığı anlaşma 
tizerine, dünya pzetelerile, ala 
kadar diğer memleketlerin mat
buatında yapılan münakaşalar, 

tetkikler ve tefsirlerden doğan 

akislerin devam etliği görillmek 
tedh-

Ayni anlıı§Jbanm, gazete 
sütunlarındaki münakaşalarla 

beraber, bu uzlaşma ile çok ya
kından alüadar bazı hükOnıet
Jeri de meşıruJ eylediği, muka
bil tedbirlerde bulunmak mec
buriyetinde bıraktığı anlaşılı • 
yor. Birleşik Amerika hilkfune
tinin verdiği aon karBTlD, İn&il -
tere - .Japonya anl8fJllasının bir 
neticesi olduğunu söylemek icap 
eder. 

.Japoıı emperyalizminin, ev • 
ıelce Çinin gimalinde Mançuri 
araziııini i§&al eylemesi, illi ıe
ne evvel de Çin istilasına başla
ması, ihtimal ki, Japonya askeri 
ve bahri erkiıuııııı, büyük sana
ri ve ıermaye sahiplerinin taz -
yiklerinden lleri gebnişti. Ayni 
Japonyanın Çindeki işgal ve is· 
tila harbini iki senedenberi de
vam ettirmesi, büyük devletle· 
rin dolayısile yaptıkları yardım 
ların tesiriledir. 

400 milyon nüfusun mesk\in 
olduğu büyük bir memleketi İ§· 
ıal etmek için a:önderilen a~ke
ri kuvvetlerin, harp sefinelerl
nin, tayyarelerin masraflarını, 

levazımını temin etmek için Ja
ponyanın maU ve iktısadi kuv -
veti, varlığı kifi gelemezdi. 931 
senelerindeki cihanşumiiJ iktısa
di buhran, Japonyada dahi bil • 
yük sarsıntı husule getirmiş1i. 

Bankaların bile iflislan tevali et 
mişti. Bu büyük iktısadi buhra
nın doğurduğu mali ve ticari 
sınai buhranın tahribatını tela· 
fi edemiyen Japonya emperya -
listleri büyük Çin ülkesini işgal 
ve istila seferini devam ettir -
meğe diğer büyük devletlerden 
yardım görmeden nasıl imkan 
bulabilirdi? 

Büyük devletlerin Japonyaya 
dolayısile yapmış oldukları yar
dımların gayesini, ileride Çini 
paylaşma ve istismar hareke • 
tinde müşareket düşünceleri teş 
kil ediyordu. Çin ıstilasını ta
mamlamadan, alakadar diğer bü 
yük devletleri Çindeki menafi 
ve istismara ortak etmek iste -
mediği, hatta muhalefette bu 
lunduğu anlaşılan Japonyaya 
karşı itiraz sebepleri fazlalaştı. 

Çini istila seferini tamamlamak
ta büyük zorluklar, Çin milli 
müdafan kuvvetlerinin kuvvetli 
ve yıpratıcı mukavemetleri kar
ımnda kalan Japonya siyasi ve 
askeri makamları baska çarelere 
tevessii1 eylediler, el altından 
Çin milli müdafaa kuvvetlerine 
dahi yardımda bulunan büyük 
dev'Jetlerin Çind~ki imtiyazlı 

(Ba.ştarafı 4 1'CÜ sııyfııda.)_ 
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' Başvekil 

Filo ryada 
Şehrimizde bulunan Başve • 

kil Refik Saydam dün öğleden 
sonra Floryaya gitmiş, ve De
niz köşkünde bulunan Reisicüm 
hurumuz İsmet lnönünün valde
llıri !ili göriişmüştlir. Başvekil 
Floryada birkaç saat kalmış ve 
sonra Perapalas oteline dönmüş
tür. 

--OO>O----

Bulgarist auda 
Neler Oluyor? 

l Bulgar Ajansının Dantzig yanındaki Almanya limanında Leh askerlerinin mühim bir •timayişi 
~;.... 1 iki Mühim T ebliğilM k k f h •• 

' aj;s~~yiu!~~ (~~:ekili~~~!~ os ova on eransı en uz 
Amerikıı ı:ıe arası açılmıya bagh yan .Japon donanmasından hı. 

dritnot ate şe hazırlanıyor , , • , 

ivanofun pek yakında Faris ve 
Londrayı resmen ziyaret edece
ği hakkında bazı yabancı gaze
teler larafından verilen haberi 
yalanlamaktadır. 

kat'i bir neticeye varamadı 
Bu iki Devlet Arasında Müseııah 

Bir ihtil8fa imkan Verilmiyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Dün 1 rağmen İngiliz ırnahafili, İngr -

aktedilmiş olan konferansın kat'i Jiz - Fransız - Sovyet müzakere
bir neticeyi vermemiş olmasına (Devamı 3 üncü sayfada) 

Bulgar ajansı, Muşanofun bir 
istikraz akdi hakkında herhangi 
bir müzakereye girişmeğe, eko 
nomik meselelerin halledilmesi
ne vyahut da evvela bittarik 
Bulgaristanm harici siyaseti hak 
kında izahat vermeğe katiyen 
memur edilmemiş bulunduğunu 
bildirmeğe mezundur. Muşano -
fun yapmış olabildiği ğörüşme -

Siyasi müzakereler bitmeden 
askeri müzakerelere başlanıyor 

Nev - York, 28 (A.A.) - Tuk- ı 
yo, Amerikanın Çin'deki yeni 
vaziyeti tanıması takdirinde A
merika ile Japonya arasında ye
ni bir ticaret muahedenamesi 1 Adı• M t d" . Mul.ıakemesı" !erde nihayet kendi şahsi filtir-____ ı_y_e ___ u __ e_m_e_ı_n_ı_n _________ -1 !erini ileri sürebilmiştir. Bu fi-

s 1 b 
• 1 • kirler ise hiçbir suretle hükıi- imzası için müzakerelere girişil-

uç U, en amir erim- meti taahhüt altına sokbaz. mesinin mümkün olacağını bil -
• dirmekte olduğu bir sırada A · 

1 

merika hariciye nazırı Hull, ye
~~n ni bir muahede akdi için müza-de aldığım emirleri 

yerine getirdim diyor 
Adliye mutemetliğinde, ve le- ı dukları sıralarda sahtekarlık su 

· zım memurluklarında bulun- (Devamı 3 üncü sayfada) 

' 

j 
Dost Romanya kralının hususi yatı 

Romanyakralve Veli
ahdı Akdeniz seyaha
tine devam ediyorlar 

Evvelki gece yarısına kadar l 
limanımızda kalarak saat bir -
den sonra yatiyle Akdenize ha-

reket eden Romanya kralı Ka
ro! ve prens Mişel dün Manna

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Kızgın yaz günleri İstanbu • 

lun başta gelen korkularından 
biri tüo idi, hamdolsun, bu sene 
mcnhusun ismini pek duymu -
yoruz. bir de denizde yüzeyim 
derken boğulanların çoğalmasın 
dan korkardık. Bu felaketi ön • 
Jemek i~in hii1rumetten her plaj 
yerinde sıhhiye tertibatı alın

ması istendi. Her p!Ujda böyle 
tertibat var mı, yok mu? Bilmi· 
yoruz. Fakat Floryada küçük ec 
zahanesile bir sıhhi yardım teş
kilatı vücuda getirilmiştir. 

Buna rağmen diğer plajlarda 
olduğu gibi Floryada da kaza -
lar eksik değildir. Bu pazar gü

nü de Floryada üç kaza olmuş, 
hele lıir tanesi yürekler acısı: 

Kansı ile ve iki çocuğile sahi· 
le gelen bir ~nç, denize gim1iş, 

çok açılmış ve denizden ölli o· 
)arak ailesinin önüne getiril -
miştir. 

Hükumet, halkın sıyanet mel ı 

gi değildir. Felaketleri önlemek 

için ancak bu kadar tedbir ala

bilir. Dikkatsizliğin, ihtiyatsız • 

lığın, eehalelin getireceği fela· 

ketlere karşı bu tedbirler kiifi 
gelmezse kabahat klmnidir? 

kerata girişmeden evvel siyasi 
:ihtilafları yatıştırmak ve bilhas
sa Çinde'ki Amerikan menafüne 
ve açık.kapı politikasına riayeti 
emniyet altına almak lazım ol
duğunu söylemektedir. 

J apoyanın bu bapta uzlaşmaya 
y~ası ibtimaıline binaen 
harp malzemesi, pamuk ve ben
zin ihracını menetmek suretile 
pek yakında Japonyaya karşı ik 
tısadl zecri tedbirler tatbik edil
mesi ihtimalinden bahsolumnak 
tadır. 

Miroir gazetesi, Japonyaya kar 
(Ark= 3 üncü sayfada) 

Akdenizde 
Mühim Bir 
Manevra 

Kahire, 28 (A.A.) - Res -
men bildirildiğine göre 15-17 
ıığuslosta İskenderiye mm -
takasında yapılacak olan miiş 
terek manevraların İngiltere 
ve Mısırın bütün kara, deniz 
ve hava ordulannın ciizütam
Jarı iştirak edecektir-

-Beklediğiniz Gazete 

En Ateşli Milliyetperver Halk 
Gazetesi Olarak Çıkacaktır 

İKDAM: Halkın sesi 
••• 

Büyük hazırlığımız matbuatta 
hakiki bir sürpriz yapacak 
Birçok mektuplar 
zaman yeni şeklile 

alıyoruz: "İKDAM ne 
çıkmağa başlayacak?.,, 

Birkaç gUne kader sizin merakınızı 
giderecek genlf tefsllAt vereceğiz, 
IKDAM'ın hazırlıklarını öftreneceksiniz 

Açık fikirleri, yazıları, resimleri, tenkitleri 
ve haberleri ile İKDAM en çok sevilen, 

hoşa giden gazete olacak 

ÇOK YAKINDA 



SAYFA 2 

Kardeş katili dün 
Rami' de yakalandı 

Maznun ağabegsinin karısı 
Meftunege nasıl tutulmuş 
ağabeysi işi nasıl haber almış 

İki gün evvel Edirnekapıda, ı 
sur haricinde karısına göz koy
duğu ağabeyisini tabanca ile ya 1 
ralıyan Bahri dün Rami civarın
daki kırlarda dolaşırken jandar
malar tarafından yakalatımış, ad 
liyeye teslim edilerek sorgusu 
siınunda da tevkif edi1miştir. 

Vak'anın tafsilatı şöyledir: 
Carih Kadıköy bina ve arazi 

memurluğu odacılarından 30 yaş 
larında Bahri adında birisidir. 
Ağabeyisinin Meftune a lındakı 
genç karısına 3§1k olmuş ve ba
zı tekliflerde bulunmuştur. Fa
kat Meftune reddetmiş, bunun 
üzerine Bahri aşk mektupları gön 
dermeğe, kadını bu suretle el
de etmeğe çalışmıştır. Bahri bu 
mektuplarını Kadıköy malrnü -
dürlüğü b~lıklı kağıtlarla gön
dermiş, ve bilhassa şunları yaz
mıştır: 

.Meftune sen müstesna bir 
ev kadınısın. Fakat ne çare ki, 
tallin kötü. Ağabeyim gibi bir 
adamın eline düşmüşsün. Fakat 
korkma ben varım. Seni hima
ye edeceğim. 

Y enıgeciğim. seni çok se\·iyo • 
rum. Bana kızmana rağmen se
viyorum. 

Eğer ağabeyim haber alacak 
ve bana hakaret edecek olursa, 
kendisine her fenalığı yapaca -
ğım.• 

Fakat Meftune mektuplara 
büsbütün kızmış ve işi kocasına 
açarak bunun önüne geçmesini 

~············ .......... ıı 
ı KÜÇÜK HABERLER t 
ı ........................ ıf * Beden Terbiyesi Genel Di -
rektörlüğü merkez istişare he • 
yeti Ağustosun !birinci günü An
karada içtimaa davet edilmiştir. * Sivasta Kavan anhiyesinde 
Nuri adında birisi başkasile mü 
nasebette bulunduğu için karı • 
sını parça parça kesmiştir. * Manisada Firdevs adında 
bir kadın ameliyat neticesi er -
kek olmuş, Ferit ismi verilmiş -
t:ir * Halk !bankası umum müdü
rü şehrimize gelmiştir. * Limanlarımızda tetkikler 
yapan İngiliz J:ıükfuneti liman -
lar müşaviri Gips İstanbul lima
nının te%İi hakkındaki projesini 
h112ırlamış, Münakale Vekaleti
ne göndermiştir. * Brüksel sefirliğine harici
ye umumi katip muavini Nebil 
onun yerine de sabık Hatay fev,
kalade delegesi Cevat Açıkalın 
tayin edilmişlerdir. * Styasal Bilgiler okulu hu· 
kuku düvel profesörü Etem Me
nemencioğlu yüksek tedrisat u
mum müdürlüğüne tayin edil -

miştir. * Traıbwn meb'usu iken bu 
seferki intiha.bapta seçilmiyen 
Seniha Hızal açık bulunan üçün 
cü sınıf maarif müfettişliğine el
li beş lira aylıkla tayin olundu. 
* Hasan Faik Türelin Manisa 

Valiliğine tayini dolayısile açı

lan imar idare heyeti azalığına 
mahalli idareler umum müdürü 
Rüknettin tayin olundu. * Haliçte yapılan Yıldıray 30 
Ağustos zaıCer ·bayramı günü ıue 
ras mle denize indirilecektir. 

00 

Gümrük komisyoncuları 
Gümrük komisyoncuları bu -

günlerde Ankanya bir heyet 
göndereceklerdir. Bu heyet ymi 
yapılacak komisyonculuk kanu
nıı hakkında bazı dilekerde bu

lunacaktır. 

iskeleye çarpan motör 
Kaptan İbra-himin idaresinde 

b.ılunan Kastamonu motörü dün 
Haliçteki Yemiş iskelesine çaıp
mış ve iskeleyi hasara uğrat -

mıştır. 

• 

' 

söylemiştir. 

Baıhrinin ağabeyisi tapu me
murlarından Vehbi bu vaziyete 
fena halde hiddetlenmiş ve ev
velki gece Sultanahmetteki ev
lerin., misafirliğe gelen Bahriye 
çatmış, bir daha bu gibi halle
rin tekerrür etmemesini söyle
miştir. . 

İki kardeş şiddetli bir kavga 
etmişler ve komşuların duyma
ması için sokağa çıkmışİardır. 

Kavga ede ede Beyazıda gel
mişler, buradan da bir tramva
ya binerek Edirnekapı haricine 
çıkmışlardır. 

Bahri mahkemede verdiği ifa 
desinde vak'ayı bundan sonra 
şöyle arılatmıştır: 

- Sur haricine çıkar çıkmaz 
ağabeyim üzerime atılarak tokat 
ve yumrukla beni dövmeğe baş 
!adı. Ben iki ay evvel hastahane• 
den çıkmıştım. Kendisine karşı 
koyamazdım. Yaptığım hareke
tin kötülüğünü takdir ederek af 
etmesini. söyledim· Fakat affede
ceği yerde tabııncasını çekti. 

Vurmaması için elinden tut· 
tum. Tabanca paUadı. Kurşun 

havaya gittL Kuvvetsiz oldu. • 
ğumdan ağabeyim beni yere ya 
tırmıştı. Bi!r taraftan boğazımı 
sıkıyor, bir taraftan da tabanca 
ile vurmak istiyordu. 

Ta1:>anca bir daha patladı ve 
ağabeyim vuruldu. İşin böyle 
bitmesinden çok korktum. Kaç
tım.> 

Doğu vapuru 
meselesi 

Dün bir akşam gazetesi Al -
manyada inşa edilen 5300 tonluk 
Doğu vapurunun denize indiril -
eliği zaman bir tarafa yan yattı
ğını ve mu>Vazene tem.ini için de 
vapura 780 ton safra konması la
zım geldiğini yazmıştır. 

B'u hwber her tarafta hayretle 

karşılanmıştır. Çünkü Doğu va 

purunda yalnız ufak teıfek ku -

surlar bulunmuştur. Yoksa va -

purda biç bir muvazenesizlik yok 

tur, bu küçük kusurlar için de o

radaki heyetimizle Alman tez -
g1ı.hı arasında müzakereler yapıl 

maktadır. Bundan başka y_eni 

irışa edilen her vapur denize in -

dirildiği zaman muhakkak bir 

tarafa hafif ibir meyil yapar. 

Çünkü kesmenin omurgasına 

korum saçların ve bilhassa per

çin .,snasında perçin çivilerinin ı 

biraz siklet kaybetmesi geminin 

bir tarnfa yatmasına sobep olur. 

Bu ise kat'iyyen bir kusur sa -

yılm112. Vaziyet budur. Yoksa 

Doğu vapurunda .bir müva 
'b' 5300 zenesizlik olmadığı gr ı ton 

luk vapura 780 ton gibi mühim 

bir mikdar safra konulmasına 

da imkan ve ihtimal tasavvur edi 

lem ez. 
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Adalara nihayet!• 
su veriliyor 

Haki• değil mi? 

Çöplük gibi 
bir sokak 

İstanbulun 
Süt Meselesi 

---000--
Sular arazösla evlere 

dağıblacak 
Belediye tarafından Büyüka

daya yapılan su tesisatının yaz 
ortası gelmesine rağmen henüz 
tamamlanmamış olması Ada -
!arı yine su sıkıntısına düşür -
müştür. Su vaziyeti gören ıbele • 
diye derhal liman işletmesine 

müı·acaat etmiş ve yeni bir şe • 
kilde Adalara su verilmesini te
min etmiştir. Bu suretle beledi
yenin tesisatı yapılıncıya kadar 
liman işletmesi ısu tankları ile A 
dalara Terkos suyu taşıyacak -
tır. Adalara gidecek sular aro
rozlerle evlere nakledilecektir. 

Liman işletmesi yalmz nak
liyat masrafı alacak ve kar alını
yıı<>aktır. 

Şimdilik yaptlan hesaplara gö 
re bir ton suyun evlere teslim fi
atı 40 - 50 kuruş arasında ola -
caktır. Bunun üçte biri terloos su 
yunun maliyet fiah ve diğer üç
te ilcisi ise suyun Adalara nakil 
parasıdır. Na:kliyata bllgÜnlerde 
derhal başlanacaktır. 

600 Lira çalan adam 
tutuldu 

Çasımpaşada fırın işleten Ligo 
run yanında çalışan işçilerden 

Hüseyin adında birisi, evvelki 
gün kasadan 600 lira aşırarak 

kaçmıştı. 

Hüseyin dün par al ar üzerinde 
olduğu halde yakalanmış, 600 li 
ra sa:hfüine verildikten soma 
Hüseyin adliyeye teslim edil • 
miştir. 

--ooo~--

lahisarlar Vekilinin tetkiki 
Şehrhıı.izde Jıulunaıı gi\mrük 

ve inhisarlar vek'li Raif Kara -
. deniz dün sah<ılltan akşama ka -

dar inhisarlar idares;nde meşgul 
olmuştur. 

---0000---

Kenar semtler 
Prost Beyoğlumı» planını ha

zırlarken ana caddelere ehem -
miyet V<"tmış, kena'.' semt ve yol 
!arın şekillerini plitnda göster -
memİŞtir. 

Şehrimize döndükten sonra 
Prost bu işle esaslı şekilde meş -
gul olaıcaklrr. 

' 

---00---

Hapishane 
gıkılıgor 

İstanbul hap:shanesinin y1 -
kılması birkaç gün evvel Nafia 
müdürlüğü tarafından bir müte
ahhide iha'.e edilrniştL 

Vekalet ihaleyi tasdik etmiş, 

müteahhit te binayı yıkmağa 

ba~lamıştır. Dün hapishanenin 
kiremitleri indirilmiştir. 

Bazılarına göre eşsiz larihi bir 

kıymeti olan bina bi>r ay zarfın
da yıkılarak arsası temiziene -
cektir. 

---<ooo---

Çam yetiştirilecek 
İstanbul topraklarında çam a

ğacı mebzul mikdarda yetişmek

tedir. Belediye vaklile yanan 

çamların yerlerinde yeniden 

çam yetiştirecektir. Aynca çam

lıkların mııhaf112ası için teşkilat 

viicude getirilecektir. ----Barbaros meydanı 
Beşiktaşta Barbaros Hayret -

tin meydanının açılmasına Dol

mabahçe ile Beıbek arasındaki 

yolun tanzimine geçildiği esnada 

başlanacaktır. 
--')()()o---

Zahire borsası Azalığı 
Diin Ticaret Odası meclisi top 

lanmış ve Zahire Borsası mecli

si idaresine iki aza seçimi yap -

mıştır. Bu azalıklara Murat For
tun ile Kerim seçilmişlerdir. 

--~ooo~-

Ziraat Vekili Dün 
Karilerimizden Kasunpa • • 

şau oturan Lil.tfi im:ıasile ge- Bu işle Uğraşh 
len bir mektupta şu saluları Ziraat Vekili Muhlis Erkmeıı 
okuduk: şehrimizdeki tehldklerine devam 
•Kasımpaşada Ziodanarka- etmektedir. Vekil, dün öğleden 

sıncl• Yeniclere sikağı ekse- evvel vilayete gelmiş. bir müd-
ri;vetle arabacıların oturdu • det meşgul olmuştur. Vekili vi-
ğu ve ahırlar bulunan bir so- !ayette karşılıyan Vali ve Bele-
kaktır. diye Reisi Lı'.ıtfi Kırdar şehrin 

Bu sokaktan bir kere ge süt işi 'hakkında ve 'bu husus -
çip görseniz... Aman Yarab- taki belediyenin t"tkikleri etra-
biın~ Burası sokak değll, a- fından Muhlis Erkmene izahat 
deta, çöplük, mezbele gibi vermiştir. 

bir şey. Ahırların gübreleri, Ziraat müdürü Tahsin çağırıl 
bütün pislikleri sokaklarda. mış, kendisinden vilayet hudut-
Mahalle aralarında tavıık bes- !arı dahilindeki süt veren hay -
lenıekyasak olduğu halde, bu vanlar J:ıakkında izahat alınmış-
rada, giibreler içinde eşinen tır. 

birçok tavuklar var. Bn civa- Dünkü ıkonuşmalardan sonra 
ra çopçünün de hiç uğradı- şehirde vücude getirilecek yeni 
ğı, sokağı temizlediği yok. Bu süt teşkilatına ziraat Vekaleti -
sokağa sık sık çöpçü gönderil- nin de yardım ve iştiraki takar-
mesi veya ahır sahiplerinin rür etmiştir. 
sokağa gübre ve çerçöp alına- ı ı İstanbul belediyesi iktısat Ş-
maları temin edilirse bir ıııa- !eri müdürü Safvet, sütçülük 
hallenin sıhhati kurtarılmış mütehassısı Ekrem Rüştü yakın-
olacaktır. da Ankaraya gidecek, Ziraat Ve-

Alakadarlann nazarı dik kaleli ile bu hususta temaslara 
katini celbetmenizi rica ede- başlıyacaktır. 

TİJn.• başlıyacaklardır. 

Kariiınizin bu temennsi: 

Haklı değil mi ? 

Elektrik, Tramvay, Tünel 
işletmelerinin kadroları 

Elektrik, tramvay, tünel işlet

.mesi umum müdiirlüğü işletme

nin daimi kadrosunu Kanunu -

sani ayına kadar hazırlıyacak, 

tasdik edilmek üzere şehir mec
lisin" sevkı!<lecektir. Önümüz • 

deki ay içinde fevkalade toplan

tı yapacak olan şehir meclisi şitn 

dilik işletmenin muvakka:t kad

rosunu tasdik edecektir. 

Amele, yeni senebaşmda ida
re ile yeni şartlar dahilinde mu
kaveleler yapacaktır. 

----<ooo~--

Bcstanların teftişi 
Belediyeye bostanların lağım 

sularile sulandığı şikayet edil -

miştir. Belediye reisliği keyfi -

yetten kaymakamları haberdar 

etmiştir. Teftişler yapılmak su

ı:etile bu gibi bostarılar meydana 

çıkarılacak, kapatılacaktrr. 

Diplcma alan jard ırma 
Erbaşları 

Perşembe günü Ankara Jan
darma okulundan 106 gedikli er
baş diploma almıştır.. O kulda 
mesleki ve askeri dersler takip 
ederek yetiştirilen 'bu gençlere 
dİplc>maları bizzat Dahiliye Ve
kili Faik ÖZtrak tarafından tev
zi edilmiştir. Ayni zamanda bi -
rinci, ikinci ve üçüncü gelıınl.ere 
de birer saat mükafat olarak 
verilmiş!İr. 

Mektep lkomu·tanı ve Dahiliye 
Vekili tarafından birer nutuk 
söylenmiş mezunlara halka sev -
gi ile muamele etmeleri ve doğ
ruluktan ayrılmamaları tavsiye 
edilmiştir. Gedikli erbaşlar mem 
leketin muıhteli:f jandarma ka:ra-. 
kollarına komutan olarak tayin 
edilmişlerdir. 

Bardakla su satanlar 
Belediye sıhhat işleri müdürlü

ğli memba suları il esaslı suret
ğü memba suları ile esa5lı suret
te meşgul olmaktadır. Peraken -
de su sa{ışlarını kontrol edebil -
mek için bardakla su satan ba
rakalar kaldırılacaktır. 
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Dış . Politika 

Onnanve Çam 1 Moskova 
yangınları müzakereleri 

. ' • . i :ı·~-· 

Ç ıd 
Moskovada, devam eden mü• 

oğa 1 zakerelere ait gelen haberler, 
müsait neticelere varılacağını 

Sarıyerde Büyük Bir 
Orman Yandı. Bakır
köy çayırlığında yan- ı 

gın çıktı 
Pazar günü Heybeliada çam

lığının harabeye dönmesinden 
soma Sarıyere bağlı Demirci kö
yü civarındaki binlerce metre 
murabbaı ormanlık da yanmış, 
mahvolmuştur. 

Bu ikinci büyük kır yangını 
da şöyle olmuştur: 

!Demirci kıöyünde rençbr lik -
le uğraşan Sati isminde birisi 
bostanında ateş yakmış, kahve 
pişirmiş, fakat ateşten s1çrıyan 

bir kıvtlcım şiddetli güneşten 

kupkuru 'bir hale gelen otları 

tutuşturmuştur. 

Ateş şiddetle büyüyüvermiş, 

ormarılığa sirayet etmiş ve b;:r 
arıda biı:ıı1erce metremuralfuaı 
ar112iyi kuşatmıştır. 

Yangın yerine koşan jandar
ma kuvvetleri, topçu, piyade kuv 
vetleri, kamp kuran talebeler, 
Demi:rci, Uskumru, Zekeriya kö 
yü halkı ie beraber cansiperane 
bir çalışmadan sonra ateşi sön-

dürebilmişlerdir. 

Yangın saat 14 de çıkmış, 21 

de söndürülmüştür. Mahvolan 

ormanlığın 30 bin metre murab 

bamdan fazla olduğu tahmm e

dilmektedir. 
Yangını çıkaran Sati yaka

lanmış, tahkikata başlanılmış -
tır. 

Kaleci Necdet 
T ehliye Edilmiyor 

Mal\ım h.iidiseden sonra, Ka

dıköy sulh mahkemesi tarafın

dan tevkif edilen Demirspor ka 

lecisi Necdet, kefaletle tahliye 

talebinde bulunmuş, reddedil • 

mişti. 

Necdet dün Üsküdar asliye 

ceza mahkemesinde red kararı

na itiraz etmiş, fakat itirazı da 

reddedilmiştir. 

---000--

DUnkU 'Yangınlar 
Dün Çengelköyünde beledi

yeye ait bir çayırlıkta yangın çık 

mış, hemen çağırılan itfaiye ta

r8.'fından fazla sürmeden şöndü

rülmüş\ür. 

Bundan başka dün, Karacaah 
met mezarlığında da bir yolcu

nun attığı sigara yüzünden yan 

gın çıkmış, fakat servilere si

reyet etmeden söndürülmüştür. 

Yangınlar hakkında talhkikat 

yapılıyor. 

---00-

Hamur ekmek 
Ekmek kalitesi günden güne 

bozulmakta, ekmekler bir çok 

semtlerde hamur halinde satıl -

maktadır. 

Şubelere gönderilen tamimde 

hamur ekmek çıkaran :fırınların 

şiddetle cezalandırılmaın isten • 
miştir. 

ı··~ .............. ;;ı 
f IKDAM 1 
! Dünya vukuahnın i 
i en heyecanlı ve ı 
ı doğru akislerini · 

li D•• po::::: J""'"" 
dan emin kaynaklar- ı 

dan taklb edebile· i 
ı ceksiniz 
ı ........................ ı 

bildlımektedir. 

Moskovadaki müzakerelerin 
devamını uzatan sebeplerin en 
mühimminin Baltık memleketle
rinin garantisi keyfiyeti olduğu 
anlaşılmıştır. Ayni zamanda er
kıinıharbiyeler ara•mda tecavü
ze ait tedbirlerin alınmasına ait 
kararların tesbit olunmasına da 
ir Sovyet istekleri de diğer bir 
ihtilaf liıevzuudur. Tecavüze ve 
l}liltecavizlere karşı cephe al
mak hususunda İngiltere ve Fran 
sa hükumetlerinin düşüncele -
rile, Sovyet İttihadı hükumeti • 
nin prensipleri arasında farklar 
yoktdr, diyebiliriz. Müzakerele
rin uzamasına tesir yapan, esas 
teşkil eden ihtilabn bu cihet ol 
madığı anlaşılıyor. 

Mihver devletlerile Sovyet -
!er İttihadı hükfımeti arasında 
sulh ve müdafaa cephesini teş -
kil eden büyük demokrat dev -
!etler aleyhine müşareket ha -
zırlıkları, müzakereler yapıldığı 
na, yapılacağına dair bazı taraf
lardan ''erilen haberler bu se -
heple müsbet esaslara dayana • 
maz. 

~ 
Baltık hükllmefleriııi teşkil 

eden Letonya, Estonya, Litvan
ya ile, Nazi Almanya hükil.met
Ieri arasında hazırlanan ve imza 
edilen dostluk, bitaraflık, ade -
mi tecavüz muahedeleri vardır. 
Bu küçük devletler, demokrat biı 
yük devletlerin verecekleri ga
rantiyi reddediyorlar. 

Baltık devle!leri arasında bu
lunan Finlandiya da ayni vazl· 
yette demektir. Milletler cemi
yetinin son içtima devresinde 
müzakere mevzuu olan Aland a
dalannm tahkimi meselesi var
~· Finlandiya hükiim;:tin.e ait 
olan ve Baltık denizinde bahri 
en mühim bir üs halinde bulu
nan bu adanın tahkim edilmesi 
keyfiyeti Sovyetleri fazlaca a
liikadar eylemişti. Almanya hü
kfuneti dahi, Finlandiya hüki'.ı· 

meti üzerinde tesir yaparak ay
ni adalann tahkimini hakikat 
haline getirmek istiyordu. 

Baltık denizi havza•ındaki 

hudutlarından ve sahillerinden 
emniyette bulunmak istiyen Sov 
yet Rusya hüki'ımeti, İngiltere 
ile başladığı müzakerede düşün 
celerinin haklı olduğunu beyan 
ediyor, Baltık hükômetleri iste
sinler, veya istemesinler, bu 
memlekellerin müşterek garanti 
altına alınması hususunda ısraı 
da bnlunuyordu. Bu ısrarın 

devam ettiği görülmektedir. 
Avrupada bulunan küçük hü 

kumeUerin bitaraflığı, Sovyct -
(erce bir fantezi halinde mütalea 
olunmaktadır. Bitaraflığın sila· 
ha ve kuvvete dayanılarak mu
hafaza edilebileceği geçen ay -
(ardaki işgal hadiselerile görül
müş ve alnaşılmıştır. 

Mihver devletlerifo, sulh 
ve müdafaa cephe•ine dahil de
mokrat hükfunetler arasında bir 
harp çıkarsa, Sovyetler İttihadı 
hü.kfımeti de bu harbe iştirak ey 
lerse, Baltık devletlerinin bita • 
raflığına, kendilerlle akdetmiş 
olduğu muahedeye rağmen Al
manya riayet edecek mi? Baltık 
devletleri hükümet erkanı, böy
le bir zamanda Almanya ordu • 
sunun arazileri dahiline girme
sine müsaade etmezlerse, muka
vemet eyliyecek kuvvet ve ildi· 
darları, hazırlıkiarı var mı? 

Bu suretle JnÜZakereler, 
Baltık memleketlerinin garanti 
edilmesi zorluğunun hallile müs 
bet neticeye varmış olacaktır. 

Politıkacı 

Paris safirimize nişan 
verildi 

Paris, 28 (A.A.) - Reisicüm
hur Lebrun Türkiye büyük el • 
çisi Suat Davazın veda ziyare • 
tini kabul ed~rek kendisine Lej
yon D<roör nii8nmın büyük haç 
rütbesini vermi~tir. 
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aa ı iSTiKLAL 
ATATURKJHARBI 

Milli teşk~latı~ .tevsii inP.Itere, Henüz Bir 1riOkYôdilkfi 
tesriine de ~ışılıyordu Taraftar Değil ! uza ere j 

2) Hükümeti salatanın hare-
katı ihanetkaranesine alet ol -
muş bulunan bir takını rüesayı 
memurin vardır. Onları mahke-
mei aidesine tevdi ediniz. Hare-
katı milliyeye mümanaat eden 
bazı sabık valiler hakkında hiz
meti devlette kııllanılmamalan 
için muamelei laznnesini yapı

nız. Harekatı milliyeye badim 
oldukları isin azlolunıınları me
muriyetlerine iade ediniz. 

3) İadei rütbeleri Mttlisi Mil 
linin tasdikına iktiran etıniyen 
ve yegane sebebi istihdamları 
bir takım nıiilahazai sakimei si
yasiyeden ibaret bulunan miite
keidini, derhal eski vaziyetleri
ne irca ediniz. Mühim makama
tı askeriyeyi ehil ellere tevdi ey
leyiniz. 

4) Nuzzan sabıkadan Ali Ke· 
mal ve Adil Beylerle Süleyman 
Şefik Paşanın, Meclisi Milli 
küşadında Divanıaliye tevdi e
dilmek üzere, hiçbir tarafa firar 
}arma meydan verilmemesini, 
Posta ve Telgrai müdürü umu
misi Refik Halit Beyin derhal 
tevkilile mahkemei aidesine tev 
diini, kanunun masuniyeti ve 
hukuku milliyenin kudsiyeti na 
mına talep ederiz. 

5) Harekatı milli yeye iştirak 
etmiş veya harekatı milliyeyi 
terviç eylemiş olenlar aleyhin
de başlıınılmış olan takibat ve taz 
yikata nihayet veriniz. 

6) Matbuatı eenebi sansüriin
den kurtarınız. 

İşte Efeodier, hulasaten say
dığım bu noktalara ait mÜ'.ale
at ve teklifattan sonra telgrafı
mızı şu tarzda ikmal eyledik: 
•Maruzat ve tekalifi mcsrudeye 
milleti tatmin edecek cevabı sa
rih ve muvafık ita buyurulaca
ğı zanıana kadar, temjnj maka
sıdı ınJIJiye için, milletçe ittihaz 
edilmiş olan tcdabiri filiyeyc, ke 
makan devam aa:ruretinde kalı
nacağını bilcümle viHiyat ve 
müstakil elviye ile mülhakatın
dan aldığınıız kararlar üzerine, 
kemali kat'iyetle, arzcylcriz. 

İmza: Anadolu ve Rumeli Mü 
dafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti 
Tenısiliyesi namına, Mustafa Ke 
mal>. 

Efendiler, İstanbulla muhabe
re, biter bitmez, derhal bir teb
liğle meınleketl vaziyetten ha· 
bcrdar ettim. 

Efendiler, Ahmet İzzet l'a· 
şanın yazdığı nasihatname ve 
verdiğimiz cevabın mütııleası 

bir hatıramı ihya etti. Nazan 
millete ve tarihte mazbut kal
ması için onu da söylemiş ola -
yım: 

Ali Riza Paşa, bir gün, Ah • 
met İzzet Paşayı ziyaret eder; 
esnayi sohbette aleyhimde bir 
takım tefevvühatta bulunur ve 
bu tefevvühata mühinı bir keş
fini de iluve eder: •Ciiınhuriyet 

yapacaklar, cümhuriyet!• diye 
bağırır. Doğru.unu isterseniz E
fendiler, Makedonyada Osman
lı İmparatorluğunun Garp ordu
ları Başkumandanı Ali Riza Pa
şanın aslanlardaıa 111ürekkep, kos 
koca Türk orıl'llMrını, mahvü pe
rişan ettirdikten ve kıymetli Ma 
kedonya topraklarını, düşmanla· 
ra terk ve tebl'rrü ettikten son
ra, dev le tin en müşkiil anında, 
Vahdettinin hadimi amali ol
mak için, icap eden evsafı ikti
sap eylemiş olduğuna ve bu meş 
bur ordular başkumandanının, 
bu defa kendine en mahir mua
vin .olarak, eski erkamharbiye 
reisini, Harbiye nezııretinc gc • 
tirmeği düşünı•ceğine, tabii na
zarile bakılabilirdi. Fakat teşeb· 
büsatı milliyenin, cümhuriyeti 
istihdaf ettiğini, bu kadar sürat 

ve sühulete ihtisas ve idrak ey
liyeccğine takdirhan olmamak 
mümkün değildir. 

Efendiler, bana bu malumatı 
veren, hikayeyi bizzat İzzet Pa
şanın ağzından işiten, çok muh
terem ve içimizde hazır bir ar
kadaştır. 

Efendiler, Cemal PDşa 9 Teş· 
rinievvel tarihli bir şifre ile He
yeti Tenısiliye ile yakından te
mas etmek üzere, Bahriye Nazın 
Salih Paşanın, hareketinin ten
sip edilmekte olduğunu bildirdi. 
Fakat, Salih Paşa, biraz rahatsız 
olduğu için mahalli mülakatın 

mümkiin mertebe yal<ın olması 
ve İstanbuldan bahren hareke -
tinin miinasip teemmül edildi -
ği tasrih edildikten sonra Heye
ti Teınsiliyeden kimlerle ve ne
rede mülakatları tasavur olun
duğunu sordu. 

10 Tşrinievvelde verdiğimiz 
cevapta, mahalli mülakat ola
rak Amasyayı tesbit ettik. Gö -
rüşmek üzere, Heyeti Temsili -
yeden benimle beraber Rauf ve 
Bekir Sami Beyler gidttekti. Bu 
nu da bildirdik. Salih Paşanın \ 
İstanbuldan hangi gün hareket 

1 edeceğinin ve Anıasyaya hangi 
giin vlhd ola bileceğinin v aktü 
zamanilc iş'armı rica ettik. 

* (Devaını var) 

Tren, dün Askkale
ye merasimle girdi 

Erzurum, 28 (A.A.) - Bugün 
tren Erzurum vilayetinin yeni 
bir kaza merkezi olan Aşkaleye 
girdi ve büyük merasim yapıldJ. 
Dündenberj Aşkalede kesilen 
kurban mikdarı 300 ü geçmiştir. 
Tam saatinde vali, komutanlar,_ 
memurlaı· ve mühendiskr Aşka
lede bulunmuşlardır. İstiklfil 
marşını müteakip Vali Haşim iş
can, bir nutukla kordelayi keseli 
ve tren dakikalarca süren alkış 
tufanı içinde ve binlerce halkın 
coşkun alkışları ve büyük Milli 
Şef İnönüne ve Cümhuriyet hü
kUmetine karşı gösterdiği min -
net ve ıbağlılık sesleri arasında 
istasyona girdi. 

Tren Erzuruma elli altı kilo
metre kalmıştır. Ray ferşiyatı 
hararetle devam etmektedir. 

İrlanda tedhişçi
. leri için tetbirler 

Londra, 28 (A.A.) Bu akşam 
Kral tarafından tasdik edilerek 
meriyete giren şiddet hareket
lerinin tenkili hakkındaki kanu
nu protesto mak6adile Irlanda, 
terhişç.iler tarafından suikast te 
şebbüsünde ibulunulm&sına ma
ni olmak üzere parlamento etra-. 
fında şiddetli ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır. Polis kuvveti iki mis 
li artırılınıştır ve mutat hılfi

fına olarak yarın parl3n)entonun 
halk tarafından ziyaretine mü -
saatle edilmeyecektir. 

Seeds 'in ilk ra
puru Londrada 

Londra, 28 (A.A·) - Krem -
Jin sarayında yapılan son görüş 
me hakkında Seedsin ilk kısa 
r~p<ıru bugün Hariciyeye gel -
miştir. Raporun muhteviyatı 
hakkında hiçbir malfımat veril
memekte ise de, Moskovada ye
ni bir mülakata intizar edilebi
leceği kaydedilmekte, bu da gö 
rüşmelerin seyri hakkında son 
giinlerde hasıl olan müsait !nti• 
baı idame eylemektedir. 

+ Tokyo, 28 ( A.A.) - İngiliz + 
Çember/ayn, Harici Siyaset + ve Japon delegelerinin bu sa-+ + bahki toplantısı sonunda aşa- + ' 
Hakkında 31 Temmuzda Mü- + ğıdaki tebliğ ne§r•dilmi§tir: • + İngiliz ve Japon delegeleri- + 
him Beyanatta Bulunacllk t ninbugünsaat10dan13eka-+ 

dar hariciye nazırı muavıni- + 
manda hem iktısad lıem de si - + nin resmi ikametgiilıtnda vu- + 
yasi meselelerle meşgul olması + kua gelen yedinci toı;lantıla - ++ 

Londra, 28 (A.A.) - Avanı 

Kamarasında sorulan bir suale 
cevap veren Çemberlayn, dün -
yanın iktısadi membaı ve vesa
itini daha munsıfane blr esasa 
istinaden tevzi etmek çareler\ni 

tedkik etmek maksadile umumi 
bir konferansı içtimaa davet hu- ı· 
sosunda İngilterenlıı önayak ol 

ması için zamanın müsait olma- ı 
dığını söylemiştir. Mınnaileyh, 

böyle bir konferansın ayni za -

Moskova 
• (Baştarafı 1 inci sayfada) 
şı amlbargo usulünün tatbik e -
dilmesinin bütün Amerikan ti
careti için çok vaıhim müşkilat 

ihdas edeceiigini gizlememekte -
dir, çünkü Japonya, Amerika ile 
yapılmakta olan -ticari mübade
lelerde üçüncü mevkii işgal et -
mektedir. 

Bu gazete, yekdiğerinden u -
zak olan iki memleket arasında 
müsellMı bir ihtilaf çıkmasına 

imkan vermemektedir. 
Nev - York post, Japonyanın 

Amerikadan hurda demir mii -
bayeatı 1930 tarihinde iki mil -
yon 900 bin dolar kıymetinde i
ken 1936 senesinde 14 milyona 
ve 1937 tarihinde 39 mHyona çık 
mıştır. 

Petrol mübayeatı ise 1934 ta
rihinde 20 milyon dolar kıyme -
tinde iken 1938 de 53 milyona 
baliğ olm~tw-. 

Hulün beyanatı 
Vaşington, 28 (A.A.) - Gaze

tecileri kabul eden Hull, harici
ye nezaretinin Japon - Amerikan 
muahedenamesinin feshine ta -
kaddüm etmesi icap eden evvel
den ihıbar müddetinin İkincikfi
nunda inkizasına kadar Uzak 
Şark'taki vaziyeti dikkatle göz
önünde tutacağını ve ondan son
ra ne gibi bir ıhareket icra etme
si llİZım olduğuna karar verece
ğini beyan etmiştir. 

Japon - Amerikan muahede • 
namesinin yerine !başka ·bir mu
aılıedename ikamesi maksadile 
müzakerelere giri~mek niyetin
de olup olmadığı suretinde bazı 
gazetecileri"\ sormuş oldukları 
suale cevaben Hull, hariciye ne
zaretinin altı ay müddetle inti -
zar vaziyetini muhafaza edece -
ğini söylemiştir. 

~merika gazeteleri memnun 
Nev - York, 28 (A.A.) - Sa

baıhgazetele:ri, Japonya ile müna 
kid 1911 tarihli ticaret muahede
nameııinin feshini büyük bir 
memnuniyetle karşılamaktadır

lar. Gazeteler, Çinlileri muka -
vemete teşvik maksadile Çin 
harbinin bidayetinden Amerika 
hükfunetinin ittihaz etmiş oldu
ğu en mühim kararın bu fesih 
kararı olduğuna işaret etmekte
dirler. 

Gazeteler, bu kararın bütün 
netayicini kat'iyyen zaafa ka -
pılmaksızın göze alınması lazım 
olduğunu ilave etmektedirler. 

lngi !terenin düşüncesi 
Lonclra, 28 (AA.) - İngiliz 

matbuatı, Amerika ile Japonya 
arasındaki ticaret muahedena -
mesinin feshi haberini, büyük 
bir hayret ve ayni zamanda bü -

icap edeceğ ;ni lbeyan etmiştir. + rında, ekonomik meseleler ba 
Başvekil, Uzak Şark mesele - • his mevzuu edilmi§tir. Dele- •+ 

leri ile Moskova müzakereleri + gel.P.r, 31 Temmuzda hariciye 
baklanda mühim beyanatta bu- : neza'l'etinde yeniden toplana- t 
lunulınasına vesile teşkil edecek + cak!ardtr. + 
ola nharicl siyasete müteallik il --·----• • • • 
mtizake:relerin, evvelce mukar -
rer olduğu veçlıile 2 Ağustosta 

değil, bu a\}'ln 31 inde yapılaca
ğını söylemiştir. 

konferansı 
yük bir memnuniyetle karşıla -
maktadır. 

Gazeteler, Amerikanın bu ha
reketini Japon lhükumetlııi Lon
dra ile yapmakta olduğu müza -
kerelerde daha uysal davran -
maga sevketmemiş olmasına te
essü:f etmektedirler. 

Gazeteler, Çindeki menfaatleri 
ni müdafaa etmek içlıı Amer;ka 
ile İllıgilterenin yapacakları me
sai birliğinin ticaret muahedesi
nin feshi ancak altı ay sonra 
kat'iyet kesbedeceğine binaen, 
daha selfunetbahş bir tesir icra 
edeceğini ve Japon makarnasına 
düşünmek ve garp devletlerine 
karşı hattı hareketini tadil etmek 
imkanını bahşeyliyeceğini ila 
ve etmektedirler. 

Japonlarım mutalea ları 
Tokyo, 28 (A.A.) - Yiuınuri 

gazetesi, J aponyanın Amerikan 
pamuğuna boykotaj Y•'Pması i
etmekte olduğunu yazmaktadır. 

Nichinchi gazetesi de Ameri
kadan ıziyade İngiltereyi gözö -
nünde bulundurmak Jiızım ve 
çünkü .Tapon - İngiliz menfaati
nin her yerde girift olduğunu 

yaznıaktadu'. 

ltalyanın noktai nazarı 
Roma, 28 (A.A.) - Amerika -

nın Japonya ile münakid ticaret 
muahedesini feshetmesi, Uzak 
Şarktaki vekayiin inkişafı üze
rinde vaktinden evvel bir ak -
siillimel hasil edeceği cibetile, İ
talyan mehaıfrnnde büyük bi:G 
alfıka uyandıırmıştır. Umumi -
yetle düşünüldüğüne göre, Ame 
'!likanın verdiği bu karar, siyasi ı 
mülahatlalara müsteniddir. Ve 
Amerikanın Riyt.seticümhur da- 1 
iresi, bu suretle Japon hükume
ti üzerinde bir tazyik icra et -
_mek tasavvurundadır. 

Siyasi İtalyan mehafiline gö -
re, Japonya - Amerika mua -
hedeııinin feshi Japon iktısadiya
tını <fevkalade izrar edebilecek 
olan bir takım gümrük tedbirle
rinin mukaddemesi olacaktır. 

P<ıpolo di Roma, yeni bir tah -
rik mevzuu baıhsolduğunu beyan 
etmektedir. 

Messagero, cUzak Şarlı:ta yeni 
hitilitlar, vukua geleceğini ha
ber vcriy-0r. 

Va,şinıgton, 28 (A.A.) - Si -
yasi sahada, bundan böyle Cüm 
bu:riyetçiler ile denrokratlar a -
rasın.da ittihat vücude geldiği 

görülmektedir. Bu keyfiyet ise, 
Amerikan Hariciyeslııin evvelfı 

Uzak Şarkta ve bilfilıare bu A -

merikan tedbirinin Avrupa va
ziyeti üzerindeki tesiri dolayı -

sile belki ele Avrupada taki.be
deceği diplomatik ıhattı hareketi 
kolaylaştıracaktır. 

-------------
İngiltere ile 

Japonya 
Uzlaşırken 
(Ba§tarafı l inci sayfada) 

)erinde meşhur olan terakkiden 
dolayı memnuniyet izhar etmek 
tedirler. Bu mahafH, müzakere -
!erin •Hiç de gayri müsait olmı
yan• bir hava içinde cereyan et 
miş' olduğunu beyan etmekte -
dir~er. 

Bugün veyahut yarın yenj 
bir konferans aktedilmesi muh
temeldir. 

Ayni mahafil, İngilfa ve Fran
sız askeri heyetlerinin yakında 

M-0skovayı ziyaret edeceklerine 
dair olan ve ecnebi menbalar -
dan tereşşüh eden haberleri ne 
teyit ne de tekzip etmektdir 
lr. 

Bir tob!iğ neşrediıecek 
Paris, 28 (A.A.) - Sa 'filıiyet

tar mahafile nazaran, bu ak -
şam ayni zamanda Paris ve Lan 

'tirada bir tebliğ neşredilerek 

Moskova müzakerelerinin siya
si sahada kitafi derecede ilerle
miş olmasına binaen üç devlet 
arasında pek yakın bir zamanda 
askeri 1PÜZakerelerin başlaması 
muhtemel olduğu bildirilecektir. 

Paris nediyor 
Paris, 28 (A.A.) - Ameri -

kan - J ap<ın ticaret muaiıedesi -
nİn Denonse edilmesini mevzuu 
behseden Pietri, J our gazeteııin
de d;yor ki: 

Ticaret bakımından muahede, 
Amerika Birleşik devletleri le -
hinde idi. 

Ruzvelt bu muahedeyi feshet 
mekle, kendisine bil' tooir vası
tası hazırlamıştır. Filhakika bu

gün, Japı:ınyanın başı üzerinde 
Damokles'in kılıcı asılı bulun -
maktaclır. 

E]JQk gazetesinde Donnadieu 
diyur ki: 

Arita - Craigie anlaşmasının 

imzası, Amerika Birleşik de-v -

lerlııde çcık de.-in inti:balar ha -
sıJ etmiştir. Ruzvelt, denonse et
mek kararını almakla, bitaraflık 

kanununun değiştirilmemesine 
ra.ğmen, Amerikanın dünyadaki 

rolünü oynamaktan fariğ olma -
dığını ve diktatörlüklerle dem-0k 

rasileri aynı seviyede tutmadığı
nı göstermek istemiştir. 

Bayan Tabouis de Oeuvre ga
zetesinde diyor ki: 

Öğrendiğimize göre Ruzvelt, 
İııgilte:renlıı Japonya ile müza -

kerelere giriştiği bir anda, İngil 
tereye yardım etmek ve mi<hve

rin tahriki üzrine gittikçe daha 
ziyade fazlalaşacağı muhakkak 

olan Japon taleplerine İngiltere-

nin mukavemet edebilmesini 

mümkün kılmak için, bu kararı
nı almıştır. 

SAYFA 

iŞARETLER 

. Ahmet Vefik paşa gibi! 
Istanbulun imarı işinde büyük engelleTden biri para is<' olck 

de eski ve antika eserler, camile r, mesçitlCT, mezarlar, vakıfard 
Her taşında, her toprağında bir tarih ve bir eser mahfuz olan b 
antika şehrin imarına bugüne kadar şehir mütehassısından ziyade 
Bizans veya Türk eserleri mütehassısları karışıyordu. Vali L(ıtf' 
Kırdarın himmet ve gayretleri sırasında da onlarla karşılııştığm 
veya karşılaşacağına şüphe yok· 
Valinin, Ahmet Vefik Paşa gibi, hareket etmesini değil, ona yak
laşmasıııı, yani hakiki kıymet sahibi eserleri ve hatıraları ayıkla
masını temenni ederiz. 

Ahmet Vefik Paşa İzmirde vali iken çekirge akını ile karşı
laşmış. Balkı sopalarla çekirge it liıfına davet ettiği zaman Müftü
nün halka: •Nefis itlafı günahtır!• diye karşı geldiğini işitince kiip 
!ere binmiş. Nasıl binmesin ki bu nefisler •her muzır katlolunur!• 
diye şehzade ve vezir kati ine fetva verirken çekirge öldür
menin günah olduğundan bahsetmektedir. Azim.kar vali hemen 
müftüyü çağırtmış ve eline sopayı vererek: , 

- Ya kendin bizzat çekirge öldürerek halka rehberlik eder
sin, yahut müftülükten çekilir, gidersin ... 

Demiş ve müftüyü çekirge itliifına göndermişu 

Eski eserler içinde bir çekirge kadar kıymetsiz, taştan, top -
raktan ibaret olanları da yok değilclir. 

Arkadaşın1 
Yaralayan 
azılı kadın 

Dün Nişantaşmda iki kadın 
kavga etmiş, bunlardan birisi e
line geçirdiği makasla hasmının 
gözünü çıkarmıştır. 

Valt':t şöyle olmuştur: 
Nişantaşında Meşrutiyet ma

hallesinde oturan Hatice kom -
şusu Hayriye ile hiç geçineme
mekte ve her gün çekişmekte -
diri er. 

Dün de yaptıkları bir kav.ga
da Hatice evden aldığı dikiş ma 
kasını bütün kuvvetile Hayriye

nin gözüne saplıyarak, kadını 

kanlar içinde yere sermiştir. 

Mak~ yarıya kadar saplana
rak ağır surette yara)anan Hay 

riye hemen Etfal hastahanesine 

ka!dırıltnl§, Hatice de kanlı ma 

kas ile yak.alanmıştır. 
---000--

Baltık devl~tlerini dolaşan 
lngmz askeri heyeti 
Kaunas, 28 (A.A.) - İngiliz 

.generali Burt, Estonya ve Le -
tonyayı ziyaret ettikten sonra 

Kaunasa gelmiştir. Mumaileylı, 
'burada Litvanya askeri erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

--.()001---

Bir Alman filosu 
Letonya limanında 
Riga, 28 (A.A.) - Dört tor

to muhribinden mürekkep bir 
Alman filosu, Letonyanın Ven

tapils limanına gelmiştir. Ayın 

31 inde oradan müfarekat ede
ektir. 

---000>----

Ayrılık mı Var? 
Sofya, 28 (A.A.) - Havas mu 

habiri bildiriyor: 
B. Mu.şanofun Paris ve Lon

drayı ziyareti hakkında matbu

ata verilen resmi tebliğ Bulgar 

siyasi mahfillerinde hJ.yretle kar 
ŞJlanmıştır. Bu tebliğ, hiikümet 
ile Sııbranie reisi arasında mev

cut fikir ayrılıklarının resmi bir 

teyididir ve bu, parı.am.entonun 

toplantıya çağırılışında parla • 
mento faaliyeti Uz.erinde tesirle

rini gösterecektir .. 

Romanya kıralı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rrula bir ceveiandan sonra Ak

denfze çıkmışlardır. 
Kral ve veliahdi hfunil yatın 

bugün İznıirde bi:r müddet kal

clıktan soma doğru Pilıeye git

mesi muhtemeldir, yat Yunan a
dalarına da ıığrıyacaktır. 

Romanya kralının Akdeniz -

den dönüşte şehrimizde bir müd 

det kalarak Cümhurreisimizle 
görüşeceğ> söylenmektedir. 

Bu miilakatta Başvekil Refik 

1 Adliye mutemedi 
nin muhakemesi 

( Baştarajı 1 incide) 
retile 30 bin küsur lira ihtıl•~ 

etmekten maznun ve şimdi me 
!ruf bulunan sabık adliye mute 
medi Emin, Tevfik, Fenni, Nec
mi, Asım ve gayrimevkuf Şerif 
ile İsınailin ağırcezada görülen 
muhakemelerine dün de devam 
ecfilmiştir. 

Geçen celsede su.ı;lulardan yal 
nız Emin sorguya çekilmişti. 

Dün ifadesi alınan maznunlar
dan Tevfik şunlan söylemiştir: 

- B~inci ceza mahkemesi 
katipliğinde ıbulunduğum sırada 
müddeiuınuınillk tarafından mu 
temet Eminin muıemadi tayin e 
dHdim. Zira Emin mutemetlere 
vilen bin liranın lfızuınlu mas
raflara kifayet etmediğini söy
lemiş, müddeiumumilik de beni 
mutemede mutemet tayin ede -
rek bin lira daha alınmasını te
min etmişti 

Mut.emetliğim Sll'asında aldı

ğım avansların mahsubu tama
men yapı!mı§tır. Bazı avans il
mühabe:rlerinde izahatın Emin 
tarafından takliı edildiği, ehli -
vukuf tarafından tesbit edildi. 

Onun için bu hususta Eminin 
söz sôyl~mesi Jazımc:lır.> 

Mahkemenin suali üzerine E

min dedi ki: 
- Ben lekeli değilim. Ne yap 

tıınsa, hep amirlerimin emrile 

yaptım. 17 aydır boş yere mev
kuf bu~unuyorum. Timarhane -

ye bile sevkedildim. 

Ben hiçbir vakit resen iş yap
mış değilim. Bu glM evrakı sar

fiye üzerinde to.palnarak karar

lar veren aza ve müddeiumumi 

muavinleridir. 

Eğer bu işte bana bi;r mesu
liyet teveCAJüh edıı.ekse, karar

ları imzelıyan müddeiumumiler 
hakkında da takibat yapı imalı
dır. 

İşin sorgu saihasında adliye 
müfettişi Rahmiye bir istida ve• 
:rerek, muavinlerden bazıları • 
nm kendilerini tebriye için esas 

evrak üzerinde uğraştıklarıru( 

delillerin zail olmamasını söy !e
dim. Fakat nazara alınmadı.• 

İddianamesi 159, kararname

si 40 sayfa tutan muhakeme, yi 

ne vakit ~lktlğinden başka 

bir güne bil'akıldı. 

Saydam ile Harieiye Vekili Şük

rü Saraeoğlunun da hazır bulu

nacağı Londradan bildirilmekte

dir. 

İzmir, 28 (A.A.) - Romanya 

Kralı Majeste Karol ile VeiaJıd 

Michei hami1 bulunan Luceafa· 

rul yatı bu akşam saat 20.20 dg, 

İzmir limanında demirlemiştir. 

Yata bir deströyer refakat et • 

mektedir. 
Vali, kumandan ve emniyet di 

rektörü yata giderek Majeste 
Kral selamlamışlardır. 

i dam Sizin için Hazırlıklar Yapıyor 
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• ınıntakalarma ve menfaatlerine 

Çeviren Bedi Gündüz 

ne karışıyorsun oe oenf!.. Hem yuaan ! .. 
sen burada ne arıyorsun? Balı- Diye söylenmiye başladı. Son-
çeye niçin girdin? .. Tavuklan ra yine kendinden geçti. Kıaldır-
çalmıya mı?. Haydi, defol git, dılar, odasına götürdüler, yata-
Yoksa... ğııııa yatırdılar. Ayaklarının al-

Dedi. Zavallı serseri!.. Neye tına sıcak tuğla k·ı;-dular. Bü-
uğradığını anlıyamadı. Şaşkın tün buz gilıi idi. tı :,· titriyor -
şaşkın bakıyordu. O, birinin ha- . du. 
y;atını kurtardığını, mükafatını Bir aııalık J, ~tçi kadın dı-
göreceğini ümit etmiş, sevinmiş- şarı çıktı. Bağrıyanık hemen eli-
ti. Halbuki hayal inkisarına uğ- ni uzattı, yatağın başucundaki 
raınıştı. komidinin gözünde duran rovel-

- Haydi, defolup gitsen e... verini aldı, başına doğru çevirdi, 
Kazık gibi ne duruyorsun, kar• beş defa tetiği çekti. 
şımda?.. Fakat, Bağrıy<anık ömründe si· 

Serseri kendi kendine: cAllah 

Allah, dünyada ne acaip insan

lar var. Herifin hay;atını kurtar· 
dık, günaha girdik ... > diye dil· 

şilnerek, bahçeden çıktı, uzak· 
laştı. 

Bağrıyanık, kesik ipi topladı, 

köşke girdi. Odasına kapandı. Bu 
seferki muvaffükiyetsizliğe çok 
canı sıkılmıştı. Yatağına uzandı. 
Hiddetten uykusu kaçmıştı. Bir 
türlü gözleı;ini kapayıp uyuya
yordu. Sinirleri de bozuktu. Ka
rarını verdi: Sabahleyin erken• 

den bahçeye çıkacak, kendini 
kuyuya atacak!.. 
Yatağın içinde mütemadiyen 

dönüyor, şafak sökmesini sabır· 
sızlıkla bekliyordu. 

Nihayet, tan yeri ağarmıya 

başladı. Kalktı, acele acele gi· 

yindi. Köşkten çıktı, kuyuya 
doğru yürtidü. Kapağını açtı. Bi· 
leziğin kenarına tutunarak içe
risine girdi. Birden ellerini bı

raktı. Cup, diye bir ses işitildi. 
İşte o kadar ... 

Bu sırada bahçıvan , kulübe
sinden çıkmıştı. Abdest almak i

çin su çekmiye geliyordu. Ko
vayı sarkıttı. Boğulmak üzere 
bulunan Bağrıyanık can havlile 

kovaya sarıldı. 
Bahcıvan, kovaya ağır .birşe

yin takıldığını hissetti, eğildi, 

baktı. Kuyunun dibinde bir a
dam bulunduğunu görünce avazı 

çıktığı kadar bağırınıya başladı. 
- Yetişiniz, komşufar!.. Ku

yuya bir adam düşmüş boğula
cak!.. 
Komşular koşup geldiler. Ku

yuya bir ip sarkıttılar, ve: 
- Sıkı tut çekeceğiz! .. 

Diye bağırdılar. Bağrıyanık 

cevap verdi: • 
- Bırakınız beni, ölmek isti

yorum!.. 
Komşular, Bağrıyanığın akıl 

muvazenesinin bozulduğuna 

hükmettiler. İçlerinden biri, taş
lar a tutunarak aşağı indi. Yarı 

baygın bir halde bulunan Bağ· 

rıyanığı kucakladı, omuzuna al

dı. Sonra ipe tutunarak bin müş
külatla yukarı çıktı. 

Bağrıyanık bayılmıştı. Kuyu
nuıı yanındaki dut ağacının al
tında serili hasırın üzerine ya

tu-dılar. Şakaklarını ovdular, mi
desine masaj yaptılar. Dilini 

çektiler, yuttuğu suları çıkardı
lar. 
Bağrıyanık kendine geldi, ba

şıucundakileri görünce hiddet
le: 

lalı kullanmamıştı. Nişancı de-
ğildi. Kurşunların beşi de boşa 

gitti. Kafasmda küçük bir yara 
değil, ehemmivetsiz bir sıyrık 
bile açılmadı. Yalnız karyolanın 

baş tarafı delikdeşik oldu. 
Hizmetçi, silah seslerini işitin

ce koştu, geldi. Bağrıyanığı ren· 
gi uçmuş, sapsarı olmuş, elinde 

rovelver görünce korktu: 
- Aman bayım, Allah aşkına 

ateş etmeyiniz! 

Diye yalvarmıya başladı. Bağ
nyanık: 

- Sus, budala kadın!.. Kursun 

kalmadığını gör mil yor musun? .. 
Dedi. Asabi asabi RUlmiye baş

ladı. Sonra yine hiddetle: 
- Seni, dedi, kapı dışarı ede

ceğim. Beni göz altında bulun
durmandan, işlerime karışman

drn bıktım, usrndım. Kac defa
dır arzuma ket vuruyorsun. Yı
kıl, git karşımdan ... 

Zavallı kadın, cevap vermedi, 

gözlerini kögvü.züne kaldırdı, la
havle çekerek odadan çıktı. 

Bağrıyanık, yalnız kalınca ku
durmuş gibi elini ısırdı. Sonra 

yastık yüzünü dislerile parçala

dı. Daha sonra, kürük bir çocuk 
gibi ağlamıya başladı: 

- Ne talisiz adamım!.. Ölmek 

istiyorum, ölemiyorum ... 

Zile bastı. Hizmetçi kadını ça

ğırdı. Yiyecek birıey getirmesini 
söyledi. Karnını doyurdu. Gaze
teleri aldı, okumıya çalıştı. Daha 

bir sütun okumadan gözleri ka
pandı. Derin bir uykuya daldı. 

Rüy;asında. bütün hayatı, bütün 

bu akim kalan kendini öldürme 
teşebbüsleri bir sinema şeridi gi
bi geçiyordu. 

(Arkası var) 

ı .. ·---------, 
!iKDAM! 
İ Yazı ve resim ı 
ı itibarile en gü- ı 
ı zel gazete t 
İ olacaktır ı 
:. iKDAM, herkesi ali· •ı 

kadar eden, en çok 
+ sevilen gUnlUk halk + 

gazetesidir : 

doğrudan el uzattılar, müdahe -
lelerde bulundular. 

* Bu vaziyet karşısında, Çem • 
berlayn kabinesi, Çin istila har -
bini devam ettirmek için karşı
laştığı zorlukların yenemiyecek 
bir vaziyete gelen Japonya hü -
kolmetile anlaşma yolunu tuttu. 
Bu yol, Çin milli müdafaasına 

ve istiklaline nihayet vermek i
çin Japonyaya müzahereti, mil• 
li Çin hükilmetine atılacak tek
meyi, istihdaf eyliyordu. 

Deniliyor ki, İngiltere hükil· 
meti bu hareketi, Avrupada Al· 
manya ve İtalya karşısında yal
nız kalmak, kuvvetli bulunmak 
için yaptı. Japonya ile bu sebep
le anlaştı. İyi .. Fakat, buna mu
kabil, demokrat devletler sulh 
ve müdafaa cephesinde bulun· 
maları elzem ve zaruri olan Bir
leşik Amerika hükılınetferile, 
Sovyetler İttihadını uzaklaştr • 
madı mı? 

Bugünkü dünya siya•eti, kuv
vetler arasındaki müvazeneye 
dayanır. Kuvveti~• arasındaki 

müvazene ile, bilhassa büyük 
devletlerden birisinin, kendi, 
kendisine muaraz cephedeki di
ğer bir devletle anlaşınasile te
min edilemez. Bilakis, yeni to· 
taliter devletlerin tecavüz ve is
tila politikalarana dayanarak ha 
reketlerinde devam ve ısrar ey
lemeleri, 1914 - 1918 senelerin • 
den evvelki siyasi metodları tak 
lit ve ihya ile takip olunan usul
leri e-ıkileştirntlştir. 

Diyorlar ki, 1902 deki İngil • 
tere hükUmeti, o zaman Japon
ya ile yaptığı anlaşmadan son -
ra, Uzak Şarkın bu kuvvetli hü
kilmetini, sabık Çarlık Rusyası 
aleyhine harekette serbest bı • 
rakınıştı. 1939 daki anlaşma ile 
de, şimdiki Japonyayı, bugünkü 
Sovyet Rusya aleyhine hareket
te dahi serbest mi bırakmıştır? 
Eğer böyle ise, tecavüz ve isti
la aleyhine birleşmek için Mos
kovada cereyan eden müzakere
lerin gayesi nedir? 

* İngiltere - Japonya anlaş-
man, 1911 de Birleşik Amerika 
ile Japonya arasında imzalanmış 
olup, de"am eden ticaret anlaş
masının, Birleşik Amerika hü • 
kılınetince siyasi sebeplerle bo
zulmasına amil olmuştur. yeni 
bir muahedenin akdi ve imzası 
için altı ay geçmesi icap ey • 
ler. Bu suretle Birleşik Ameri -
ka hükfuneti, 1911 ticaret mu • 
kavelesine göre, Japonyaya, Çi
ni istila harbine devam etmek 
için elzem olan harp levazımını, 
mühimnıatuu sabna.ktan, ver -
mekten, netice itibarile Japon -
yaya yardımdan vazgeçmiş, böy 
le hir yardıma nihayet vermiş
tir. 

Birleşik Amerika hükilmeti
nin bu kararı, Londradaki Cite 
mali ve iktısadi merkezinin ve 
İngiltere bükümetinin, Japonya 
maliyesini ve iktısadiyatını, için
de bulunduğu şiirişten, vartadan 
kurtarmak için yapacağı müza
hereti dahi neticesiz bırakabi -
lir. 

Totaliter devletler ve bilhas
sa Almanya ile İtalya, demok -
rat büyük devletlerin sullı ve 
müdafaa cephesi karşısında harp 
yapacak, billıassa büyiik ve de
vamlı bir harbi uzatabilecek kuv 
vet ve kudrette bulunmamakta
dırlar. Japonyanın, Çindeki as
keri harekatın, mukabele ve 
müdafaanın uzaması, devamı yü 
zünden uğradığı zorluklar, çıka
cak bir harpte Almanya ve İtal
yaya iltihakına başlı, başına bir 
engeldir, denebilir. Diğer taraf
tan, Uzak Şarkta ,Çin istilasını 

tamamlıyacak, büyüyecek, kuv· 
vetlenecek bir Japonyanın bu· 
günkü anlaşmaya rağmen, ya • 
rın için İngilterenin Uzak ve Or
ta Asyadaki mevcudiyeti, me
nafii, müstemlekeleri aleyhine 
dahi harekete geçeceği bugün -
den heııaplanabilir. 

Birleşik Amerika ile, Sov
yet Rıısyanm Çin milli müdafaa 
kuvvetlerine müzahereti, İngil -
terenin Japonyaya yardımına 

rağmen, Mikado hükUmetini, i-

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
lkd a m'ın 
hediyeli 
an keti 

1 - Sinenıayt niçin sever
siniz? 

2 Hangi artistleri sever 
siniz? 

Bu sevdiğin.iz artistlerin en 
çok hangi hususiyetleri ho -
şunu.za gidiyor? 

3 - Sinemayıldazları ara
sında giyinişleri ve taşır -
laranı, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı nıı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 

K. Köyde - Bayan Nedi -
me Ali söylüyOO': 

1 - Sinema 
-~-., hakkındaki ka

naatimi bir ke 
lime ile ifade 
edeyim: Sine -
ma bir mektep 
tir. 
2-Greta Gar 

boyu ihala genç 
kaldığı ıçın, 

Duglas Fayr -
banksı hala he 

yecaniı bi:r sanatkar olarak 
yaşadığı için beğenirim. 

3 - Giyinişlerini ve bil -
rhassa ata bini§ini çok sever 
ve elimden geldiği kadar tak 
lit ederim. (Zaten moda da 
taklitten ba,şka bir .şey mi
dir?) 

4 - Bu iıki yıldızın sanatı
nı çok cazip görmekteyim. 

Adana - Bayan Mahmu· 
re Cemil söylüy<>r: 

1 - Düşündüm: Sinema -
dan !;aşka hangi eğlencemiz 
var diye. Bulamadım. 

2 - Fredrlk Marşı, Mar -
len Dltrihi, Marta Egın-tiı be
ğenirim. 

3 - Taklitten hoşlanmam. 
4 - Her üçilnlin de sanatı

nı ve şöhretini beğenirim. 
(Bilhassa Fred.rik Marşın 

Aınerikadaki şölıretlni..) 

Eski İspanya hanedanı 
Londraya gidiyor 
Lon.dra, 28 (A.A.) - Daily 

Sketclı gazetesi İspanyol Kral
cılarının lideri Dük de Ma1"'a • 
nın yakında Londraya gelece • 
ğini teyid etmektedir. Eski İspan 
ya Kraliçesi ile oğlu Don Juan'ın 
da Londraya gelecekleri rivayet 
edilmektedir. Maamafih ayni ga 
zete Londradaki İspanyol sefa
rethanesinin bu bapta birşey bil
memekte olduğunu yazmakta -
dır. 

--000-

İngiltere de hava mü
dafaası muharebeleri 

Londra, 28 (A.A.) - Hava 
müdafaasınıı: •bağlı balınları ef 
radın talim ve ter.biyesi için bu 
sabah yerlerine konulmuştur. 

Balonlar, payıtahtın üzerinde 
çok iyi görlinmektedirler. 

kolaylıkia kurtaramaz, Çini is
tilllya muvaffak olmasını temin 
edemez, di."şüncesindeyiz. 

İngiltere - Japonya anlaşma
sile, sulh ve müdafaa cephesin
den, Birleşik Amerika hükilme
tinin tamamen uzaklaştırılması, 
Sovyetlerin dahi ayni yola sev
kedilmeleri tehlikesi madem ki, 
mevcuttur, Çemberlayn kabine

si acaba, bugün için çeşitli zor
luklar içinde bulunan Japonyayı 
kazanmakla, Birleşik Amerika i
le, Sovyet Rusyanın sulh ve mü 
dafaa cephesinden uzaklaştırıl • 
ması ihtimallerinden doğacak 

boşluğu doldurabilecek mi? Zan 
netıniyoruz. 

IZJ~I 
Zarah Leonder 

Güzel Macar kızı filminde rakik 
kalpli güzel bir· kadın rolü , 

yaratmıştır 

Magda (Zarah Leander) doğduğu şehrin kllisesınde Bach'm bir 
havasını tere nnüm ediyor 

Tuurjan~ki ·biııe göstermekte 
olduğu .Geııç Macar kızı> fil -
minde Zaraıh Leander, rakik 
kalpli, fakat türlü tİİrlü hevesle
re müptela, ca:zip ıbir kadın ola

rak kendini göstermektedir. 
Güzel Macar kızı filminde İlo

na adını alınış olan Zaralı Lean
d.er, bir alimin karısıdır: Bu ~
lim mümtaz ·bir biyoloji ve ba -
!ıklar mütehassısıdır. Evleneli an 
cak bir sene olduğu halde daha 
ziyade !balıkların aıhlak ve adatı 

ile me.:mul olan kocası tarafın -
dan ihmal edilıneğe ibaşlanılınış
tır. Bu sıralarda İlona, Tibor Va 
ry adında meşhur bir tayyareci 
ile tanışır ve ona aşık olur. Ko
casının kendisini ser.best bırak
masını elde etmek için evfnde 

tenör Tino ile ,bir entrika çevir· 
miş olduğu zannını uyandırır. 

Talaktan sonra sevdiği ile ev 
lenecek, kocası da bu aşka Uya • 
katini gösterecek ve lbu aşkı mu
hafaza edecektir. 

Genç Macar kızı filminde Za
rah'yı diğer fimlerde olduğun • 
dan ıbilsbütiln farklı 'buluyoruz. 
Her zamanki gibi güzel, fakat 
daha alımlı, daha cazip .. 

Onun şakrak sesine aşinası -
nızdır. Zaralı Leander. güzel 
Macar kızı filminde ibir çok de
falar son derecede hissi bir tat
lılık arzeden melodiler okur. Za 
rallı, !bilhassa IBaC'h 'in ve Gluckun 
me~ur eserlerinden bir takını 
paııçalar okur. 

Zaralı, Magda filminde de en-

Magda, tekrar kazkardeşine kavll§tuğu zaman seVJncını gızfiye
mıyor 

ıfestir. Bu eser, iHermonn Suder
manıı'ın meşhur bir eserinden a 
lınmıştır. Zaralı, bu eserde i>il -

1 

muğanniyeniıı rolünü temsii e
der. Fakat Magda'nın en büyük 
zwki, şan ve şerefe nail olmuş 
o1du f e en lik hatw 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC.U -

A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. %0 ıtw. I 
A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. ı38 Kes. ızo Kw. 
~~~~~~~~~~~ 

28 Temmuz Cumartesi 
Saat 13.30: Program. 

Şetraban peşrevi, 2 - Dede -
Şetraıban şarkı - Gözümden 
gönlümden gitmiyor, 3 - Sadet 
tin Kaynak - Şetaraban şarkı -

~ Kürdilihicazkar şarkı - Neş'e 
ile geçen, 5 - Muhayyer -tür -
kü - Batan gün bana benziyor, 
6 - Bedriye Hıoşgör - Muhay
yer türkü - Güneş doğdu dam· 
lara. 

Saat -4.00: Memleket saat aya 
rı, ajans ve meteoroloji haber · 
leri. 

Saat 14.10 - 15.30: Müzik (Dans 
plakları). 

Saat 18.30: Program. 
Saat 18.35: Müzik (jazz pia -

na soloları - Pi.) 
Saat 18.45: Müzik (Küçük or

kestra - ŞeJf: Necip Aşkın), 1 -
Jako Olıhist - Altın yıldızlar, 

' 2 - Ziehrer - Karnaval çocuk
ları (Vals), 3 - Mainzer - Dü
ğün töreni, 4 - Heinz Reinfeld -
Eve gel yavrum, 6 - Monti -
Çardaş. 

Saat 19.15: Türk müziği (İnce 
saz faslı). 

Saat 20.00: Memleket saat a· 
yarı, ajans ve meteoroloji ha • 
berleri. 

Saat 20.10: Neş'eli plaklar - R. 
Saat 20.15: Tfuk müziği (3 ke 

ınençe, saz, lavta ile oyun hava
ları). 

Saat 20.30: Türk müziği, 1 -

• Bimen şen - Hüzzam şarkı -
Sükunla geçen, 2 - Salatıattin 

Pınar - Hüzzam şarkı - Aş • 
kınla sürünsem, 3 - Sal&hattin 
Pınar - Hüzzam şarkı - Ümi
dini kirpiklerine, 4 - Faiz Ka
pancı - Hüzzam şarkı - Bük -
lilm lbilklüın sırma saçlı. 

Saat ll.0.50: Kıonuşnıa. 

Saııt 21.05: Temsil. 
Saat 22.00: Haftalık posta ku· 

tusu (F.cnebi dillerde). 
Saat 22.90: Müzik (IHaıfif mil • 

zik - Pi.) 
Saat 23.00: Son ajans 'iı.&berle • 

ri, ziraat, esham, tahviJat, kam· 
biyo - nukut borsası (fiat). 

Saat 23.20: Müzik (Ca:ı:bans • 
PL) 

Saat 23.55 - 24: Yarınki prog-
1 ram. 

yüzünden .babasının kendisini 
kovmuş olduğu doğduğu memle
kete dönmektir. Magda, kendisi· 
ni teshir ettikten sonra bırakmış 
olan hilekllr bir adamın sözüne 
inanmıştı. Magda'nın çok iyi 
kalpli bir zabit ve fakat prensip 
lerle oynaınağa kat'iyyen aleytı
dar olan ibabası, artık bir daha 
kızını görmek istememişti. Bu • 
nunla beraber, bu kararından 
dolayı ıztırap çekiyordu, çünkü 
kızını seviyordu. 
Hayatı yeknasak bir tarzda de 

vaın ediyordu. Magda filminde 
güzel muğann>yenin bir çok mih 
netler pahasına tekrara bahası· 
nın muhabbet ve şefkatini ele 
geçirmesine şahit olacaksınız. 

'Bu hususta kendisini evvelce 
iğfal etmiş ve şimdi bir banger 
olmuş olan adamın manevraları 
'da mühim bir amil olacaktır. 

Bir koket şeklinde (Güzel Ma 
car Kızı) olsun, kaderin vurdu
ğu daı.ıbelerin tesiri altında ke
der ve gam içinde kalmış emsal
siz bir artist rolünde olsun Za -
rah Leander, bizi etrafa şaşa 

saçan hayali güzelliği, oyunun -
daki samimiyet ve ahengi kalp
lere tesir etmesini bilen bir se
sin derin ihtizazları ile ıbizi tes
hir etmektedir. 

Yeni eserler: 

Ağaoğlunun külliyatından bir 

numal'alı ~Ben neyim> ile Hu -

kuk İlmi Yayına kurumu tara

fından neşredilen İngi:lterenin 
harici siyaseti adlı mühim iki 

eser dün intişar sahasına çık -
m!§tır. 

Her ikisini de tavsiye ederiz. 
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-RE-İS cEçMJşri Yine şampiyonluk maçı etrafında r u R c.u r 
Ebedi Şefin başucunda bekli yen- S h Ad. • l d f • ·ı f d 
ler hastanın iradesini bekliyordu on a ıse er o ayısı e e eras-

- 45-
umumiyeyi üzülmesine meydan 
vermemek için nakil sırasında 

hususi tertibat almağı ihmal et-
medik. 

Bu haber veriş dinliyenlerin 
üzerinde bir müjde tesiri hasıl 
.tti. Hep birden sordular: 

- Nasıl tertibat aldınız? 
İzahat verildi. 
- Arzedildiği zaman tasvibe 

uğrıyacak tertibat! ... 
- Ne gibi? 
- Atatürk rahatsızlıklarının 

ulvi bir düşünüşle efkarı umu
miye tarafmdan haber alınma -
i!nı istemiyorlar ya! 

- Evet! 
- Aldığımız tertföat da bu-

nu temin edecek, yattan Sara -
ya nakil esnasında Atatürkün 
rahatsız ! ığını kimse görmiyccek 
ve duymıyacak da tabii!. 

3oranlar sabırsızlanıyorlardı: 
- Çok güzel. Fakat bu terti

bat ın teferrüatını değilse bile 
ana ha ti arını olsun izah edemez 
misiniz? 

Ve .. cevap veriliyordu: 
- Tertibat basit: Bir emirle 

güzergahta bulunanları savmak 
yoluna gidilmiyor, yatta, Riya
seti:cümhur dairesile merdive -
nin 'bulunduğu iskele tavası ara
sındaki kısımda vazifedar olan -
lar muvakkaten bulundukları 

yerlerden birer bahane, birer 
munzam vazife ile uzaklaştırıla-
caklar! 

- Evet .. sonra?!.. 
- Sonra ayni şekilde hare • 

ket erlilerek yatla rıhtım ara • 
sındaki deniz kısmında bulu -
nan küçük deniz vasıtalarile di 
ğer merakip de oradan ayrılmış 
bulunacak! 

- Evet.. 
- Daha sonra ayni şekH tek-

rarlanarak saray rıhtımı ile Ata 
türkün dairesi arasındaki mesa
fede, vazifedarlardan ·boş hıra -

kılacak. Ve .. Atatürk buradan 
Acar motörile rıhtıma hareket 
edecekler, oradan da kendi hu

susi hizmetkarları ve mahrem -
!eri maiyetlerinde bulunduğu 
halde dairelerine şeref verecek
lr orada istirahat edecekler, te
daviye devam olunacak! 

Bu tedbir, ı;ual soranların da 
hoşuna gi>tti. Ve hiç şüphe yok 
ki Ebedi Şef kendilerinden mü
saade istenildiği zaman bu ter
tibat ta birlikte arzedildiği tak
dirde Saraya avdete muvafakat 

edecekler, doktorların tıb namı
na istedikleri de bu suretle ye

rini bulacaktL Atatürk krirı:i öğ
leden sonra savuşturmuş ıbulu -
nuyor, bllhranın tesirile zayıf 

d~en vücutları derin bir isti -
rahat ihtiyacı ile yorgun ve ses

siz yataklarında yatıyorlardı. 
Doktorlar güvertede temas 

ettikleri zevat He bu mevzuu gö 

rüştükten ve tertibatın alındığı 

nı öğrendikten sonra müsteri -

han aşağı, Ebedi Şefin yanına 
avdet ettiler. 

Ata'ürk bıraktıkları vaziye~ 
te bu'.unuyordu. Hekimler oda -

nm bi·rer tarafına çekilerek bek
lemeğe koyuldular. İntizar uzun 
sürmedi, yarım saat kadar daha 
bulunduğu hali muhafaza eden 

yüe hasta ağır ağır gözlerini aç
tı. Bak~ile direktif vermesini i• 
tiyat edinmiş bulunan mühip 

nazarlan, krizden etrafı halli si 

yahlanınış göz çukurlarının için 
de hiç feri kaçmamış bir görü

nüş~e etrafta dolaştılar. Hiçbir 
şey söylemeden etraflarında bu 
lun anları gözden geçirdiler. Dok 

torların üzerinde duran bu si
hirleyici, emı·edici ve kudret i

fadeli nazarlar onlara vazifeleri
ni yaptıklarını ve bu vazifeye 
c!evam etmelerini ihtar eden bir 

mana ile taltif ediyordu. 
Sonra ayni nazarlar yatın bu 

dairesindeki muhtelif aksamı 

dolaştı .. Herkes susmuş, büyük 
hastanın iradesini bekliyen bir 
tavırla sade kulak kesi1miş gi
biydi. 

Ebedi Şefin bu emreder ma
hiyetteki etrafı süzüşlert birkaç 
dakiklt devam etti. Savaronada 
tarihi bir günün son saatleri ya 

şanıyor, ve bu hal bir ön sezişle 
derin bir huşu içinde etrafların
da bekliyen tedavi ekipi ve hu
susi hizmetçilerinin gönüllerin -
de canlanıyordu. 

Ebedi Şef ~krar gözlerini yu 
mup açtılar ve hlli zindeliğini, 
o ordulara kumanda ettiği za -
mandaki tannan ve kudretli to-
nunu muhafaza 
sordular: 

- Saat kaç? 

eden seslerile 

Bütün ağızlar bırden cevap 
verdi: 

(Arkası var ) 

irlandalı 
tethişçiler 
İngiltere mühim 
tedbirler alıyor 

Londra, 28 (AA.) - Londra 
polisi ite İn.gilterenin bütün za -
bıta kuvvetleri, Irlanda tedhiş

çilerinin yeni suikasdler yapma 
!arına mani olmak ve Irlandalı
ları hududt har icine çıkarmak i
çin hususi salilh.iyetler bahşeden 
kanunun meriyet mevkiine gir· 
mesinden evvel İngiltereden u
zaklaşmak isteyen şüpheli eşha
sı tevkif etmek için büyük ıbir te 
yak.kuz göstermektedir. 

Bilhassa Kingscross ve Euston 
i:stasyonlarında tarassüt sıkıdır. 
Irlandaya gitmek üzere binen 
lbİI'ÇOk kişi tevkif edilmiştir. Bu 
gecenin yegane hadisesi, Leices-

ter skuare ve Euston Road'da 
umumi telefon muıhabere kabi -
nelerindeki telefon tellerinin ke 
silmesi olmuştur. 

·--.noo--

Bir sanat tezahürü 
Londra, 28 (A.A.) - Rege1ıst 

Park'da İngilizlerle Almanlar 
bir san'at tezahürü yapmışlar -

dır. Açık havada Shakespeare'in 

cBir yaz gecesi rüyası• ismin -
deki eseri temsil etmiştir. 

Alman sefiri, Lord Perth ve 
Lord Runciman ile diğer bir ta
kım İngiliz ve Alman ricali ha

zır bulunmWjlardır . 

00'~--

Karabük 
Fabrikası 
F aaligetie' 

Karabük, 28 (A.A.) - Kok 

fahrikası, Perşembe gününtlen i
Ubaren .kok ve tali istihsalleri 
çıkarmağa başlamıştır. Kuvvet 

santrali bir haJ'tadanberi mun
tazaman işlemektedir. 
VeL,? FcJK 

--~ooo---

Felemenk kabinesi 
istifa etti 

Lahaye, 28 (A.A.) - Kaıbine

nin istifası üzerine Kraliçe der

hal yeni bir kabine teşkili için 

istişarelerine başlamıştır. 

yonun vereceği karar ne olabilir? 
~en Pazar günü Fener sta

dında Ankara Demirspor takımı 
ile Galatasaray takımı arasında 
oynanan milli küme şampiyon -
luğunun final maçında Demir -
spor kalecisi ve kaptanı Necde
tin hakem Tarık Özerengine te
cavüz ve onu yaralaması neti
cesi hadis olan vak'aya adliye 
vaz'ıyed etmiş ibultınmaktadır. 

Bununla beralber Beden Terbiye 
si Genel Direktörlüğü de müte
ca·viz kaleciye nizamnamenin en 
şiddetli matldesini ta1ıbik ederek 
kendisini hiç bir klüpte oyna t -
mamak üzere müebbeden boy -
kot etmiştir. Maçta hasıl olan 
hadisenin ceza! safhası bu yol -
da iken asıl gazetelerin neşriya
tına sebep bulunan mesele Şam
piyonanın nasıl tayin edileceği 

ve bunda ıhangi tarafın haklı bu 
lunduğu keyfiyetidir. 
Şimdi ibu •hadise hakkında ha· 

kem Tarık raporunu vermiş ve 
rapor da alakadarlar tarafından 
talkike başlanmıştır. Raporun 
tetkikinden sonra varılacak ne -
ttceye göre karar verilecek ve 
alfıkalı klüpler"e te bliğ edileck· 
tir. 
Yalnız bu karar ne olabilecek

tir. İşin en ziyade sabırsızlıkla 
beklenen ve enteresan olan ta -
rafı da !burasıdır. Bizce ·son ha -
<liseden sonra alakadarların ve
rebileceği karar şu olabilir: 

1 - Bazı refiklerimizin yazdı
ğı gibi bu seneki milli küme şam 
piyonasınııı final maçıııdan vaz 
geçilerek puvan puvana olan ve 
averaj ile de bir1birine lefevvu· 
ku hesabından vaııgeçilen Gala
tasaray ile Demirspor arasında 
oynanacak iki maçlan ilkinde 
çirkin bir hddisenin zuhuru ha -
sebile diğer müsabakadan da 
saı'fıııazar edilerek ve hadiseli 
mac lıakıknda da karara lüzum 
görUlmiyerek her iki takımı da 
birinci addetmek gerek mevzu
at ve gerek F. İ. F. A. nm milli" 
federasyonlara bahşettiği hakla
ra müsteniden vrilebileceği ka • 
rarlara uygun değildir. Milli kü 
me şampiyonasında birinciliği 
hesaplıyamamak veya birinci o
lanı tayin edememek federasyo
nun zaafına delalet eder. Zil'a ya 
pılan müsabakalar Beden Ter -
biyesi kupa maçları için biribiri 
le karşılaşan ve sırf teşvik için 
tertip olunan maçlar mahiyetin
de değildir. 

Eski Türkiye birinciliğinin lağ 
vmdan sonra icat edilen ve bu -
gün Mekezl Avrupada tertip e -
dilen muhtelif şekilde müsaba
kalarda mutlaka şampiyonanın 
sonu alınır ve birinci de ilan e
dilirken biz de Avrupadakine ta 
mamen miışabih olarak tertiple
nen milli küme maçlarında iki 
birim:i ilan etmek yine idarei 
maslahat siyasetine gider ki bu 
da .kat'iyyen doğru olmamakla 
beraber hiç bir usule uymaz. Bi
naenaleyh Federasyonun iböyle 
bir karara varacağına kani de -
ğiliz. 

2 - Hadiseli maçta hakem Ta 
rıl< Özerenğine tecaviiz eden De
mirsporlu Necdete hakem diska
lifiye kararını tebliğ ve o da bu 
kararı reddetmişse bunda aTtık 
hakemin yapacağı bir iş kalma

mıştır. Çünkü hakem müsaba -

kayı ,beynelmilel kaitlelerin em

rettiği şekilde tatil etmişti bu 
ancak Demirspor takımı bu dis

kalifiye kararını kabul etmemiş 
ise verilecek kararın Demirspo -

run hükmen mağlubiyetini intaç 
ettireoeği taıbiidir. 

Yalnız bu husus ıhakemin ver-

i 
diği raporda •bu suretle ta.srib e
dilmiş ise alakadar heyetin ve -
receği kararın bundan ibaret b u-

lunması lazımdır. Aksi bir karar 
hiçbir zaman mevzuubahs ola -
maz. 

3 - Yine hadiseli maçta ha -
kem Tarık'ın Demirspor kapta -
nına tebliğ ettiği diskalife kara
rı karşısında Necdet bu karara 
hiçbir ses çıkarmadan o mahut 
yumruğu ile hakemi nakavt et -
meğe kalkmış ve hakem de aldı
ğı yaranın ağırlığı dolayısile sıh

hi ahvalinde ıhasıl olan muvaze
nes:zlik hasebile müsabakaya ya 

pılan ilk müdavata rağmen de -
vam .edemiyecek ıbir halde bu· 
lunarak oyunun mütebaki kısım 
nı tatil etmiş ,bulunuyorsa o va
kit varılacak karar maçın tama
men oynanmaması dolayısile ye-

niden ve tam 1,5 saat olmak üze
re maçın tekrarı icap eder ki bu 
da beynelmilel kaidelerin ica -
hıdır. 

İşte federasyonun vecebilece
ği ve aklı selime en uygun gelen 

'bu maça bundan başka bir şey 

düşünmek bugün için mümkün 
değildir. Yalnız gerek ikinci ve 
gerek üçüncü maddedeki karar

lan verebilmek için hakemin teş 
kilata verdiği raporu tetkik ve 
hem de çok iyi tetkik ederek ne

ticeye 'bağlamak lazımdır. Aksi 

halde üstünkörü ibir tetkikle ve

rilecek kararların tatbiki hem 
güç ve hem de karakoşi olur. 

** 
,Bisiklet müsabakaları 
Bir i ncil iği Ankaralı Orhan i kinciliği 

Kocaelinden İbrahim üçüncülüğü de 
Eskisehirden Salih ald ılar • 

Türkiye bisiklet federasyonu 
tarafından tertip edilen ,bisiklet 
sürat bir cnciliği dün saıbah er -
kenden Küçükçekmece göl ke
narında düz arazi üzerinde yapıl 
·mıştır. Müsabakalara giren bisik 
!etçiler sa-hah trenile Çekmece -
ye gitmişler ve orada hazırlıkla

nnı yapmışlardır . Saat 7,5 da 
başlayan yarışa Ankara. İzmir, 
İstanbul, Diyaı,bakır, Bursa, Ko
caeli, Balıkesir, Eskişehir, Ada -
na, Mersin, Aııtalya. Konya böl
gelerinden gelen 28 'bisikletçi iş
tirak etmirtir. 

Kura ile tesbit edilen çiftlerin 
yaptığı yarış büyük bir heyecan 
içinde devam etmiJı ve ikinci
lerin elinme edilınesile sona e-

ren ve ıbir kilomtrede yapılan 
müsabaklar havanın çok sıcak o 
luşuna rağmen intizamı kay<bet
meden saat 11.45 te !bitmiştir. 

Neticede Ankaralı Orhan bi -
rinciliği, Kocaelinden İbrahim i
kinciliği, Eskişebq-<l.en Salih ü -

çüncülüğü kazanmışlardır. 

Ayni bölğelere mensup müsa
bıklar Pazar ·günü Topkapıdan 
başlamak üzere tertip edilen 15ô 

kilometreHk mesafedeki Türki
ye mukaıvemet yarışına iştirak e 
decekler ve bundan sonra gerek 
ferdi lbrinciliklere ve gerek ta
kım itibari! birinci gelenlere ma 
dalya ve kupaları verilerek bu 
seneki bisiklet şampiyonasına ni 
hayet verilecektir. 

enerbahçe anketimiz 
F enerbahçe takımı 
nasıl islah edilmeli ? 
Fenerbahçe takımını iyi bir 

şekilde 'hazırlayıp teşkil edebil -
mek için esaslı surette nazarınu
za çarpan iki nokta gözükür: 

1 - Bir hafta içinde takıma 

yaptmlan antrenümanın tama -
men futbole inhisar etmesi i:>ir 
hatadır. Çünkü: Şu muhakkaktır 
ki futbol oynamak için evvele -
mirde vücudü ataletten kurtarıp 
mihmanikleştirmek lazımdır ki 
bu da saha idmanları ve kül -
tür fizikle mümkün olur. 

Esasen Fenerbahçe gibi oyun
cularının ekserisi futbolde elzem 
olan topa vuruş, stop ve gör~ 
gtı.i ilL şeyleri muvaffakiyet
le tatbik eılebilen teknik ve kıy
metli elemanlara malik bulun -
duğuna göre yukarıda saydığım 
şeyleri kör beller gibi oyuncu
lara tatbik ettirmek için çalış -
mak beyhude bir iş ve hem de o
yuncuları fazlasile sıkmaktadır. 

Bu takımda öyle oyuncular 
gördük ki kendini çalımla ge -
çen bir forvete yetişmek için be 
den kabiliyetini ve zekasını kul
laııacağı yeı·de ellermi kullanı -

yordu. Halbuki her fütbolcü bir 
maçta yalnız gol çıkarıp takımı
nı galip getirmek, karşısındş.kine 
her ne pahasına olursa olsun ha 
yatını tehlikeye koymakla değil, 

temiz, dürüst ve mağliiıbiyeti ga
libiyet kadar müsa'lli tutan. maç 
bittikten sonra hafızasında olan 
şey, bugün temiz bir spoı· yap -

tını demesile kendi milletinin 
sporcu karakterini gösterecek 
ve seyircilere de güzel bir oyun 
seyretmek zevkini vrmiş olacak 
lır ki bu da her sportmen için bir 
borç olduğu glbi kendisi için de 
bir şereftir. 

2 - Fenerbahçe birinci takım 
kadrosu yine şiındikl gibi 16 kişi 
olmalıdır. Fakat ilk, şilt ve milli 
küme g>hi ıbiribirini takip eden 
müsabakalarda oynıyan (11) o
yuncunun futbol zevki ve takati 
kalmıyacağı glibi lbu müddet zar 
fında da oyuncular çaföuk form
larını ka:l'bedeceklerinden her 
maçta bu ıhususat gözönünde tu 
tularak yukarıda zikrettiğimiz 

maçları (11) kişi değil (16) kişi 

çıkarmalıdır. 

Takım teşkili ve noksanları: 
Ortada dönen rivayetlere na· 

zaran bu sene Fenevbahçe takı -
mının geçen senekinden daha 
çok kuvvetli elemanlarla takvi

ye edileceği söylenmektedir. Bu 
vaziyet karşısında daha şimdi -
den Fener takımını burada sı

ralamak imkan haricindedir. 
Takımın en zayıf noktası şüp 

hesiz bek ıhattıdır. Haf hattı ta
kıırun en kuvvetli taraıfıdır. Fa
kat geri müdafaanın kifayetsiz -
liği, dolayısile haf hattının for

veti daha yakından takip ede
memesile arada hasıl olan boş -
luk mufrı.asım tarafa dalına ra -
hat ve fazla akın yapmak avan-

Kanuni kaptanları arzodasının 
geniş sedirlerine konmuş bir altın 

taht üzerinde kabul etti 
41 -

İstanbulda, Aristokrat halkı, 
Kanuninin .muhteşem alayının 

güneşi karartan bol altın ve sır
malı rükabı hümayunundan 
gayri böyle alay görmemişti. 

Bürümcük yaşmaklannın ardın
da av yüzlerinin göz alıcı güzel· 
liğia.i tıpkı hale ve isir içinde 
pırıldıyan zührenin bir naziresi 
sayılacak çehrelerile korsanla
rın gözlerinde büyüyerek yer a
lıyorlar, birbirlerinin kulağına 
fısıldıyorlardı: 

- Her biri orduya karşı koya
cak yiğitlerdendir! 

Bu fısıldayışta gizli bir arzu
nun iç yakan ifadesi seziliyor, 
alay pürvekar ilerliyordu .. Mev· 
kib, kısacık yolu ancak bir saat
te söktürebildl Kanunl'nin hu· 
zuruna çıkılırken levendlerin si
Uhlan alındı. (Hil'ati teşrif) adı 
verilen sırmalı gocuklar giydi· 
rlldi. Turgudla kaptanları ömür
lerinde giymedikleri bu cübbe
lerle acalb birer kıyafete glr
mistiler. 

Kanuni kaptanları arz odası
nın geniş sedirine konmuş bir 
oaltın taht üzerinde kabul etmiş· 
ti. Gerek kaptan pasa gerekse 
sadrazam korsanlara huzurda ne 
gibi şartlara riayet etmeleri 1A.
zımgeldiğini daha kapı önünde 
talim etmlşler, onlar da öyle ya· 
pacaklarına söz vermislerdi. Hu
zura girer girmez başta Turgud 
olmak üzere tekmil kaptanlar 
kendilerine çok zor gelen iki 
büklüm bir bükülüşle hünkAn 
unktan selamladılar. Kanuni 
ihtiv~r yüzüniin sarkık cenes!ne 
yaoısmıs bir tutam ak sakalı kı
pırdatnak iltifat etti: 

- Hoş geJdiniz levend kulla
rım .. 

Korsanlar bir ağızdan karşı

lık verdiler: 
- Hoş bulduk, 9ağ ol yüce pa• 

di~ahım! 

Ve .. Turııud iki adım da tıadi· 
şaha sokuldu, onun bu lıareketl
nl manasız bu!?rak kollarından 
tutm•k idn se~rten vezirlerin 
arasınd•n kovrh. hiinklırın elini 
t11tt11. öntii. Pı:ıNiı::~h . Bı:,rb ~ ros--

ı -tajını vermektedir. 

1 
Forvette &eTi ve akıcı oy!lllcu

lar olmakla !beraber fazla diri.b
link, çalını yapmaları ve çok pas 
lı oynıyarak oyunun süratini a
zaltmaları, içlerinde (Şlitör) o
yuncular olduğu halde uzaktan 
şilt çekmeleri, pasür 'l(e şütör bir 
santı-forvete malik bulunmama -
!arı, lbütün aldıkları ve alacak -
!arı neticeler üzerinde müessir 
olacak hakikatlerdir. 

Fenerbahçe takımında yuka -
rıda saydığımız gibi aksıyan ta -
rafları gözönünde tutularak e -
saslı bir surette ıslah edilirse 
bu sene yapacakları maçlar için 
geçen senekinden daha çok iyi 
dereceler alacaklarına hiç şüphe 
etmiyelim. 

Neşet Şamıan 

dan alıştığı bu harekete kızacak 
yerde memnun olmuştu. Tur
guda sordu: 

- Nasıl, yollarda zorluk çek
tiniz mi? 

Yiğit levend, gururla yükselen 
başını dimdik tuttu, mukabele 
etti: 

- Biz, sade düşmanı değil, 

denizi de yenmesini sayende 
öğrenmiş kullarınız padişahım! 

Hamdolsun sağ salim kapına 

yüz sürebild.lk! 
Kanuni kaptanları işaret etti: 
- Tekmil maiyetin bu kadar 

mı? 

- Hayır padişahım! Bunlar, 
donanmamızın deniz kurdlan· 
dır. öteki kaptanlarını fethetti
ğimiz Arşipel adalarının muha
fazasında bulunuyorlar. Kanu· 
ninin yüzünde hoşnudluk izleri 
belirdi: 

- Arşipel oadaları fethedil mi? 
- Evet padişahım! 
-Ne zaman? 
- Yeni!. 
- Onlar kaç adadır! Bu işi bir 

avuç levendle nasıl başardın? 

Aferin sana koca reis! 
Turgud, cevap vermeğe hazır

lanırken Kanuni bir el işaretile 
onu durdurdu. İri kavukların 
altında iğilen başlarile canlı bi
rer mezar taşı duruşu gösteren 
vezirlere döndü, Turgutlu gös
terdi, il.8ve etti: 

- Bakın, şu yiğitler size bi
rer ibret örneği olsunlar. Siz, 
ordularla yürüyüşe geçiyor, bir 
avuç hareinin hakkından zorla 
geliyorsunu. Onlar, bir avuç bal
dırı çıplakla ordulara karsı vii
rüyorlar. Diyar fethediyorlar, 
mal ele geçirlycırlar. Eğer onları 
vezir etsem Tanrı bilir bu hu
dudlar bir misli daha genişler! .. 

Herkes susuyordu. Padişah 

yerinden doğruldu, veziriazama 
işaretle devam etti: 

- Tez ferman hazırlansın .. Bu 
yiğit reise Cezair beylerbeyliği
ni "erdim. Sekiz nefer kaptan· 
lan da sancak beyliğine tayin 
edilsinler .. Boş sancakları, ntıehil 

(Arkası var) 
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BU KALBE KELEPÇE VURMALI~ 
Çeviren: lskender F. Sertelli 

Haydi, beni kucakla ! 
Klara, Bobiyi iyice sarhoş etmiş
ti. Acaba onu deniyor muydu? 

Yoksa seviyor muydu? 
45 

Kla.ra rıhtıma indi. Bobi bAIA meydanda yoktu ... 

ların da sertini severim, Bobi! 
Senin bir kusurun var: '.Biraz yu 
muşak bir adama benziyorusunl 

Bobi viskiyi bir yudumda iç
ti: 

- İnsanları bu kadar kolay ve 
çabuk anladığınızı iddia etme -
yiniz, Mis! Ben zannettiğiniz ka
dar yum uşak bir adam değilim. 
Hele bir kavgada görün beni siz. 
Öyle yaman dövfrşürüm .. hasmı
mı öyle bir yere Vlll'Uim ki. 

- Sizin köye şoförle geld iğim 

zaman, gazill'Oda bağıran sen 
miydin? 

- Evet,. bendim, oyun oynar
ken, arkadaşlarım gözle kaş a -
rasında hlle yapryorlardı ba -
na? 

- Cesareti neden veriyordun 
onlara? 

- Soğuk kanlılığnndan IBti -
iade ediyorlardı; aptallığımdan 

değil. 

Klara kahkaha ile gUlüyor ve 
Bobiyi çabuk sarhoş yapmak i -
çin, kendisine mütemadiyen vis 
ki uzatıyordu. 

Gece saat dokuz buçuk. 
Bcıbinin, gözleri dumanlan -

ıruştı. 

- Gizli polisler (tarassut ale
ti) ile umıpnl bir araştırma yap
mış olmasalardı, i\ıu gece Brov
vey melodisi seyretmeğe gider -
dik, Mis! 

- Buradan dışarıya çıkma -
mak daıha hayırlıdır. Haydi iç 
bakalım. Ben kadınken senden 
fazla içiyorum. 

- Biz viski içmeğe alışmadik, 
~lis. Böyle bol bulunca deli gibi 
sarılıyoruz. 

- Köyde içmez misiniz ? 

- Çok pahalıdır. Yasak oldu-
ğu için, bolca içebilmemiz ancak 
Meksikada mümkün oluyor. 

Bobi viskiyi sodasız içiyordu. 
Yetmiş dereceli içkileri susuz ve 
ya sodasız içmek kolay değil -
di. Bal i~meğe alışmuı, kokteyl
den zevk duymuş Amerikalıların 
viskjye iltifatları pek azdı. Fa -
kat Bobi viskiden z<:vk duyma -
ga b<l'jlamıştı. Esasen bu içki o
na da pek yabancı değıldi. O sirk 
ta dolaşırken az mı viski içmiş
ti? 

Klara saatler ge\tikçe iri cüs
seli Amerikalının yanına yakla

şıyor ve Babiyi taıhrike çalışı -
yordu. 

Klara erkeksız duramıyan di-

şi mah!Ukların en har.isi, en az -
gını denebilirdi. 

Bobi: 
- Rica ederim, Mis! Beni çi

leden çikartmaym .. heni çıldırt
mayın! 

Diye yalvarıyordu. 
Klara süzgün gözlerini Babi

ye çevirmiş, bu sai yürekli ada -
Dll bir kıvılcımla yakıp tutuştu
raeakmış gilbi bakıyordu. 

Klara: 
- Sen çok toy çocuklara benzi 

yorsun, Bobi! diyordu. Neden 
boynuma sarılmıyorsun? Neden 
beni öpüp sevmiyorsıın? 
Gösüııü aıçarak: 

- Bak şu tenime! Ben çirkin 
bir kadın mıyım? Haydi, söyle 
bana, Bobi: Sen nasıl kadınlar -
danhoşlanırsın? 

Ve hemen ilave etti: 
- Beni g~liba beğenmedin! 

Öyle tahmin ediyorum ki, es -
mer güzelinden hoşlanmıyorsun! 
Haydi, ifıak;kati söyle bana: Sa -
rışın kadınları mı seviyorsun, 
Bobi? 

- Hayır, Mis! Biz sarışın ol
duğumıız için, daima esmer ka-
dınlardan hO§lanırız. Kadınları

mız da esmer erkeklere bayılır. 
Bir şarklı Amerikaya gelirse, ar 
kasından bin bir tane kadın ko
şar. 

- Demek sen de esmer kadın 
!arı seviyorsun, öyle mi? 

Bobi gülümsedi.. 
Gözlerini yere indirdi: 

- Evet, Mis ... 
Diye mmldandı. 
Klara, Bobiyi adamakıllı sar

hoş etmek istiyordu. Elile iki ka 
dehi birden doldurdu; birini Bo
biye uzattı: 

- Haydi, !bunları bir yudum -
da içeceğiz. 

- Siz emrederseniz, ateşı .bile 
bir yudumda içime dökerim, 
Mis! 

- Benim emrime itaat e<Jiyor
sun demek? 

- Şüphesiz, Mis! Mademki 
hızmetinize girdim .. ıbundan son 

ra daima sizin emrinizle hareket 
edeceğim. 

Kadehleri birer yudumda bo
şalttılar. 

Bobi içini çekerek geniş bir 
nefes aldı. 

- İçimde bir ''Qlkan yanıyor 
sanıyorum. 

(Arkası ~'aT) 

iKDAM 

İngilterede İhtiyatlar 
• 

lngilterede rütbe sahip/erile mütehassıs 
tutulmamıştır teşkili de gözden uzak 

Jngıiliz motörlü kıtaatı bir mane '\lra esnasında 

İnıgilterede askere alınacak sı 
nıfların kontrolünü mesai neza
reti deruhte etmiştir. Asker ya

zılan gençlerin sayısı: 
İııgilterede 182.924, İskoçyada 

24.490, Gal memleketlerinde 

12.000 iki ~m'an 219.964 dür. 

Buna, heııhang.i lbir şekilde da 
ha evvel ibizmete bağlanmış olan 

50.555 genci de ilave etmek ıa •· 
zımdır. Yuvarlak hesapla zik -
rettil,<imiz bu 50.000 kiş'.yi, mun

tazam orduda, teritoryal ordu -
da, yalıut hava ve deni'Z ordu -
larında, mecburi askerlik biz -
metinin kalıuliindenberi gönüllü 

olarak Va'life görmeyi teah'hüt 
etmiş olanlar te,şkil ediyor. 

Yalruz şunu hatırmıızda tuta

lım ki, İrlanda senbest devleti i

le bir miişkiilitt çikması ihtima

line kar_şı, yeni bir emre kadar 

şimali İrlandada efrat toplan -
maktan çekinilmiştir. 

Tı·bbi muayeneden sonra der -

hal askerlik yapmağa hazır genç
lerin sayısı yuvarlak rakam 
200.000 dir. 

Malum olduğu üzere İn,giltcre 
de gönül rızasiyle askeı·lik yap
mak istiyen gençleri !bir nizama 

koymak için, kanun, huısusi mab 
kemeler kurulmasına salahiyet 

vermiştir. Böyle askerlik yap -
mak istemiyenlerin sayısı 3.779 

dur. Bu g1bi efradın ne gibi si

lahsız hizmetlerde kullanılaca -
ğını bu mahkemeler tayin eder. 

* İngiliz ihava ve deniz orduları 
çok az e<frat alıyorlar. Çünkü bu 
11'".;lularda şimdiye karlar çok gö 

nül!ii girmiştir. Ancak fevkala
de lüzum hissedilil"Se, bu ordu -
lara o zaman asker alınacaktır. 

Binaenaleyh askere çağrılan 

gençlerin hemen lıepsi kara or

dru;una girecektir. Toplanan cl

rattan 80.000 i gecikmeden teri
toryal ordunun havadan ko -

runma fırkalarını, ve sahil mü
dafaa kıt'alarını tamamlıyacak

tır. 

Bu temmuzdan itibaren her üç 
ayda, 200.000 kişilik efradın dört 

te ibiri askere çağırılacaktır. 
Piyadecilikte teşkiHit yapıl -

mıştır. Muntazam orduya ve te
ritoryal ordusuna mahsus müm

taz talim bölükleri viicud egeti

rilmiştir. But alim 'bölükleri ef
radı iki ay !arını bu ordularda ge
çiriyor !ar. Mateakip iki aylarını 

da metropolün muhtelif tabur
larında vUcude getirilen ihtisas 
bölüklerinde geçireceklerdir. 

Nihayet altı aylarının son iki 
ayını da, •bu taburların normal 

bölüklerine dahil olarak geçire
ceklerdir. Arrzi olarak deniz aşı

rı memleketlerde ıbulunan bazı 

hazır taburlan ikmal edecek o -

lan efrat, muhafız piyadeciliğin
de viicude getirilecek hususi bir 
grupa verilecektir. 

Topçular, ilk iki aıylarını sırf 
bu iş için yapıla nhususi talim

hanelerde, diğer dört aylarını da 
sil~·hlı alaylara bağlı mille grup 

lannda geçirecekler. İstihkam sı 

nıfında da aynı şekilde olacağı 

gibi, nakliyede de ve diğer sı

nıflarda da hep aynı tarzda ya -
pılacaktır. 

Zırib!ı ibirliklere merbut olan -
!ar, süvari bölükleri veya ona 

muadil muhtelit teşekküllere 

bağlı bölükler dıfuilinde talim ve 
terbiye görecek. 

Süvari (atlı fırkalar) hiç efrat 

almıyacak., teritoryal ordunun 
haıvadan korunmada ihtisas sa -

Mbi olan alaylarına girecek ef

rat ise, kendileri iç.in biliıassa ha 
zırlanan on iki kampa sevkedi -
lecektir. 

• •• 
İngilterede rütbe sahipleriy -

le miitelıa5sıs teşkili de gözden 
uzak tutulmamıştır. 

Kura efradı, iki hafta içinde 
imtihan edilecek istidat ve kabi

liyetlerine göre sınıflara ayrıla -
caklar. Zeki askerleri en seri ve 

e niyi ·bir şekilde yetiştirecek 
tarzda bunların imtihanları sık 

sık yenilenecektir. İçlerinden en 

iyileri ~eçilerek bunlara asker -

lik hizmetlerinin son iki ayı zar

fında takım veya bölük kuman
dan kursu yaptırılacaktır. 

· Geçenlerden ikinci bir grup 

teşkil edilecek, bunlar sivilken 
ne iş görüyorsa, askerlikte de o 
na göre mütehassıs yetiştirecek
lerdir. 

Bu miistaklbel madun riitıbeli 

askerler, talim ve terbiyelerini 

ikmal etmeleri için piyade ise 

endaht mektebine diğerleri 

de kendi sınıflarına ait mek -

teplere gönderileceklerdir. İki 

ay" zarfında :ha'\ladan korunma 

kıt'alarının tal.im kamplarında, 

miistak!bel takim kumandanları 

seçilecek ve .bunlara mütehassıs 

nazariyle bakılacak. Üçüncü ay 

dan itiıbaren 'bu kuranın efradı, 

evvelce teşkil edilen havadan ko

runma kıt'aları ile Londranın 

balondan muhşfazası için mev -

cut grupların vücude getirdiği 

daimi kadrolara sevkedilccektir. 

Şunu da ilave edeli mki, bun

dan sonra dalın.i bir hazır nüve 

teşkil etmek için çağrılacak olan 

lar, teritoryal ordunun evvelce 

talim ve terbiye görmüş olan ef

radıdır. 

Bunlar, on dört gün birlikle -

rin heyeti mecmuası olan, ibir ay 

da Londra.mıntakası balon hima 
ye grupları için alınacaktır. 

• •• 
İngiltere ordusu bugUn mil -

him bir gayret sarietmektedir. 

Bu g:;ıyretlere veçhe vermek için 

akıl ve mantık dahilinde tedbir

ler alınmıştır. Faydası görülen 

tadiller ilk tecrübelerden sonra 
yapılacaktır. Aynı zamanda da, 

lüzum olurı;a çok efrat alına
caktır. 

Paris - Mdi 

•• 
U niversitelilerimiz 
Londraya gittiler 

Kendileri Londrada 20 gün ka
larak her tarafı gezecekler 

Iınanoul ünıversitesi ile An -ı 
kara dil fakültesi kız talebele -

rinden mUrekkep 18 kişilik lblr 

kafile, yapılan davet üzerine bu 

akşamki sempron ekspresile ln

giltereye hareket etmişlerdir. 

Bu seyahate 1stani\ıul üniver

sitesinden 10, Ankaradan 8 tale

be iştırak etmektedir. 

Ka<.filenin başında üniversite 

İngilizce lektörü Samiye Bilhan 

ve Ankara dil fakültesi İngiliz e
delbiyatı tari'hi ckıçenti Saffet bu 

lunmaktadır. İngilterede 20 gün 

kalacaklardır. 

Üniversitelilerimiz Londrada 

20 gün kalacaklar ve Londranın 

her tarafını gezeceklerdir. 

Bir talebe cemiyeti kendile • 

rine mihmandarlık edecektir. 

29 - Temmuz 19311 

Türk- Fransız müza
kerelerinin neticesi 

Fransız askeri heyeti reisini 
'' Taymis,, e mühim beyanatı 

Londra, 28 (Hususi) - İs -
tanbuldaki Times gazetesi mu -
harririnin ]§'aratma göre Türk -
Fransız askeri miizakerelerihin 
neticelenmesi üzerine dün ak -
şam maiyetindeki heyetle be -
raber İstanbuldan Parise hare
ket eden Fransız askeri heyeti 
reisi general Hutzinger şu be -
yanalla bulunmuştur; 

- Türk - Fransız müzakere
leri, tamamile memnuniyete şa 
yan bir şekilde neticelenmiştir. 
Tiirkiyede iken gerek 'hükumet 
mahafilinin ve gerek halkın ıbi
ze gösterdiği hararetli hüsnü -
kabul ve muhabbet, Tiirkiyenin 
İngiltere ve Fransa ile beraber 
her tecavüze karşı koymak az -
ınında bulunduğunu gösteriyor.> 

Albay Rokün beyanaft 
Fransız askeri heyeti azasın

dan albay Roque heyeti'll hare-
2tinden evvel J ournal d'Orient 

,. ., ' 

~ ,.,,.; 

gazetesi muharririne şıı beya 
natta bulunmuştur: 

- Gördüklerimiz, ~ -'nr Ti' e
ki yenin terakki ve inki~ ,fı h<> ~ 
kında bildik1erimizi teyit ett' 
Türkiye, ,bütün sahalarda bru lr 
dığı büyük terakkilerden br · < 
ordusu da, zabitlerimden l ,ıı 

yarak her hususta yüksek Y 1zi 
_fesine tamamile layıktır ve m 
leketine şeref baılı§€diyor. 

Albay Roque, Fransız ı eyet 
askeriyesinin Ankaradak ' mü 
zakerelerden çok memmın kal 

dığını ve bu temasın Fransay 
Tiirkiyeye bağlıyau dostluıı: mü 

nasebeCerini daha ziya' ~ sıkla 

tıracağını söylemiş ve u~mişti 
ki: 

•- Ankaradan en miikemm 
intibalar ile ayrıldık. İstanbul 
dan da pek kısa bir zaman ka 
mamıza rağeınn ayni miikem 
mel intibalarla aynlıyoruz.• 

General Hutzingerin şehrlmızdek i ge..intilerine ait bir intba 

Meclisten çıkan kanuni mü
saade üzerine Enver Paşanın 

çocukları Mahıpeyker, Türkan, 
ve Ali, on be§ sene memleket dı
şında kaldıktan sonra memleke
timize dönmüşlerdir. 

Bunların en büyüğü Mahı
pey ker 24 yaşlarııııdadn·. Paris 
Tıb fakültesin.in üçüncü sınıhn
dadıı·. Tiirkfın 19 yaşındadır. 

Kimya enstitüsü talebesinden -
dir Türkan Envr Paşa -
ya çok ibenzemektedinr. Enver 
PR§anın erkek çocuğu Ali Enver 
17 yaşındadır. Lise bakalorya -
sını verm~tir. 

Çocuklar memlekete dönün
ce, amcaları emekli general Nu 
rinin nezdine gitmişlerdir. 

Ali Enver şunları söylemiş -
tir: 

- Yüksek tahsili Harbiyede 
yapacağım. Ben de babam gibi 
asker olacağım. Tabil bir müd
det dinlendikten sonra yalnız 

karde,şlerimle birlikte Ankara f 
ya ,gideceğiz.• ---

Yeni rakılar 
İnhisarlar idares 40 derecelik 

rakıları hazırlaını.jtır. Bunlar bir 

haftaya ikadar piyasaya çıkarı -

lacaktır. Fiatları diğer rakılar

dan ucuz olan bu rakıların ceb

te taşınabilecek kadar küçük şi
şeleri vardır. 

Fotoğraf tahliller 

~77-

78: Adana 
maH Giiv 
(İdealist ve 
balkfır tiple 
den - Uz 
görüş kabili 
ti zekasile m 
tesavfyen in 
§af etmekte 
Nefsine gü 
nr vardır. A · 
sine ve dos 

rına muhabbeti vardır. İyi 
sever. Musikiye istidadı var 
Bazan melankoliktir. Geveze 
sevmez. 

lngilterede 
Tedhiş barekiıiında ve su' 

lere bulunmuş ohnak ittilı 

şimdiye kadar tevkii c<lilmiş 
lan eşhasın mikdarı 'bqe b 
olmuştur. 

Zaılııta, hükfunet makamat 
gelmiş olan malfunata göre 
hiş hareketi aleyhindeki yeni 
nunun meriyet mevkiine gir 
sinden evvel İnglltereden ay 
mağa çalışmış olan diğer bi: 
eşhası da tevkii edeceğini .. 
etmektedir. 
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Dağlar Kralının 

• 
•!===================== 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Maliye Tahsildarı 

Çakıcının karşısında hüviyetini 
söyleyince üzerindeki paraları 

da vermiye mecbur oldu 
-45-

·-
lediler ve Nilrolalti efendinın ya
tak odasının kapısını birden bi
re açarak odaya girdiler. 

- Davranma Nilroli .. 
Nik.olide davranaeak hal mi 

kalmıştı? 

Nihayet Nikolaki efendiyi de 
esir aldılar ve berabeı· tekrar 
kayığa a<vdet ederek karşı sahile 
geçtiler. 
İstikamet Sodra dağı idi. Esir

ler ortada olduğu halde çete em 
niyet tertlbatiyle ilerliyordu. , 

Sodra dağına vardılar ve gece -
nin mütebaki kısmını orada ge
çirdiler. 

Sabah olmuştu. Yol'gi ve Niko
laki hayat endişesile uyuyama
mışlardı. Sapsarı çehrelerinde iç 
!erindeki endişenin ifadesi var • 
dı. Çaıkıcı Mehmet bunu anla -
makta gecikmedi. Esirlerin yan

larına gitti: 
- SabOOılar hayrolsun çoı"bacı 

!ar. 
- Sa!bahlar hayrolsun efe. 
- Bana bakın, camI112 emni -

yet altındadır. Bu yandan hiç 
kasavet çekmeyin. Siz bizim mi· 
safirimizsiniz. Kılınıza 'bile ha
ta gelmez. Yakında Sökeye gide 
riz. Oradan adamlarımızı yolla
rız. Bize istediğimiz parayı İz -
mirden getirirler, sizi serbest bı 
rakırız. O zamana kadar yiyin, 
için, hiç ksa ealvekçÇÖ 
için, hi-ç kasavet çekmeyin. Teb
diihava etmlıj olursunwı. 

Çakıcı efe sonra kııhvaltı ge • 
timıelerini söyledi. Kızanlardan 
biri süt, tereyağı ve beya2 çar
şı ekmeğile peynirden müreld<ep 

Zabıta Romanı: No 69 
man intihap ettiniz. Mösyö Cust, 
sinemaya gitti. Bun.dan daha ta· 
bii ne olabilir? Kendisinden bir 
iki koltuk ileride oturdunU'Z. O 
~erinden kalktığı zaman si2 de 
onu taklit ettiniz. Sendeler gi'i>i 
yaptınız ve ileriye doğru eğile -
rek ön sırada horuldamakta oian 
bir seyirciyi vurdunuz ,-e A. B. 
C. rehberini dizleri üstüne koy
dunuz, sonra sinemadan çıkar -
ken hafifçe Mösyö Cust'a çarp
tınız ve kalabalıktan istifade e -
derek kal' lı bıçak ile kollukları
nı kana buladınız ve bıçağı ce • 
ketinin cebine indirdınız. 

Bu defa ismi D ile başlıyan 
bir kul'ban aramağa pek o ka
dar ehemmiyet vermediniz ve 
pek haklı olarak herkesin işte 

bfr yanlışlık olduğuna kail ola-

kıilıvaltılan getlııdi. Efe esirler
le beraber kahvaltı ediyordu. 

İki Rum esir Allahın dağında 
bu güzel kahvaltıya bakarlarken 
yemek bitti. Çakıcı tabakasını 

çıkardı, içinden bir sigara ala -
rak esirlere verdi. Hatta atesin! 
bile kenoclisi yaktı. 
Güneıı bir mızrak boyu yüksel 

di,ği zaman eş'kıya karargahının 
önünde üç hayvanın harekete 
müiıeyya olduğu görüldü. Bun -
!ardan brisne kasığ ıyarık olan 
Hacı Mustafa binecekti. Diğer i
kisini de iki esir Rumun altına 
çektiler. Yo11gi ile Nikolaki, Beş
parmak dağının sarp y<ıllarında 
çelıenin nezareti altında ilerle -
meğe başladılar. Efe ekseriya gö 
rünmiyor, arasıra hiç umulma -
dık bir yerden önlerine çıkıveri
yordu. Gece dağlarda konaklı -
yarak, gündüz seıibest\>e iler!i -
yerek nihayet SOke üzerinden 
Alman boğazına indiler ve ora
da tedarik ettikleri lıir elçi ile 
Yergi ve Nikıolakinin İıımirdeki 
yazıhanelerine yazdıkları mek-

• tupları mahallerine yolladılar. 
Bu sarp ve yalçın dağlarda gi -
derlerken sabah, öğleyin ve ak
şam yemekleri muntazaman ge
liyor ve hiç aksarruyordu. Çakı
cı efe kendilerine günde ikişer 

paket yetmişlik sigara paketi de 
tahsis etmişti. O da geUyordu. 
Yorgiden 1 b üçinatın 
Yorg;den üç bin altın, Nlkolaki
den de iki bin altın isteniyordu. 

Elçı İzmire gitti. Paraları al
dı. Çeteye getirerek teslim etti. 
Hacı Mustafa !bermutat bütün 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
cağını düşündünüz, bir sinema 
salonunda yakınınızda herhalde 
adı D ile başlı'.Yan biri buluna
caktı. Herkes, sırtına hançer 
saplanması evvelce kararlaştı -
nlmış olan adamın o olduğunu 
zannedecekti. 

Dostlarım, şimdi meseleyi sah 
te A. B. C. in yani Mösyö Cust
un noktai nazarından tetkik ede

lim: 
O, Andover cinayelme hiçbir 

ehemmiyet ve rn~na atfetmiyor. 
Beksil cinayeti karşısmda da 
hoşnutsuzlukla karışık bir hay

ret izhar ediyor: O cinayetin 
vukuu sırasında kendisi civar -

da dolaşmakta idi. Bundan son· 
ra gazetelerin muazzam başlık

larla haber vermiş oldukları 
Churston cinayeti geliyor. A .B. 

Karbonat neye yarar? 
Avam lisanında karbonat de

nilen Bikarbonat dö sud adında
ki kimyevi terkip birçok şeye 
yarar. Tababetin tavsiye eltiii 
iliçlann en ziyade tecriihe edil
mişlerinden, faydan görülmüş -
!erindendir. Evveliı haddinden 
fazla yemek yenilcllği, midede 
ajrılar ve ağırlıklar başladığı 

zaman alınacak olan az miktar
daki Bikarbonat dö sud, hazmi 
kolaylaştırır. 

Bu kimyevi terkip, yanıkla
ra karşı da istimal olunur, Ya- < 
nan uzvun üzerine sürülen ıs • 
lak Bikarbonat dö sud, ağrıyı 
derhal kestiği gibi yaranın su 
kapmasının ve kııbarmasının ö
nüne de geçer. 

Ayni mahlill karınca, sinek, 
8Tl gibi hayvanların ısırıklarına 
karşı da iyidir. Filhakika amon
yak bulunup da sürülürse daha 
faydalıdır, fakat amonyak bu -

• lunmadığı zaman yukarıda isim 
lerini saydığımız böceklerin 1'ır 
dıkları yerlere Bikarbonat dö 
sud sürmek faydalıdır. 

liraları teker, teker saymış ve 
tamam olduğuna dair efeye ma
h'.imat vermlıjti. Bunun üzerine 
iki Rum esir bir klaıvuz marife
tiyle Sökeye gönderildi ve ora
da serıbest bırakıldı. Yoııgi ve Ni 

kolaki Çakıcı efenin yanında 
tam yirmi bir gün kalmışlardı. 

Bilab.are Milasa dönen Yorgi, 
Milas eşrafından Toksarı zade 
Ri.za beye aynen şunları söy !e
mişti: 

cEfe bize 90k ikramda bulun
du. İkide. bi.Me (dininizce lıbadet 
etmekte serhestısiniz) del'di. Bi
dayette çok korkmuştum. Fa -
kat sonra eşkıyaya ben de alış -

tım. Dağda geçen günle -
rim verdiğim paradan başka 

bende fena hatıra ibırakmamış -
tır ...• 

Bundan da an laştlıyor ki Ça
kıcı Mehmet bu iki Rumu kal -
dırırken din düşmanlığı güt -
memişti. 

• .. 
Yorgi ile Nikolakiyi kaldır -

mak üzere Varvil çiftligme gl -
derlerken ıbir kahveye oturmuş· 

!ardı. Yatsı namaz~ vakti ıdi. 
Ansızın beliverip. 

Selamün aleyküm 

Diyerek içeriye gtr&n e~kiya
dan kahvedekiler bittabi üı-k -

müşlerdi. 'Kahve müşterıleri ara 
sında kıyafeti köylüye benzem'
yen ıbirisi de vardı. Ça!::ıcı ve kı
zanları içeriye girdikten ve bi • 

rer kahve ısmarladıktan sonra e
fe köylülere yarenliğe başlamış 
tı. Şeytanetktırane bir tavırla ve 
yaman bir zeka ile köyliinün 

dertlerine dokunuyor ve onları 
Osmanlı aleyhine tahrik ediyor
du. Maksadı, köylüleri kazan -
maktı. 

İşte bu yarenlik esnasında bir 
(Arkası va.r) , 

C. in Andoverde işlemiş olduğu 
ıbir cinayet, Beksilde irtikap et
miş olduğu ikinci bir cinayet ve 
şmdi de pek yakında başka bir 
cinayet üç cinayet, üçünde de 
kendisi sahnede bulonuyor. Sa
ralıların dimağları ekseriya hiç 
bir şeyi zaptetmez, hareketlerin 
den bihaber görünüt"ler, bu ha
reketeri hatırlıyamazlar. 

Cust'un son derece asabi, s
riütteessür ve kolayııkla nüfuz 
ve tesir altında kalır bir adam 
olduğunu unutmayınız. 

Bir müddet sonra Doncastere 
gitmek emrini alır. Doncaster! 
A. B. C. in son cinayeti Dooıcas
terde ika edilecek. Cust, üzeri
ne şeametin çökmekte olduğunu 

hisseder. Soğukkanlılığını kay
beder, evsahibesinin kendisine 
itimatsızlıkla bakmakla olduğu

zannına kapılır ve ona Choltl!n
hama gitmekte olduğunu söy -
ler. 

Mesleki vazifesi icabı Don -

castere gider. Öğleden sonraki 
zamanını sinemada geçirir ve 
birkaç dakika da uyuklar. 

Memleket Haberi • er ı 
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re ve tek kelime ile eski asara • T U Z A_,K 
nazaran burada Türk, Arap, 
Rum, Roma ve hattA Fenikelile
rin hüküm sürmüş oldukları ko· 
!aylıkla anlaşılır. Efsanelere ba
kılırsa Cizre Nuhun oğlu Yafes 
tarafından tesis edilmiştir. Bu
nu Cizrenln Cudi dağı eteklerin· 
de müesses bulunmasına, Dicle 
üzerindeki köprü harabesine 
Yafes ismi verilmesine ve niha· 
yet ınucamideki mezarın Nuha 
aidiyeti rivayetine atfederler. 
Fakat, Anadolu • Irak • Suriye 
topraklarının birlestiği noktada 
kurulmuş olan şehrin pek eski 
bir t?rihe malik ve bir çok de
virler yaşamış olduğunda süphe 
yoktur. 

Cizre daha zivade bir çiftçi 
memleketidir. Münbit ve here· 
ketli ovıalarında her nevi mah
sulat yetiştiı-lldi~i gibi Cudi 
eteklerinde ile sebze ve mPvva
cılık terakki etmistir. Silopi 
mıntakası meral•rile me•hur· 
dur. 150 bin h~vvan besHven 
Cizre d~vorcılıkhn ila miihim 
varidat temin erler. İktısacll fa-

aliyetinin inkişafını meneyliyen 
Dicle üzerinde bir köprü bulun
mamasıdır. Bu yüzden münaka
latta büyük müşküiata uğran

m•kta, acibüssekjl s•llar da bir 
yakadan dij:ter yıakava insanlar 
on ve hayvanlar beş kuruşa nak· 
!edilmektedir. Kasa baya üstün 
bir güzellik veren Dicle nehri 
üzerinde bir köprü yapılması 

çok faydalı bir iş olacaktır. Ma
amafih Anadolu • Irak şimendi· 
fer hattının ikmali Cizre iktısa· 
diyatı üzerinde menfi ve mües
sir bir rol oynıyacaktır. 

Ma·arif hareketleri geridir. 
Yirmi yedi bin nüfuslu kazıada 
yalnız üç mektep vardır ki, ih
tiyaeı karşılamaktan elbette çok 
uzaktır. Halkevi muhite fayda· 

lı olmağ•a çalışmakta devam edi· 
yor. Sıhhi durum da teşkilatın 
genişletilmesine muhtaçtır. İmar 
hareketleri hızla devam ediyor. 
İki senedenberi kaza kaymakam· 
lığı ve belediye reisliği makam
larında bulunan gnç idareci B. 
Baki Başaran, cüınhuriyte bir 
harabezar halinde intikal eyli· 
yen ve ayni manza:rayı 937 ye 
kadar taşıyan bakımsız kasaba
yı imar için büyük bir feragat 
ve fedakarlıkla çalışmış; iki in· 
sanın yanyana geçemiyeceği 

darlıktaki caddeleri 12 şer met
re genişliğinde açarak döşet -

miş, mezbaha, aile parkı, plaj, 
spor sahası ve Cümhuriyet mey
danı tesis, hükfunet konağı, jan
darma dairesi, Halkevi binası 

Otele döndüğü zaman ceketi
nin kolunda kan görünce cebin
de kanlı bir bıçak bulunca na
sıl dahşet içinde kalmış olacağı
nı bir tasavvur ediniz. 

Katil, kendisi.. Baş ağrılarını, 
hafızasını tamamile kaybetmiş 
olduğu anları hatırlar. Muhak -
kak katil, knedisidir. Aleksaın

dre Bonaparte Cust adam öl -
dürmek cinoetme müpteıa man 
yak ... 

Bundan sonra adeta çenber 
içine alınmış bir hayvan gibi 
hareket eder. Londradaki ika -
metgfilnna döner. Orada kendi

sini emniyet altında hisseder. 
Cheltenhama gideceğini evvel -
den söylememiş miydi? Bıçak, 

daima yanındadır. Ne ihtiyatsız
lık- Nihayet bıçağı, portmanto
nun arkasına saklar. 

Bir gün polisin kendisini ara 
makta o1duğunu söyler.. Artık 

herşey bitmiş, herşey ortaya çık

mıştır. 

Çaresizlik içinde kalmış olan 
son koşusunu yapar .. 

Niçin Andoveri intihap eder? 

Ciııeden güzel b ır manzara 

ve kaymakam evi inşa etmlıj, 

çarşılara intimm vermiş, elek· 
trik ve su tesisatları için faaliyet 
ilerlemiş, elektrikten istifade ile 
sinema binası inşası ve buz is· 
tihsali plana dahil edilmiş, Ebe· 

di Şef'ln büstleri dikilmiş ve 
bütçede on bin lira fazlalık te
min edilmiştir. Çalışkan ve gay
retli genç, köy işlerini de ehem
miyetle ele alarak bir çok mu
vaffakıyetler temin eylemiştir. 

Sivas haberleri 
Sivas (Hususi) - Başvekalet 

devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğünün Sivasta tesis et

tiği nuntaka meteoroloji istas· 

yonunun kurulacağı saha üze
rindeki istimlak işi sona ermiş 

ve 200 metre mur.abbaı üzerinde 
yapılan rasat parkı mükemmel 
denecek bir şekilde ikmal edil· 
miştlr. 

Şehrimizde yapılacak olan 

meteoroloji istasyonunun Cum

huriyet bayramına kadar inşaa

tı sona erecek ve törenle açılma

sı yapılacaktır, 

İstansyon inşaatına da hemen 
bugünlerde başlanacaktır. Orta 

Anadolunun her bakımdan bü
yük bir sınai şehri olan Sivasın 
ve bütün yurdun ihtiyacını Ön· 
lemeye çalışan bu teşekkül de 

kuvvetli ve tam kadrosu ile ve 
teşkilatın kabul ettiği son sis

tem teknik aliıtı rasatiye ile ça
lışmaktadır. Ve bundan da çok 

iyi neticeler elde edildiği takdir
le görülmektedir. 

Geceli, gündüzlü durmadan 

büyük bir mesai sarfeden mete

oroloji kadrosu Üzerlerine düşen 

vazi!felerini mükemmel bir şe

kilde başarmaktadırlar. Bu da 

çok ümid verici bir mahiyette

dir. 

Sivas Meteoro loji istasyonu 

Hiç şüphesiz işlenilmiş olan ci
nayetin, şimdi hatırlıyamamak
la beraber kendisinin işlemiş ol 
duğu cinayetin yerini ziyaret et
mek arzu.sile. 

Artık on parası bile yoktur. 
Kuvveti tükerunir, bacakları ken 
disini polis karakoluna sevke -
der. 

Mamafih sıkıştırılmış olan 

bir hayvan bile kendisini mü -
dafaa eder. Mösyö Cust, bu ci

nayetleri işlemiş olduğuna ka -
nidir, fakat kendisinin masumi-

yetini iddia eder ve her cinaye
tin işlendiği anda cinayet mahal 

!inde bulunmadığı suretindeki 
iddiasına sımsıkı yapışır. Hiç ol 

mazsa bu ikinci cinayetten do
layı kendisini ittiham edemez -
!er ya! 

İşte sze söylediğim gibi ben 
Cust'un mücrim olmadığını ve 
benim ismimin kendisine hiçbir 

mana fade etmediğini derhal an
ladım. Cust'un kendisini .müc -
rim telakki etmekte olduğu inti
baı hasıl oldu. 

Bana mücrimiyetini itiraf et
tiği zaman her zamandan zira
de ilk faraziyeme bağlandım. 

FrankHn Clarke: 
- Tamaınile saçma, dedi. 
Poirot, başını salladı: 
- Mösyö Clarke, sizden şüp

he edilmediği müddetçe hiçbir 
tehlikeye maruz bulunmuyor -
dunll'Z, fakat hakkınızda bana 
bir takım şüphelere arız olunca 
delaili ıelde etmek müşkül ol
madı. 

- Delfill mi? 
- Evet. Combeside de bir 

dolapta Andover ve Churston 
cinayetlerini işlemek için kul • 
lanmış olduğıınuz bastonu bul
dum. Aalelade bir baston .. Başı 

topuzlu ... Kalın ve ağır.. tahta 
kısmının ibir parçasını kaldır -
mış ve yerine eritilmiş kurşun 
konu!mnıı .. On on iki kadar fo

tograf arasından iki kişi sizi teş 
his ettiler ... Sizi sinemadan çı -
kraken görmüşler, halbuki her
kes, sizi Doncasterde yarışlar

da zannediyordu. 
Geçen gün Beksilde Milly 
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- SOLDAN SAÖA -
1 - Azamızın en sert kısmı • 

Mecal. 
2 - E'.emler - Örtü. 
3 - Vermekten emir - Talii 

keşfetmek - Zarf. 
4 - Dekik - Bir içki - Su. 
6 - Tepsi - Musikide sükUt i-

şareti. 

6 - Himaye eden - Hücum. 
7 - Bir nota - Buyruk. 
8 - İlıi.ve - Dil - Nefiy edatı. 
9 - Bir ağaç - Silmekten emir 

• Kapı. 
10 - Horizwı başında bulunur 

• Bir nazım şekli. 
11 - Mandanın yavrusu - Ki-

tap. 
- YUKARIDAN AŞAÖIYA -
1 - Eski bir serpuş - İntihap. 
2 - Komşu bir millet - İnce 

olmıyaıı. 

3 - Yılan - Salmaktan emir • 
Bir uzunlnk ölçüsü. 

4 - İşaret (öztürkçe) - Bir 
cihet - Bir hıırl. 

S - Fena bulan - Siyah bir 
nevi duman. 

8 - Cereyan eden - Tutsak. 
7 - Bir nota - Emeller. 
8 - Sanat - Çinin eski hükil· 

met merkezi - Bir nota. 
t - Bir nevi kayık - Gizli tu

tulan şey • Bir deniz va
sıtası. 

10 - Horozun başında bulunur 
11 - Sofra levazımından biri • 

İllet. 

En son modeleer üzerinden: 

KUSURSUZ ELEISE 
Giymek istiyenler, İslanbulda 
Sultan Hamamında Camcı başı 

!hanında 12 No. da 

Levon Parlak 
r erzihanesine 

müracaat ediniz. Bizzat kendi 
elile dikilir, tediyatta kolaylık 

gösterir 

Highley ile meş'um cinayet ge
cesi Betty Bernard'ı götürmüş 

olduğunuz Caureur Ecarlate lo 
kantasının kız garsonlarından bi 
ri de sizi tanıdı. Nihayyet, en 
basit ihtiyat tedbirlerinden bi

rini ihmal ettiniz. Cust'un yazı 
makinesi üzerinde bır parmak 
izi bıraktınız. Eğer masum ol

muş o!saydınız bu makine sizin 
elinize hiç geçmiyecekti. 

- Clarke, bir dakika hare -
ketsiz kaldı, sonra: 

- Kırmızı, tek, boş .. Partiyi 
kazanıyorsunuz, Mösyö Poirot ... 
Fakat bu partide talii deneme

ğe değerdi .. diye haykırdı. 
Umulmaz bir süratle cebin

den küçük bir rovelver çıkara -

rak şakağına dayadı. 
Haykırdım ve silahın patlama· 

sına intizaren gayri ihtiyari ge
ri çekildim. 

Silah patlamadı, yalnız za • 

rarsız bir tıkırdı oldu, Clarke, 

gözlerini açtı, hayretle silahına 
baktı, sonra bir küfür savurdu. 

(Arkası ıım") 
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TÜRK TİCARET BIHKISI 1. $. 
İatultal Zbtıat Mektebi Mil· 

cliirlilğünclaa: 

Beş parçada 23,5 dekar mek· 
tep bağlarının 8.000 kilo tah· 
mil:ı edilen çeşitli üzüm açık ar

tırmaya konulmuştur. İhale 11 
Ağustos 939 Cuma günü saa~ 

on beşte Halkalıda mektepte 
yapılacaktır. İstiyenler şartna • 

"meyi İstanbul Ziraat müdürlü
ğünde ve mektepte sabit serma-1 E S ( S T A R I H I 1919 . . . 

MERKEZİ • • ANKARA 

ye muhasipliğinde görürler, ar
tırmaya iştirak edecekler yii2de 

yedi buçuk teminat akçası o1an 
36 liTa ile ihale gün ve saatinde 
mektepte bulunmalıdırlar. 

HERNEVI MUAMELELER) 
Üsküdar Asliye Hukuk Mah

kemesinden: 

, Dahilde ve. Hariçte muhabirleri vardır 

Hami Dündar ile Fuada ara
sında mütekevvin fekki haciz da 
vasından dolayı Fuadın ikamet
gahının meçhul kaldığı müba -
şir meşruhatından anl~ılmış ol 
makla l~ tarihli tahkikat 
celsesinde davetiye ile dava ar
zuhali divanhaneye asılarak i
lanen tebliğine karar verilmiş 

olmakla dava arzuhali 20 gün 
zarfında ~vap vermek ve tah
kikat günü olan 28/9/939 per
şembe saat 10 da mahkemede 
hazır bulunmak üzel'e davetiye 
ile dava arzuhali mşhkeme di
vanhanesine asılmış ve netice 
gazete ile de uaıı olunur. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilen 

(19496) ,, / 

1 
çok mUsalt şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amada bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN, HEKiM) 

DAHiLiYE MUTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Paza, 
hariç h~r giln 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2 '> fıkaraya 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 

MA, PERMANANT, 

SAÇ BOYASI, GVNEŞ, 

ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTİREREK 

KIRAR. 

Briyantini 
Terkibindeki hususiyet 

itibarile saçların kırıl • 

masına ve kuru;'-·ara.k 

TÜRKİYE-·--. 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinıde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. Taliple-

rin hizmet ve kıiayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları. 

!Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okulu 15 Temmuz 939 gü.rıü nihayet bulan kayıt ve kabul 

'~ muamelesi cEylıll 939• nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şu-
olur. Saçlan harici tesİ· ~ belerine ve Ankarada bulunan rın Harp okuluna mürc.caatları 

kcpeklenıneşine mini 

rattan korur. Tatlı bb -~-----.,....,.-..... _....,,.._..., . \ ilan olurnur. . 179. c55h _ 
yumuşaklık ve tabii bir Her eczane ve ıtriyat mağua-

-par-laklık_b_ah_şede-r. __ ıarm-da bu-lunur_. ---. \I._ _i s_T A_N_B U_L_B E_L E_D i_Y E_S i .. ~ _o E_N ... 1 
- Çocuk Hekimi. -ı Temizlik işleri arabaları içi_n alınacak boya açık eksiltmeye 

Dr. AHMET konmuştur. İhale 7/8/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi encü • 
AKKOYUNLU 

1 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım mende yapılacaktır. Muhammen bedeli 502 lira 50 kuruş ve ilk 
Taksim • Talimhane evi, Kanuni mümessili ve Neşri- teminatı 37 lira 69 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdür -

Palas No. f yat Direktörü: A. N. lüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
Telefon: 40127 mektuplan ile ihale ~nü mua en saat e daimi 

%9 - ı·emmuz ı 

Memleketin en 
kadar, 

eski gazetesi 
en çok sevil en, 

aranan 'Ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

olduğu 

ilanını iKDAMA 
veren çok kazanır 

BUGON 
KUMBAOASINA 
P~Q~ATAN 
KOCOK El 

· YAWN 
CEI( DEFTERfNE 

iMZA ATAN 
r,OYOK EL 

OLACAK TIP 

TOR,K(Y 
iŞ 

r>ANKASI 


