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Sovyetlerin, Totaliterleri ingiliz-Fransız-Sov
yet tedafüi ittifakı ile karşılamak hususundaki 
taleplerini Londra ve Paris yerine getiriyor 
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Dışta ve içte 
Bulgaristan 
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• Majeste iki gUndenberi ı 
\ j tlzm!r de g~ zintiler yapıyori 

Bul&aristanın resmi tel&"l'Bf 
ajansı tarafından, Bulgar parla
mentosu reisi Muşanof'un Lon -
draya yapmış olduğu seyahat 
hak.kında neşredilen haber, hay
ret ve ehemmiyetle tetkike de
ğer bir mevzudur. Bulgaristan, 
hük\ımetinin bu hususta Bulgar 
gazetelerine göndenni§ olduğu 

resmi tebliğ, bu hadiseyi teyit 
eylemektedir. 

ı Izmir, 29 (A.A.) - Roman- i 1 
ı ya kralı majeste Karo! xefa· 
ı ketlerindeki zevatla Iıirlikte 

t Ofes harabelerini tetkik et • 
Moekovada Milli Müdafaa Ko mlser1ifi bman ve üçler miiz: l tikten sonra saat 13 e doğru ı ' 

keresini idare edenlerden Strang ile Molotof ı istaa)\Ona dönerek bir müd· ı 

Bulı:ar ajansının nefriyatına, 

hükftmetin tebliiatına göre, Mu· 
pnof, Londra seyahatinde res -
mi bir vazife ile alü:adar dejil
lnİ§. İstikraz yapmağa, ekonomik 
meseleleri lıalle, Bulıar harici ıi 
yaseti hakkında müzakereye sa
Jihiyeti yokmuf ve bu :&atın llÖ· 
rüşmeleri nihayet ıahsi fikirle • 
rini ileri sürmesi mahiyetinde 
olup, hükUıııeti taahhüde soka • 

D 1 k 1 1 
det istirahat eylemişlerdir. ı ip omafı" go"" ru"" şme er Majesteyi himil tren saat H t Ba,vekilimiz yerli mallar sergisinde 

askeri müzakerelerle 1 !:cc~~=::::;:ı:u;~~e -.İ Başvekille hariciyeve-
ı İzmir, 29 (A.A.) - Majes- t .. . .. .. f .. 1 k ı ıe Karoıu seısuktan getiren ı kı•J1• Ankaraya gı•ttı•Jer muv azı yuru U ece t Otoray tam saat 16 da Alsan- t 

_ cak istasyinuna varmış ve ı 

• • _ 11 11 Karo! istasyo11da otomobille t B k•ı• . D R fik S d d-
ve maiyeti erkiniyle birlikte ı aşve ı ımız . e ay am un 

mazını§. 

:?E·S§.~~ terek harekek plinlannı yapıyorlar ":M::~aT •• a .. r·.,·1····u •• r .. a·s .. , .. : ~7:-:~:~:.;:,'. ı 
meleri hakkında bir haftadan - ş Vekil bütün pavyonlarla ayrı 
beri verilen haberler, fÜphesiz iParis, 29 (A.A.) Pet!t Parisi- , Gerek Paris ev Londra, gerek kezindedir. Diplomatik görüşme • _ ayrı alakadar olmuş ve a!Aka-

darlardan izatıat almıştır. Saat 
lUIO da sergiden ayrılan Baş -
vekil gazetecilere beyanatta bu· 
lunarak demiştir ki: 

•- Türk mabbuatına düşen va 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

kl, İnailtere pzetecileriııin ça· en gazetesi, Moskova görüşmele· Moskovadaki umumi intiba, ar- !ere de askeri görüşnelerle mu - ou k'u; toplantıda m'u' 
lıpna odalannda, hayallerinden ri hakkınd~ aşağıdaki malfunatı tık ıbundan böyle sözün askerle- vazi olarak deva medilecek ve n -
:-ı:.::~~,.t:!h:::::.işfu. vermektedir: re verilmesi lazım geldiği mer - (Arkan 3 im<'Ü •al/fada) him kararlar verildi 
iva~o::b::ı~v::="11n!~s:p-Almanva mu·· hı·nı kararlar 
tıiı seyahat ve görüpneleı den 

göre ballanmak mukavelesini 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif J 
ŞUrası umum! heyeti 29/7/939 
Cumartesi güırü saat 9.30 da Ma 
arif Vekilliği müsteşarı İhsan 
sungunun reiısliğinde toplandı. 

1 - Orta okul açılmayan yer
,. Arkcsı 3 üncü sayfada) 

:~~:~:::;~~=::r: arı·f esinde mi bulunuyor?. 
imulamamlf olduğunu te • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

yide matuftur. Bulgaristan 
parlamentosu reisi Londnda ik· 
tısadl ve mali anlaşmalar, siya
si müzakereler yapmağa sali\lıl· 
yettar dtğilse, böyle bir vazife 
kendiaİlle verilmemipe, hiç ol· 
mazsa, Başvekil Köseivanofun 
Berline ı!derek yaptığı mlizake
relerden dolan menfi ıöriişlni 
izale edecek tıebbüslerde dahi 
bulunamaz mıydı? Böyle bir "8· 

zifeyi yapmağa da hakkı ve sa

Bitlerin ansızın Berline dönmesi ve Alman Türk -Yunan 
rica/ile görüşmesimuhtelif tefsirlere gol açtı Dostluğu hakkın

JBhiyti yok mudur? 
Bulıar hük6ıntinin ve Bulgar 

Başvekilinin iyi ve dürüst hare
ketleri, müsait arzulan varsa, 

ikdam 
( ArkCl3ı 4 üncü sayfada) 

•i~~ıi1~·:·1ü;r1 
ldostluğunun ye

ni bir tezahürü 
lzmir, 29 ( A.A.) İngiliz do

nanmasına men.mp Malaya 

Berlin, 29 (A.A.) - Hitler bu 
sabah Bayreuth'e gitmek üzere 
Berlin'den hareket etmiştir. Dün 
Hitler ile görüşmek üzere Sw
burg'dan avdet etmiş olan Von 
Ribbentrop da sayfiyesine dön
ıtüştür. 

Salahiyettar mehafil, dün 
Hitler ile Von Rbbbentrop ara· 
sında yapılm~ olan görüşmenin 
mevzuu hakkında ademi mali'.i • 
mat beyan etmektedirler. Füh -
rer'in radyo sergisini ziyaret et
memiş olduğu dikkate şayan gö-
rülmektedir. · 

Führer ile Von Ribbentrop, be 

raberlerinde başlıca mesai ar - ı 
kadaşlan olduğu halde sabah • 
leyin payıtahttan ayrılmışlar • 

dır. 
Göbbels, halihazırda Münihte 

Von neurath, ile nazırlardan 
Meissner, Lammers ve polis mü
dürü Himmler halihazırda Mü -
nihtedirler ve bizzat Hitlerin de 
yarışlarda bulunması ihtimal da 
bilin dedir, 

Goering, yatı ile Alınan şehiı;. 

ve kanalları üzerinde seyahatine 
devam etmektedir. Mumaileyh, 
dün biüıassa Kayzer Vil.hem ka 
nalını ziyaret etmiştir. 

Feunk de mezun bulunmak -
tadır. 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas a
jansından: 

ıllitlerin beklenWııiyen bir an 
_ , da Berline avdet etmesi birta-

Alman devlet reisi Wtler ı kım tefsirlere yol açmaktadır. 
olup Deutches Museum'daki te- Resmi meha!il, Hitlerin Ber -
levizyon seııgisinin küşat resmi- • !ine Von Ribbentrop ile günde-
ni yapmıştır. (Arkan 3 üncü sayfııda) 

zırhlısı önümüzdeki Çarşam • [ 
a ba sabahı limanımıza gele - 1 n lhı n s a r v e G ıYı m r ü k 1 ş D e ır n 
1 cek ve iki milletin dostluğu· ı -----------------------------

na bir sembol teşkıl edecek O· 

lan merasimle kar§ılanacak • v k•ı ht ı•f 1 l hakk 
:~;~s~=~~~;eb~~::ı::~ı;u~e: 1 e 1 mu e 1 mese e er ın-

.. ;~w.~~~~1f:.ı da çok mühim beyanatta h~!:?.?..~~ 

da başvekil Me-
taksasın nutku 

Atina, 29 (A.A.) - Türkiye 
orta elçisi tl'naydın şerefine ve
rilen öğlıı ,ziyafetinde Başvekil 
Metaksas aşağıdaki nutku söy -
!emiştir: 

Aziz elçi ve dostum, 
Atinadaki vazifenizin hitamı

nı büyük bir t~ssürle karşılıyo
ruz ve bu suretle beş seneden -
blri bu memlekete derin merbu
tiyetini göstermekten !arig ol
mamış olan tecrübe edilmiş bir 
dosttan ayrılıyoruz. 

Başvekil Türk - Yunan dost
luğunun teessüsünde sarfedilen 
müşterek mesaiden bahsettikten 
soMa sözüne devamla demiştir 
ki: 

Teakubi ve sık sık vukubu -
lan mücadeleleri husumet idame 
si şöyle dursun, bilfil<is kartılık
lı anlayış ve hürmet ihdas etmiş 
olan beş asırlık müşterek haya
tın beslediği bu dostluğa itima· 
dı olan milletlerimiz, teşriki me
sailerle yeni bir anlaşma' müsa
lemet ve terakki devresi açmak 
gibi en asil biı· arzudan mül • 
hem olarak birbirlerine hallaa· 

(Arkası 3. cü sayfada) 

SiZiN GAZETENiZi ----

D 
Türkiyenin en ileri fikirli 

halk ve gençlik gazetesi 

Yeni ellerde, yeni ve genlt kadro ile iKDAM 
,,...... ... ... "' ......... ,. -~ . . .. .. ... 
zengin b 1 r netrlyat progr•mı 11 e c;ık•c•I• 

.......... •""' ...... *••'"' .... ,.,,,. ........ ,,., ...... ,,,. ............. 

e Yazılarda sert fakat dürüst e 
e Fikirlerde genç ve heyecanlı e 
e Havadisler doğru ve taze e 
e Fiat ucuz, fakat özlü e 

,•••••mnuım mnı1H11m~maıanıaw11nmD111B\_ 

IMühim ifşaatı ihtiva Eden~ 
~Eşsiz Tefrikalar hazırladıkl 
'811111o•mııııııııııı•aı111•ımnuım.luıı1111111; 

Kadromuzu. münderecabmızı, tefrikala
rımızı yakında isimlerile ilan edeceğiz 

iKDAM : Doğru söz 
••• Herkes, IKDAM'da, kendisini alakadar eden 

bir yazı, bir resim, bir tefrika bulabilecek. 
IKDAM'ın hususiyeti herkesin gezetesi .. 

Birkaç gün daha • 



SAYFA 2 1KDAM 
-
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A dliye koridorlarında 
24 SAAT ··Şe.h i r ... ·· .. · t-t~Herl~ri ·• . 
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Günün siyasi hadise
leri karşısında A vru-

pa matbuatı ~a~ın ?1emu~lar Haki• değil mi? 

Hamur ekmek 
ve sebepleri 

Çoban Mehmedi 
!Atatürk köprüsü- dolandırma 

Belgradda münteşir Vreme ga 
zetesi Paris hususi mıtha'birin -
den ·telefonla aldığı kaydile ve 
mühim olduğuna işaret ederek 
büyük puntularla şu ba'beri neş
!'ediyorı 

1 
hemen her yeri henüz uzlaşma- ıçın hır tamım 
mış. yatışmamış olduğunu, İtal-

ne düşenen tah- istediler 

Bugün Pariste, Mısır, Irak, İ
ran ve hatta Erganistanın da İn
giltere - Fransa - Türkiye itti -
fakına iştirak edecekleri riva -
yetleri deveran etmiştir. Bu 
memleketler Türkiyenin tavas
sutu ile İngiliz ? Fransız zinci -
rine iltihak etmektedirler. , 

Ezcümle İran, harp vukuu ha- ı 
!inde derhal Türkiyeye yardım 
edeceğini Ankaraya bildirmiş -
-tir. !Buna binaen İran İıı.giltere
den muayyen mikdaTda tayYara. 
alacaktır. !Bu tayyareler İranda 
bulunan ve kıymeti 20 milyon 
İngiliz lira.'Slna baliğ olan mu -
azzam petrol kaynaklarının mü 
da.faası işinia teşkilıitlandırılma 

sında kullanılacaklardır. 

Kont Ciyanonun ispanya 
seyahati 

Kont Ci;yanonun Frankoya 
yaptığı ziyaretin neticeleri hak
kındaki haberler dole.yısile nr.ı.. 

zi mahfilleri 'Frankonun hiç de
ğilse Ağustosta Romaya gelmeyi 

• ve Musolini ile İspanya müzake
releri esnasında kabul edilen mu 
ahedeleri imzalamayı vadettiği
ni iddia ediyorlar. Bu anlaşma
lar kısmen aleni, kısmen gizlidir:._ 
Ve kat'! olarak İspanyanın mih
verler ittifakını tayin etmekte ,,,_ 
dir. 

ya, bir harp çıktığı zaman İspan Vali yaptığı teftişler-
yadan bitaraflıktan bruıka bir şey den memnun olmadı-
beklememesini söyliyeceklerdir. 
Çünkü ispanya, ancak Pirene - ğını bildiriyor 
!erden ve denizden, yani İngiliz 
ve Fransızlarla ittifakla yaşaya 
bilir. 

Serrano Suner, Roma'dan, hiç 
bir şey vermeden döndük. Kont 
Ciyano da, İspanyadan her hal
de hiçbir şey almadan dönecek
tir. 

Kont Ciyanonun gidip gelmesi 
bizi o kadar alf!kadar etmez. Her 
kes tatilini istediği yerde geçire· 
bilir. 

ispanya bize karşı harp yapa
maz, bize karşı · gelmez. Kardeş 
boğazla~ması yüzünden zaten 
yovgun ve hitaptır. O, kanlı top. 
rakları üzerinde şimdi istira'lıat 

ediyor. Yarasıru tedavi etmek i
çin ona iyi ibir şekilde yardım e -
deceğiz. 

Pierre Dominik 

Bir ihtar 
Alman ordusunda ıbir faaliyet 

var: Tirol'de esrarngiz tdbirlr 
alınıyor. Yeni ceerh kıtalar teşkil 
ediliyor. Elıbe'nin garbında, yeni 
Çekoslovakya'nın kapılarında, 

Siegrafrid hattında manevralar 
arttırılıyor. 

Bir kaç ha:fta içinde, bütün Al
man ordusu harp halinde olacak. 
Geçen seneki gtbi gene bizi teh
dide mi <başlıyacaklar? 

Milli birlik bayrarnJmızı ·bu se 
ne bir ihtar olarak yapıyoruz. 

Paris - Soir 

Vali ve belediye reisi Liltfi 
Kırdar İstanbul vilf!yeti, beledi
ye ve polis müdürlüğüne bağlı 
bilumum şubelere şu tamimi gön 
dermiştir: 

•Devairde yapmalota oldu -
ğum teftişler sırasında bazı ka-
dın memurların memuriyet~ sı

fatile telifi kabil olmwacak şe

kilde süse münhemik oldukları-
nı ve bazılarının dırha ayk:rı gi
derek yüz ve gözleri b~yal: ol
duğu halde daireye geldıkler;ni 
gürmekteyim. 

Bu gibi memurların bu vazi
yette resmi dairelerde iş giirme
leri hoş görülemiyeceğinden i
dare amirlerinin bu hususta elik 
kat nazarlarını ehemmiyetle cei 
beder, memuriyet vakar ve cid
diyeti icaplarına göre işin ııeti

celenmesi lüzomunu tebliğ ede
rim.• 

İstanbul vali ve beledlye reisi 
LUtfi Kırdar 

Çıkmaza giren bir iş 
_ Şimdiye kadar hamal addedi
lerek kendilerinden az vergi a
lınan liman tahmil tahliye ame· 
leleri maliyenin son bir kara -
rile i.çşi sayılmış ve vergi mik -
darları yükseltilmişti. 

.......................... 
l~.'!~ .. ~~.'!'!~.~~.I 

!Bu vaziyete itiraz eden amele
ler de aralarında Hüseyin ismin
de birini para toplıyarak Anka -
raya göndermişlerdi. 

* Beyoğlunda yeni bir em
niyet amirliği binası in~.ı edile
cektir. 

Beyoğlunda Karakuruın 

sokağında oturan karilerimiz
den Murat gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

•Fırıncılar bundan bir müd 
det evvel ekmek fiyatlarını 

yükseltmek istemişlerdi. Be
lediye ile fırıncılar arasında 

bir ihtilat çıktı. Nihayet bu 
mesele halledildi ve fiyatlar 
yükseltilmedi. Başka bir un 
çeşidi ile ekmek yapılmasına 
karBT verildi. İşte, o günden
beri, ekmekler hem bozuldu, 
hem de, fırıncılar kilodan ka
zanmak için, ekmekleri ha -
mur halinde çıkarınağa baş -
!adılar. Tabii, hamur ekmek 
daha ağır çekiyor ve bu su
retle, fırıncılar, yine iste -
diklerini yapmış oluyorlar. 
Bnhale, birçok semtlerde le -
sadüf edilmektedir. Halbuki, 
hamur ekmek, eksik veya 
muayyen evsafta olmıyan ek 
mek gibi kontrole tabi tutul
muyor. 

•Hamur ekmeğin sıhhate 

muzır olduğu herkesin bil -
diği bir keyfiyettir. Beledi:ıoe 
tartısı eksik veya teshil edi
len un çaşnsinden başka un
la yapılnuş ekmekler gibi, ha 
mur ekmekleri de müsadere 
etıneli ve bu işin önüne geç· 
melidir.• 

Kariimiz bu mektubu gön
dereli iki üç gün olmuştur. 

Belediye, iki gün evvel, bu hu 
susta, alakadarlara şiddetli 

emirler vermiş bulnnmakla · 
dır. Belediyenin bu hususla· 
ki alaka ve hassasiyetini de 
gördükten sonra, kariimizin 
hakkını teslim etmemek el· 

den gelmiyor. Ne dersiniz? 
Kariiııtiz, 

ta parkeler 
Atatürk köprüsü inşaatına bü 

yük bir ehemmiyet verilmekte
dir. Köprünün zemini Avrupa -

daki köprülerin en iyilerine ben 

zemesi için tahta parkelerle dö
şenecektir. Parkelerden üç yüz 

bin kadarı Fransadan şehrimize 

getirilmiştir. Fransadan çağrılan 
bir mütehassıs tahta parkeleri yer 

!erine takmaktadır. 

Tahta parkeler on sene mu -
kavemet göstermektedir. Ata
türk köprüsünd&i tahta par -
keler iyi netice verirse şehrin 

bazı semtlerine bu parke döşe
necektir. 
A'Y1"upada tahta parkeler lüks 
yol inşaatına kullanılmakta, bu 
taradaki inşaat pahalıya ma !o 1 -
maktadır. 

Bugün gelen seyyahlar 
Markopulo seyyah gemisi bu 

sabah limanımıza üç yüz İngi
li zseyyahı getirecektir. Seyyah
lar bugün öğleden sonra Adala• 
rı, şehrimizin tarihi-yerlerini ge

zecekler&..r. 

Askeri ailelerine yardım 
Asker ailelerine yapılan yar

dımın geciktirildiği şikayet edil 
mişti. Dahiliye Vekaleti vilf!yet
lere gönderdiği tamimde yardı -
ma muhtaç asker ailelerine la -
zun gelen yardımın derhal ya 
pılmasını istemiştir. 

OskUdar meydanı 
Ecnebi müşahitlere göre, Hit

ler ve etrafındakiler şimdilik İs 
panya ile mihver arasındaki bu 
ittifakı gizli tutmak icap ettiği 

fikrindedirler. Bu anlaşmalar, 
en müsait zamanda, :büyük bir 
enternasyonal gerginlik anında 

ortaya atılarak .Demokrasi •ge -
vezeleri• ne öyle lbir maIJJ!Vi dar
be indirilecekelir ki bunlar harp 
çıkarmadan Alman.yanın Dant -
cig üzerindeki arzularını tatmin 
etmeyi tercih edeceklerdir. 

* Bütün Alman sefirleri bu 
ay sonunda Berline çağırılmış
lardır. Mühim bir içtima yapıla
caktır. 

Bu mümessil Vekaletle temas 
lar yapacak ve amelenin dilek -
!erini anlatacaktır. Fakat diğe~ 
taraftan da limanlar işletmesi v. 
mum müdürlüğü kendisine mü
racaati kafi görmiyen bu amele 

murahhası Hüseyini işden çıkar •l====H::•:::"::'::'=::d::e::Q::~=il=m=i=?=
mıştır. Bu vaziyette iş bir çık -

Üsküdarda modern bir iskele 
meydanı vıicuda getirilecek! ir. 
Şehircilik mütehassısı Prost Pa
rise gitmeden önce meydanın 
müstakbel projesini hazırlamış 

bulunmaktadır. 

Belediye evvela meydan ci -
varında iStimlak kıymeti az i
lan binaları satın alacaktır. Bu 
işe şimdilik ayrılan on sekiz bin 
lira ile .çeşmenin karşısındaki bi 
nalar yıkılacaktır. İstimlak mu
amelelerine başlanmıştır. 

OeUOTe 

Paristen çıkarılan ltalyan 
gazetecileri 

:f>ettinato ııdındaki İtalyan ga
zetecisi Paris'ten sü~ edildL 
Regime Kascista gazetesi bu -
nun için ..bu karar, resmi Fran· 
sa ıçın ltatyanların zaten duy .,_ 

akta oldukla,rı kini ve nefreti 
çogaltacaktır.• eliyor. 
Peşin Fransız gazetecileri Ro • 

madan çıkanlınasa İtalyan ga
zetelerinin muhabirlerini •biz ne 
den süreceğiz? Fransa gazetecisi 
orada ne yapmıştı? Hiç: Fakat 
bir memleketi ve bilmek istiyen 
bir efkarı orada temsil ediyor -
du ... 

PaTis - Soir 

ispanyanın vaziyeti 
1936 da Hitler'le Musolininin 

İspan.yadaki maksatları ne ieli? 
Fransaya üçüncü ıbir cephe ver
mek İngil'zlerin Süveyş ve Kap 
yollarını kesmekti. 

Bol bol asker, silf!h ve makine 
vererek Frankonun askeri mu " 
zafferiyetini temin ettiler. Fa -
kat şimdi ise mevzuubahis olan 
şey k.saca !'raniro zaferidir. Fa -
kat bu çok güç bir iştir. Çünku 
İspanyol iktısadiyatı bozulmuş
(ur. Bundan başka İspanyollar, 
Alman ve İtalyanlar kadar ko
lay idare edilmezler. Asturileri 

daima gözönünde bulundurul -
mak, Barselon ve ıbütün büyük 
şehirkri yakın.dan nezaret edil

mek ister. Bugün İspanya sükıln 
ve bolluk içinde değildir. İspan

y&yı muzlim bir fiyevri yakıp 

kavurmaktadır. 

Kont Clyano İspanyada tabii 
bun ann hiç birini görmiyecek -

tir. O MU.901iniye, yalnız şaşaalı 

bir kaç kelam, bir alkış gürültü
sü ile İspanyol alaylarının man

zaralarını getirecektir. Musolini 
ye daha bazıları da İspanyanın 

ı 
' 

* Başvekil dün Perapalasta 
dbktor Adnanı kabul ederek u
zun müddet görüşmüştür. * Münakale Vekili Ali Çetin 
kaya bugünlerde şehrimize gele
cektir. * Emir Abdullahın Suriye 
kralı ilan edileceği haber veri
liyor. * Hitler dün ani olarak Ber
line dönmüştür. * İngiltere Sofyanın istik -
raz talebini reddetmiştir. * İzmirde bulunan askeri bir· 
liklerimiz üç saat süren muvaf
fakiyetli bir muharebe ta!bika
tı yapmışlardır. * Rusyada 78 memura işten 
el çektirilmlştir. 

* Şehir itfaiyesinin esaslı 
surette takviyesi kararlaştırıl -
mıştır. * Pamuklu mensucattta stan 
dardjzasyon tecrübesi evvela İs 
t b lda yapılacaktır an u * Fransız reisicümhdru İran 
sefirllğine tayin edilen Suat Da-
vazı kabul etmiş ve kendisine 
Lejyon Dönör nişanının en bü-
yük rütbesini vermiştir. 

* İngiliz Malaya zırhlısı 2 
ağustosta İzmir limanını ziyaret 
edecektir. 

fj~ TAKVİM • 
1358 HİCRİ 

1 

1355 RUMİ 
C. evvel Temmus 

13 17 
7 inci AY HIZIR 72 

SENE: 1 9 3 9 

Vasati Ezani 

Güneş Temmuz Güneş 

4 43 9 05 

Oğte Ôğl• 

12 20 30 4 42 
ikindi !kindi 

16 18 8 40 
Akşam Ak~am 

19 38 12 00 
Yıt11 Yat11 
ıı 43 Pazar 1 59 
lııosa1r imsak 
2 32 6 M 

maza girmiştir. 

Hayır sahibi bir kadın 
Harbiyede Vali Konağı cadde

sinde Preveze apartımanında o
turan Yunan t:ebeasından Sofi, 
dün Maçka - Beyazıt tramvayın 

da bir altın bilezik bulmuş, po
lise teslim etmiştir. Bileziğin sa 
hibi aranıyor. 

Esnafa kredi 
Memleketimizde küçük esnafa 

iş yapmak imkanlarını fazlalaş -
tırmak için ıbunlara daha fazla 
kı·edi temin etmek kararı veril
miştir. 

Yarın bu hususta Ticaret O -
dasında bir toplantı yaptlacak -

tır. 

Satie işi 
tahkikatı 

_ Müddeiumumilikçe hazırlanan 

Satie yolsuzluğunun iddiana -
mesi bitirilmek üzeredir. İdeli -
aname 50 - 60 sahife tutmakta -
dır. 

Sorgu hakimliğinin izahat is-

tediği müeseseseler de cevapla
rını tamamen göndermişlerdir. 

Gümrökterae kurs 
Gümrükler baş müdürlüğün -

de Ağustos ayında memurin 
kursları açılacaktır. Memleke : 

tin her tarafında bu kurslara 
memurlar iştirak edecek ve kurs 

sonunda imtihanda kazananlar 

terfian yeni memuriyetlere ta -
yin edileceklerdir. 

Balkondan düşerek yaralandı 
iFatihte, Sarıgüzelde oturan 

iıhsanın evini tamir eden işçi -

!erden Davut adında birisi 4,5 

metre yükseklikteki balkondan 

düşmüş. başından varalanmış -
tır 

ikisi bir olup komşularını 
dövmüsler 

' 
Yalovanın Tatarcık nahiye -

sine bağlı Koroköyünde Arif a

dında birisi komşularından Za

rif ve Hüseyin ile kavga etmiş -

tir. Kavgada Zarif ile Hüseyin 

Arifi iyice dövmüşler, sonra da 

bıçakla başından ağır yarala -

mışlardır. 

Arif Hastaneye kaldırılmış, 

Suçlular yakalanmıştır. 

Yeni bolediye talimatnamesi 
Belediye zabıta taHmatname

si Şehir meclisinin teşrin ayı 

toplantısında tekrar müzakere e 
dilmeğe başlanacaktır. Yeni ta
limatnamenin 1940 senesinde tat 
bikine geçilmesine çalışılacak -

tır. 

-~~~· ...... ~··~~·~~~~~~~·~~~··· 
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verildi!. 

Ada çamlarının muhafazası için teşkilat yapılmasına karsı 
- Gazeteler -

---00--

, Dolandırıcıyı kucağına 
alıp karakola teslim etti 

Milli takun ağırsiklet şampi
yonu Çoban Mehmectin Fatihte 
Atpazarındaki evine evvelki gün 
Mehmet Ali adında biri gitmiş, 
şampiyonun karısı Bayan Naci
yeye: 

- Çoban Mehmet kömür al
dı. Parası yetişmedi. İki lira ile 
birkaç çuval istiyor, demiştir. 

Bayan Nil() iye kocası biraz 
evvel yemek yeyip çıktığı iç.in 
bundan şüphelenmiş ve arka ka 
pıdan çıkarak kahveye koşmuş, 
kocasına haber vermiştir. 

Çoban Mehmet karısına: 
- Sen adamı kasaba kadar 

gel diye kandır, ben köşe başın
da bekliyeceğim, yakalarım, de
miştir. 

Bunun üzerine Bayan Naci
ye Mehmet Aliyi almış, kasaba 
giderlerken Çoban Mehmet ön -
!erine çıkıp dolandırıcıyı yaka -
J,amış, kucağına alarak karakola 
götürmüştür. 

Dün sabah dördüncü asliye 
ceza mahkemesine verilen do -
landırıcı 15 gün hapse 560 kuruş 
para cezasına mahklım edilmiş
tir. 

Suçlu mahkemede: 
- Bunu açlık yüzünden yap

tım. Yoksa Çoban Mehmedi tak 
dir ede"·· çok severim.• demiştir. 

---<000>----

Mısır hırsızlerı. 
nın rnarif eti 

Ramide Topçularda 25 numa
ralı bahçe sahibi Hasanın bah
çesine son günlerde hırsızlar da 
danınış, yüzlerce mısırını çal -
mışlardrı. 

Dün akşam da evinde oturur .. 
ken bahçesinde bazı hışırtılar i
şiten Hasan, hemen dışarı çık -
mış, ve meçhul eşhasın kopardık 
!arı mısırları kucaklıyarak kaç
mak istediklerini görmüştür. 

Hasan, hırsızların üzerine atıl
mış. fakat hırsızlardan birisi bı- , 

çağını çekerek kendisini sırtın -
dan ve kolundan yaralamıştır._ 

Bundan bruıka karnına koca bir 
taş ta isabet eden Hasan yere , 
yuvarlanmış, bir müddet inle -
elikten sonra yavaş yavaş kara
kola kadar gitmiş, oradan da has 
taneye kaldırılmıştır. 
Ağır yaralı olan Hasan, müte

cavizlerden bazısını görürse ta -
nıyabileceğini söylemiştir. 

--06--

Aşk yüzünden 
Evvelki gece Yeşilköye bağlı 

Kalitarya köyünde bir yaralama 
vak'ası olmuş, Tahir adında bi
risi uzun zamandanberi sevdiği 
fakat yüz bulamadığı Pembe a
dında bir genç kızıbıçaklamış

tır. 

Vak'ayı müteakip kajmak is
tiyen Tahir yakalanmış, kız has 
taneye kaldırılmıştır. 

---00-

9 hırsızlığın 11 yaşındaki faili 
9 yerde hırsızlık yaptığı tes -

pit edilen 11 yaşında Mehmet E 

min adında biı' çocuk yakalan

mış, birinci sulh ceza mahkeme 

sine verilmiştir. 

Mehmet Emin geceleri çalış -

makta ve Beyoğlu civarındaki a 
partrmanlara pencere ve balkon 

!ardan girerek mücevherat, pa._ 
ra, elbise vesaire çalmaktadır. 

---0'<>11~--

Tehlikeli bir yaralanma 
Anadoluhisarında Göztepede 

Arifin taşocağında çalışan Rize

li 20 yaşında işçi Mustafa, sekiz 

metrelik bir yükseklikte ntaş 

sökerken ayağa kayarak yuvar

lanmış, bir çok yerleriden tehli
keli surette yaralanarak hasta
neye kaldınlmıştır. 
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Dış : Politika· 
~ -- 0 Ol • O A~i;~:. 

Balkanlarda 
Bulgaristan 
Bulgar Başvekili Köseivano • 

fun Berline yaptiı seyahat, mih 
ver devletlerinin gazetelerinde, 
siyasi mahfellerinde bir takını 

tezahürlere sebep olmuş, parlak 
cümleleri ihtiva eden nutuklar 
söylenmiş, gazetelerinde dahi, 
mihver devletlerine Balkanlar
da tilbi olacak Bulgarlstanın va
ziyetini tasvir ve tefsir edilmiş, 

Bulgaristan - Yugoslavya - Ma -
caristan müsellesi hayali, bir !ıa
kikat olarak Alman ve İtalyan 
umumi efkinna anlatılmıştı. 

Bulgar Başvekili Berline gi -
derken ve dönüşte Belgratta, 
Yugoslavya Başvekili Zenetko -

viç ile hariciye nazırı Markoviç 
ile görüşmüş, şüphe etmemeli ki, 
kendisine itidal ve basiret tav
siyelerinde bulunulmuştu. 

Belgrat hükumeti, Balkan 
devletlerinin mülki ve milli ma· • il, iktısadJ menfaatleri, demok-
rat büyük devletlerle, sulh ve 
müdafaa cephesine dahil hüku
metlerle mevcut birliğe devamı 
emreyler. Arnavutluğa yaptığı 
ihraç hareketi, işgal ile yalnız 
Yunanistanı, yahut bilvasıta 
Türkiyeyi değil, ayni zamanda 
Bulgaristan ve Yugoslavyanın 
alisini, istiklalini, mülki tama -
miyetini dahi tehdit edecek bir 
İtalya nın mevcudiyeti, Belgrat
ta bilinmekte, vaziyetin ciddiyet 
ve ehemmiyetli tehlikenin de -

recesi lilyıkiyle takdir olunmak
tadır. Bu hakikatin, Bulgııır hü -
kfunet adamları tarafından bi -
!indiğine şüphe etmemekle be -
raber, Köseivanofun Belgratta -
ki görüşmelerinde, Yugoslavya 
hükilmet adamları tarafından 
dahi bir defa ve etrafile mevzu
ubahsedildiğine, Bulgar Baş -
vekiline anlatılmış olduğuna i • 
nanabiliriz. 

Berlin ve Komadaki görüş -
ıuelerin, bu sebeple, Bulga:ris -
tanı resmi ve ahdi vesikalarla 
mihver devletlerine bağlanıağı 
temin edememiş olduğu anlaşıl· 
ınıştır. 

* Yugoslavya kral naibi prens 
Pol bir hafta kadar evvel Lon -
draya giderken, Bulgaristan 
parlitmenfosu reisi Muşanof da
hi ayni yolu tutmuş, Londrada 
İngiltere siyaset, iktısat ve ma

liye erkanile görüşmelere baş -
lamıştL Gelen haberler, bu gö
rüşmelerin müsbel neticeler ver 
ıniş olduğu merkezindedir. 

* Bulgaristanın, Yugoslavyanın 

olduğu gibi, Balkanlardaki diğer 

milletlerin ve Belkan antantına 
dahil memleketlerin arzi malı -
anlôtını, ihracat mallarını, Tür· 
k!ye de dahil olduğu halde Al
manya, sonra İtalya fazlaca sa
tın almaktadırlar. 

Ancak, hayat sahaları Espace 

Vital sözlerile, delice ve beyhu
de diişüncelerle, Balkanhı istis
mar sahası haline getirmek is -
tiyen bir Almanya ve italyaya 
dahi hoş naaarla bakamazlar, 
hiçbir zaman, herhangi suretle 
olursa olsun, boyun eğemezler. 

Loııdradaki görüşmelerin, mü 
zakerelerin miisbet neticeler ver 
nıesi, 1nihver devletlerinin Bel

gıratlan ziyade, Sofya hükumeti 
üzerindeki tazyik, tesir, iğfal 

planlarının boşa çıkarılması, e
hemmiyetle karşılanacak, mem
nuniyetle telakki olunacak bir 
hadisedir. 

Politıkacı 

Çccııgunu alıp köyüne 
dönecok 

Mahallebici Mehmet Ali ile 
Fatma İlhan adında bir kadın a
rasında paylaşılamıyan Nermin 

adındaki kız çocuğu, dün kaçtı
ğı mahallebicinni evinden alı -
narak annesine teslim edilmiş -
tir. 

Artık bir daha kızını kaçır -
mamak niyetinde olan Fatma İl 
han kövüne ızidecektir. 
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AT.ATURKJHARBI 

Milli T eşkildt 
Artık gittikçe genişlemeye ve 
iyice kuvvetlel)meye başlamıştı 

-44-
U Tqrinievvel 1919 tarihin

de, bu arzettijim hU8115ata dair 
yeniden baz.ı emirler venlik. 

Amali milliyeye hadim me • 
murlar, birer ııuretle, nakil ve 
t•hvil olunmak, amali milliye
ye muhalefetlerinden dolayı, 

millet tarafından kovulan me -
murlarm sdatı memuriyetleri • 
nin muhafazada devam olunmak 
yüzünden bazı yerlerden, yeni 
kabine ile manaya itilliınıız an
laşılamadığı tarzında tarizler gel 
meğe başladL Bu hususu, 11 Teş 
rinievvelde, Cemal Paşaya ya
zarak, kabinenin nazarı dikkati
:ıi celbetmek istedik. 

Bir de, Efendiler, malfununuz 
dur ki İstanbulda Askeri Nigeh· 
ban Cemiyeti diye bir heyeti fe
sadiye türemişti. Bu heyetin o 
zamanki malumata nazaran re· 
sikarında bulunanlar, Kiraz Ham 
di Paşa, hırsızlıktan dolayı mat
rut, Erk&nıbarp miralayı Refik 
Bey, sabık Halaskar grupundan 
binbaşı Kemal Bey, Bandırma 

sabık sevkiyat rein topçu bin
başılarından Hakkı Efendi ve 
henüz bu cemiyetle kat'ı rabıta 
edip etmediği malfun olmıyan 

matrut Erkinıharp binbaşıların
dan Nevres Bey gibi seyyiatlan 
yüzünden ordudan tardolunmuş 
veya tekaüde sevkedilmiş kesan 
ile, ahliksızlıklarUe tanınmış 

mabdudUhniktar eışlıastan iba-
ret bulunmakta idi. 

İşte, bu cemiyet, İkdam gazc 
lesinin 23 Eyldl 1919 tarih ve 
8123 numaralı nüshasında bir 

muhtıra neşretınişti. Bu cemi -

yet, bu mulıtırasile, kendilerine 
vatan ve milletin nigehbanı SÜ· 

aünü vermek istiyordu. Cevat 
Paşanın Harbiye Nezareti zama 
nmda, bu cenıiyet hakkında, ta
kibata başlamıştı. Tebeddülat -

tan dolayı arkan kesildi. 
Efendller, memleketin her ta 

rafında, teşk:iJIUı milliyenin tev· 
ıi ve tersini faaliyetine devam 
ediyorduk. AynJ zamanda nıeb· 
usan intihabmı temin ve tesria 
çalışıyor, ve bu husustaki noktai 
nazarlarımızı da icap edenlere 
ibllii ediyor ve bazı zevatı tav
siye dalıi ediyorduk. Ancak Ce
miyet namına, namzet vazetme
meği premip kabul etınekle be
raber, meb'us olmak teşebbüsün

de bulunanların, Anadolu ve Ru 

meli Müdafaai Hukuk Ce miyeti 
esaslarını ve mukarreratını bUs 

nii kabul etmiş zevattan olma
sını, pek ziyade arzu ediyor ve 
bu gibi zevatın, kendiliklerin • 
den ce';',,;yet namına namzetlik
lerini vazetmeleri lüzumunu da 
illin ediyorduk. 

Efendiler, tahattur buyurur
ınınuz, luııilizl". Me•dfon ve 
m!ituJdben SamMınn, tahliye 

eyıemi,te·di. Uu ruün3~elıetlc ve 
Frrit Pıış~ kııbine.,inin sulrnhı 

üzerine, Sivas ahalisi fener ala
ya yaptı, tezahüratta bulundu. 
Bir takım nutuklar veriJdi. Bu 
sırada halk ta •kahrolsun işgal• 
diye baiırdılar. Sivasta münte
ıir İradei Milliye gazetesi, bo 
h&cliııeyi oldoiu gibi yazdı. Da

hiliye Nazın Damat Şerif Pa -
p, bu gazetenin istihbaratına at 
fen, Sivas viLlyetine yaptığı bir 
tebliğde •Kahrolsun işgal• tar· 

zındııki yazılar, hükfunetin hali 
hazır siyasetine gayrinıuvafık -
tır; diyirdn. 

Bu ne demektir, Efendiler? 

Hükumet, işgali, şayanı takbih 

bulmayan bir si)aset mi takip 
ediyordu? Yoksa, kahrolsun iş • 
gal dedil<~e, memleketi daha zi-

yade işgale mi sebebiyet ve:rile
cekti? İ§l'al ve tecaviD kartısın
da, milletin muhafazai ıükUt ve 
aükfuaet etmesi, itplden müte • 
hassia olmuş göriinmemesi mi 
muvafıkı akıl ve siyaset idi? 

Böyle sakim ve hayvanca bir 
düşünce, izmihlil ve inlwaz u
çurumuna kadar tekmelenırıiş 

bir devleti kurtarabilec:ek siya
sete esas olabilir midi? 

İşte, bu münasebetle, 13 Teş 
rinievvel 1919 da, Harbiye Na
zırı Cemal Paşaya, yazdığım bir 
telgrafta: •Vatanın kısmen tah
liyesini idrak eyliyen milletin, 
bu tarzda, ha ttil daha bariz bir 
surette, izharı hissiyat etmesi
ni pek muvafık ve makul gör • 
düğümüzü > ve •milletin hissi -
yattı Jı.akikiyesine müsteniden 
hükumetin bu haksız işgalleri, 

lisanı resmii siyasi He red ve 
mütareke ahkllmına mugayir, 
bugüne kadar vukubulmuş mü
dahalıilı, protesto ve tamirlerini 
talep eyliyeceğine intizar eyle
mckteyiu dedikten sonra, •hu 
vesile ile hükfunetin takip etti
ği siyasette, Heyeti Temsiliyece, 
benüz malüm olmamış cihetler 
vana tenvirini• rita ettim. 

Efendiler, Ferit Paşa hüku • 
metinin sukutu, memlekette ba 
zı mütereddit görünen mahalle
rin de hissiyat ve maneviyatı Ü· 

zerinde hüsnü tesir yaptı. Her 
taarfta, rüesayı memurini mül
kiye ve askeriye başta olmak ii 
zere, teşkilr.ta germi verildi. 

Ali Fuat Paşa, Garp vilayet
lerinin ı.emen kiliesile alakadar 
oldu. Bizzat, Eskişehir, Bilecik 
ve bilihare Bursa havalisinde do 
!aşmak ve icap edenlerle mu -
habere eylemek sureti! çalışı • 
yordu. 

Maariş " 
şurası 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
lerde kifayetli görülen ilkokulla 
ra orta öğretim hazırlayıcı ak· 
şam sınıfları açmak salahiyeti 

verilmesini orta öğretim komis
yonunca tetkiki:ne dair yayın di 
rektörlüğü Faik Reşit Unat ta -

rafından verilen takrir okun -
muş ve Vekaletçe tetkiki karar
laştırılmıştır. 

b - Bütün fakülte ve yüksek 
mekteplerin bir elden idare edi
lerek kuvvet tasarrufunun temi
ni, 

c - Bütün yüksek mektep ve 
fakültelere şamil bir kariye! a
kademik nizamının teessüsü için 
kanun hazırlanması. 

d - Ankara üniversitesinin te 
sisi ile müvazi olarak Ankarada 
bir milli kütüphane teşkili. 

e - Üniversite şehirlerinde ta 
!ebenin yeme ve yatma ihtiyaçla 
rını karşılayacak tedbİrlerin bu 
şehirler belediyeleri ile müş-

tereken alınması, 
H - Fakülte ve yüksek mek 

tep gençlerine amme h.izmeti 
zevkini tattırarak, onları halk 
ve köylü ile yakından temas et

tirerek faydalı olmak imkanına 

eriştirecek tedbirlerin düşünü
lüp organize edilmesi, 

K - Ankara ve İstanbul üni

versite mahallerinin toplu bir 

şek.ilde teessüsü için tedbir alın 
ması. 

Bundan sonra Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel irat ettiği bir 
nutukta ŞCıra azasının mfesaile 

rini tebarüz ve kendilerini bu 
mesaiden dolayı tebrik ederek 
ŞCıranın birinci toplantısını ka
pamıştır. 

lllDAll 
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.· Sofr Haberler · .. 
Amerika-Japonya ve 
Almanıa - Japonya 

Amerikanın ticaret muahedesini/ eshetmesinin 
• 

genı akisleri ve Almanların bir mukabelesi 
Vaşington, 29 (A.A.) - .Dün 

Japonya ile ~r.lka ~asında
ki münasebat haklrnıra Hull ile 
matbuat mümessl.llerl araııında 

yapılan görüşme esnasında ga -
zetecilere mumaileyh bir çok su 
aller sormuşlardır. Fakat bari -

, ciye nazrı, çok ihtiyatlı ve kettim 
ravranmış Japon hariciye neza
reti erkanından bir zatın ga7.e
telere vaki beyanatı hakkında 
tefsirlerde bulunmaktan imtina 
etmiştir. 

Siyasi mehaiil, zikri geçen be
yanatı bir tecrübe balonu addet 
mektedirler. Japon hükCımeti -
nin yeni bir ticaret muahedesi 
ekdetmeden evvel Amerikayı 

Çindeki yeni C3'Zi~ti tanımağa 

-, iebar etıııiyeceği suretindeki son 1 
beyanat, Hariciye nezareti üze
rinde birg(ina tıesir icra etmemiş
tir. Mezkı1r nezaret, sakin bir 
hattı hareket ve intizar vaziyeti 
muhafaza etmekte berdevamdır. 

1911 tarihli ticaret muahede -
sinin feshi, Hull'ün gazetecilere 
söylediği gibi, Vaşingtonda bu
lunan İngiliz ve Fransız diploma 
si mümessilleri ile herhangi bir 
görüşme mevzuu teşkil etmemiş 
tir. 

Taymisin· mUtaleası 
Londra, 29 (A.A.) - Times ga 

zetesi yazıyor: 
İngiliz - Japon ticaret mua -

hedenamesinin istikbaline gelin 
ce, -halihazırda Tientsin ihtila -

inhisar ve gümrük işleri 

Vekil muhtelif meseleler hakkın
da çok mühim beyanatta bulundu 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, bir muharriri -
miza şu beyanatla bulunmuş -
tur: 

- İstabul ve İzmirde Vekale
te bağlı teşekküllerde yaptığ,,; 
tetkiklerin neticesi hakkında si
ze vereceğim malumat şudur: 

1 
hassaiyetle durmaktadır. İmkan 
bulursak tenzilatı yapacağız. Ye 
niden imal ettiğimiz 40 derece • 
lik rakıyı Pazartesi günü satış 
depolaırna vermiş olacağız. 

Muhafaza teşkilatı ve 
GumrUk işleri 

fının halli için Tokyoda müza -
kereler yaprlmakta olmasına bi
naen- bu muahedeyi feshetme -
nin muvafık olup olmıyacağı -

dır. Fakat emval ve şerait, Va -
şin.gton'un hattı hareketine mü· 
masil bir hareket icrasını zaru -

ri kıldığı takdirde İngilterenin 

hattı hareketi tamamile değişe -
cektir. 

A:ner : kalılara bir mukabela 
Berlin, 29 (AA.) - Almanya 

ile Japonya arasında bir ticaret 
muahedesi imza edilmiş olması 
keyfiyeti buraad bariz bir mem 
nuniyetle karşılanmaktadır ve 

bu muahedenin imza edilmiş ol
masının Japon - Amerikan tica

ret muahedenamesinin feshine 
bir mukabele olduğu söylenmek 
tedir. 

A~man matbuatı nediyor 

ket arasındaki münasebetlerin 
sistematik bir surette ıslahı, bu 
günlerde Amerikalılar tarafın • 
dan istimal edilmekte olan me
tod:ardan tamamile farklıdır. 

Japonya, Almanya ve İtalya 
gibi, iktısadi siyasetlerinde bır 

tek yolu, tak.ip etmişlerdir. Ha
yati saha için mücadele eden Ja
ponlar, hiçbir tarafta muvakkat 
hal çaresi araştırmıyorlar 

Amerikalılar, tevellüt edece'< 
iktısadi netayici dü~ünmeksizin 
muahedeyi feshettiler. Londra 
bu işi yapması için Vaşingtonu 

teşvik etti. Fakat Büyük Britan 
ya, ileride görecektir ki, Ame -
rikanın yardımı, İngilterenin U-. 
zak Şarktaki nüfuzunu takviye 
edecek değildir. 

Gerek İstanbulda gerek İz -
mirde satılmamış tiitünlerimizin 
çok olduğu şayiası ası~ızdır. 

937 Haziranı sonunda tüccarlar 
elinde 52 milyon kilo tütün var
dı. 938 Haziranı sonunda ise bu 
rakamın 400.000 kilo daha arttı
ğını görüyoruz. Bu yılki Haziran 
ayı sonunda da 50 milyon kilo 
tütün olduğunu görmekteyiz. Bu 
tütünun 2 milyon kadarı esasen 
ya hariçteki müşteriler hesabı -
na satın alınmrş yahut ta ecnebi 
müşterilere satılarak memleket
ten ihraç edilmek üzere hazır • 
lanmıştır. Bu hesaplara göre va
ziyet normal ve ~ayialar asılsız -
dır, 

Yeni inşaat 

Gümrük ve Muhafaza teşkila
tının daha iyi vazife görebil -
mesi için mahalli olmak üzere 
yenden bazı tedbirler alacağız. 

Gümrüklerde tarife tatbikatın -
dan mütevellit bazı güçlükler 
müşahede ettim. Bfr tarıfe Re -
pertuvarı hazırlandı. Bundan 
başka alakadarların hataya düş
memeleri için ihtilafa yol açan 
maddeleri hazırh)~acağız, vit -
rinler içerisinde teşhir edeceğiz. 
Gümrük tarifesinin memleket 
iktısadiyatile daıha ahenkli bir 
hale konulabilmesi için mesaiye 
başlıy~ağız. Ayni zamanda mil 
!etler cemiyetuıe hazırlanan il • 
mi esaslara daha uygun hır no
man filatör vucude getireceğiz, !Türk- Yuaa dostluğu 

Yeniden bak un ev !eri emanet 
ambarları, fabrıkalar. tuzlalar 
transit depoları, idare ambarla
rı gibi mütenevvi inşaat yapa
cağız, Bu inşaat işlerini daha iyi 

·bir nizama sokmak için brr prog
ram hazırlıyacağız. Ve bu inşa
atı senelere taksim edeceğiz. 

İstaniıulda yüksek sigaraları -
mız için büyük hizmetler gören 
Ciba}i fabrikası için büyük bir 

bina yaptıracağız. Mevcut bina 
ise üç milyon kilo tütün ala -
biltecek bir bakım evi haline so

kulacakbr. Cibali fabrikamızın 

maltinel~ri yenidir. Yaptıraiağı 
mız bina ile sigara imalatım son 
yıllann icap ettirdiği inkişafa 
uyduracağız, 

İnhisarlarm teşkiliıt kanunu 
hazırlıklarına başlanmıştır. Ye· 
ni kanun projesinin ne gibi e • 
sasları ihtiva etmesi !hım gele
ceğini idarenin erkanını toplıya
rak müzakere ettik. Projeyi kısa 
bir zamanda hazırlamak üzere 
bir komi6yon kurduk. Mevcut 
teşkilatı daha ekonomik tarzda 
iş görür bir bale koyacağız. 

TeşkllAt kanunu 
Birada olduğu gibi likör, kan

yak, şarap fiatlarında da tenzilat 
1mkanlarını tetkik ettirdim. İn
hisarlar idaresı devlet varidatı -
nın tenakus etmemesi noktasında 

Gümrük muamelelerinde gö -
rülen formaliteleri de basit bir 
şekle sokmak istiyoruz. Bunu le 
min ıçin yeni bir gümrük kanu
nu hazırlıyoruz. 

Gümrük komisyoncuları hak
kındaki kanunu yeniden gözden 
geçireceğiz. Biliyorsunuz ki güm 
rük komisyonculan amme hiz -
metlerinin ifasına teşrik edilmiş 
meslek adamlarıdır. Komisyo -
ncular birliği heyeti ile görüş
tüm. Onların ıstedikleri de bi -
zim düşündükleriınizdir. 

Tetkiklerimden iyi intibalarla 
dönüyorum. Vekalete bağlı mü
E6Seselerin çalışmalarından mem 
nunum. İnhisarlar idaresi garp 
memleketlerinde de eşine ender 
tesadüf edilen ticari ve sınai 

büyük bir devlet müessesesidir. 

Vekil Ankaraya gidiyor 
Vekilin şehrimW<leki tetkik -

!eri de n~hayete ermiş olduğun
dan bugün Ankaraya dönecek· 
tir. 

Trabzonda kurakllk 
Trabzon, 29 (A.A.) - Kurak

lık yüzünden bazı mıntakalarda 
fındık mahsulü dökülmeğe baş -

lamıştır. Bu yıl rekolte tahmin

lerden noksandır. Alçak semtler 

ele fındık topıama ışıne başlan • 
mıştır. 

(Ba tarah 1 in<i sayfada) 
ne bir surette ellerin. uzatmış
lardır. 

Filhakika, bugün memleket
lerimiz arasında mevcut olan 
dostluk.tan daha sıkı bir dostluk, 
daha tam bir anlayış, daha iti
mat verici b.ir teşriki mesai ta
savvur edilebilir mi? İttifakı -
mız. yalnız ikı hükumetin eseri 
olmakla kalmıyarak ik! milletin 
samimi arzularına da tekabül et 
tiği ıçin sağlamdır. 

Yunan Ba~ekili Türkiye -
Yunan dostluk ve ittilakını te
barüz eıtiren nutkunu bu iitila
kın şerefine kadehini kaldırarak 

. bitirmiştir. 

Başvekil 
(Ba,tarajı 1 incide) 

rife yerli mallanmızın mükem
meliyetini harıç mal gibi istis

mar etmek ve bu yerli malları~ 
ecnebi malları gibi g-Osterenler· 

le mücadelede bulunmaktadır . 

Bu nokta esas da:vaınız olmalı -

dır.) 

Başvelril Refik Saydam ve Ha
riciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
dün akşam eksprese bağlanan 

hususi bir vagonla Ankaraya ha 
reket etmi.şlerdir. Kendileri is· 

tasyonda mutad merasimle u -
ğurlanmı !ardır. 

Veni ikdamı fevkalide 
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Pahalılıkta bazı bahanele;· 
Bizim C!'nafın ve tiiccaruı mal lanna zam yapmaları için en kü

çük bahaneler kafidir: Vergilerin hafif~e farketmesinden tutunuz 
da bir töcear ıemiııiniıı limana g eç gelmesine kadar sonsuz sebep
lu icat ederler. Maliyet fiyatına binde bir tesir eden bu sebepler, 
satışta yüz<te on, yirmi fark ıös terir. 

Büyiikadada bu sene kiralar geçen ve evvdki $eneleYden çok 
yüksekti. Ev sahipleri vergilerini ıı arttığını ileri ııürdüleY. Fakat 
bu artış tiç, beş liradan iabert ik ... kira }'Özde yirmi bet, hattl 
elli yükselmişti. 

Şimdi Adaya su geJdi; bucti n yarın verileeek ve Ada sayfiye 
arıyanlara karşı en büyük 1ıkı:nt •oıdan Jmrtulacak. Fakat ev sa -
hiplerinin kendilerine hiç de mühim bir yük tepi) etmiyeeek o
lan bu nimetten ıeleeek sene aasıJ istifatle ebnel istiyeeelde
rini 'imdiden tahmin ediyoruz. 

Fiyat müvozenesiııi serbest rekabete bırakmak güzel. Fakat ta 
lebin fazlalığı karpsuıda arz.ı mahdut olan sahalarda müdahale • 
den başka tare Yar mı? 

* 
Diplomatik görüşmeler 
(BO§tarafı 1 incide) ı teferruatın müzakeresine devam 

siyasi göriişmeler, askeri görüş- edilecektir. 
meler üzerinde müsbet tesirler 
icrasından hali kalmıyacaktır. 

Muahedenin metni, anlaşma -
lann heyeti mecmuası tamam.ile 
tayin edildikten sonra neşrolu -

nacaktır. 

İngilterenin Paris maslahat -
güzarının dün Bonnet ile yaptı

ğı görüşmede, Fransız ve İngi
liz askeri heyetlerinin kimler
den mürekekp olacağı ve ne za

man Moskovaya gönderileceği 

meseleleri bahis mevzuu edil -

mi şve her iki heyetin de önü -
müzdeki hafta içinde Moskova
ya hareketleri tekarrür eylemiş

tir. 
İngiliz - Fransız müşterek ha-

reket planı hazırlanması için fa
aliyete geçilmiştir. 

Ekselsior gazetesi de diyor ki: 
Kremlin görüşmeleri. biribir

lerine muvazi olarak, siyasi, hu
kuki ve teknik planlar üzerinde 

inkişaf ey liyceek ve hep biI lıkte 
biribirini itmam edici neticelere 

varmak suretile, vücude getıri -
lecek üç taraflı pakt, Avrupada 
doğrudan dogruya veya bilva • 

sıla vukua gelebilecek hrr türlü 
tecavüz ihtlmallerinı onliyebıle

cek sıkı bir işbirliği mahiyetini 
alacaktır. Sov ·etler, pratik sa -

hada, Alınan - İtalyan tedafüi 
ve tecavüzi ittifakını bir İngiliz 
- Fransız - Sovyet tedafüi ittifa
kı le karşılamak bahsindeki ıs

teklerine varmış bulunmakta -

dır. 

Askeri müzakereler 
Paris, 29 (A.A) - Havas a -

jansuıin çok iyi bir membadan 
öğrendiğine göre, Fransız ve İn-

giliz hükumeti rı, Paris, Lon • 
dra ve Moskuva arasında genel 
kurmay görüşmelerinın açılma
sına karar "·ermiş bulunmakta • 

dır. Görüşmelerin başlaması ta
rihi hakkında sarih malumat ve 
rilmemekle '6CTaber, Fransız as

keri heyetinin pek yakında Mos
kovaya hareket edeceği muhak
kak gibidir. 
Diğer taraftan Çenı«r !ayn de 

Pazartesi günu Avam Kamara
sın<l.a İngiliz - Fransız • Sovyet 
.siyasi görUşıneleri hakkında be

yanatta bulunacaktır. 
Dün akşam ne Paris ne de Lon 

drada heriıangı bir tebliğ neşre
dilmemiştir. 

Paris, (Hususi) - Moskovaya 

gidecek Franı;ız askeri heyetine 
Lille kol<ırdusu kumandanı ge -

neral Dumeniıgue, İngiliz 35keri 
heyetine de bir amiral riyaset e
decektir. Diın İngiliz maslahat -

güzarı Fransız hariciye nazırı

nı ziyaret ederek iki askeri he -
yetinin Moskovaya tarihi hare

keti hakkında gorüşmüştür. 
İngiliz - Fran!'lz - Sovyet pak 

tının metni, bu pakta merbut 

bütün anfaşmalar tamamlan -
dıktan sonra hep birlikte n 
redilecektfr Askeri müzakere -
:er ıle beraber, siyasi ltilMa ait 

Bonınin izahatı 
Paris, 29 (A.A.) - Bonnet dış 

vaziyeti hakkında nazırlar mec
lisinde yapbğı beyanatta, Lon -
dra ve Paris kabineleri arasınd. 

son günlerde yapılan görüşme -
ler vaziyetine göre Moskova mü 

zakereleri:ni izah etmiş ve heye
ti umumiyesi itibarile diploma-

• tik müzakerelerin mühim nok -
talar üzerinde filen neticelen -

miş olduğunu ve politik sahada 
halledilecek yalnız nüans ve te

ferrüat meseleleri kaldığını bil
dirmiştir. 

Alman - Japon itiliı.fı, bir kaç 
aydanberi hazırlanmaktadır. 

Öğrenildiğine göre İngiliz -
Fransız - Sovyet erkanı harbi • 

yeleri arasında görüşmeler ya • 
pılacağına daır olan haber, Al -

man zimamdarlarının Berline av 
detleri hususunda mühim bir a ... 
mil ohnuşfur. 

Almanya ile Sovyetler arasın
da yapılmakta olan ti.cari ve ma 
1i müzakereler, büyük müş -

l<iliıta maruı. kalmaktedır. Buna 
mukabil, Ahnan makarnalı Sov· 

yet - İngiliz - Fransız müzakere 
leri:nin müşlulfıta müsadif olaca
ğına ait olan tahmınleri de ha

yal inkisarıne uğramıştır. 
Son günlerde gazeteler, İngi

lizlerle Fransızların Moskava -

da sarietmekte oldukları gayret 
!eri vahi addcdel'('k hayli alay 
etmişlerdir. Bugün e sükutu 

muhafaza etmekte ve müzakere 
!erin devamını bıldiren Moska
va tebliğini neşretmektedirlcr. 

Almanya mühim ka
rarlar arifesindedir 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
lik işler baklanda görüşmek ü • 
zere gelmi§ olduğunu beyan et

mektedirler. Maamafi H itler'in 
Berline avdetinin burada derın 

bir tesir icra etmiş olan beyne! -
milel vaziyetteki ink~aflardan 

ve bilhassa Japon - Amerikan ti
caret muahedenamesinin feshin 

den ve İngiliz - Fransız - Sovyet 

müzakerelerinde meşhud olan 
terakkilerden ileri gelmiş oldu • 

ğunu istihbar e<lilmi§tır. 

Führerin niyet ve tasav\·urla

rırun ne olduğu hakkında ma,(1-

mat elde edi~si henüz müm -

kün değildir. Kendisinin Berlin

den sonra Berchtesgaden'e mi' 
gideceği. yoksa Bayreuth·e mi 

gelmesi ı;.iya i faaliyetin artmış 

olduğuna delil addedilmt>kte<lir. 
Daha §imdiden Berin, Tokyi 

ile bir ticaret muahedesi imza • 

lamak suretile Japonya - Ame -
rika muahedenamesinin feshıne 

mukabelede bulunmaktadır. Al
man zimamdarları, komintern a

leybdarı milletlerm bir hezımete 

uğramış oldukları intibama ma
hal verml'ml'k istemektedirler. 

.• 
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Kendini behemehal öldürebil· 
mcsi. için bütün ölüm vasıtalan
nı bir araya toplamak, hep bir· 
den tatbik tmck lazımgeldiğine 
kanaat getirmişti. 

Düsüııdü, duşündü, nihayet 
suna karar verdi: Evvela zehir İ· 
Çecek, sonra kendini, derenin Ü· 

zerindeki ağaca asacak, ipi boğa· 
zına geçirince şakağına ruvelve
rini sıkacak ... 

Artık bu planın da akim kal· 
masına imkan olmadığını düşli· 
nüyor, seviniyordu. 

Ertesi güı., öğlenden sonra de· 
renin kenarına gitti. Sağam bir 
dal buldu. İpi bağladı. Zehiri 
yuttu, ilmiği boynuna geçirdi, 
vüeudünü boşluğa salıverdi. 
Rovelverini çıkardı, şakağına 
doğru uzattı, tetiği çekti, Çıkan 
kursun ipi kesti. Cup diye dere· 
ye düştü. Muhakkak boğulup gi· 
decektL Eğer can havlile ağacın 
su üzerindeki dallanndan birine 
sarılmamış olsaydı. .. 
Yazık! bu sefer de ölememişti. 

Deı·cdıı pek az kalmakla beraber 
çok su yutmuştu. Bunlarla bera- \ 
her, içtiği zehir de dışarı çıktı. 
Kısa bir zamanda geçen bu 

hadiseler, kuvayi akliyesini sars· 
mış, mukavemet ve cesa~et~i 
kırmıştı . Ağlıyordu. Ne talihsız· 
likti bu ... Hiç bir şey onu öldür· 
müvor öldüremiyordu. 

AP..ır' adımlarla yürüyerek köş
ke '1eldi. Yata_ğına uzandı. 

Bir sa.at ızecti, horozlar ötme
ye b sladı. Sabah oluyordu. 
· B•hı vanık, derin bir yeis ve 
ümidsizlik icinde idi. Fikrinden 
nelı>r gecmivordu ... 

o. vasamak istemiyordu. Ho~ 
(liinv•v• '7elmesi de kendi ~rzu
silı> nı>l\•Mi ya ... Fakat, dünya
cl on rı>ldHo ızitmek istediği hal
d" hım• da muvaffak olamıvor

du. Bütün teşebbüsleri akamete 
uğruyordu. Bu ne açıklı bir hal 
idi! Arzusu hilafına yaşamaktan 
ileri gelen ümidsizlikle göz yaş· 
!arı döküyordu. 

Az sonra, kendini topladı, ve 
birdenbire bağırdı: 

Bağrı yanık bu huruşta talihin 
bir istihzasını sezer gibi oldu. 
Gözlerinde kinli bir ışık parla
dı. Elini kaldırdı. Hizmetçi ka· 
dının göğsüne birbiri arkasından 
beş kurşun attı. Zavallı kadın, 

cansız yere yuvarlandı. 

Bağrı yanık, hemen merkeze 
gitti, teslim oldu. Müddeiumu
miye haber verildi. Bağrı yanık 
sorguya çekildi, h apse tıkıldı. 
Bağrı yarığın sevincine son 

yoktu. Müddeiumumi, taammü
den katil eürınile ithamını isti
yordu. Bağrı yanık, ellerini u
ğuşturuyor: 

- Oh! diyordu. Nihayet ida· 
ma mahkum olacağım, asılaca· 

ğım, öleceğim!.. 

Fakat bu sevinci çok sürmedi. 
Ertesi gün tıbbı adliye gönderil
dL Oradan da Bakırköy akıl 
hastanesine ... 

Bağrı yanığın, birçok kereler 
kendini öldürmeye teşebbüs et· 
tiğini adliyeye haber verilmişti. 

Hastanede, ~zıh delilere mah· 
sus bir gömlek giydirildi, Hlyık 

bir odaya konuldu. Artık kendi
ni öldürebilmesi, başını duvar· 
lara vurup parçalıyabilmesi ih
timc li kalmamıştı ... 

Hatay 
Valisi 

Vilayet dahilinde 
tetkiklelre başladı 
Antakya, 29 (A.A.) - Vali 

Şükrü Sökmensuer vilayet için

de tetkiklerine ıbaşlamış ve dün 

Arsuz ve Suveydine nahiyeleri· 
ne giderek halkla görüşmüş, bu 

nahiyelerin ihtiyaçlarını, halkın 

dileklerini tespit eylemiştir. 

Valimiz 'bugün de Köseyir köy 

lerinde bir tetkik gezisi yapmış 
bundan ba~ka ilk okulları ve li
seyi ziyaret etmiştir. 

_ Nasıl oldu da bu, şimdiye 
kadar aklıma gelmedi!.. Nasıl 
oldu da bunu düşünemedim!.. 
$imdiye kadar namuslu bir a
dım olarak yaşadım. Bir mah
ki'ımivetim, bir sabıkam yok. Fa· 
kat, ölmek istiyorum. Evet, öl· 
m<'k için cani olacağım. Öldür{!• 
ce~im ... 

1----------· 

f'»nr~ uzun uzun düsündü: 
- Öldüreceğim... Fakat ki

mi?.. Madem ki kimseye bir fe
rı, lı k yapmık istemivorum. Bir 
dü<m•nım da yok. Fakat b aska 
r,arP bulmakta müskül... Şu hal
de karşıma ilk kim çıkarsa onu 
öldüreceğim. Kim olursa olsun ... 
Ne çare ... Kurtulmak için ... 

Rovelverini doldurdu, aşağıya 
indi. Merdivenin alt başında 
hizmetçi kadın karşısına çıktı. 
Gecevl '"'1ıl geçireceğL'li ~crdu. 

jlKDAMj 
ı Yazı ve resim f 
•ı itibarile en gü- i 
+ zel gazete t 
i olacaktır : 
ı iKDAM, herkesi alA· ı 
+ kadar eden, en çok + 
+ sevilen gUnlUk halk ı · t gazetesidir + ·------------

K..lara saaLıc:.ı. o akla· nefes aıar.-. 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever· 
siniz? 

2 Hangi artistleri seve:r 
siniz? 

Bu sevdiğiniz art is ti erin en 
çok hangi hususiyetleri ho -
şunuza gidiyor? 

3 - Sinemaytldızları ara· 
sr.nda giyinişleri ve taşr:r -
!arını, hatta hayahnı taklit 
ettiğiniz artist var mıdr:r? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 

Suadiyede - Necla Şckip 
söylüyor: 

1-Sinemayı 

çocukluğu m • 
danberi seve 
rim. Orada hem 
eğlenirim, hem 
düşünürüm. 

2-BebeDan 
yel, Dolores del 

i\ Riya, Fredrık 

~ Marş, Robert 
Taylör, Ronald 
Kalman en çok 

beğendiğim artistlerdendir. 
3 - Bunlardan ancak Be

be Danyelin giyinişlerini ve 
tavırlarım severim. 

4 - Hepsinin şöhretleri de 
cazipti r. Fakat, sanatları her 
meziyetinden önce sayılmak 

!Azım dır. 

Ankarada - Behice Gü • 
ner söylüyor: 

1 - Sinema en gü~l bir 
eğlence vasıtasıdır, sinemayı 

sevmiyen var mıdır? 
2 - Kadınlardan: 

1) Greta Garba, 
2) Jan Kravford, 
Erkeklerden: 
1) Jarj Pankroft, 
2) Villi Friç. 
En çok sevdiğim yıldızlar

dır. Perdede hayatı yqatııı.a· 
ğa çalışırlar. 

3 - Taklitten hoşlana -
marn. 

4 - Yukardaki saydığım 
sanatkarların şöhretlerini be
ğenirim. 

Geçirilen 
tehlikeler 

Metaksasın 
mühim beyanatı 

Atina, 29 (A.A.) - Atinadaki 
Türk elçisi şerefine verilmiş o

lan ziyafette bir nutuk söyliyen 

Başvekil Metaksas, Balkan dev • 

!etlerinin istiklfillerini ve mülki 

muhatfaza etmek arzusunda ol -

duklarını beyan etmiştir. 

Metaksas, şöyle demiştir: 

- Geçirmekte olduğumuz va

hi'ın dakikalarda birliğimiz, bi -

ze daima sulhe hadim kılmak 

istediğimiz bir kuvvet bahşet -
mektedir. 

--OO•o---

Fen uğrunda feci 
bir ölüm 

Lucknow, 29 (A.A.) - Hima

lilya dağlarına gitmiş olan Po

lonya heyeti seferiyesi reisi A

dam Karpiski ile Zikiewicz oldu 

ğu zannedilen heyet azasından 

diğer birisi 20.500 kadem irtifa· 

ında bir çığ altında kalarak öl

müşlerdir. 

1 d 

DmAM , 30.- Te~ıız 1G9 

Dış ve içte 
Bulgaristan 

1

&GiN*MA Fransada 
Diktatör teyzem yeni karar (Baştarajı 1 inci sayfada) 

Berlindeki müzakerelerinde res· 
mi vesikalarla Almanyaya bağ· 
lanınlınuşııa, Muşanofun hiç ol· 
mazsa mezkfu: hakka ve salah» 
yete sahip olması icap edc;rdt 
Bulgar telgraf ajansıuın neşriya 
tr.nda, hükUmetin gazetelere gün 
dermiş olduğu resmi tebliğde 

bu cihetin tasrihi doğru ve basi· ı 
retkarane bir hareket tarzmd a 
beklenebilirdi. 

••• 
Senelcrdcnberi yapılan teşeb-

büslere, davetlere rağmen, Ba· . 
kan antantma girınkten çek1nen 
Bulgar hükumeti, bitaraflık ta
bir olunan vaziyetini muhafaza 
düşüncesinden vaz geçmemiştir. 

Yunanistandan istedikleri De· 
deağaç veya Garbi Trakya ile, 
Roınanyadan almağı düşündü ki e 
ri Dobricanm bir kısmını elde 
etmeleri hususunda, Bulga~ Baş 
vekiline Berlin seyahatinde, na• 
zi şefleri ve siyaset adamları 

tarafından vaitlerde bulunuldu • 
i!'u söylenmiş, anlaşılmıştı. 

Muşanofun Londı:a seyahati 
esnasıudaki görüşmelerine ait 
verilen haberler ınynasebetile, 

Bulgar telgraf ajansının neşri • 
yatı, Bulgaristan hükfunetinin 
resmi tebliği, maruf bitaı·aClık 

formülüne Sofyadaki siyasi ve 
resmi şahsiyetlerin verdikleri, 
ehemmiyeti, gösterdikleri dik • 
kati tehariiz ettirebilir. 

• •• 
Berlin ve Roma hükUmetleri· 

nin, Bulgar hükumeti nezd;ude 
bulunan sefirleri veya Bulgaris
tanın Almanya ve İtalyadaki se
firleri vasıtasile yaptıkları faz. 
laca muhtemel olan teşebbüsler, 
ısl'aPlar, mezkür neşriyata, res -
mi tebllte sebep olmuştur, diye
biliriz. Ayni suretle, Köseivanof 
kabinesinin, nazi ve faşist hiikü· 
metlerin tesirine tabi bulundu • 
ğunu da söyliyebiliriz. Bu vazi · 
yet dahilinde bulunan Bulgar 
hükümetinin bitaraflığı keyfiye· 
tini sadece bir formül hakikati
ne dayanması ihtimali çok zıı • 
yıf bir usul halinde kabul eyli • 
yebiliriz. Bulgaristanın hak;!<i 
menfaatleri, mülld tamamiyeti • 
nin, istiklillinin bugün olduğu 

gibi, yarın için de korunmasıuı 
emniyet altma almak, Balkan 
antantına girmesile, sulh ve mü 
dafaa cephesine dahil bükümet
lerle, demokrat büyük devletler 
le birl~mesile mümkün olabi· 
lir. Nihayet, hitırraflık vaziyeti
ni muhafazada sonuna kadar ıs· 
rar edecek Bulgaristanın bıı va· 
ziyetini bozmağa teşebbüs eyli
yecek herhangi bir devlet aley
hine mukabelede ve müdafaada 
bulunması lii.zımdır. Mukabele 
ve müdafaa dahi, silahlı hazır • 
lanmakla oabilir. Böyle bir te
cavüzün, · Balkıın antantı ile, 
sulh ve müdafaa cephesine da
hil demokrat devletlerden hiç 
bir suret[e yaptlmıyacağına gö· 
re, Bulgar müsellah bitaraflığı· 
nın, icabında, İtalya ve Alman• 
ya aleyhine bozulması beklene· 
bilir. 

Böyle mi olacak veya haki • 
kat bu mudur? Hadiseler ve za· 
man, bu ciheti isbat cyliyecek • 
tir. Ancak, Bulgar parlimento· 
su erkan ve iizasile Bulgar mil· 
Jetinin düşüncelerile, Köseiva • 
nof kabinesi arasmda, ayni dü· 
şüncenin mevcut bulunmadığı • 
na bu hadise bir delil teşkil ede-r, 
Bulgar basiret ve akli seliminin 
galebesi, tecellisi beklenebilir. 

ikdam 

Meksikanın 
bir hareketi 

Meksika, 29 (AA.) - Öğren
diğimize g:öre henüz Franco hü· 
kCımetini tanımamış olan Meksi 
ka hükümeti, 30 Martta Verae· 
ruz'e gelmiş olan ve kızıl İspan· 
yanın teslim olınaslndan mukad 
dem oradan gönderilmiş bulu • 

nan 50 milyon doları eski kızıl 
İspanya hükumeti ile Meksi~a
ya muhaceret etmiş olan kızıl 
İspanyol kumandanlığı emrine 
amadf" bulundurmaktadır. 

«Diktatör Teyzem> filminde Aim os. Şehrin berberit ayni zaman 
da neş'eli bir ineğin dostu olmuştur 

Marguerik MOTenci, her film
de olduğu gibi bunda da takliJi 
kabil olmıyan, kendisinin kabı· 
na varılınak imkanı mevcut ol
mıyan artist olarak kendini gös 
!ermektedir. Bu eserde de genç 
!iğin bütün ateşine hamilik o· 
luyor .. Fakat bu sefer de yine o
nun çakan şimşeklerinin bir ni· 
hayeti olacaktır. 

Hava ve heveslerine müptelU, 
para sarlına münhemik yeğen • 
lerine karşı zafı vardır. Yeğen
lerinden Guy Leroi'ye Pariste 
bir ticaret sermayesi yapmış di
ye 50.000 frank vermiştir. Deli· 
kanlı bu parayı genç bir müzik 
• Hol dansözünü laru;e etmeğe 

tahsis etmiştir. Şimdi Guy'nun 

yapacağı bir tek iş vardır. O da 
sinemada pek kolay olarak tem· 
sil edilen Robinet isminde bir 

budaladan bir bakkal dükkanını 

<ödünç olarak almak> kalmıştır. 
O, bunu yapar. Vukuat, yekdi • 

ğerini takip eder. Fakat sonun· 
da Guy Leroi, sevdiği ile evlen· 
meğe muvaffak olur. 

:-enaryo, Pau! Jose'undur. 
Adaptasyon Mizan sen Rene Pu· 

jol'undur. Oyunu fevkalade ida· 
re eden Margueritt> Moreno'nun 
yanıbaşında Aruand Bernard, 

Amios Charfin, Chr.istan - Je -
rard, Jean Dunot, Galy Vagner, 
Pauline Cavtone, Senoel nazarı 
dikkati cebet mektedirler. 

Metrük kadınlar 
Morren Villiams, müddeiu • 

mumidir, hem de müddeiumu • 
milerin en sertidir. İdam malı -
kfuniyetleripin kolleksiyonunu 
yapar. Bütün mevcudiyetini işi 

ne hasrettiği için Gail Potricmi'f 
sevmekte olduğu karısını biraz 
ihmal eder. Müddeiumumi, ka· 
rısı ile birlikte taltilindeıı isti -
fade edeceği sırada yeni bir iş 

çıkar. Tatile gidilt>miyecek, hat
ta bizim kanun adamı izdivaq 

rabıtasını bile kırmak mecburi
yetinde kalacaktır. Çünkü ken
disine ihanet etmiş karısını ya
kalıyarak öldürmüş olan ken
di halinde bir profesörün idamr,. 
nı ısrarla talt>p eder. Villlams'ın 
bu gaddarlığı karısını çileden 
çıkartır. 

Müddeiumumi, hakknda idam 
cezasını talep etmekte olduğu 

profesörün düşmüş olduğu va· 
ziyette bulunur (veya öyle zan
neder) Bunun üzerine Varren 
Villiams, işi izam etmemek la· 
zım olduğunu anlar, pre>fesörü 

Veni IFDUlmleır 

'beraet ettirir ve üç ay tatilini 
karısına hasretmeğe karar ve -
rir. 

Bu melodram mükemmel su
rette kompoze edilm~ ve çok iyi 
temsil olunmuştur. Fakat gör • 
düğümüz birçok melodramlar· g! 
bi bu da olsa olu: bir melodram· 
dır, fazla bir şey değildir. 

Bek'in mühim 
bir ziyareti 
Varşova, 29 (A.A.) - Beck, 

sLyasi mmafilin beyanına göre 
cenubi Amerika hattına tahsis e 

dilmiş olan Ohoroby adındaki 

yeni Polonya transatlantığini zi 
yaret etmek üzere gitmiş olduğu 
Gdynia'dan avdet etmiştir. 

Öğrenildiğine göre mumai • 
Jeyh sahildeki ikametinden bil • 

istifade Polonyanın Dantzi.gde -
ki komiseri Chodacky ile görüş· 

mü.ştür. 

Bir ııeşmenin ıranın.ta yorı un bir halde oturmuş olıın lJm 
Stockfeld, ne düşünüyor? Fışkır ıın suyun serinliğini mi, yoksa 

yeni bir filmin kahramaııını mı? 

Mebusan meclisinin -
müddeti 6 sene oldu 

Paris, 29 (A.A.)- Saliıhıyet

tar bir membadan bildirıldığine 
göre kabine, mebusların te~rii 

vekaletlerini iki sene temdide 
karar vetmiştir. Bu suretle me
buslar, altı sene teşrü hizmetle
rini ifa edeceklerdir. Bu tedbi -
rin şimdiki parlamentoya da teş 
mil edileceği söylenmektedir. 6 
nümüzdeki umumi intihabat, 
1940 senesi yerine 1942 senesin
de yapılacaktır. 

Bu husustaki kararname, bu
günkü nazırlar meclisinde Leb
runün imzasına arzedilecektir. 

Kararname, Reisicümhurun cl
yan meclisinin mwvafakati ile 
mebusan meclisini feshe tmek hu 
susundaki hakkına asla dokunul 
mamış olduğunu natık olacak • 
tır. 

İyi malumat almakta olan me 
hafi!, şimdiki kararın beyne! -
milel vaziyet dolayısile bir za· 
ruret olduğunu beyan etmekte
dirler. 

Bu mehafil, şimdiki gerginli· 
ğin ortadan kalkması takdirinde 
Reisucümhurun 1941 senesindr n 

evvel mebusan meclisini fesh t • 
deceğini ilave etmektedirler. 

Nazırlar mecli
sinin kararları 

Paris, 29 (A.A.) - Nazırlar 

konseyi aşağıdaki kararnameleri 
tasviy etmiştir: 

1 - Meb'usların teşrii salah 
yet müddetlerinin 1 Hazin 
1942 tarihine kadar uzatıhnas• 

hakkındaki kararname, 

2 - Aile koduna mütedair o
lan kararname, 

3 - Buğday oflııine dair olıın 
kararname, 

4 - Devletin harici eınnic 
tedbirlerini tefü eden kararna 
me, 

5 - Casusluğa karaşı müca · 
dele hizmetlerinin takvi~ine 

ait kararname, 
6 - Milli müdaıfaa için çalı -

şan müesseselerin vergi sistemi 
hakkındaki kararname, 

7 - Devlete ait Avrupadaki 
radyodifuzyonu şebekesi servis
lerinin milli radyo difuzyonu i
daresi, ismi verilen bir idare ta

rafından P . T. T. nazırının mü -
zaheretile iBaşvekilin otoritesi 
altında birleştirilerek temini hak 
!andaki kararname, 

8 - Başvekalette bir istlbba -
rat umum' komiserliğinin ibda -
sına dair kararname, 

9 Jean Girandouks'nun istih · 
barat umumi komiserliğine ta -
yini hakkındaki kararname. 

10 - Brillouinin milli radyr 
Difüzyon umumi müdürlüğün, 

tayini hakkındaki kararname, 

11 - MMarsilyada bir deniz 
itfaiye taburu qkiline dair ka· , 
raraname, 

12 - 1938 bütçe yılı için bazı 

tahsisat ilave ve tenziline dair 
kararname, 

13 - 1938 bütçesi tahsisatın • 
dan 1939 bütçesine nakiller ya -

pılması hakkındaki kararname, 
14 - 1939 bütçesi tahsisatları 

hakkındaki kararname. 
---000>---

Bir Macar-Yugoslav 
anlaşması 

Budapeşte, 29 (A.A.) - Ma

car ordusu erkanıharbiye reisi 

general Enric Verth, beraberin· 

de albay Laszlo, yarbay Har • 

vartlı ve binbaşı Bartolis olduğu 

h~lıie Pazartesi günü İtalyaya, 

l 
gidecek ve orada İtalyan ordu· 

sunun büyük manevralarında 

hazır bulunacaktır. 
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s p o u~ 

Doktorlar dedi ki: 
18 Milyona hayat hakkı veren si

ze iyi bir hizmet ifa edememek · 
üziintüsile eziliyoruz 

Yüzme sampiyonluğu müsabekalan 
Dün yeniden 2 tür kiye ve bir de 

• 
lstanbul rekoru kırıldı! l 

- 48 
- 2 yi 20 geçiyor!. 
Ebedi Şef tekrar sustu .. Dok

torlar artık söz sırasının kendi
lerine geldiğine hükmederek ar
zedecelderi hususatı söylemeğe 

hazırlandılar, müdavi hkimlerin 
başı bir adım attı, söze geçti: 

I 

Bu cevaptan Ebedi Şef mem
nun olmamıştı. Yürümeden yat 
tan ayrılmak, taşınır gibi Sara
ya dönmek büyük adamın ra -
hatsrzlığının b~ındanberi dü -
şündüğıi ve güttüğü gayeye, ra
hatsızlığının umumi efkara ak -
sile bir milletin teessürüne mey 
dan vermemek maksadına t: · 
mamen muhalifti. 

, 1 At yarışlarının 
ikinci haftası 

- Poşam, .. size tıbbi zaruret
le arzeailecek ve müsaade tale
bıne dayanacak bir düşüncemiz 
var. 

Ebedi Şef gözlerini yumdu, 
açtı.. Bu ha'reketile: 

- Söyle! 
Emrını vermiş oldu. Müdavi 

hekim devam ettı: 
- 56 gündür bu yattayız .. Ge 

rek seyir halinde, gerekse de
mir uzer.nde mütemadiyen ra -
hatsızlığınızı gidermeğe uğraşı -

Doktor, Atatürkün yüz vazi
yetinden bu hoşnutsuzluğu se
zer gibi oldu, derhal yukarıda, 
güvertede kora dahil nüfuzlu 
zevatın evvelden münakaşa e -
derek aldıkları tedbiri Atatür
ke arzetmenin sırası olduğunu 

kestirerek tekrar söze başladı: Dünkü yÜ'zme 111üsa bakalarıııdan bir intiba 

* {Arkası var) 

yoruz. 
Doktor durdu. Yutkundu .. Ha 

!inden söyliycceği, Ebedi Şefe 
arzedeceği düşünceden ötürii ha 
riz bir tereddüdün hüküm sürü- fNeCdeikeiaTeil 
su seziliyirdu... 'I ·ııe bırakıldı 1 · Ata:ürk tekrar deniz rengi, 1 
~~~~ı ':~~~:~z~a~~:nü~~~ ~:~~k~ 1 Milli Küme şampiyonası 1 
!erini hekimin gözlerine mıhlı- 1 maçında hakem Tarığı yum -
yarak devam etmesi.ıi bildiren 1 rukla yaraladıktan sonra za - 1 
bir bakı~la onu söylemeğe sev - bıtanın elinden kaçan Nec - ı 
keW: Doktor, sözü yürüttü: 1 det iki günlük bir takipten 

- Fakat bugüne kadarki me- 1 sonra ele geçirilmiş, sulh ~ah 
sa.imizde göze çarpacak, övünü- kemesi kararile tevkif cdıl -

!ecek bir kazanç ve iyi netice el 1 mişti. 1 
de etmiş değiliz.. Bunu kendi Necdetin müteaddit tahli-
lıekim ~öhretimiz için bir zaru - ye müracaatları hakinı tara -
ret saymaktan ziyade size, 16 fından reddedilmişti. Fakat ı 
milyona hayat hakkını bir çır - 1 tahkikatın ikmal edilmesi ü-
pıd; veren, bir milleti kurtaran zerine dün yeniden tahliye ı 
büyük adama hizmet edeme • 1 talebinde bulunan Necdet hak 
mek, onun ızhrabına çare bu - kında sulh ceza hakimi hadi - 1 
!amıı.mak üzüntüsile eziliyoruz. . 1 seyi tetkik ederek Necdetin 1 
Hekim tda·ar durdu, soluk al- 1400 .lir•. kefalet muka~ilinde 1 
dı.. Bakışlarını arkadaşllarının , tahliyesıne karar vermış ve ı 
üzerinde dolaştırdı. Onlardan . para mahkeme veznesine ya-

Su sporları ajanlığı tarafın -
dan tertip edilen İstanbul yüz -
me şampiyonluğu seçme müsa
bakalarına dün Beşiktaş jimnas
tik klübü yüzme havuzunda b~ 
lanmıştır. 

ıKüçükler, klüpler ve klüp ha
rici olmak üzere üç sınıf yüzü
cü arasında icra edilen bu mü -
sabakalar çok alakalı olmuş ve 
yeniden iki Türkiye bir İstan -
bul rekoru kırılmıştır. Müsaba
kalara Beykoz, Beşiktaş ve De
mirspor klüplerinden ~ yüzücü 
iştirak etmiştir. 

Yarışlardan evvel geçenlerde 
100 metre müsabakada yeni bir 
Türkiye rekoru yapan Mahmut 
İstanbul su sporları ajanı tara -
fından bir yüzücü heykeli ile tal 
tif edilmiştir. 

Dünkü seçme müsabakaların
da alınan dereceleri sırasile ya -
zıyoruz: 

100 Metre küçükler: 
l - Bedri (Beykoz) 1.16, 2 -

Gültekin (Beşiktaş, 3 - Tekin 
(Beşiktaş). 

100 Metre klüpleı·: 
1- İhsan (!Beykoz) 1.21, 2 -

Ziya (Beşiktaş). 

100 metre klüp harici: 
1 - Mahmut 1.1.4 (Yeni Tür

kiye rekoru), 2 - Vedat, 3 - Ra 
uf. 

200 Metre kul'bağalama küçük 
ler: 

1 - Musa (Beykoz) 3.17,2 -
Hikmet (Beşikt~), 3 - Yusuf 
(Beşiktaş). 

200 Metre kul'bağalama klüp-
!er: 

1 - İsmail ~Beykoz) 3.13.2 
(Yeni İstanbul rekoru). 

200 Metre kur.bağlama klüp -
ler: 

1 - İsmail (!Beykoz) 
(Yeni İstanbul rekoru). 

200 Metre kurbağlama 

harici: 

3.13.2 

klüp-

1 - Rauıf, 2 - Hikmet, 3 -
(Devamı 8 ncı sayfada) 

Romanyalı yelkencilerKaradeniz-tasvip ve teşvik bekler gibi bir , 1 tırılarak Necdet dün saat 11,5 1 
yüz manasile hareketlerini ayar 1 da serbest bırakılmıştır. Bu 1 

::~~~t~:re~!to~~rnb~::: :~ .i :;::::~;k:~::::~~:~~!: i·de tırtına yüzünden kaza atlattılar 
zün arkasını bekliyordu. Hekim 1 lacağı katli rapordan sonra 1 
yeniden söze başladı: ı bakılacaktır. ıt Beraberlerinde getirmekte ol-

- Halbuki bunda tıbbın çare- 1 Hakem Tarıkın yaraları he 1 
sizliğinden ziyade .~.uhit ve ıne- 1 nüz eski ~aziyetini muhafaza 1 dukları yatlardan biri kaybol-
kanın müsaadesızlıgı engel olu- 1 etmektedır. 1 
yor, burada r_atib deniz havas~ .................. __ du bı"ri de Varnaya iltica etti/ 
ve her an mutehavvıl hava va 

1 
........................ 

1 ziyeti içerisinde tedaviden bek· B •• k.. s Bugün Moda koyunda yapıla- j gün yapılacak müsabakalardan 
lenileıı neticeyi almanın imkan· ugun U por ·ı cak olan ve Moda deniz klü - sonra akşam deniz klübünde şe-
şızlığını takdir b.uyururs~nuz. 

1 
1 

• 1 bunun tertip ettiği yel~en ve reflerine bir ziyafet verilecek 
Binaenaleyh sızden musaade Hareket erı 1 şarp müsaıbakalarına ıştırak et - Romenler de buna geldikleri hu 

istirham ediyoruz. Muvakkat ' . 1 mek üzere şehrimize davet edi - susi vapurlarında mukabele ede 
Saraya avdet edelim orada te - ~~pkapı --: .Silivri arasında 1 leı:ı R~manya Yat klübüne men ceklerdir. 
daviye devam olunsun .. Böyle- 1 Turkıye bısıklet mukave - ı · sup sporcular dün hususi bir va Bundan başka Çarşamba ak-
ce tedaviden iyi netice almaca- met yarışı saat 7,5 1 purla gelmişler ve istikbal edif- şamı Romanya sefaretinde bir 
g- ına karıaatimiz vardır. Bir iki Şeref Havnzunda: 1 mişlerdir suare verilecektir. Romanyalı 
ay sonra tekrar yata avdet et - İstanbul yüzme birincilik- Gelen ~porculaı·ın içinde bir- sporcular beş kotra ile yola çık-
mek, pür sıhhat deniz tenezzüh- 1 !eri seçme müsabakaları saat 1 . çok tanınmış şahsiyetler mevcut mışl.ar fakat Karadeniz fırtınası 
!erile sizi gönülden seven bir 113 ı tur. Bu meyanda eski Romanya nın birdenbire patlaması yüzün-
millete neş'e vermek imk§.n ve · Veliefendi Çayı~ı~da'. h f . nazırı ile madamı da bulunmak - den bir kotraları Varnaya iltica 
fırsatını elde edeceğlmize kaniiz. At yarışlarının ikıncı a - 1 tadır. 30 Müsabıktan ibaret bu- ya mecbur kalmış diğer birinin 

Doktor durdu. Sözlerinin E- tası saat 15 1 lunan kafile beraberlerinde Star henüz nereye iltica ettiği anl~ı-
bedi Ş~f tarafından ne suretle ı Fenerbahçe stadın~a_: . . ı hatlarını getirmektedirler. Bu _ lamamıştır. Diğer üç kotra lima-
tefsir edileceğini ve edildiğini İstanbul atletizm bırıncılık rada kendilerine deniz klübü ta nırnıza gelmiştir. 
araştırır mahiyette bir bakışla 1 !eri saat 10 ı raıfından veıilecek şarpilerle Bugünkü yarışların Ç-O kheye-

göz~~:~r~ü~:~::::a ;::~;~ ı :;::b~o~:ı:: teşvik mü I ~:~:~:~~~: ~~ca::ı~:~~re~t~~ ~~lı olacağı tahmin edilmekte-

dinliyor, ileri sürdüğü sıhhi malı ı sabakalan saat 14 1 
zuru, tıbbi sebebi muvafık bul- Moda Deniz klübü - Ro- 1 • v~ l 
muş gibi davranıyordu. 1 manya Yat klübü arasında: ı · • 

Ebedi Şefin gözleri tekrar yu 1 Şarpi ve yelken birincilik-
muldu. Bir an derin bir sükılt 1 ı !eri saat 15 1 S. 
bütün daireyi kapladı. Bir sıra- 1 ...................... ..1 '\r 
ya dizili izin iradesini bekliyen İtalya - Macar 
hekimler derin bir kalp çarpıntı 1 
sı ve şumüllü bir heyecanla Ata- münasebatı 
türkün ağzından çıkacak kelime- Budapeşte, 29 (A.A.) - Dün 
ye kulak kesilmiş gibi intizar hariciye nezaretinde bir Macar-
ediyorlardı. 

Ebedi Şef tonunu ka.ybetmi
yen sesile, sordu: 

- Buna muhakkak lüzum 

var öyle mi? 
- Evet Paşam! 
- Fakat ben henüz istirahat 

devresindeyim. 
- Zararı yok Paşam .. Yürü-· 

._ __ yecek değiliz ya! 

Yugoslav anl~masi imzalanmış
tır. Bu anlaşma ile yabancı mem 

leketlerdeki Macar mekteplerine 
bakan J ulian Macar teşekkülü -

Bugün at yarışlarının ikinci 
haftası programı Veliefendi ça
yırında tatbik edilecektir. 

Bu seneki organizatörlerin ko
şu yerinde geçen seneye naza -
ran bir çok yenilikler yapmış 

olmaları alakayı ve rağbeti bir 
kat daha arttırmıştır. 

iBu günkü koşular da beş ka
tegori üzerinden yapılacaktır. 

Birinci koşuya dört ve daha 
yukarı yaşta haliskan arap hay 
vanlarına mahsus bir satış koşu
sudur. Bu koşuya giren hayvan 

!ar 200, 400, 600 lira bedelle sa

tılacaklar ve ikramiyesi de 155 

liradır. 

2000 metre üzerinde yapılacak 

bu koşuya Yaman, Bahtiyar, 

Ünlü, Çetin, ve İnci koşacaklar

dır. Bu koşudaki favoriler Bah

tiyar ve Ünlüdür. 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Gülünç 
Bir temenni 

Beden Terbiyesi Genel Direk

törlüğünden bir tebliğ aldık. Bu 

tebliğ bize çok garip görüldü. 

Bütün münyaca kullanılan ve 

spor hayatında yeknasak bir ıs

tılah haline girmiş bulunan 

(mağlubiyet - galibiyet) kelime 

!erinin yerine bazı klüpleri ren

cide eylediği kanaatile (kaıı:an • 

mıştır - kay.betmiştir) şeklinde 

neşriyat yapılması temenni edil

mektedir. Bu yapanlar tarafın

dan belki hoş ve belki lüzumlu 

bir iştir. Fakat sporumuz, (bil

hassa son hadise ile de) saıbit ol 

duğu üzere bir kargaşalı kiçinde 

sürünüp giderken teknik heyet

ler, idari heyetler, biribirine uy

mıyan ve spor bünyemi:uı yakı-

(Devaını 6 ncı sayfada) 

Fotoğraf tahl i llerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz. 

Size ne oldugunu:c.u 
söyliyelim 

-79-
79 : Ali.ettin 

(İnatçı ve mü
tecessis tipler -
den) - Uzağı 

görüş kabiliye
ti fazladır. Doğ 
ruluğu sever. 
Nefsine itimadı 

vardır. İnat
dır. Şiire ve 
musikiye isti -
dadı vardır. Ba 

zan mübalil.gaya temayül göste • 
rir. 

-78-
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TÜRK KORSANbARl ----·---- . 

Yazan: Rahmi Yağız 

;TURGUT -RE i S-
• 

Akdenizizin serazat korsanı bir 
emirle Beylerbeyi rütbesine 

yükselmiştj 
-42-

elindeki livalan bu yiğitlere ih
san ettim! Var, iradeleri hazır

la! 
Sadrazam yer öptü, huzurdan 

çıktı. 
Kanuni Turgııtla bir müddet da 

ha görüştükten sonra onlar da hu 
zurdan çıktılar. İstanbuldan ay• 
rılmak üzere tersaneye döndü
ler. 

Akdenizin serazad korsanı Os· 
manlı impara.torluğunun beyler
beyliği rütbesine bir irade ile 
yükseltilmiş, şimdl bir otoriteye 
arka vererek daha kuvvetli ce
velanlar için Akdenize açılma· 
ğa hazırlanıyordu. 

Turgudun maiyet kaptanlan• 
na m.veten bahşedilen beylerbe
yilikleri de fermanlarla teyid edi 
lirken padişah deniz kaidelerine 
uygun bir imtiyazı da onlardan 
esirgememişti. O da gemilerinin 
serenine fener asmak imtlyazıy. 
dı. Bu imtiyaz o zamanlar yalnız 
donanma kumandanlarına kaptan. 
paşalara veya müfrezelerle ha
rekete memur edilen sayılı de
niz kurdlarına verilen ve kıs
kanç bir itina ile esirgenen im
tiyazlardandı. 

Ertesi günü, padişahın ve sad
ra.anım hediyelerile tekrar tal
tif edilen Turgud 1550 yılının 

sonbaharında İstanbuldan ayn· 
lıyor, yeni maceralara, hayatı· 
nın sonuna kadar sürecek belki 
de bu uğurda canını vereceği 
maceralara doğru yelken açarak 
Akdenize doğru yollanıyordu. 

• 1550 yılı .. Akdenizde Türk ta. 
rihinin Barbaros devrine eş bir 
hakimiyet devresine girdiği yıl· 
dı. 

Kanuni, muhteris saltanatının 
son yıllarını geçiriyor, Şarlken 
ile Fransuva arasında şiddetli 

muharebeler oluyor, Fransa im
paratorunun esaretlle neticr-le
nen bu sa,.aş, gene Rokzelan 
sultanın slhrilP büyülenmiş ihti
yar tacidar Kanuninin müdaha· 
!esile Fransuva lehine ~evril
mek üzere teşebbüslere girişili

yordu. 
. Padisah Viyanayı zaptetmek 
üzere tesvik ve tahrik edilmişti. 
İmparator, ilkbaharda Fransu

vavı kurtarmak gayesile Viva
nayı muhasara edecek, $arlken 
bu özlü tehlike karşısında Fran-

sayı ihmal ile bu rnıntakaya 

ehemmiyet verecek, Fransa da 
vaziyetten bilistifade Şarlkenin 
eline geçen topraklarını kurta
racak, Kanunl de Viyanayı zap
tederek Avrupadakl Şarlken 
saltanatını kökünden yıkacaktı. 
Akdenizde faaliyete geçecek 
Tıırgudun donanması, Osmanlı 

donanmaslle birlikte bu maksa
dın elde edilmesine m!ihim bir 
3.mi1 olmak vaziyetindeydi. 

Turgud, daha Çanakkaleden 
çıkarken yelkenlerin gölgesinde 
ufku g6zetliyen levendi erin in 
kahramanlığını tahrik edecek 
cümlelerle yeni ve mühim d!iş
manlarına kar§ı tutulacak yolu 
şöyle tasarlamış, Tunusa hücum 
suretile Şıırlkeni müşk!il bir du
nıma sokmağı, o fırsattan bllisti· 
fade İspanyanın. Valans sahile
rine taarruz ederek yeni yağma
larla imparatoru şaşırtm.ağı ka
rarlaştırmıştı. 

Levendler bu tıı.arruza can ve 
gönülden razıydılar. Yalnız; aca
ba bu tasarlayış, bu karar kabili 
icra miydi? 

İşte Tungud bunları hesap et
miyor, o, yalnız kazanacağı mu
vaffakıyeti ve böyle delice bir 
hareketle Şarlkeni düşüreceği 

vaziyeti düşünüyordu. 
Tunus, Osmanlı mülküne id

hal edilecek, İspanya sahilleri 
Türk levendlerinin yağmasına 

uğrıyacaktı. 

Donanma süratle Akdenizi 
geçti, Arşipel adalanna vardı. 
Adalarda harikuli\de bir faaliyet 
------------.......................... 
1 İK .DAM l 

1 E . = 1 n yenı, 1 
ı En doğru 1 
1 Haberleri 1 
1 Verecektir 1 
1 ~ 
llkdam memleketin e ni 
llgUzel havadis ga zetesl 
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aşık bir ••kilde intişaraı 
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SAYFA: 8 İKDAM 

:auKALBEKELEPÇEVURMAu11 BiR HAFTALlK RADYO PROGRAMI 1 
Çeviren: lskender F. Sertelli Ankara Radyosu 

Klara tabancayı çekti 
"Kımıldama, Bobi ! yakarım se
ni .•. ,, Amerikalı göğsünüaçarak: 

vur . .! Diye bağırdı. 
- "'8 

O gün Mi& NeUi, bir tesadüf e.<eri olarak, Cümhurreı.ttnııı 
katibi ile tanışmıştı .. 

- Ben de öyle, Bobi! 
- Ç<ık keskin, fakat çok ke -

yilli bir içki bu. 
- Neden neş'elenmiyorsun? 

Neden gülmüyorsun? 
- Sizi rahatsız ederim diye 

korkuyorum, Mis! Ben köyümün 
en neş'eli adamıyım. 

- Öyleyse bana, yav&§ yavaş, 
milli havalarınızdan birini !Öyle 
de dinliyeyim. 

Bobi dudaklarını aildi. 
- Sesim güzel degildjr ama .. 

mademki emrediyorsunuz .. ooy-
1.yeyim. 

Bobi sik sik sesıni vezinleme
ğe çalışarak okumağa başladı: 

cBiz, ornuında büyümüş ço -
cukları.ı. 

Bak4lanmız sert, yumrukla -
nmız sert, sOzlerim.iz serttir. 
Kadınlar bizden korkar, ka -

çarlar. 
Fakat biz, çok teıniz kalpli, 

merhametli insanlarız. Her za
yıf nuıhluku, her güzel kadını 

candan severiz ... • 
Klara, Bolbinin boynuna sarıl

dı. 

- Çok gın.el söylü)'(lrsun, Bo
bı ! Sesın ruhuma bir şelale gi
bi akıyor. Beni o kadar teshir 
ettın ki .. 

B<ıbinin yanaklarından öptü: 

- Bu türküyü uyduran, çok 
doğru söylemiş, Bobi! Hakika -

ten kadınlar, sert sözlü ve sert 

yumruklu erkeklerden h<>Şlan -
mazlar. Fakat 'ben, onlar gibi dü
şıinen kadınlardan değilim. Ben 

bilakıs, sert sözlü ve sert yurn -
ruklu erkeklerden .. senin gibi er 

keklerden hoşlanırım". Haydi, 
sen de sarıl benim boynuma. Be
ni k11<:akla! Mademki emrim al -
tında çalışıyorsun .. emrime ıta -
aı etmeğe medbursıın' 

Bobi titremeğe başladı: 

Beni mazur gör, Mis! Ben, i

.; ndekı şeytana uyan düşür.ce

sız adamlardan değılim. Siz ?e

m denemek için, çıleden çıkar -
mak i~liyorsunuz. Fakat ben, 

başka erkekler gibi, çarçaobuk yı 

lışan «.mselerden değilim. Nef

s.me h•çbır zam;.n mağlüp olrr.a
dım. Benı affediniz .• beni büs -
b ı•ün çıldırtmayın111 Mis! 

Bobi epeyce sariıoş olmasına 

rağmen ırade ve ıuclalini kay -
betmemlşti. 

•- Beni büsbütün çıldırtma

~ ınız MtS 1» 

Derk n, Klaranın yuzüne dik
katle baktı. 

Klara acaba gerçekten Bobı -

Klara saa ıe:ı 
Amerikalının yanına ıakla-

yi deniy<>r muydu? 
Yoksa hakik:rten onu sev miş-

miydi? 
Bobi bunu kestiremiyordu. 
Gece yansı olmuştu. 
Klara birdenbire kalktı: 
- Demek beni kucaklamıya-

caksın, öyle mi? 
Bobi, başını önüne eğmişti. 
Cevap vermiyc~·du. 
Klara birdenbire yerinden 

kalktı ve el çantasından rovel -
verini çıkararak Bobiye çevir -
di: 

- Bana itaat etmezsen, şımdi 
tabancamı boşaltacağım ... 

Diye bağırdı. 
Bobi göğsünü açtı: 
- Haydi, boşalt! ... Ben ölüm

den korkanlardan değilim. Kur
şun bana vız gelir. 

Klara tabancasını boşaltı.r gi
bi kaldıı dı. Bir müddet Brybiyi 
tehdit ettikten sonra, muhatabı
nın ölümden yılmadığını görün
ce, işi şakaya vurdu: 

- Bu adam, köpekten daha 
sadık. 

Diyerek, rovelverjni 
çantasına koydu: 

tekrar 

- Bravo, Bobi! Sen çok na -
mu lu, çok düriıst bır adamsrn! 
Seni ikincı defa denemek iste -
miştun. Ben bu kadar sadık ve 
namuslu bır adamla dünyayı 

fethedebilirim. Şimdiye kadar 
ancak senin gibi namuslu, mert, 
temiz yürekli bir arakadaş bu -
lamamıştım . Bu gece çok mes'u
dum. Bobi! 

* 
ERTESİ SABAH 

Klara uyandığı zaman, masa
nın üstünde şu küçük puslayı 

buldu 
·Bv.gıırı emriniz veçhile Mad

ride hareket edeceğimden, va -
purbi !eti almak üzere erken -
den acentaya gidiyorum. Yol 
çantamı alıp nhtıma gidceğim. 

Saat 011 bir de nhtımda buluşu
ruz, Mis!a 

Puslanın bir köşesinde de şu 

kelimeler yazılıydı: 
cM4tl nı4ıl oyuyordv.nuz. Si

zi uyandırmağa kıyamadım • 
Klara, bu satırları okurken sa 

at onu vuruyordu. 
- Eyvah. dedi, çok uyumu -

ş ... m. Vakıt gelm.ş. Bobi ı.şlerini 
ihmal etmiyen bir adam. Onu bu 
gün herhalde vapura bindirme
liyim. Üzerimdeki evrak artık 

beni sıkmağa başladı. Bunları 
vapurda onun çantasına kendi 
elimle yerle~tireceğim. 

(Arkası var) 

bir volkan yanıyor 

DALGA UZUNLU(;U 

T.....,H,H&>'< ... ~ H•· ı 
T.A.P. 31,79 m. H85 Kco. 28 Kw. 

1639 m. 111 Kes. ızo Kw. 

~;;;~; .. ;;;;ı :.:.:.; ............... . 
Saat 12.30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği: Anka

ra radyosu küme ses ve saz. he
yeti (Halk melodileri ve oyunla
rı). 

Saat 13.00 Memleket saat aya
rı, ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

Saat 13.15 Müzik (Küçük or -
kestra. Şef: Necip Aşkın) 1 -
Deri,go Esmeralda balet süiti. 
No. 1, 2 - Dohnanyi: Rapsodi 
Do majör, 3 - ~: Arlökenin ,. 
mi1yonları balet süiti No. 3, 4 - \ 

Franz Lehar: Şen dul operetin - ı 
den potpuri, 5 - Waller Noack: 
Köy hikayeleri, 6 - Drigo: Es -
meralda balet süiti No. 2. 1 

Saat 14.15 - 14.30 Müzik (Me
lodiler - Pi.). 
• Saat 18.20 Program, 

Saat 18.35 Mii2ik (İbrahim Öz 
gür ve Ateş böcekleri - Şen o

da müziğı). 
Sa) at 18.05 Çocuk saati. 
Saat 19.25 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.10 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 20.15 Müzik (Solistler J 

Pl.) 
Saat 20.30 Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haber -
!eri. 

Saat 20.45 Türk müziği: 1 -
Leylil. Hanım: Hüzzam şarkı (Ey 
sabahı hüsnü an), 2 - Leyla Ha
nım: Hüzzam şarkı (Harabı inti 
zar oldum.) 3 - Sadettin Kay -
nalı: Maye türkü (Çıkar yüceler 
den haber sorarım). 4 - Zeki 
Mehmet ağa: Zavil peşreci, 5 -

Mehmet ağa: Zavil ağır semai 
(Bulunmaz nevcivansın), 6 -
Refik Fersan: Mahur şarkı (Bir 
neşe yarat hasta gönül), 7 - Ke 
meru;e taksimı, 8 - İbrahim a
ğa: Mahur türkü (Sabah olsun 
ben şu yerden), 9 - Selim. III. 
Zavil yürük semai (Almış nişanı 
tirı), 10 - Mehmet ağa: Zavil 

tı:az semaisi. 
Saat 21 .30 Müzık (Cazband -

Pl.) 
Saat 22.45 - 23 Son ajans, spor 

haberleıi ve yarınki porgram. 

ı······ .............. Ht 
ı 31 Temmuz Pazartesi ı 
ı ...................... ı 

Saat 12.30 Program, 
Saat 12.35 Türk müizgi - Pl. 
Saat 13.00 Memleket saat aya-

rı, ajans ve meteoroloji haberle

ri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık 

program - Pl.) 
Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzık 

plaklar). 

(Senfonik ! 
Saat 19.30 Türk mıiziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.15 Milli musikilere da

ir 4 üncü konuşma (Fin musiki
si - Halil Bedi Yönetken), 

Saat 20.30 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.50 Türk müziği 1 -
Lemi: Hicaz şarkı (Neş'em eme 
lim), 2 - Faizenin: Acemaşiran 
şarkı (Kinle halim diyeyim), 
3 - Neyzen Burlıanın: Suzioak 
şarkı (Hayli demdir), 4 - Sul -
taniyegiıh peşrevi, 5 - Dede: 
Sultaniyegiı:h ikin<:i beste (Ca -
nü dilimiz). 6 - Dede: Sultani
yegiıh ağır sem.ii. (Nihan ettim 
seni), 7 - Keman taksimi, 8 -
Lemi: Sultaniyegaf şarkı (An -
dıkça geaen günleri), 9 - Lemi: 
Ferahfeza şarkı (Dinlendi ba -
şım dün gece), 10 - Arif Bey: 
Sultaniyegah saz semaisi. 

21.30 Konuşma (DoktQfun sa

ati). 
Saat 2145 Neş"eli plaklar - R. 
Saat 21.50 Müzik (Solistler -

Pl.) 
Saat 22.00 Müzik (Küçük or -

kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -

i er dert aylarını aa 

1 

Alois Pechernegg: Viyananın ca 
zlbesi, 2 - Hermann Dosta!: 
Marş, 3 - Saint - Saens: Kahra
manlar marşı, 4 - Sshneider: Ti 
rol dağlarının halk şarkı ve dans 
larından potpuri, 6 - Mannfred: 
Bir karnaval hülyası İntermez -
zo, 7 - Drigo: Ecmeralda bale -
tyi'nden ağır vals No. 3. 

Saat 23.00 Son ajans haberlerr 
ziraat, esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -
Pi.) 

Saati a'l.55 - 24 Yarınki pr<>g -
ram. r .................. J 
!...~~~~!!~~ .. ~~~ 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12,35 Türk müziği. 1 -

Hüzzam peşrevi, 2 - Ahmet Ks
ooyun: Hüzzam şarkı (Hatırında 
kalsın), 3 - Hüzzam şarkı (Ta
zelendi tabı alem), 4 - Taksim, 
5 - Rakım: Hüzzam şarkı (Aş -
kın bana biı· gizli elem oldu), 
6 - Gülizar türkü (Aşkımızda 
düğün var), 7 - Halk türküsü 
(Bugün ayın on dördü). 

Saat 13.00 Memleket saat aya
rı , ajans ve meteoroloji haber

leri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık 

program - Pl.) . 
Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Hafif mü -

zik - Pi.). 
Saat Hl.30 Türk müziği (Halk 

şairlerinden örnekler). 
Saat 19.45 Türk müzıği (Karı

şık program). 
Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji haber 

leri. 
Saat 20.50 Türk müziği (Kla -

sik program). 
Saat 21.30 Konuşma (Verem 

hakkında - Doktor: Muhit Tü -
merkan tarafından). 

Saat 21.45 Neş'elo plaklar - R. 
Saat 21.50 Müzik (Alda opera

sının bir kısmı - Takdim eden: 
Halil Bedi Yönetken). 

Saat 23.00 Son ajans haberle-
rr, ziraat esham, tahvilat. kam -
bi)'(l - nukut borsası (Fial). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband) 

Pi. 
Saat 23.55 - 24 Yarınki pr<>g -

ram. : ...................... : 
ı 2 Ağustos Çarsamba ı 
·: .............. .; .... ..ı 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.25 Türk müziği Pl. 
Saat 13.00 Memleket saat aya 

ıı, ajans ve meteoroloji haber
leri. 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Karışık 
program - Pl.) 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Bir konser

to - Pi.) 
Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Memleket saat aya

rı, ajans ve meteoroloji haberle-

ri, 
Saat 20.50 Türk müziği: 1 -

Newes: Mıihayyer şarkı: Gün 
kavuştu, 2 - Tanburi Cemil: 
Hüseyni şarkı (Görmek ister)~-
3 - Lemi: Hüseyni şarkı (0 gü
zel gözlerle bakmasını bil), 4 -
Sadettin Kaynak: Muhayyer tür 
kü (Batan gün kana benzi~ı), 
5 - Suzinak peşrevi, 6 - Arif 
Bey: Suzinak şarkı (Çekme ele
mi derdini), 7 - Ahmet Rasim: 
Suzinak şarkı (Pek revadır sev

gan), 
diğim), 8 - Udi Afıınet: Süzi -
nfilı: şarkı (Bir günah ettimse 
şarkısana, 9 - Gülizar halk tür
küsü (Sinemada bir tutuşmuş), 
10 - Hüseyni saz semaisi, 

Saat 21.30 Haftalık posta ku

tusu, 
Saat 21.45 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50 Miizik (Melodiler -

Pi.) 
Saat 22.00 Müzik (Kuçük or -

kestra - Şef: Necip Aşkın. 1 -
Rudolıl Nützlader: Haydi bana 

bir hava çal, 2 - Fransız Lehar: 
Çocuk prens operetiııden vals. 
3 - Mozart: Re majör diverti -
dentodan menuet dansı, 4 - Em 
mericılı Kalman: Holandalı ka • 
dm operetinden (popuri), 5 _ 

Pepi Müller: Lapaloma şarkısı ü 
zerine potpuri, 6 _ Ziehrer: Vi
yanalı küçük kız, 

Saat 23.00 Son ajans haber !eri 
ziraat, esham, tahvi!At kam'biyo 
nukut borsası( Fiat). 

Sa.at 23.20 Müzik (Cazband • 
Pl.) 

Saat 23,55 - 24 Yannki pr<>g
ram. : ...... _ .. __ ": 
f .. ~.~.~~~1•0!.!.~e:.ı 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği: 1 -

Osman Beyin: Hüzzam peşrevi 

2 - Bimen Şen: Hüzzam şarkı 

(Sükfında geçen ömrüm), 3 -
Saliihattin Pınar: Hüzzam şarkı 
(Aşkınla sürümsem), 4 - San
tur taksimi, 5 - Sala.hattin Pı
eri. 
rı, ajans ve meteoroloji haberi -
nar: Hüzzam şarkı (Büklüm bük 
lüm sırma saçın). 

Saat 13.00 Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji ha -
berleri. 

Saat 13.15 - 64 Müzik (Karışık 
program - Pl.) 

Saat 19.00 Proğram. 
Saat 19.05 Müzik (Oda müzi -

ği - Pi.). 
Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20.15 Konuşma. (Ziraat 

saati). 
Saat 20.30 Memleket saat a -

yarı, ajans ve meteoroloji haber 
!eri. 

Saat 20.50 Türk muzıği: 1 -
İsfahan peşrevi, 2 - Arıf bey: 
İsfahan şarkı (Canda haysiyet 
mi var). 3 - Mahmut Celalettin 
paşa: İsfaılıat şarkı (Dili biçare 
senin ıçın), 4 - Rahmi Bey (İs
fahan şarkı Etme beyhude fi -
gan), 5 - Kemençe taksimi, 6 -
Sadettin Kaynak: İsfahan şarkı 
(Uludag), 7 - İsfaha şarkı (Fes 
leğen ektim gül bitti). 8 - İs
fahan saz semaisi, 9 - Dede: 
Gülizar türkü (Bir vefa bi çeş -
mı bıdat), 10 - Dede: Gülizar 
tiirkü (Nazlı nazlı sekip gider). 

Saat 21.30 Konuşma (İktısat 

saati). 
Saat 21.45 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50 Mıizık (Bir operet 

seleksyonu - Pl.) 
Saat 22.00 Müzik (Küçük or -· 

kestra - Şef· Necip Aşkın) 1 -
Walter Schrader: Akşam üzeri. 
(Hazin pa~a), 2- Levine: Hu -
morsek, 3 - Gerhard Winkler: 

Donna şi:kita (İspanyol üvertü
rü), 4 - Rubinstein: Kostüm -
lü balo süitinden (Toreador ve 
Endülüs), 5 - Fritz Köpp: Yaz 
akşamı süiti, 6 - Jac Grit~ Marş, 

Saat 23.00 Son kambiyo - nu
kut borsası (fiat), 
· Saat 23.20 Müzik (Cazband -

Pi.). 
Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -

ram. 

t" .................. ::ı 
L.!!~.~s.':: •• ~.u.'!1~. 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği Pi. 
Saat 13.00 Memleket saat aya 

rı, ajans ve meteoroloji haber -
leri. 

Saat 13.15 - 14 Müzik (Karı -
~ program - Pl.) 

Saat 19.00 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Hafi.( mü -

zik - Pi') 
Saat 19.30 Türk müziği (Fa

sıl heyeti). 
Saat 20.15 Konuşma (Hafta -

!ık spor servisi). 
Saat 20.30 Memleket saat aya

rı, ajans ye meteoroloji haber -

!eri. 
Saat 20.50 Türk mii2iği: 1 -

Tat ·os: Kürdülühicazkar peşre
vi, 2 - İbrahim: Kürdilihicaz -
kar şarkı (Sinler aşhınla inler). 
3 - Saliıhattin Pınar: Kürclili-

hicazkii:r şarkı (Nerden sevdim o 
zalim kadını), 4 - Taksim, 5 -

Türkü (Alişimin kaşları kara), 
6 - Türkü ('Köşküm var derya
ya karşı), 7 - Sadettin Kaynak: 
Nihavent şarkı (Gönül nedir bi
lene). 8 - Sadettin Kaynak: Ni
havent şarkı: (Kirçiklerinin göl 
gesi) • 9 - Artaki: Nihavent şar
kı (Koklasam sa;larını), ıo _ 
Faiz Kapancı: Nihavent şarkı 

(Gel gii2elim Çamlıca ya). 
Saat 21.50 KDn~a. 
Saat 21.45 Neş'eli plaklar - R. 
Saat 21.50 Mii2ik (Riyaseti -

cümhur Bandosu - Şef: İhsan 
Günçer): 1 - Saint - Saens: 
Marş, 2 - Tschaikowsky: Güf -
tesiz şarkı, 3 - Meyerbeer: (Le 
pardon de ploermel) operasın -
dan fantezi, 4 - P. Lincke: Se
renad, 5 - Leo Delibes: Lakme 
operasından fantezi. 

Saat 22.40 Müzik (Opera ar -
yaları - Pi.) 

Saat 23.00 Son ajans haberleri, 
ziraat, esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -
Pi). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog-

ram. 
ı ...................... ı 
ı 5 Ağustos Cumartesi t : ...................... : 

Saat 13.30 Program. 
Snat 13.35 Türk müziği 1 -

Bayati peşrevi, 2 - Rahmi Bey: 
Bayati şarkı (Gül hazin sünbül 
perişan), 3 - Saliıhattin Pınar: 

Bayati şarkı (Delisin deli gön
lüm,) - Mustafa Çavuş: Baya
ti şarkı (Canımın tezdi! sabre
demem), 5 - Tanbur taksimi, 6 

- Halk türküsü (Ey serenler 
serenler). 7 - Saz semaisi, 

Saat 14.00 Memleket saat a -
yan, ajans \'e meteoroloji ha -
bcrleri. 

Saat 14.10 - 15.30 Müzik (Dans 
müziği - Pl.) 

Saat 18.30 Program. 
Saat 18.35 Müzik (Küçük or -

kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -
Brahms: Macar dansı No. 1.,2, t 
- Spero Kochmann• Ebedi ar -
kadar, 3 - Franz Königschoffer: 
Tirol entermezzo, 4 - Frederik 
Hippmann: Seyahat şarkıları 

(fantazi). 
Saat 19.19 Türk müziği (İnce 

saz faslı). 
Saat 20.00 Memleket saat :.ya 

rı. 

Saat 20.00 Temsil. 
Saat 20.40 Ajans ve meteoro

loji haberleri. 
Saat 21.00 Türk müziği (Eski 

eserlerden mürekkep program). 
Saat 21.40 Konuşma. 
Saat 21.55 Neş'eli plaklar - R. 
Saa ı 22.00 Haftalık posta kutu-

su (Ecnebi dillerde). 
Saat 22.30 Müzik (Operet ve 

saire - Pi.) 
Saat 23.00 Son ajans haberle

ri, ziraat( esham, tahvi.1.at, kam -
biyo - nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -
Pl.). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

Mosolinin 50 nci 
yıl dönümü 

Berlin, 29 (A.A.) - Hitler, 
doğumunun yıldönümü münase
betile Mussoliniye dostane te -
mennilerini bildiren bir telgral 
çekmiştır. Bu telgrafta şöyle de
mektedir: 

Milletlerimızi yekdiğerine 

bağlıyan Alman - İtalyan ittifak 
ve dostluk misakını minnet ve 

şükranla tahattür edfyorum. 
Bu birlik, milletlerimizin ha

yati haklarını ve Avrupada 
sulhün bekasını temin etmek su 
retile kuvvetini gösterecektir. 

Lübnan Reisicumhuru 
istifa edecek 

Kahire, 29 (A.A.) - cMısai> 
gazetesi. Lıibnan Reisicümhuru

unn istifa etmek tasavvurunda 

olduğunu rivayet edilmekte bu
lunduğunu haber vermektedir. 

30 - 'l'emmtu l~J;: 

Yüzme 
şampiyonluğu 

(Baştanıf.ı 5 inci sayfada) 
Necdet. 

400 Metre küçükler: 
1 - İbrahim (Beykoz) 5.50, 

2 - Gültekin (Beşiktaş). 3 _ A· 
laettin (Beşiktaş). 

400 Metre klüpler: 
1 - Mekm (IBeykoz 6.~4, 2 _ 

Ziya (Beşiktaş), 3 - Muzaffer 
(Demirspor). z 

400 Metre klüp harici: 
1 - Mahmut 5.19.1 (Yeni Lir 

kiye .rekoru), 2 - Nezih. 

Türk bayrak yarışı küçükler: 
1 - Beykoz takımı 6.8.4, 2 _ 

Beşiktaş takımı. 

Türk bayrak yarışı klüı r: 
1 - Beykoz takımı 5.57.2, 2 _ 

Demirsopr takımı. 

Su topu müsabakası: 

Beykoz ile Demirspor kım -
ları arasında yapılan su topu mü 

sabakasında rakiplerine tcfev -
vük eden Beykozlular bu karşı
laşmayı 8 - 1 gibi açık bir sayı 
farkile kazandılar. 

Seçme müsabaklaxına bu gün 
yine Beşiktaş haıvuzunda devam 
edHecek ve finale kalan yüzücü
ler şampiyona yanşlarına işti • 
rak hakkını kazanacaklardır. 

---<000--

At yarışlarının 
ikinci haftası 
. (Başfarafı 5 inci sayfada) 
Ikinci koşuya üç yaşında ve 

bir sene içinde kazaJ11Sları 500 

lirayı dolduramıyan yerli halis 
kan İngiliz hayvanları girebile
cektir. 1800 metredo yapılacak 0 

lan bu koşuya Ka:;a, Oya, Ece
dfr. Bukoşunun farnrisi &e ve 
kayadır. 

Üçüncü koşuya gelince dört 
ve daha yukarı ya taki halis kat 
arap atlarının gire<:eği k<>Şu 2400 
metre Üzl'rinde yapılacaktır. Bu 
koşuya Çetin, Ce) lan, incı, Ka
rakuş, Bahtiyar gıreccktir. · 

Bu k<>Şuda favori Bahtiyar ve 
Ceylıindadır. 

Dördüncü koşuya iki yaş -
taki ve bu sene isinde koşu ka -

zanmamış yerli halfa kan İngi
liz hayvanları girecektir.. 1000 
~etre mesafedeki koşuya I Mart, 
Sıgetwor, Gürogo,, Silul gire -

cektir. Bunun favorisi olan Si -
Jul ve Sigetwor gösterilmekte -
dir. 

s(IIl koşu günün en heyecanlı 
koşusu olacaktır. Bu koşuya üç 

yaşındaki yerli yarım kan İngi
li zhayvanları girecek olan bu 
koşu hendikaplıdJr. 14000 met

rede yapılacak bu koşuya Poy • 
raz, Nirvana, Yıldrım Bercüste 

' ' Tığ, ve Önkis İlinoradyo ismin -

deki yedi at iştirak edecektir. 
Bunları favurisi de Poyraz ve 
Bercüsledir. 

Bu haftaki yarışlarda ikili ba 
his, beşinci koşuda çifte bahis ye 
dördüncü ve beşinci koşularda
dır. 

-~ooo.---

GüJünç bir 
temenni 

(Baştarah 5 inci sayfada) 
n olan kararları vermekte de -
vam ederken spor ıstıl.ihları ü -
zerinde durarak kelimelerden 
rencide olan klüpleri ileri süre
rek bunları ıslaha kalkışmak 

teşkiHlttakilerin işlerin n azlığı

na delalet eder. Halbuk Beden 
Terbiyesi kuruluşundan bugüne 

kadar elindeki mevcut kanunun 

hemen hiçbir maddesin; layikile 
tatbik edememiş olduğu na na -
zaran mesaisıni bunlara hasrede 

rek memleket sporunun yapıl -
ması gereken ve göz kam ıştır a • 

cak kadar çok olan ışlere el at

sa elbetteki memleket sporu için 

daha çok faydalı ve dırha çok i· 

sa betli hareket t tm~ olur k:ı_ -
naatindeyiz. 



30 - Temmuz 1939 

Dağlar Kralının 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

Çakıcı kurnazdı 
Herşeyi önden hesap eder, dü

•• • •• 
şunur, sonra kat 'i hökmünü 

verirdi 
- 48 

=- ;)i)iil z w:;:; 
1-: 

ç ... 

den'bire kıyafett yabancı olan a• 
dama döndü: 

- Arkadaş, dedi, sen kimsin, 
necisin, burada ne arıyorsun? 

Y ~baooı adam da}gm, dalıgın 

düşünüyordu. Yüzünde şeytani 

bir tebessüm var gibiydi. Efenin 
suali üzerine doğruldu, hürmet
kar bir tavır alarak: 

- Ben maliye tahsildarıyım 

efem. 
Ceva'bını verdi. 
- Tahsildar mı? Güzel.. üze· 

rinde ne kadar para var? 
- Üç yü:z altın kadar var efe .. 
- Üç yüz altın üzerinde nasıl 

biriktirdin? Yolda soyarlar di -
ye düşünmedin mi? 

- Sandıkemini hastaydı, efe, 
lbir iki defa menkeze gittim, fa
kat paraları da teslim etmedim. 

- Bu hayırlı bir alamet de
ğildir. Sen şimdi burada bana da 
tesadüf ettin. Suratından zaten 
iyi bir mal olmadığını anlıyo • 
rum. Ben buradan ayrıldıktan 

sonra sen hemen merkeze gide
cek ve malınüdürüne (Efendim .. 
Varvil çiftliği yolu üstündeki 
kahvede idim. Orasını Çakıcı bas 
tı. Üstümdeki tahsilatı kamilen 
aldı) diyeceksin. Bu leke bigay
rıhakkın benim, paralar da se • 
ııin olacak değil mi? 

- Aman efem. 
-Sus karata, senin suratında 

hayır yok .. Hacı Mustafa .. 
- Efendim ... 
- Kızanlardan ·birisini yolla 

da bana köyün muhtarını alıp 

gelsin. 
Kızanlardan lbirisini yolladı -

!ar, köy muhtarını alıp geldi. 
Muhtar ak sakallı, güzel ıbir ih
tiyardı. 

- Seiamün aleyküm efe. 

- Ve aleyküm selam ihtiyar .. ı 
kusura hakma, seni rahatsız et
tik amma öyle lazım geldL Otur 
bakalım. Kahveci.. ağaya bir kah 

ve getir. 
!Muhtara bir de sigara verdik 

ten sonra talısilda:ra döndü: 
- Çıkar !bakalım üstündeki 

paraları .. 
Tahsildar çantasını açtı. İçin

de ne .varsa efenin önündeki Jo. 
sa ayaklı sandalyanın üstün~ 
döktü. 

- Başka yok mu? 
- Yok efe. 
- Hacı Mustafa .. Arayın şu-

nun üstünü bakalım .. 
Talhsildarı tepeden tırnağa ka 

dar aradılar, üzerinde ken
disine ait olduğu an !aşı -
fan yirmi lbeş, otuz kuruştan 

fazla para çıkmadı. Bunun üze
rine muhtarın ve orada bulu -
nanların huzurunda paralar sa
yıldı. 297 altın idi. Bu neticeden 
sonra Çakıcı efe hazıruna hitap 
etti: 

- Siz şahit olun. Bu ada -
mın üstünde devlet hazinesine a
it olınak üzere 297 altın çıktı. 

İşte paraları kendisine iade edi
yorum. Götürüp teslim etsin .. 

Ve tahsildara dönerek ili ve et 
ti: 

- Götürüp teslim etme de 
göstereyim ben sana .. 

Tahsildar sapsarı kesilmişti. 

Çakıcı Mehmet efe neden böy 
le yapmıştı? Neden tahsildarın 

iffetinden şüphelenmişti? Bu az 
hakaret miydi? 

·Bu suallerin cevabını verebil
mek için Çalru::ı efenin 'birinci is 
!imanı esnasında Milas civarın
da da ikameti hatıralarına avde
timizi iktiza ediyor. 
Çakıcı birinci istimaru esna

sında Bozdağda otururken güya 
Kamil Paşa zadeden bir tazyik 
görmüştü. Daha doğrusu orta -
ya böyle bir şayia atılmıştı. Ka
mil paşa zade Sait paşa. halkın 
ağzında dönen rivayetleri bu su 
retle tekzip etmek istiyordu. 

,Kan .. ·.ç. a~nagv ı · 
t., ...... ' . .. . . ;, : ' ' . ' ''.;&!''=·'·.··. ı.: ._.;;.... ' ' .. 

Zabıta Romanı: No 70 
Poirot: 
- Faydasız, Mösyö Clarke, 

bugün yeni bir hizmetçi tutmuş 
olduğuma dikkat etmediniz mi? 
Bu hizmetçi, yankesicilik sana -

tında mütehassıs olan dostlarım
dan biridir. El çabukluğiyle ro
velverlerinizi cebinizden aldı, 

fişeklerini boşalttı ve siz kat'iy
ycn farkına varmadan yerine 
koydu. 

Klarke, hiddetten kıpkırmızı 

kesilmiş olduğu halde 
- Murdar ecnebi, diye hay -

kırdı. 

Poirot: 

- Mösyö Clarke, benim hak • 
kımda ne düşünürseniz düşünü 
n üz. Sizin için haliıs çaresi kal

mamıstır. SU, Mösyö Cust'a bir 

. Yazan : AGATHA CHRISTI 
çok defalar 'bir deniz kazasından 
kurtulmuş olduğunuzu söylemiş 

siniz. Bunun ne mana ifade et • 
mekte olduğunu biliyorsunuz. 
siz, başka bir nev'i ölüme malı • 
kümsunuz .. 

- Siz .. 
Söyliyecek söz bulamadı, yü

zü kıırşun rengini almıştı, teh
ditkar bir tavırla yumruklarını 

sıktı. 

Scotland Yard'ın iki polis ha
fiyesi, bitişik odadan içeri gir
diler .. bunlardan birisi müfettiş 
Crome idi. İlerledi ve mutad for 
mülü teJ.affuz etti: 

- Size evvelden haber ver;.. 
yorum ki bundan böyle söyli -
yeceğini.z sözler zapta geceçek
tir. 

Poirot: 

Parmak şişmesi 
İnsanın hazan parmağı şi -

şer .. Az zaman içinde kabarır, 

ilerileşir, kaşınmağa başlar ve 
çok sızı verir, ağrır. Buna halk 
lisanında dolama derler. 

Dolamanın daha başlangıcın· 
da büyümesine meydan verme
ntek lazımdır. Yapılacak şey, şu
dUl': Bir tavuk yumlll'tası alına
lı .. Bir ucundan delmeli. Parma· 
ğı yuınlll'tanın içerisine sokma -
lı .. ve parmağı bir bez parçasile 
bağlamalı .• Böyle yapıldığı tak
dirde birkaç saat sonTa ağrıdan, 
sızıdan katiyen eser kalm32. Ay 
ni zamanda dolamanın büyüme
sine mani olmak gibi asıl netice
de elde edilmiş olur. 

Çakıcı efe şayia üzerine kızan 
larını topladı ve bir gün ansızın 
Milas civarındaki Ören kariyesi
ne gelerek oturdu. 

Çakıcı efe kurnaz bir adamdı. 
Böyle ani gelişinin Milas kay -
makamı üzerinde yapacağı tesi
ri unutmamıştı. Bu sebeple o za
manlar Milas kaymakamı bulu
nan Şevket beye bir mektup ya
zarak deştibanla: yolladı. Mek
tup aynen §U idi: 

MİLAS KAYMAKAMI ŞEV
KET BEYE 

Ôrene beş on gün tebdiliha -
va için geldim. Kimseye zaronm 
yoktur. Hükumetin de affına 

mazhar olduğumuzdan endişe e
di.lmemesini rica ederim. Bilhas
sa: selam ederim. 

Çakıcı Mehmet Efe 

Mektuıbu alan kaymakam Şev 
ket Bey derhal idare meclisini 
topladı. 

Mektubu mecliste alenen oku
du. 

Aza beylerin fikirlerini sor -
du. Medis azası müttefikan: 

- Mesele yoktur. Çakıcı isti -

man halindedir. Onu hlç lüzum

suz kışkıtmıyalım. Varsın, beş 

on gün Örende otursun. 
Dediler. 
Fakat kaymakam bey endişe 

etmişti. Bu sebeple idare meclisi 
azalarını savdıktan sı:mra de~ 

hal te1gr~fhaneye koştu. Maki -
ne başında Vali Kamil paşa ile 
konuştu: 

- Paşam.. Çakıcı fena ni
yetlerle buraya geldi. Ne yapıl
mak iktiza edeceğini zatı dev -

Jetleri bilirler. Emrinize mun -
tazırım. 

Dedi. 
Kamil paşa da bu vaziyet ü

zerine doğrudan doğruya Söke 
jandarma kumandanı yüzbaşı 

Sarı Mustafa efendiye bir tel -
graf yazdı, bu telgrafta: 

- Üç yüz ki~ilik bir kuvvetle 
derhal Mili\sa hareket edeceksm. 
Bu kuvvet İzmirdan gönderil -

miştir. Kumandasını al ve Mi-
' 19.s kaymakamı em1·ine derhal 

hareket et .. 

( A rkıı:sı va1') 

- O, söyliyeceği kadar söylemiş 
tir. (Clarke'a dönerek) Siz, a
dalı olduğunuzdan dolayı diğer 
insanlara faik olmakla iftihar 
ediyordunuz. Bana gelince, ben, 
sizin cinayetiniz; bir İngilize ya 
~tıramıyorum, pek adi şey, 
spor denecek tarafı yok ... 

OTUZ BEŞİNCİ BAB 

HATİME 

Büyük bir teessürle söyliye • 
yim ki pol:iı;ler le beraber yola çı 
kan Franklin Clarke gidip te ka 
pı kapandıktan sonra kahkaha i

le gülınekten kendimi alamadım. 
Poirot, hayran hayran bana 

bakıyordu. 

- Evet, dedim .. ona cinayeti -

nizin spor denecek tarafı yok, 
dediniz. 

- Tamamile hakikati söyle -

dim. Onun işlediği fenalığın men 
fur tarafı kardeşini öldürmek

ten ziyade bir biçareyi diri diri 
ölmeğe makhüm etmeğe uğraş -

iKDAM 

Memleket Ha be rl eri 
Fuar 20 Ağustosta Başvekilimiz 
tarafından merasimle açılacak 

İzmir (İkdam) - 20 ağustos· 
ta büyük merasimle Başvekili· 
miz B. Dr. Refik Saydam tara· 
fından açılacak İzmir Fuarı ha· 
zırlıkları 10 ağustosta tamam• 
lanmış olacaktır. Şimdi Fuar sa
hasında 1500 işçi çalışmaktadır. 
Büyiik sergi sarayı, bu ayın so· 
nunda ikmal edilecektir. Sergi 
sarayının A paviyonu Almanya 
sanayi eserlerinin teşhirine hasr 
ve tahsis olunmuştur. 

B paviyonunun mühim kısmı 
da İran devletine avrılm1'tır. 

Kardes İran devleti, İzmir Fua
rına resmen iRtir~k ederP.(;-ini 
Fuar knmitesi rPislilTine bildir· 
mistir. tr.nın İzmir ceneral kon• 
solosu. RP1Pı1ive vP Fu•r komi· 
tesi rei<i R Dr. BPhr"'t U7n zi· 
varetle hiiln1mPtinin İmıir '!"ııa
~na re~t'flen f"+i,.":l'k p.Nor~mni 
hilnir!l'li.tir. Bu h•hPr. tmıime 
tnf'mn11nivetle k~rsılı:ınmıstır. 

İzmir Fuar komitesi azası ara
sından ayrılan hususi bir komis
yon, Fuar mevsiminde İzmirde 
yapılacak muhtelif eğlencelere 
ait zengin bir program hazırla
makla mesguldür. Fuarın devi!.· 
mı müddetince geceli gündüzlü 
Fuar sahasında eğlenceler yapı
lacaktır. Kısmım tesbit edilmiş 
olan prol!rama göre Fuar .mevsi
minin bir haftası miihim spor 
müsabakalarına aynlınıştır. İz.. 
mir, Ankara ve İstanbul muhte
litleri arasında temsili futbol 
müsabakaları yapılacak, aynca 
Atina muhtelit takımı da İzmire 
davet edilerek üç bölge ınuhte
liti ile karşılaştırılacaktır. Yapı
lacak güres müsabakalarının, 

Fuar sahasındaki açık havoa ti
yatrosunda yapılınası kararlaş· 
tırılmıstır. Bisiklet müsab•b
\arı d~ Fuar sahasındaki asfalt 
volda vapılacaktır. Bunlardan 
baska İ?mirdeki garsonlar ara· 
sında e11Prinde servis tablaları 

w· nn1n si.•eler bulunduğu halde 
ei!lflncc>li bir ~i1r'lt milc::"h!'\k::tsı 

yanılması muv,fık J!Örillmüştür. 

Sun! gölde lale devri ve Ka
ğıthane alemleri yaşatılacaktır. 

Bunun için Mehterhane takımı· 
mn elbise ve çalgıları Fuar ko
mitesi reisliğince Maarif Veka
letinden istenmiştir. Bir gün de 
Venedik gecelerine tahsis edile
cek, Gondollu, kitara ve mando
linli bir alem yaratılacaktır. 

Türkiyede otomobili bulunan
ların otomobille İzmir Fuarına 
gelmeleri maksadile bir müsaba
ka tertip olunmuştur. Buna <İz
mir Fuarı ralisi> adı verilmi~tir. 
Maksad, en uzak mesafeden en 
seri şekilde İzmir Fuarına gel
mektir. Müsabakavı kazanana 
mükaf•t verilec<'klir. Ayrıca Fu
arda Ödemis. Berırnma. Tire, 
Kuşadası. Menemen ve Aydın 
günleri tertip edilmiştir. O gün-

masıdır. Bir tilkiyi yakalavıak, 
onu dolaba kapamak ve kat'iy
;ren di§an bırakmamak .. söyleyi
niz, bu spor mudur? 
Meıgan Ba:rnard, içini çekti: 
- İnanamıyorum .. acaba doğ

ru mu? 
- Evet, madm~el, doğru .. ka 

bus, sona erdi. 
Megan Ba:rnard, Poirot'ya bak 

tı ve kızardı: 
- Madmazel Megan, ikinci 

cinayetin faili olınakla itham e
dilmek korkusunda idi. 

Fuar sahasından ~zel bir manzara 

lerde mahallerinin zeybekleri rına, Bergama, Sart ve Efes ha-
ve genç kadınları, milli kıyafet· rabelerine Belediyenin kırk kişi-
lerle köy havaları okuyacak, lik turist otobüsleri kiralanmak 
milli oyunlar oynıyacaklardır. suretile seyahatler yapılacak, 
Eğlence gecelerinde, sun! göl tarihi eserler gezilecek, görüle· 
üzrinde hava fişekleri yakılacak, cektir. Hususi komisyon progra-
projektör ziyaları, Fuar sahası mı daha zengin bir şekilde tan-
üzerinde haleler çizecektir. zim için çalışmakta devam edi· 

Turing otomobil kulübü İz.. yor. 
mir şubesi, 30 - 31 ağustos gecesi 

İzmirliler, Fuar mevsiminde 
için İzmir körfezinde bir vapur 

İzmire gelecek ziyaretçileri ağır· 
gezintisi tertip etmiştir. Meh-
taplı gecede vapurda bir balo lamak ve memnun bırakmak 
verilecek, sabaha kadar neşe için haZJ!anmışlardır. 
içinde eğlenilecektir. Gene Tu· Başvekiliınizin, Fuarı açarken 
ring otomobil kulübü tarafından irad buyuracakları nutka, bil· 
Fuar mevsiminde Çeşme plB.jla- yük ehemmiyet verilmektedir. - -------
Alakaya mühtaç bir 

tütün mıntakamız 
' 

' 

Zengin bir tarih harabesi olan 

Kızıltepe (Hususi) - Milad
dan yüz yıllar~a evvel kurulan 
ve .artık oğulları zamanında ye. 
Diden alaka gören Kızıltepe o 
tarihte Koçhisar adını taşımak
ta idi. İsa doğumundan önce bir 
milyon nüfusa malik olduğu an
laşılan kasaba muhitinin hangi 
köşesi kazılsa eski şehrin bir bi· 
na ankazile raslanılır. Nitekim, 
civar köylüler evlerini bu kazı· 
lardan elde ettikleri muntazam 
taşlarla bina etmektedirler. 

.• 

ı 

Kızıltepeden bir görünüş 

Davarcılıkta mühim yer tutar. 
Hububat, canlı hayvan ve mah· 
sulat ihracatından önemli vari
dat temin edilir. Kazanın orta 
Gurs mıntakasında gayet nefis 
tütün elde edilir. Fakat, halkın 
fenni şekil ve usulleri bilmeme· 
sinden matlup randıman alına· 

mamakta ve rekolte gittikçe 
düşmektedir. Üç bin nüfustan 
mürekkep mıntaka halkının re

:fahile alakadar olan bu hususa 
vekaletin ehemmiyet vermesi 
ve usulleri öğretmek maksadile 
bir eksper ve lüzumlu kitapları 
göndermesi bekleniyor. 

Samsun ayarında mahsul ye. 
tiştiren bu mıntakanın eski ha. 
reketli günlerden mahrumiyeti 
rekoltenin dörtte üç nisbetinde 
düşmüş olmasındandır. Yeni 
gümrük ve inhisarlar vekilimi· 
zin bu hamiyeti itibar naz.arma 
alacaklarını muhakkak sayıyor 
ve yardımlarını bekliyoruz. 

All Enver Toksoy 

1 

1 1 • ' 1 • '1 • • 10 ll 

_l_l_I_\ 191 l_l_\_I_ 
ı-+-~ı 1eı ıeı ı ı ı 

1 •ı 1ı• 11 
ı ıe; ı ı ı ı ıeı ı 
ıe ııııe-ı-ı• 

•ı 111 •ı 1 1 1 . 
ıeı ı •ı ı ı ı ı• 
ı ıeı: ı ı ı • ı 
11 ıeı 1 ı ı•: ! ı 
1 1 ı -. ı•ı 1 1 

- SOLDAN SAÖA -

1 - Yağma • Üzümün hamı. 
2 - Zenci - Kavga. 

3 - Raf • Bir uzvumuz Af-
rik.anın şimal sahilinde bir 
memleket. 

4 - Sahip - Gözünde bir ne
vi hastalık olan - Rablt 
edatı. 

6 - Şiddetli fırtına - Bir adet. 

6 - Ocak üzerinde bulunur -
İradeyle karışık sebat. 

7 - Bir işaret sıfatı - Mahru
kattan biri. 

6 - Erkek - Yazı yazmağa malı 

sus alet. 
9 - Şark vilayeterirnizden bı

ri - Küçüeek taş parçaları 
• Hararetli. 

10 - En az - Uğrak ilmıyan, 

11 - Pınar • Sed. 

-YUKARIDAN AŞAÖIYA -

1 - Ziraat • Sualin karşuğı. 
2 - Bir nehir - Bir içki. 
8 - Söz - Kapı • Ekmek. 
4ı - Su • İnsm yavrusu - Bir 
~ 

notL 
li - İcar - Beyaz. 

e - Değnek - Bir su mecrası. 

7 - İs~erden sıfat yapmak 
için kullanılan edat • Yok 
luk. 

8 - Bir adet • Lazım olmak • 
Ab. 

9 - Şimali Afrikada bir mem· 
leket • Asyada dünyanın 

en çok nüfuslu memleke
ti • Kumaş ve sairenin tü
yü. 

10 - Yakın olmıyan • Hıristi -
yanların reisi ruhanisi. 

11 - Kısa - Karar. 

TiYATROLAR 

lstaıbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler 

ve arkadaşları 
Bugün gün

düz Yedikule 
Pınar bahçesin

de ve gece 
Ortaköy Emek 

bahçesinde 

KARNAVAL KOKOZLARI 

Vodvil 3 perde 
Suriye radyosu ses kraliçesi 

Sabriye Bağdadi sahnemizde. 

• •• 
Frasas, sükunetle: 

- Ben de bir an böyle zannet
miştim, dedi. 

Mardine 25 kilometre mesafe· 
de olan Kızıltepe 923 de bir köy 
manzarası taşımakta idi. Ev sa

yısı elliyi ve insan adedi iki yii· 
zü geçmezdi. 934 de kaza mer
kezi haline getirilmesi üzerine 
ise seri bir inkişafa mazhar ol· 
muş ve nüfusu 1200 zü tecavüz 
eylemiştir. Kaymakam ve Bele
diye reisi değerli idareci B. Ka· 
müran Tuğman bu harabezar 

üzerinde bir kasaba tesisi için 
üç senedenberi büyiik b1r fera
gat ve fedakarlıkla çalışmakta
dır. Geniş bir cadde açılmış, 

muntazam bir çarşı vücude geti· 

rilmiş, hükümet konağı, j a11dar
ma dairesi, ilk okul binası inşa 
edilmiş, jandarma dairesi bahçe
sine Ebedi Şef'in büstleri dikil· 
miş, kaza dahilinde yollar ya

pılmış ve bir çok imar eserleri 
vücude getkilmiştir. 

. CEMAL 
Bır noktainazar ihtilafı SAHiR 

Londra. 29( A.A.) - Dün Tok - Rüyanızdan dolayı mı~ 

Poirot, delikanlıya yaklaştı ve 
sesini alçaltarak şğyle dedi: 

Rüyanızın sebebi gayet tabii-

dir. Hemşirelerinizden birinin si 
ması yerini diğerine bırakmak ü 

zere hatıranızdan siliniyor. 
Madmazel Megan, kalbinizde 

hemşiresinin yerine kaim olmuş 
tur. Fakat siz ölene karşı sada -

(Arkuı var) 

Yukarı Mezopotamya toprak· 
!arından mühim bir kısmına sa
hip olan kazada her nevi hubu· 
bat büyük bir bereketle yeti§ir. 

yoda Japonların Tientsin'deki 
İngiliz imtiyazlı mıntakasında 

Çind olarlarının tedavül etme • 
mesi suretindeki talepleri üzeri.. 

ne iki memleket arasında yapıl 
makta olan müzakerelerde bit. 

noktai nazar ihtilatı zuhur et • 
miştir. 

Müzakerat celsesi, tatil v.ı Pa· 
zartesiye tehir edilıni§tir. 

Bu akşam Yedikule Pınar bah -

çesinde bütün dünyanın tanıdığı 

şaheser RAıfıONA opereti, ayrı· 

ca haftanın sineması 

solo 

varyete, 

Yakında her tarafta AŞKIN 

GÖZYAŞLARI büyük dram 



t>AYFA 8 iKDAM 29 - Temmuz 19;w 

Kadıköy 
halkına 

• ve cıvarı 
müjde: 

Vaki olan umumi talep ve arzu üzerine 

Kıymetli San'atkArımız Bayan 

ve Kemani SA D 1 ' V 1 
1 Ağustos Salı akşamı 

Kadıköyünde Bay Hamza Erkan idaresinde.iti 

iNCİ Gazinosunda 
Zevk ve neş'e ile dinlemek fırsat ına nail 

olacaksınız. 

BilOmum hataratı 
öldUren 
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KATOL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

kullanınız. En mükemmel ve 
en müessiridirler. Büyük bak 
kaliye ve eczanelerde bulu -
nur. 

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon:~ 
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Dr. Hafız Cemal ı= 
( LOKMAN HEKiM ) = 
AHILıYE MÜT AHASSISI ı= 

Divanyolu 104 
52 

Muayenehane ıaatleri: Pua, 1 

hariç lıer rt• 2.11 • 6, Sabr 55 

Cu•artesi t2 • 2 5 fıhnıya 1 
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Memleketin eski 
olduğu en çok 

aranan 'Ve okunan gazetesi 
haline de geliyor 

gazetesi 
sevilen, 

en 
kadar, 

ilanını iKDAMA 
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Yüksek Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden : 

Mektebi 1 Maarif Matbaası MudurlUğUndan: 

1 

14/8/1939 Pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Cağaloğlu ci· 
vannda Cümhuriyet Matbaası .karsışındaki Yüksek Mektepler mu

1 
1 i 

Melrteb!mlr.de 939 yılı zarfında talebe kayıt ~ kabulü ,eratti. 
1 - Mektebin tahsil müddeti llise ve yükl;ek 11111flı olmak üzenı 

41 senedir. Yatılı ve par.asızdır. Gayesi tisaret gemilerimize kap
tan ve ma.ltinist ve deniz mesleği i.çin fen adamı yetiştirmektir. 

Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yjyimi vesair h11&usatı 
mektep tara1ından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sene hem lise ve hem de yiliek sınıfına ta
ldıe alınacaktır. 

A - Li&e sınıfına alınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve 
yaşları on beşten küçük 19 dan büyük olmamaları şarttır. 

B - Yi.dıısek sınıfa alınacak tale!ıelerin de lise mezunu olmaları 
laumdır. 

3 - YavlınaJr için Pazartesi Çaı:§lllllba ve Cuma günleri mek· 
tebe müracaat edilmelidir. 

4 - İsteklilerin mektep müdürlüğüne karşı yazacakları iııtida-
larına aşağıdaki vesikaları rapteylemeleri lazımdır. 

A - Hüviyet cüzdanı, 
B - Aşı kağıdı. 

C - Mektep şa:hadetnamesi veya tasdiknamesi veyahut bunların 
rpuı;addak suretleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 
E - Velilerinin izahlı adresleri ve tatbik imzaları. 
F- Altı adet kartonsuz fotoğrafları (9X6 .ıb'adında). 

5 - Yazılma işi 26 Ağusto.s 939 Cumartesi gününe kadardır. Ka
yıt olanların 28 Ağustos 939 Pazartesi günü silihl muayeneleri için 

sabph saat 8 de mektepte bulunmaları lazımdır. 
6 - Fazla tafsilat için Ol'laköyde mektep müdürlüğüne müraca

at olunmalıdır. 
l:ıtaıı.buldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara ma1Jbu 

mı!k~ duhul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu 
gönderilmeıri li2mıdır. (52'12) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Harp okulu lll Temmuz 009 günü nihayet bulan kayıt ve kabul 

muamelesi .Eylfil 939, nihayetine kadar uzatılmıştrr. Askerlik şu
~lerine ve Ankarada bulunan rın Harp okuluna milıacaatları 
ilin olumur. c179• t55b 

•• • 

hasipliği binaı;ında toplanacak olan eksiltme komisyonunda 3614 
lira 14 kuruş muhammen bedelli Maarif Matbaasının istrotipl a
tölyesi inşaatının ikmali i§inin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, k~if hulasası ile buna müteferri diğer evrak 
matbaamız muhasebesinde görüle bilir. " 

Muvakkat teminat 172 fuadır. İsteklilerin en az (3.000) liralık 
bu işe benzer i§ yaptığına dair İstanbul vilayetinden eksiltme 
tarihinden tam sekiz gün evvel almış oldukları mütaahhitlik ve 
1939 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile komisyona gelmeleri. 

(5652) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Senelik Muhaınmen 

Kira bedeli Lira Sene 
Tophanede Çavuşbaşı mahallesinin Necatibey cad
desinde eski 387 yeni 377 sayılı dükkan 144 2 
Ahırkapıda Cankurtaran mahallesinin İskele caddesin
de es.iti yeni 7 sayılı Tıbbiye mektebi binasının Polis 
karakolu iken tahliyesi dolayisile h~len boş olan 
Ayni binanın ittisalinde ki Saray burnuna mütevecdh 

150 3 

uzun müddettenberi boş olan kısma: 115 3 
Yukarıda yazılı gayrimenkuller hizalarında.iti muhammen .lti

ra bedelleri üzerinden açık arttı ona suretile .ltiraya verilecektir. 
Kira bedelleri dört taksitte olup taksitler nakden ve peşinendir. 
İhale 31/7/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörttedir. 
Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatınp mezkur gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak Mii -
dürlüğiinde müteşekkil komisyona müracaatları. (5'211) 

ZAYİ 
3136 sicil sayılı ehliyetname

mi kaybettim. Yenisini alaca -

ğmıdan eskisinin hükmü yok -
tur. 

Emıliyet direktörü şoförü 

Asını 

Nadide Zümrüt 
17 krrt 20 santim sikletin

de koyu renkli tek taş bir 
zümrüd Sandal Bedestenin -
de teşhir edilmektedir. 10 
ağustos 1939 perşembe günü 
saat 14 te müzayede ile satı
lacaktır. Bedestence takdir 
olunan kıymet 6.000 liradır. 

TURK TiCARET BANKASI A. $. Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

T E S 1 S T A R 1 H 1 1919 

MERKEZi • • ANKARA 

HERNEVI MUAMELELER) 

Dahilde ve Hariçte mu;,abirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın ls.tanbul şubesinde tesis edilen 

' 
çok mllsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Adres : Babı811 Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
ak~ama kddar. Telefon: 23899 

ZAYİ - Sahibi bulunduğum 
Buik Marka otomobilimin 791 
numaralı plakalarının çiftini za 
yi ettim. Yenilerini alacağım -
dan zayilerin hükmü yoktur. 

Baruh Roderih 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -
bilyalar; BAKER (ESKİ 
HAYDEN) mağazalarında 

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

... ... 4 ... • • .. .,,,,,..,._,.,, 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 
evi, Kanuni mümessili ve Ne§ri• 

yat Direktörü: A. N. 
, • • • • • • 4. 

§ 
= == = 1 çok kazanır veren 
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iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLl HARİCİ 

Se.ııellk UOO Kr· Z300 Kr. 
1 aylık 600 Kr. 1'50 Kr. 
s qbk acıt ter. ... Kr. 
ı • 100 Kr. 

ILA N 
TEK sOTuN 
SANTİMİ 

Blı:lnel Sahife .00 kun1J 
ikiııci Sahile 150 kunıı 

1 

O çüncü Sahife 200 k1JrUf 
Dördüncü Sahife 100 kuruş 

5 • 6 ıncı sahifeler 50 kuruş 

T • 1 lııd Sahileler 10 kurut 

1 

Gazelemı.ıde neşrt:tJ;rfe
cek bllcüm1e ticari lliıılar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

1 
ramaıızade hanında İlincılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

il ISTANBUL ~ELEDIYESi~ 
Köprü tamiratı için lüzumu <>lan köşebend ve sair demir mal

zemenin mübayaası açık eksiltmeye konul muştur. İhale 14/8/939 
Pazarte3i günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Muham
men bedeli 1805 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 133 lira 40 kuruş -
tur. Şartnamesi Fen işleri müdürlüğünden bedelsiz olarak verilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplaı:t ile ihale günü 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5744) 

,.._. TÜRKİYE·-11 

1 L 
.. 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahlbi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayn! zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapalbilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtiııası derecesi arılaşılmak ü:zere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondan sonra asli müte!hassıs olacaktır, Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatlan. 

BUGÔN 
KUM&AQAS1NA 
PAll4ATAN 
KOCOK El 

· YAQIN 
CEt( DEFTERİNE 

IMZAATAH 
f>OYOK EL 

OLACAKTlll 

TO~K(Y 
iŞ 

e,ANKASI 


