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lngiliz - Fransız - Sovyet Erk8nıharbiyeleri 
Müşterek çalışmalara Yakında Başlıyorlar 
General Gamelin ve 
lof un daveti 

Başvekil 

Ankara da 
R. Saydam istasyonda 
hararetle karşılandı 

Ankara, 30 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam beraberin 
de Hariciye Vekili Şükrü Sarac
oğlu olduğu halde bu sabah An-, 
karaya gelmişlerdir. 
Başvekil Saydam istasyonda 

B. M. M. Reiııi Abdulhalik Ren· 
da ile vekiller ve şehrimizde bu 
Junan meb'uslı>rla Ankara Vali 
ve belediye reisi, emniyet direk 
törü vı!kaletler ileri gelenleri ta
rafından karşılanmıştır. 

JandarmaSubay 
okulu mezunları 

Mezunlara Diplomalannı MeeHs 
Reisimiz Dajjıt'1 

(Yazuıı 3 iiııcü ıayfatla). 

Dünkü müsabakalara 
nelmilel teması d b' . 
h l ki 

een ırşarpı 
azrr ama a 

iştirak 

hız daha vermiş lo.du. ı Bu müsabakalardan evvel böl 
Türk şuu.run.a yeni bir ,.. Arkası 3 üncü sayfada) 

TÜRKIYENIN EN ESKi GAZETESi 
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Yeni iKDAM, TUrk matbuatının prensiplerini, 
meziyetlerini ketıdinde toplamıt en mUkemmel 

gazete halinde çık maya başlıyacaktır 

••• iKDAM yeni şekile bütün okuyucu
larının ihtiyacına cevap verecektir 

e Doğru ve yeni haber 
e iyi ve kuvvetli yazı 
e Sağlam ve dürüst fikir 
e Güzel ve eşsiz tefrika 
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Yugoslav - Bulgar tesanüdü 
Bulgaristan revizyoncu arzularına rağmen 

komşularile dost geçinmeyi istiyor 
Orta Avrupa memle~tlerin • 

den birinin devlet şefi veya baş
vekili Berlinde veya Berohtes -
gadende Bitleri ziyarete gbttı mi 
derıhal muhayye leler harekete 
geçiyor, o kadar ki bazı kimseler 
bu seyahatlerin Şuşnig veya 
Hachavarl bir kapitülAsyona alft 
met olmasından endişeye bQ§lı

yorlar. Yugosl"'7)'a kral naibi 
Prens Paul'la hariciye nazırının 
ve Bulgar Başvekili ve hariciye 
nazırı Kösehranof'un Berlini zi
yareti.eri pek çok mürekkep har· 
canmasına sebep oldu. En hak -
sız tahminler yürütüldü. Bu tah
minler vakialardan ve milletle
rin psikolojisinden tam bir te -
gafüle istinat ediyordu. Prens 
Pau.l'le Kösehvanaf'un ziyaretle
ri mihver için bh" muvaffaki -
yetsizlik olmuştur. Çünkü baş
ka türlü olamazdı. 

Prens Paul'le Prenses Olga bu 
gün Londradadırlar. Belgrad'da 
ailevi işler dolayısiyle deniliyor. 
Gene Sobranya reisi Moşanof da 
Londrada bulunmaktadır. Ve 
kendisi 14 Temmuz resmi geçidi 
esnasında Pariste bulunmuştur. 
Moşanof Bu1garistarun siyası ha 
yatında hemen Başvekil kadar 
mühim bir rol oynar. Köseivanof 
Berlin dönüşü Bled'de durmuş, 
Prens Paul ve Yugoslav Harici
ye Nazıriyle görüşmüştür. 

Bu tezahürler Yugoslavya ve 
BLılgaristan'ın takip ettikleri si· 
yasetin hakiki manasını .tebarüz 
ettirmiştir. İki memleket bugün
kü diplomatik faaliyet içinde bi
ribiritıe çok benzer bir vaziyette 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, 
Yugoslavya, maz1sinin ve milli 
temayüllerinin şehadet ettiği ve 
kendi eminyet icap ettirdiği gibi, 
memnuniyetle demokrasilere te 
veccüh ederdL Fakat l:ıütün Bal• 
kan memleketleri içinde, Yugos
lavya İtalyan - Alınan ihtiras -
!arına en açık olanıdır. 
Arnavutluğun İtalyanlar tara

fından işga!indenberi, Yugoslav 
ya mihverin kıskacı içine gir -
miş buluru;naktadı<r. İster iste • 
mez kazaya rıza göstermek ve 
ihtiyatlı bir seyirci vaziyetini 
muhafaza etmek mecburiyetin • 
deıjjr. Ötek, Bulgaristan hudut
!;ı.rının revizyonu emelini güder 
Bu emel onu Alınanyaya istinat 
elmiye sevkedebilirdi. Fakat Ber 
linin elinde bir illetten başka bir 
şey olınıyacağını idrak etmekte
dir. Ve bilhassa Balkan anlaşma 
sı vardır ki, kihmeti vücudü Ya
rımadada statükonun muhafa -
zas ıdı.r ve İnıgiltere ile Fransanın 
Romanyaya ve Yunanistana ver
miş oldukları garantiler1e ve İn 
giliz - Türk, Fransız - Türk kar
şılıklı yardım paktlariy le anlaş -
ma kuvvet bulınuştur. Bu itibar 
la Yugoslavya için olduğu gibi 

Bulgaristan için de teraziyi iki 
devletler bloku arasında müte -
,-azin tutmaktan başka çare yok
tur. 

Sıyasi vaziyetlerindeki bu mu 
vazilik Belgrad ve Sofya hüku
metlerini harp esnasında muba· 

faza edecekleri bitaraflığı orga -
nize etmiye ve bunu garanti et

mek için birnbirleriyle istişare 

etmiye sevketmiştir. 
Köseivanofun Berlin dönü -

şünde. Beld müzakereleri esna -

sında iki memleket devlet adam 

!arı bu hususta mutabik kalmış· 
!ardır. 1937 Sonkanunda akdedi 

len ve Selanik anlaşmasını ınürn 
kün kılınış elan Bulgar - Yugos

lav ebedi dostluk paktı ehemmi
yetli surette kıymet kazanacak _ 

tır. Bled görüşmeleri neticesin • 

de ne~redilen tebliğ zikredilmi
ye değer: 

!-Ebedi dostluk paktı zihniyeti 

dairesinde Bulgar - Yugoslav iş
birliği siyasetini inkişaf ettirmek 

ve derinleştirmek lüzumu, 
2 - İki memleket arasında ka 

bil olduğu kadar sıkı iktısadl 

münasebetler tesis etmenin her 
iki memleketin menfaati icabı 
olduğu, 

3 - İatlkı!Al ve bitaraflık siya
setinin Bulıgariiıtanla Yugoslav • 
yanın menfaatlerine ve Balkan· 
larda sıılhün menfaatlerine en 
iyi tekabül edeni olduğu, 

4 - İki hüldlmetin komşuları
na karşı dostane ve iyi münase· 
betler idame etmeleri lüzumu. 
Hususlarında Köseivanof ve 

Sinsar Markovlç mutabık kal • 
mışlardır. 

!Bu tebliğden çıkan netice şu
dur ki Bulıgaristan ve Yugoslav
ya mihver devletlerine Balkan 
işlerine bir müdahale imkanını 
vermiyecek bir siyaset takibine 
karar vermişlerdir. Bulgaristan 
revizyoncu arzularına rağmen 

bütün komşulariyle sulh ve an -
laşma arzusunu teyit etmekte -
dir. 

!Balkan anlaşması azalarından 
bazıları İtalyan - Alman iddia
larına karşı fili mukavemeti or
ganize ederlerken, Bulgaristan 
ve Yugoslavya pasif mukaveme
ti hazırlamaktadırlar. 

Kabul e'dil'en mukavemet şek
li ne olursa olsun. bütün Balkan 
devletleri Roma ve Berline cge
çilmeo:• demekte mutabıktırlar. 
Bu tabiri şu fO'l'mfille de ifade et
mek mümkündür: 

.Balkanlar Balkanlılarındır.• 
Hemi Gııernut 

La Tribune des Nahons 

40 derecelik rakılar bugün 
piyasaya çıkıyor 

İnhisarlar idaresinin uzun 
müıddettenberi hazırlıklarını yap 
tığı kırk derecelik rakı bugün 

piyasaya ç1kmaktadır. Bu rakı· 
lar, üzümden mamul, alkol dere 
cesi az ve diğer rakılara naza -
ran ucuzdur. 40 derecelik rakı -
nın 15 satilitreden bir litreye 
kadar muhtelif büyüklük ve 
miktarda şişeleri mevcuttur. 

Kadeş vapuru geliyor 
Almanyada yapılan Mersin ti

pi vapurların üçüncü-sil Kadeş 

vapurunu getirmek üzere, bir 
müddet €'V'Vel, ikıi kaptan ve 
kırk kadar tayfadan mürekekp 

bir kafile Kiel limanına hareket 
etmişti. Gemi denize indirilmiş, 
tecrübeleri yapılmış, esas itiba
rile matluba muvafık bulunmuş 
tur. Kadeş vapuru yakında Kiel 
• limanından hareket edecek ve on 
beş güne kadar. limanımıza gel~ 
cektir. 

--.n.;,..oo--

Yerli mallar sergisi 
Glalasaray lisesinde açılan on 

birinci yerlimallar sergisini, dün 

Pazar olması dolayısile her gün· 

künden fazla ziyaretçi gezmiş -
tir. Dünkü ziyaretçilerin sayısı 

50 bin kadar tahmin edilmekte-

dir. 
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Bir baba ile oğlu mtmll• ~ • • 
ağır yaralandı 

Carih İbrahim yaka- Sinir Harbi 
landı bugün adliyeye devam ediyo Polis Koleji 

kadrosu 

Talebe mevcudunun 
arttırılmasına karar ı 

verildi 
Dahiliye Vekalet~ Ankarada 

ki polis kollejinin talebe mev • 
cudunun artınlmasına karar ver 
miştir. Kollejı: girenlere iyi bir 
dedektif olmalı: için lfızıırn gelen 
malfunat veriliyor. Bundan baş
ka bir garp ve bir de şark lisanı 
öğrenilmesi ımer'buriyeti konul . 
muştur. Arnavutçaya varıncaya 
kadar birçok diller gösterilmek 
tec!ir. 

Ecnebilerle temaslarda veya 
ecnebi suçluların takiıbinde bu 
bilgili memurlardan çok istifa • 
de edilecektir. 

Kollej ilk mezunlarını gele • 
cek ·sene verecektir. 

Bunlar İstanbul gi.bi mühim 
ımerkezlerde istihdam edilecek 
ve böylece zabıta memurları a
rasında tedrici ve esaslı bir tas
fiyeye yol açılmış olacak, kollej 
mezunu olınuyanlar mühim mer 
kezlerde istihdam edi1miyecek 
lerdir. 

Kollej mezunlarını memleket 
ihtiyacım karşılıyacalk kadar art 
t>rrl>ktan sonra mem1eketiımiz • 
de polislik tama mile bir ihtisas 
işi olacak ve şimclik> gibi muh
telif menşelerden müracaat sa
hiplerinin zabıta mesleğine gir
mesine imkan bırakılmıyacak • 
tır. Kollejden ilk mezun olacak 
kısmın 50 kişi olacağı uımuluyor. 

---00--

İnhisarlar Vekili 
Ankaraya dönüyor 
İzmirde tetkiklerde bulunduk 

tan sonra şehrimize gelen ve şeh 
rimizde de tetkiklerde ve teftiş
lerde bulunan Gümrük ve İnhi· 
sar lar Vekili Raif Karadeniz, bu ' 
akşam Ankaraya dönecektir. 
~ 

Maarif Şurasına giden
ler şehrimize dönüyor 

Ankarada toplanan ve on iki 
gün devam eden Maarif Şılrası 
evvelki gün mesaisini bitirmiş, 

a2'a olarak ve ihtisaslarından is -

tifade edilmek üzere İstanbul -

dan Şuraya davet edilen ve tap

lantılarda bulunan profesör, do· 

çent ve muallimleı-den bir kıs

mı evvelki gün Ankaradan ha

reket ederek dün, şehrimize gel 

mişlerdir. Diğerleri de bugün İs

tanbula döneceklerdir. 
--o--

Münakalat Vekili 
Muhabere ve Münakalat Ve -

kili Ali Çetinkayanın bir kaç gü

ne kadar şehrimize dönmesi bek 

lenmektedir. Vekil, Şehrimizde, 

Vekalete bağlı müesseselerde 

tetkik ve teftişlerde bulunacak -
tır 

---0•0"~--

lki yangın başlangıcı 
Taksimde Irmak sokağında 11 

numaralı win üçüncü katında o-
turan Eleni yanar sigarayı pen • 

cere içerisine bırakmış, s;gara -

dan pencerenin pervazı tutuş • 

muşsa da söndürülınüştür. 

Kasımpaşada iskele caddesin

de Remzi isminde birisine ait ev

velce ahır olarak kullanılan 32 

numaralı harap ve ahşap binada 

çöp ve samanlar tutuşmuş, itfa

iye vaktinde yetişerek söndür • 

müştür. 

Otomobil tramvaya çarptı 
Eminönünden Kurtuluşa gi -

den 601 numaralı vatman Ali Ve 

dadın idaresindeki 132 numara

lı Tramvaya Nurettinin idaresin 

deki Bursa 56 plakalı husus! bir 

otomobil çarpmıştır. Otomobil 

hasara uğramıştır. 

u • • 
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Haklı delll mi? 

Gece sokakta 
laf yasak mı ? 

Gazeteıniz tertip heyetin -
den Sabahattin ve Hikmet an 
)atıyor !ar: 

•Cumartesi gününü paza· 
ra bağlıyan gecenin yarısın -
dan sonra gazetede işimizi bi
tirdik ve evimize gitmek üze
re yola çıktık. Gayet tabii hal 
de konuşarak Laleliye kadar 
geldik. Lalelide, karşımıza 

bir polis memuru çıktı. Ga· 
yet kaba bir tarzda: 

•- Ne bağırıyorsunuz? 

Gece yarısından sonra gürül· 
tü etmenin yasak olduğunu 

bilıniyor musunuz? Diye çı

kıştı. 

•Biz, tabii halde konuştu· 
ğumuzu, kimseyi rahatsız ede 
cek şekilde gürültü yapma -
dığımızı, zateo bunu mfühik 
olduğumuzu ve yapmıyaca -
ğımızı söy !edik, 

•- Vay, bir de bana akıl 
öğretiyorsuuuz, ha? Buyurun 
bakalım karakola! Dedi ve 
bizi karakola götürdü. 

•1031 epolet numarasını 

taşıyan bu meınur, bize, ora· 
da da tezyifkar lisanla birçok 
sözler söyledi ve bir de zabıt 
tuttu. 

•Biz, umumi istirahati dü .. 
şünmiyecek, belediye zabıtası 
tal ima !namesinin gafili kim· 
seler değiliz, Kimseyi rahat
sız edecek şekilde de konuş -
muyorduk. Tabii halde konu 
şarak yürüyorduk. Cağaloğ -
!undan oraya kadar da ayni 
şekilde konuşarak geldik ve 
hiçbir polis müdahale etme
di. Dem.':'k ki, bizim konuş • 
maınız, suç teşkil edecek şe· 
kilde konuşma değilmiş. 

Şimdi soruyoruz. Gece, sokak 
ta, adeta ve tabü şekilde ko· 
nuşmak yasak mıdır?• 

Biz, hadiseyi bu arkadaş· 
larıınızdan naken anlatıyor 

ve diyoruz ki: Hadise anlabl
dığı gibi olunca, bu arkadaş
ların şikayet ve sualleri: 

Haklı değil mi ? 
~ 

Bir amele 
kubbeden düştü 

Küçükayasofyada Sokullu 
Mehmet paşa medresesinde ca· 
miin kubbesinde çalışmakta olan 
amele İbrahim oğlu Salih dün 
sabah saat sekiz buçukta, beş 
metre irtifadan yere düşerek ba
şından ağır surette yaralanmış • 
tır. Yaralı amele Cerrahpaşa has 
tanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. Salibin başında
ki yaradan başka kolu ve baca
ğı da kırılmıştır. 

Kaynar zlftle yandı 
Ayaspaşada asfalt yol inşaatın 

da çalışan amele Harun oğlu Ra 
simin ayağına kaynar zift dökül 
müş, ayağı yanmıştır. 

Taşla yaraladılar 
Galatada Defterdar yokuşun

da cami içinde oturan Mehmet 
oğlu Fahriyi, bir kavga netice -
sinde Kemal ve Ali t~la başın· 

dan yaralamışlar. Fahrinin şika· 
yeti üzerine ikisi de yakalanmış 
lardır. 

Oyun oynarken 
Kadirg.ada Katipsinan mahal• 

lesinde oturan Sali\hattin oğlu 

Hüseyin sokakta oyun oynarken 

düşmüş, elinden yaralanmış, te

da'lli altına alınmıştır. 

Kapatılacak 
Cemiyetler 

Verilecek •Sinir harbı. devam ediyor. 
Ve yalnız dahilde tezahür etıni
yOP-. Bu fırtınalı temmuz ayın
da, enternasyonal sahada en 
m~telif rivayetler yayılıyor, 

en ısabetsiz •terrübe balonlan. 
uçuruluyor. Bu yakınlarda AI • 
man hariciye nezaretinin orga
nı olan ı:azete Dantzigin kayıt
sız şarlııız Almanyaya dönmesi 
iddlasiyle bu dönüşün sulh yoli
le olmaoı ıınusunu garip bir şe· 
hilde birleştireln bir yazı neşre
diyordu. Biraz evvel, B. Hitle· 
rin serbest şehrin reisliğine se • 
çilmesi ihtimali şayiası dolaş • 
mıştı. Hasat zamanına rastlıya • 
cak vahim bir buhran ihtimalin 
den de çok bahsedildi. Slovakya 
hakkında da birçok rivayetler 
dolaştı ve Macaristanda bir nazi 
hükfunetinin tesisi, bir Alman • 
Sovyet dostluğu haberleri de bu 
arada uçunıldu. 

IY.M.C.A. Cemiyetinin 
vaziyeti tefkik ediliyor 

Cemiyetler hakkındaki yeni 
kanunun tatbiki için alakadar 
müesseselere verilen bir senelik 
müılılet bitmiştir. 

Şehrimizde mevcut 350 cemi -
yelten çoğu, bu müddet içinde 
vaziyetlerini yeni kanuna uy -
gun bir hale getirmişlerdir. 

Tatbikatı kolaylamak maksa • 
d:ile vilayet tarafından sıhhiye, 

ticaret odası, maarif ve emniyet 

müdürlükleri mümessillerinin iş 
tirakile teşkil edilen komisyon 

bazı noktalar hakkında tered -
dilde düşerek vekalete müracaat 
etmişti._ 

Vekalet bir izahname göndere

rek bu tereddüdü izale ettiğin -
den kapatılması icap eden cemi -

yetler hakkındaki kararla:rın tat 

bik1ne aybaşında başlanacaktır. 

Evvelce lağvı mevzuubahsolan 
lise mezunları tarafından açıl • 

ınış cemiyetlerin faaliyetine Ve
kaletçe müsaade edilmiştir. 

Bundan başka kiliselerin idare 

si için kurulan teşekküllerin de 
lfığvedilmesi kararlaştırılmıştır. 

Eovvelki gece, Kumkapıda Or
du caddesinde Ömerin 21 nu • 
maralı lokantasında bir yarala -
ma vak'ası olmuş, seyyar koltuk· 
çu İbrahim, yine seyyar koltuk
çu Ali çavuşla oğlu Mustafayı, 
tazeler •n eski bir alacuk mese
lesinden çıkan kavgada tabanca 
He yaralamıştır. Hadise şudur: 

Seyyar koltukçu Elfızığlı İb • 
rahimle amcazadesi Abdulve -
hap, Kumkapıda Ömerin lokan
tasında oturmuşlar, yemek yer
lerken Ali çavuşla oğlu Mustafa 
da ayni dükkana gelmişlerdir. 

İbrahimle Ali çavuş arasında 
biır alacak meselesi vardır. Bu 
mesele tazelenmiş ve- iş büyüye· 
rek kavga başlamıştır. Kavga -
ya, İbrahimin amcazadesi Ab -
dülvehapla Ali çavuşun oğlu 

Mustafa da karışmış, bir aralık, 
İbrahim, yanında t~ıdığı taban
cayı çekerek evvela Ali çavuşa. 
sönra da oğlu Mustafaya ateş et 
ıniştir. 

Ali çavuş, karnından üç, Mus
tafa da hayalarından iki yerden 
ağır yaralar almışlar ve ikisi de 
yere serilmişlerdir. 
-İbrahim, hadiseden sonra kaç

mak istemişse de, yetişen polis
ler tarafından yakalanmış, Ali 
ça"'uşla Mustafayi vurduğunu i
tiraf etmiş. Fakat, üzerine birkaç 

Y. M. C. A. Genıç hristiyanlar 

cemiyetinin vaziyeti tetkik edil· 
miş, ve alınan neticeler bir ra

porla Vekalete bildirilmiştir. 

Vekaletten gelen emre göre mu 

, kişinin birden hücum ettiklerini 
tabancayı da onlardan birinin 
çektiğini, onun elinden alarak 
ateş ettlğini söylemiştir. 

amele yapılacaktır. 

Bir zümreye veya cemaata 
mahsus hayır cemiyeti kurula
mıyacak, ancak umum! mahi -
yett.e cemiyet teşkil edilebilecek
tir. 

Mevcut ecnebi cemiyetlerin 
vaziyetine gelince; ecnebilerin 
burada, har;çt.en alakadar ol -
mamak şartiyle klüp ve cemi -
yet kurma1arına müsaade edile
cek, ancak ecnebi propagandası ' 
yaptıkları sabit olursa faaliyetle
rine iınkfın bırakılınıyacaktır. 

Yerli cemiyetlerin mümessil -
!erinin tamamile Türk olması 

şarttır. 

Şehrimizdeki ecnebi ticaret o· 
dalarının vaziyetler! de gözden 
geçiriliyD'l'. Bunlar cemiyet şek
lini aldıklarından kanuna uyıgun 
olup olınadıklan anlaşıldıktan 

soma lfizım ıgelen muamelenin 
yapılması bekleniyor. 

Ali çavuşla oğlu Mustafa der 
hal sıhıhl imdat otomobilile Cer-
rahpaşa hastanesine kaldırılmış 
lar, orada ifadeleri alınmış, ken 
dilerini İ!brahimin vurduğunu 

söylemişlerdir. 

Her ikisinin de yaraları çok a
ğır ve tehlikelidir. Mustafanın 

hayalanndan iki, Ali çavuşun 
karnından da bir kurşun dün çı· 
karılmıştır. Kurşunlar, Ali ça -
vuşun bal'Saklarını ıbir çok yer -
!erinden delıniş bulunmaktadır, 
Yaralıların her ikisi de şimdilik 
ölüm tehlikesini atlatmış gibi -
dirler. 

Hadisenin tahkikatına müddei 
umumi muavinlerinden Turgut 
el koymuştur. İbrah:imin meşhut 
suçların muhakeme nımlü kanu
nuna göre mahkemeye verilmesi 
icap etmekteyse de yaıralıların 

kat'i raporu verilemezse muha -
keme umumi ahkama göre ya -

• 
pılacaktır. 

Edirne kız san'at enstitüsünün 
muvaffakiyet 

. , 

Edirne Kız Sanat Emtitüsü 

ri bu müessesenin her köşesinde 
estetik bir ruh ve candan bir a-

!akanın mevcudiyetine şahlt ola 

rak tebrik ve tahsinlerini ibzal 
etmişlerdir. 

Dikiş, nakış, şapka. örme çi· 
çek işlerinde göz kamaştıran e-

serlerin tasnif ve tanzimi pasta, 

şekerleme. likör ve buna ben • 

Hiç şüphesiz onların zihinle
rini bulandırmıya matuf olan 
hunca teşebbüsler karşısnda 

Fransızlann vazifesi açıktır: So 
ğukkanlılıklarmı muhafaza et -
melidirler. Fransanın vaziyeti de 
sarihtir: İngilterenin vaziyetiy • 
le aynidir ve birçok defalar iki 
devletin mes'ul devlet adamları 
tarafından tarif edilmiştir: De· 
rin surette sulbcu olmalarına 

rağmen iki devlet Avrupada zu 
hur edebilecek ihtilaflan cebir 
yoliyle halletmeye matuf bütün 
teşebbüslere, icabında kuvvete 
müracaat ederek karşı koymak 
azmindedir, 

Artık hiçbir zamıin ayrılım· 
yacağınıız esas kaide budur. Po 
lonya, ve Yunanistana verilen 
garantiler, Türkiye ile yapılan 
anlaşmalar bu kaidenin hususi 
tatbik şekillerinden başka bir 
şey değildir. 

Sovyetlerle müzakere uzasa 
dahi, Fransa ile İngilterenin va
ziyetleri bu yüzden değişecek, 

değildir. Onların şimdiden teş • 
kil etmiş olduklan •sulh cephe
si•, ve bilhassa kendi kuvvetle
ri muhtemel karışıklıklara kar
şı koymıya kafi gelecektir. 

Eylilldenberi vaziyet çok 
değişıniştir, ve İngilizlerle Fran 
sızların katlanmış olduklan ma 
nevi ve mali fedakiinklar, yap· 
mış olduldan silahlanma gay - · 
reli,, miit.efikleriı~e açmış ol
duklan krediler, semerelerini 
verıniştir. Amerikanın muvak • 
kat 1!,ir bitaraflığı halinde bile, 
Sovyetlerin bitaraflığı halinde 
bile kuvvet müvazenesi bizim 
tarafımıza eğilmektedir. Alınan 

ya bunu pek iyi bilir, ve geçen 
zamanın kendi aleyhinde çahş
masına rağmen kat'i bir hare -
kete girişmekten çekinmekte • 
dir, hiç olmazsa harbin mesuli· 
yeti kendine terettüp etmeme • 
sine çalışmaktadır . 

Harbi temenni eden yegiıne 
devletlerin bu tereddütleri bir 
sulh ümidi taşımaktadır. Sıılhcu 
devletler her türlü kuvvet dar
besi teşebbüsüne karşı koy • 
mak ve her türlü müzakereleri 
muhabbetle karşılamak siyaset
lerinde azimle devam ettikçe 
bu ümit daha ziyade kuvvetle -
necektir. N a•yonal • Sosyalist 
Almanyaoın hareketleri tabii • 
yete razı olmak istemiyen mem 
leketleri mukavemete sevket -
miştir. Bu ınukavemet, icap et .. 
tiği kadar devam edecektir, ya
ni Almanya şiddet yolile hege
monya hülyasından vaz geçtiği
ni isbat etmedikçe devam ede • 
cektir. Bu keyfiyet bir kere a 
ç~~'! sabit olduktan sonra bu 
ayni memleketler iş birliği yap
maktan hiç şüphesiz gıeri dur
mıyacaklardır. 

Otobüs tramvay müsademesi 

Edirne, 29 (Hususi Muhabiri
mizden) - Bir senelik mesai 
maıhsulünü Edirnenin olgun züm 

resine yayıp döken Edirne Kız 

San'at Enstitüsü büyük bir tak· 

dir topladı. Her türlü takdirin 

fevkinde •bir intizamla tel'tip e

dilen sel'{li ince bir zevk ve yük

sek bir san'at eserinin yarattığı 

el emeklerile süslenmişti. zer ev idaresinde san'atkar ve 

cazibeli bir hareketin muvaf -

Almanya, serablar ardınıla 
koşarak kendini iflasa sevkedi
yor ve felakete doğru koşuyor. 
Başkalarını da felfıkete sürükle
yebilir. Fakat kendisinden son· 
ra ve belki daha az kat'i olarak 
Alman şefleri blöf c!evrinin geç 
miş olduğunu ve Avrupanın mu 
kadderatı mevzuubahis olurken 
bir Schandenfreude'ye yer ol
madığını nihayet anlıyacaklar 

595 numaralı vatmanın idare-

1 

sindeki 174 numaralı 
3062 numaralı otobüs 

hasara uğratmıştır. 

tramvaya 

çarparak 

Ziyaretçiler ve bütün hazırun 

talim heyetinin değerli bir vu -

kuf ve çok yerinde bir hassasi -
yetle kurulun inkişaf ettirdikle-

fak olmuş dizisi bütün ziyaret • 

çüleıin üzerinde füsunkar tesir 

bırakmıştır. mıdır? LE TEMPS 
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Mühim işler 
919 birinci Teşrin ayında mem

leket dahilinde mühim işler 
oluyordu 

-45-
Bahkesirde bulunan miralay 

Kbuıı Bey, o havalide milli teş 
kilat ve askeri tertibat ile ali
kadar ve meşgul idi. 

Bunada miralay Belıir Sami 
Bey, 8 Teşrinievvelde, Ferit Pa
şanın adamı olan valiyi İstan • 
bula göndererek, kongre mukar 
reratmı tatbika başlatmış ve bir 
heyeti merkeziye teşkil ettir • 
mişti. 

Teşkilaıl milliye ile uğraşıldı
ğı kadar, intihabı mebusan .ile 

de büyük bir a1ika ile uğraşılı -

: ordu. 
Memlekette, bilcümle teşki

latı ınilliyenin, ayni ünvan al
tında, Heyeti Temsiliyeye mer
butiyeti esası takip olunuyordu. 
Eskişehir, Kütahya, Afyon Ka
rahisan hııvalisinde teşkilatın 

tarsini ve Aydın, Konya, Bursa, 
Karesi mır , kalannm sühuleti 
irtibatı noktai nazarından ted • 
birler alımyordu. Garp cephele
ri hakkında Harbiye Neureti 
tenvire ve hükfunetçe ne gibi ic 

raat ve tertibat düşünüldüğü de 
ıorularak, hiikfunetin alakasını 

isticliba, çalışılıyordu. 
Efeler tarafından idare olu -

nan Aydın cephesi aksamına bir 
kumandan göndeTmek hususu 

düşünülıneğe başlandı. H Teş -
rinievvelde işgal altındaki ma· 
hallerde; hafi te§kilii!ı milliye 
yapılması için Fuat Paşa ve Af
yonkarahisannda yirmi üçüııcii 

fırka kumandanı Ömer Lütfi Be 
ye yazıldı. Maahaz~, bu tarih -
)erde, henüz bazı yerlerde, mak 
sadın tamamen anlaşılamadığı 

görülüyordu. Meseli, Reddi il
hak heyetl'tıinin, kendi nanıla
rına, tebligatta bulunmakta ol
duğu ve 10 Teşrinievvel 1919 ta
rihinde, Reddi :lnıak Cemiyeti 
reisi imzasile, Teşrinievvelin yir 
misinde, bir büyük kongre içti

nıa edeceği ve bu kongweye iki 
murahhas izamı viliyetlerden 
talep ediliyor ve bir takım ted· 
birler icrası bildiriliyordu. 

Bir traftan, Karakol Cemiye
tinin de, İstanbuldan maada, Bur 
sa havalisinde de faaliyette bu
lunduğıı anlaşıldı. 

Bn teşettütün önüne geçmek 
için icap eden tedbirler alındı. 
Bilhassa, Ali Fuat Paşaya, Balı
kesirde Kazun Paşaya, Borsada 
Bekir Sami Beye, Bıırsa Heyeti 
Merkeziyesine icabı gibi yazıldı. 

Efendiler, 1919 senesi Tcşri
nievveline ait olup temas etmek 
istediğim bazı Jıususatı da, bir 

kaç kelime ile hulisa etmeme 
müsaadenizi riea ederim. 

hmir vilayeti dahilinde, tah
tı işgalde bulanan islim ahaliye 
zulüm ve katil tatbik olunuyor
du. Bnnun için, Düveli İtilafiye 
mümesııilleri nn.di•de müessir 
teşebbüslerde bulunmasını, 

htlldimetten rica ettik. Yunanlı 
1arm zulüm ve itisafı d~vam e
derse muluıbeleibilmisle mecbur 

kalınacağını da bildirdik. İzmir 
fecayii üzerine İstanbulda bir 
miting aktedilmek istenmişti. 

Buna mümanaat e4ildiği istih • 
bar olunması üzerine, Cemal Pa 
§anın nazan dildı.atillİ celbet • 
tik. 

Anzavur, Bandırma havali -
sinde, Jıainane ve raniyane ef. 
ale başlamıştı. İzalei mazarratı 
için ve Karabiga ve Bandırma ta 
rafına çıkan Nigoehban Cemiye -
jine ımn up zabitler hakkında 
Balıkesirde Kizım Paşaya ve da 
ha münasebettar olanlara yaz -
dılı. Otuz kadar N' gehbancı za
bitin de bir ecnebi işgaline ze-

• min hazırlamak isin, hıristiyan-

lara Jıarşı lıueket etmek üzere, 
'.l'nıbzon ve Samsuıuı çıkacakla
rını istifıbu ettik. DerlıaI K. O. 
15 in ve Caıılk mutasarrıfmııa 

naıuın dikkatlerini celbettik. 
Malfunu ilileridir, Maraş, 

Urfa, Aymtapta bidayette İngi
liz kıtaatı vardı. Bu kıtaatı Fran 
sız askerleri tebdil etti. Bu mü
nasebetle tekrar işgali men' e ça 
hştık. Vukunndan soııra da ev
veli siyasi, badehu fili teşebbü
~ata geçtik. 

Bozkırda, yeniden mühimce 
bir kıyam çıktı. Onun itfası için 
muhtelil tedbirlere tevessül et
tik. 

Maraş ve Ayıntapta Kılıc Ali 
Beyi ve Kilikya mıntakasında da 

ATATÜRK 2 
Topçu binbaşısı Kemal ve yüz
başı Osmaıı Tufan Beyleri gön
dererek ciddi teşkilat ve teşeb
büsata geçtik. 

Efendiler, bu münasebetle ha 
tınma gelen bir noktayı da ar
zetnıiş bulunayım: Sivas kon -
gresinden sonra, kongreler ni -
zaınnanıe ve beyanaamelerin ... 
den başka, Heyeti Temsiliye 
mcsuliyeti üzerine alarak Sivas 
kongresi nizamnamesine lihilıa 

olmak üzere, 
•11-lüdofaai Haknk Cemiyeti 

Teşkilat nizamnamesine Jahika
du• seılevhalı, yalnız alakada
rana nıah5us ve mahremdir ka -
yıth, milli teşkilatı müscllaha

ya mahsus krui bir talimat tan
zim etti. Düşmanla temasta bu
Jnnan mahallerde .bu talimata 
göre mösellah müfrezeler, kıt'a
lar teşekkül etti. 

Cemal Pap, ayni telgrafna • 
mesinde, .. Bozkır hidisesinden 
dolayı matbuata tebliğ buyuru

lan beyannamenin tarzını, hü -
kümet aramızdaki itilafa muga
yir görmektedir> diyordu. Hal
buki böyle bir beyannamemiz 
yoklu. 

Efendiler, Medisi Meb'usa -
nın İstanbulda toplanmasına ma 
ni olmanıak zarlll'eti üzerine, is 
tanbulda içtima edetek Medis • 

te, "'vatanın tamamisi.ni, devlet 

ve milletin istiklalini, teminden 
ibaret olan gayeyi muhafaza ve 
müdafaa için müttefik ve azim

kiir bir grup vücı1da getinneği. 
yegane çare olarak mütalea et
tik. Bnnun temini için, malfimu
nıız olduğu veçhile, 18 Teşrini
sani 1919 tarihli talimat ve ta
mimde, meb'uslarm muayyen 

malıallerde grup, grup içtima e
derek, ırıüdavelei efkar edeuk • 
)eri ınühim noktalardan !tiri o
larak bu meseleyi kaydetmiştik. 

Ayni tarihte, düşündük ki, 

bu grupnn teşkilini temin için 
her livadan )irer meb'usu Eski
,ehre ılavd edelim. Eskişehir 
üzerinden şimen4iferle İstanbu
Ja gidecek ıneb'usları da, davet 
edeceğimiz meb'uslarla birleş -
tirelim ve )iuat, Eskişebre gi
derek, umumi bir içtima yapa

rak, esa lı bir surette müdavelei 
efllir e4elim. Bu meyanda, İs
tHbulda, melt'asanm emniyet -

!erine müteallik tetlabiri de, mev 
zuubahs etmelı istiyorduk. Fa
kat, bundan sonra vereceğim i
uhatJa, ay•i içtimaı, Anirarada 

kalarak yapmağı tercila ettik. Da 
ha bir ay kadar Sivasta kaldık· 
tan sonra nihayet Ankaraya ha
reket etlik. 

Ankoraya muvasalatımızı, 27 
Kiınunuevvel 1919 tarihli, şu 

açık tebliğ ile tamim ettik: 

* (Arkası var) 

bmAll SAYPA .;ı 

iŞARETLER 
~· ~ 

• 
lngiltere sulh taraftarı 

MacarH~r~ciye nazın-ı r Yeni .... Aim3ni 
nın muhım nutku Japon ticaret 1 

Ü~. dört aydanberi İngiltere •Boyun eğme ve sullı dilenmı» 
siyaı;etinden vaz.c~ti, deniyor. Filhakika İngilterenin müthiş si
tahlanmamıa, dünyanın dört bir köşesinde hazırlığına, kendisine 
yardım edeceklere geniş yardımlar açmasına bakılınu bu ihtiyar, 
fakat daiına canlı milletin arlık herşeyi ıöı.e aldığı tahmin edi
lebilir. 

Fakat ikide bir, kih bir dip! omatın dillııdeıo, klJı başka bir 
diplomai.uı dilinin altından çıkan ve Almuyaya wll§Dla şartlan 
ileri süren bu tekliflere ne dulu? 

Mihver devletlerine samimi 
1
1 m U ah ed BS j 1ı surette bağlı kalmaktayız.,, Tokyo, 

38 
<A.A·)-Domei 

Budapeşte, 30 (A.A.) - Hari.- ruz. Dostlarımızı muhafaza için !f AjallSı bildiriyor: 

Gene bu üç dört ay içinde ü ç dört defa .İqiltettııin bir kon
ferans i5tediğini işitmiştik. Bir iki gün evvel ele bir iqilli nazırı
nın, lıir Alman diplomatına ıWi ce sullı pazulJiı ileri sürdüğünü 
öireniyonız. İnıiliz nazırı vilıa,•Bu benim plıaS fikrimdir!· di • 
yor amma.. Mınak çuvala 5lğma:ı. Ancak vasiyeti bir kere daha 
aydınlaş1ırır: ~ Nazın Kont Csaky, Sepron fuıerimize her tehlikeyi almaya Yeni Alman - Japon tica-

da bir nutuk söyliyerek Macar sakin bir milletiz, fakat bizi ra- memleket arasında yabancı 
üniversitesi Irurlannıh açıbşın • haz.ınz. Birı, Macarlar, sulhsever 1 ret muahedesi, euümle, iki 

ha<rici siyasetinin ana hatlarını hat bırakmalıdırlar. Fakat bu- piyasalarda lüznmsm reka -
çizmiştir. Kont Csaky ezcümle nun için haklarımızın her hang~ betlerin önüne gıe~mek mak- ı 

birinden va~eçmiyoruz. 1 sadile iki memleketin üçün-

İngiltere kuvvetinden emindir, Fakat yeni bir dünya harbin -
den onun kazanacağı bir şey ka Jm~ır. Ne müstemleke, ne de 
bir Alman donanmasının imJıası kasdi var. Ve bundan dolayı har
bi son imkiıılara kadar göze alacak değildir. 

demiştir ki: Macaristan, bütün komşula - ıl cü devletlerle olan münase -1 =.==============,============== 
Macaristan, mihver devletleri rile itimat ha<Va6ı çinde yaşama- 1 ~ilerini tanzim eylemekte- 1 ltalyanlar Akde- Totalı.terler 

ne samimi surette bağlı kalmak yı arzu etmektedir. Ve bunun i- dir. 1 I 
tadır. çin, hiç kimseden. tamamUe ve ,. Ticaret mahlille~i, ~ir ta- 1 nizde manevra J l 
Dostlarımıza karşı g<isterdiği- kat'i hakkımız olmıyan h içb ir raftan Japon pamugu ıhrnca- apon ara 

miz bu samimiyetin, bir mille • şeyi istemiyoruz. Macaristan, se- I tını diğer taraftan da Japon 1 ki \1 •• l 
tin şeref ve namusu her şeyin kinetli ve azimkar bir harici si- ı istihsaline lüzumlu Alman 1 yapaca ar guvenmez er 
üstünde olduğu için, dostlarımı- • - makineleri ithalatını fnzlalaş- 1 (BllŞtarafı 1 incı sayfada) ı (BCl§tarafı 1 incı· sayfada) 

yasetle ve dahilı sükunu ve mem 
:zın bize guv·· enebilecekleri hak • tıracak olan bu yeni muahe· ı heyecanlı günler ya,amakta de - ... A•ek, Avrupad"" Alman~a " • leketin inkişafını yükseltmek i - • u~ ... , • 

kında Ve
-';;.;...,iz tminatın s~ deden memnuniyet göster • vam etmektedir. İtalya ka~rmda kuvve!li vnzi-
·~· ~ çin h~lrir fırsatı fevletmiyecek- ek ··---

1 m tedir. .J Şehir müstahkem bir mevkie yette bulunmak istemiştir, de-
mereler ve<receğini ümit ediyo - tir.ea•••-••111111 ••-

ıJandarma Subay oku
lunun bu yıl mezunları· 

Mezunlara, diplomalarını, 
Meclis Reisi elile dağıttı 

Ankara, 30 (Hususi) - Bu- ! Reşad Gök.men, Lutfi Alpar, Meh 
gün jandarma subay okulunda J met Çivi, SadiTalaysun, Celalet
diploma tevzii merasimi yapli- ti.n Erkont, Halit Akarsu, Safa 
nuştır. Öğleden evvel mezun su \ Daralp, Ragıp Özerkan, Meh
baylar taralınilan Zafer ve ~- 1 met ünler, Feridun Atalay, Ha-
rıiyet abtdelerine rnerasirn1e çe- lıt Görel, Tacettin Alper, Mu -
Jenk konulmuş, hitabelerde bu - zaier Kurt, Nitıat Torkantoz, 
Junulmu~tur. Öğleden sonra sa- Mehmet Güner, Mustafa Oğuz, 
at 16 da okul salonunda diploma İbrahim Ören, Naip Kızıltepe, 
tevzii l!M'rasimi yapılmıştır. Me- Fethi Yürekli, Mehmet Kuzey, 
rasimde Büyük Millet Meclisi Rasih Günhan, Sadık Özak, Bas-
Reisi Abdühalik Ren.da, Başve- ri Orhun, Mehmet Eraslan, Ni-
kil Dr. Refik Saydam, DahiJiye hat Salman, Sabit G<inaç, Meh-
Vekili Faik Özlrak, Hariciye met Altay, Muharrem Erkan, 
Vekili Şükrü Saracoğlu, Milli Abdullah Özkara, Turhan Dt>le, 
Müdafaa Vekili Naci Tınaz, Sıh Muhıttin Erol, Şaili Giray, Bür-
hat ve içtimai Muvvenet Vekili hanettin Yene!, Ali Öner, Nşet 
Dr. Hulfuıi Alataş, Riyaseticüm- İçer, Halit KaraulJukçu, Faik 
bur umu.mi katibi Kemal Gede- Başar, Mahmut Kızıltuğ, Cela -
leş, Başveka!et müsteşarı Vehbi leUin Köksal, Dul'liun Çagatay, 
Demirel, Milli Müdafaa müste- İsmail Günay, Faruk Özkan, 
şarı korgeneral Nazmi, Emniyet Mustafa Arlan, Cahil Coşkun, 
işleri umum müdüri> Ali Riza Nadir Say, Kemal Tekmen, Ha-
Çevik, vali Nevzat Tandoğan, san Vuruş, Hüseyin Saracoğ!u, 

Milli Müdafaa ileri gelenleri ile Necati Karabulut, Hilmi Günaç, 
Matbuat umum müdürü Salim Sami Öıalp, Rasim Civanbay, 
Gündoğan, Emniyet miiilürü Şi Kemal Ateş, Mehmet Ataman, 
nasi Tungay, ve Matbuat mü - Reşit Kızıltan, Mehmet Ali A-

messilleri hazır bulunmuştıır. <uner. 
Diploma alan subaylar ŞU!l. - Mezunlara diplomaları Mec-

lardır: Jıs Reisimiz AbdüThalik Renda 
Tarık İnad, Hakkı Yılmaz, tarafından d\ğıtılmıştır. 

"F. ıgaro,, nun 
Türkiye ilavesi 

Faris, 30 (A.A.) - Havas a
jansı bildiri.)>r: 

F>garo gazetesi, bugün on say 
falık bir Türkiye ilavesi neşret
miştir. 

Birçok resimlerle müzeyyen 
olan bu ilave, yeni Türkiyenin 

her sahadaki gayretlerinin umu 
mi bir hulasasını vermektedir· 

İU.venin başında Suad Davaz 
ve Rene Massiglinin Türk - Fran 

sız dostluğunu tebarüz eıtil'en 

beyanatı vardır. Bu ilavede en 

yüksek Türk ricali ile Türkiye

yi çok iyi tanıyan FransızlaTın 

imzaları vardır. De Chambdeun 

ün Atatürk hakkındaki malıa

letiinin karşısında Hüseyin Ca

hit Yalçın, İsmet İnönünün por
tresini yapmaktadır. 

Faris akademisi fahri rektö

rü Charbety, Fransız Türk en

telektüel münasebetleri hakkın
da mufassal bir etüd neşretmek 

te ve Hasan Ali Yücel, Türk ma 

1600 Japon nefe
rinin bir taarruzu 

Loyang, )O (A.A.) - Kwai -
king garnizonuna mensup piya
de .kıt'asından 600 Japon neferi , 
Ünited Church Missron of Cana
dayı ateşe vermişlerdir. 

Missron'un bir çok azası Japon 
askerleri tarafından <ildürül -

müştür. 

Vatikan - Amerika 
diplo:nasi munasebatı 

Nevyork, 30 (A.A..) - Gazete
ler, Kardinal Gasparri'nin yapa 
cağı gayri resmi seyahatin Ame 

rika ile Vatikan arasında diplo • 
masi münasebetlerinin yeniden 
tesisi yolunda atılınış ilk adım 
olacağını beyan etmektedirler. 

arifinin prensiplerini anlatmak

ta, Hüsnü Çakır, endüstrileşme 

hareketinin karakteristiklerini 
bildirmektedir. 

Türk sanatına, ziraatine, tu

rizmıne, ticari, mali ve iktısadi 

meselelerine de ayrı ayrı say -

falar tahsis olunmuştur. 

İkinci 
filosu 

İtalyan 
döndü 

Roma, 30 (A.A.) - Şarki Ak
denizde bir antrenman cevela -
nından dömnüş olan ik.inc; İtal
yan filosuna mensup gemilerin 
ekserisi, Tarenteye gelmiştir. 

Limana giren gemiler arasın

da bahriye müsteşarı amiral Ca

vagnarinin bandırasını taşıyan 

Polo kruvazörü de vardır. 

--000--

Bulgar krah yeni 
demiryoıunun küşa

dını yaptı 
Sofya, 30 (AA.) - Kral, bu

gün, kraliçenin, prens Kirilin, 

Başvekil Köseivanofun butün 

hUk.Umet iızasının, yulaiek dev

let memurlarının ve büyıik bir 

ha.!k .kütlesinin huzuru ile <enu

bi Bulgaristanda Çepino - Yaku

ruda - Belitza demiryolunun kü 

şat merasimini yapmıştır 

Yeni demiryolu, altmış kilo

metre uzunluktadır. Takriben 

iki yüz milyon levaya mal ol -

muştur ve Bul.garistanın en gü

zel mıntakasından geçmektedir. 

---0000---

Dün ~ehrimize gelen 
lngi 1 iz seyyahları 

Markopol-0 adlı transanlantik 

vapurile dün sabah limanım12a 

210 İngiliz seyyahı gelmiştir. 

Aralarında İngilterenin en 

zengin arlelerinden bir kısmı da 

bulunan bu seyyahlar, şehrimiızı 

gezmeğe başlamışlardır. 

Bu akşam ayni vapurla Akde

nize hareket edeceklerdir. 
-000--... -----------. , . 
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benzemektedır. Naziler Dantzi - niz ve kara kuvvetleri ve Alman 
ğin askerleştirilmesini tamamen ı 

bitirm;şlerdir. Kışlalar askerler
le tıklım tıklım doludur. Polis te 
bir çok tevkifat yapmıştır. Leh-
1iler saklanmakta, ~oluk çocuk
larını da Polonyaya yollamakta
dırlar. 

* Bertin, 30 (A.A'.) - Führer, 
beraberinde Ribbentrop olduğu 
halde Saar Ye Polatinat'ın talı -
kim edilmiş olan mıntakalarını 
ziyaret etmiş ve buralarda ya -
pılm~ olan teşkilatın mükem -
meliyetini takdir eylemiştir. 

Hitler, dün akşam tayyare ile 
Bayreuth'e hareket etmiştir. 

Sovyet Rusya, 
ıİngilte ve Fransa' 

anlaşması 
(Baştaraiı 5 in<i . aylada) 

brrliğine Soı-yetler de girm 'Ş o
luyorlar. 

* Londra, 30 (Hususi) - İnıgi -
!iz - Fransız - Rus paktının im • 

1 

zası için bugün son bır gorüşme 
yapılacaktır. Bugünkıi görıişme 

l 
Jerden sonra uç taraflı anlaşmı.
nın ilan edılmesı kuVYetle muh

temeldir. 

* Mask.ova, 30 (Hususi) - Baş

vekil Molotof, İnıgiltere Ye Fran
sa ıle anlaşmanın artık tabak -
kuk etmiş olmasından dolayı hü-

kumetinin memnuniyetini izhar 
etmiştir Askeri müzakerelere 
yakında başlanacaktır. 

* Faris, 30 (Hususi) - Mosko
vadan iki üç gündenberi iyi ha -
berler gelml'ktedir. Siyasi anlaş
ma imza edılmek uzere yazıl -

mıştır Stalın yeni metni bugün 
gözden geçirmiş ve kabul etmiş
tir. Yeni anlaşma formülü der -
hal Lıondra \'e Pari5e bildirıl -
miştir. 

Bu anlaşmanın siyasi ve aı;ke
ri olarak iki mahiyeti ''ardır. As 
keri anlaşma siyasi anlaşmayı 

tamamlıyacaktır. 

Vohltat berlinden ayrıldı 
IBerlin, 30 (A.A.) - Wohltat, 

dün öğleden sonra tatil zamanını 
geçirmek üzere Berlin'den hare
ket etmiştir. Gideceğl yer, henüz 
malum değildir. 

000>---

Davis kupası 
Be grad, 30 (A.A.) - Avrupa 

mıntakası Davis kupası tenis ma 
çının finali Zagreb'de yapılmış 
ve Alman Hen ıle Mantzam, Yu
goslav Punchech ve Kuenlije -
reı'i yenmişlerdir. 

ya ve İtalyanın tecavüzlerine 
karşı teksif eylemek, toplu ve 
kuvvetli bir halde bulundurmak 
maksadına göre harekette bu
lunmuştur, isabet gö;termiştir. 

Londra hiikfunelinin bu dü -

şüncesi, hesabı en itibarile yan 
!ıştır, dencme>ı ve Çini, Japon
yaya bırakmnğa razı olmakla bu 
gün için, hatta yarınki Alman -

ya - İtalya taarruz ve teca' üzü 
karşısında kuvvetli bir hale gel
miştir, kuvvetlerini Anupada, 
şimal denizinde, Akdenizde top
lu halde bulundurmak fırsatını 
elde eylemiştir. 

Japonya eğer Uzak Şarkın 
hakimi ola<aksa, Çin pazarlarını 
İngiltere ve Fransaya kdpatacak 
sn, Almanya ve İtalya için asla 
açık bulundurmıyacaktır. Uzak 

Şark veya Çin pazarlarında. Al
man ve İtalyan tcşebbıi !eri, 
menfaatleri, ti<areti, alakaları 

dahi hitam bulmuştur, diyebili
riz. 

Görülüyor ve anlaşılıyor ki, 
İng;ilterc hükiımetini, Japonya 
ile anlaşmağa, Çin pazarlarını 

terke mecbur eden totaliter dev 

Jetlerin tecavüz we istiliı hare -
ketleri, bu sahada daha ziyade 
kendilerine ı.ıırar vermi,. Japon 

yanın bu suretle, karada ve de
nizde, yeni bir harpte Alman

ya ve İtalya askeri "" bahri 
kuvvetlerile beraber harekette 

bulunması hesaplarını altüst 
etmiştir. Nazi ve Faşist bükü -
metlerinin siyasi ve askeri şef

leri, erkiinı, tuttukları tecavüıı 

\'e istili yolunun he:r.imetle neti 
celenen bu kısmını şüphesiz ki 

anlanuşlar. kavramışlardrr. Bu 
hadiseden, ibret dersi P.lmaları 

umulabilir. 

ikdam 

400 Kişilik 
Filistinli çetesi 

Maverayişşeria ara
zisine girdiler 

Amman, 30 (A.A.) - Filistin
lilerden mürekkep 400 kişilık mü 
sellfıh bir çete .,.vverki akşam Ma 
verayişşeria arazisine girmiştir. 

Maverayi§§eria kıtaatı kuman -
danı Klap Paşa, çeteyi ele ge -
çirıııek maks,kdıle ara:ştırmalar 
yapmak üzere yola çıkmıştır. Bu 
Jıadar mühim bir grupun Şeria

nın öte.;inde karal'gah tesis et -
mesi ilk defa olarak vaki olmak 

tadır. Vaziyet resmi mehafili 
oldukça ciddi surette meşgul et· 
mektedir. 

Sayfiyede bulunan Emir Ab -

dulla!-, Amman'a avdet etmış • 
tir. 
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Kalp yoldaşları J Uzak s~rk 1 

Oktay Akbal ' har b 1 
BAYANLARA 
SORUYORUZ 

' 

K pıcı ,muharrir Sıtkı Naile 
kcndısı i bir kadının görmek is
ledı~.ni söylcdığı zaman Sıtkı 

Nail şoşırmıştı Uzun uzun dü -
·ünduklcn sonra kapıcıya sordu: 

Nasıl hir kadın bu? 
Kapıcı güldü: 
- Gayet şık ve güzel. 
Sıtkı Nail ma,asından kalktı, 

kağıtları topladı ve çekmeceye 
attıktan sonra: 

Peki, gelsin, dedi. 
Kadın !çeri girmişti. 
Sıtkı Nail hemen ayağa kalk

tı. 

- Buyurun. 
Genç bdın masaya yaklaştı; 

rnuharrır: 

- Buyurun oturun. 
Diyerek karşıdaki maroken 

koltuğu işaret etti. 
Kadın vavasça oturdu, güzel 

çan asından gümüş kaplı bir ta
bak!! ~ıkardı Ye içinden zarif bir 
sigara alarak dudakları arasına 
yerleştirdi. 

Sıtkı Nail hemen genç kadının 
sigarasını yakmak için kibriti 
yakmıştı. Cknç kadın gülümse -
di: 

- Mersi. 
Sıtkı Nail genç kadını dik -

katle süzüyordu, gözleri manalı 
yüzü biraz esrarengizdi. 
Kadın biraz durdu. Siıgarasın • 

dan birkaç nefes çekti, duman • 
tarı dalga dalga havaya yaydı. 
Sıtkı Nail sabırsızlanmağa baş 

lamıştı. 

Nihayet kadın: 
- Sitkı Bey dedi. Sizin son 

çıkan (Aldatılan kalpler) isimli 
romanınızı okudum, doğrusu ya 
!;Ok beğendim. 

Sıtkı Nall: 
- İltifat ediyorsunuz Hanıme

fendi dedi. 
Kadın: 

- Bilakis, çok güzeldi. Yalnız 
benim buraya gelmemin sebebi 
bu değil romanda geçen vak'a 
benim de başımdan geçmiştir, 

hem de nasıl. tıpatıp. 
Sıtkı Nail: 
- Şaşılacak şey ... Yani. 
- Evet, beni de kocam aldat· 

tı. tıpkı romanınızda yazdığınız 
gibi. Hem ben romanın mevzuu
nu olmuş bir vak'adan aldığınızı 
sanıyorum. 

Sıtkı Nail şaşırdı. 
Kadın: 

- Evet. dedi. Sizi de karınız 
aldatıyordu, değil mi? 

Muharrir kekeledi: 
- Evet tıpkı buyurduğunuz 

gibi. 
- Hem romanda da buna ben 

zer bir \'ak'a cereyan eder. 
- Evet. 
Kadın arkasını koltuğun rahat 

yastıklarına dayadı, biraz dur • 
du, sonra: 

Yazan 

- Karınız swi bir mimarla al
datıyordu, değ:Ü mi? 

-Evet, fakat siz bunu nasıl 
biliyorsunuz? 
Kadın güldü: 
Gayet basit, romanda okudum. 
Muherrir gülerek: 
- Sahi, dedi, romanda ay -

nen böyleydi. 
Kadın bakışlarını Sıtkı Nailin 

gözlerine dikti: 
- Ben de aldatıldım, dedi. 

Kocam bir mimardı, beni bir sa
nsın kadınla aldatmıştı. 

Munharrir doğruldu: 
- Ne dediniz, sarışın bir ka

dın mı? 

- Evet. 
- Lutıfen bana tafsilatını an-

latır mısınız? 

Kaıiın sigaradan bir nefes· da
ha çekti. 

- Peki anlatayım. Bundan iki 
sene evvel bir mimarla evlen -
miştim, biribirimizi sever gibi 
görünüyorduk. Fakat bu içden 
bir sevgi değildi. O her zaman 
vaz ifesi başında idi. Bu yüzden 
aramızdaki sevgi 0bir türlü ço -
ğalmıyordu. Böylece sekiz ay 
kadar bir zama" geçti, Bir gün 
şöyle bir mektup aldım: 

.Hanımefendi, 

c Kocanız sizi aldatıyor, eğer 

bana inanamazsanız .. .. .. soka -
ğındaki Nur apartımanına ikin
ci daireye saat beşle altı arasın
da geliniz, haklkati göreceksiniz. 

Muharrri sordu: 
- E, sonra apartımana gitti -

niz mi? 
- Evet gittim. 
Sıtkı Nail sabırsızlıkla: 
- Ne gördünüz Hanımefen • 

dl? diye sordu. 
. - Kocamın bana ihanet etti • 
ğini gördüm, o bana ayrılma • 
mızı söyledı ben de kııbul ettim 
ve ayrıldık. 
Kadın biraz durdu: 

- Şimdi sıra sizde Bay mu • 
harir, dedi. Karınızın sizi nasıl 
aldattığını anlatacaksınız. 

Sıtkı Nail yutkundu, söze baş
ladı: 

- Karım sarışındı, beni sever 
gibi görünüyordu, fakat bir gün 
uzun bir seyahatten biraz erken 

döndüğüm zaman evimizde ya • 
hancı bir kimse gördüm, elim -
den bir cinayet çıkması muhte
meldi, fakat soğuk kanlılığımı 
bırakmıyarak kanma ayrılma • 

mız lazım geldiğini söyledim, ve 
biz de sizin gibi ayrıldık. 

Muharrir: 
- Karınmın sevgilisi mimar 

Hüsnü ismindeydi. 
Bu sırada genç kadın mu!ıar • 

ririn sözünü kesti: 
- Ne dediniz Hüsnü mü? 
- Evet Hüsnü Rıza. 

:olkan yanıyor 

IA 

Kll.r - a ·akla- \ nere ""''' 
sel• Amerikalınlll yanın 1 __ t-imdc bir 

·k çalışı - "" ş yor ve Bobıyı t.-.hr sanıyorum. 

Çinde ve Japon. 
yada vaziyetin 

• •• •• 
ıçyuzu 

Koııg.J<:ong, 30 (A.A.) - A
merika ga'Zetelerinden Shaııghai 
Ebening gazetesi müdürü B. 
Randall Gould, geçenlerde Tok 
yo ve Chunkin.g'i ziyaret etmiş
ti. Mumaı.Jeyh Chungking - Tok 
yo ünvanı altın.da yaznwJ oldu
ğu bir mahalede bu iki payitah
tın dahili vaziyeti hakkında dik 
kate şayan mütalealar serdet -
mektedir. Tokyoda birçok gı • 
da maddelerinin yerine kimye • 
vi terkip mahsulü olan mevad
dın ikame edildiğine şahit ol -
muş ve sözlerini gfıya bir takım 
ecnebiler dinliyormuş gibi ko -
nuşmalarda ihtiyatlı davranmış- 1 

tır. 

Japon milleti, harpten ve 
tamamile intizamsız bir hayat 
yaşamaktan usanç getırmeğe baş 
lamıştır. Halbuki Chungking -
de hal böyle değildir. Orada Çin 
milleti, Japon taarruzuna kur -
ban olmuş olduğunu müdrık bu 
lunmaktadır. 

Çinliler iki sene muharebe 
ettikten sonra zengin Hinler -
anda terleşmişerdirl ve uzun 
müddet devam edebilecek her -
hangi bir harbe mukavemet et
meğe amade bulunmaktadırlar . 

Çinliler bu mıntaklardaki ta 
bii menabi ve vesaiti işletme • 
ğe başlamışlardır ve enerjileri, 
nikbinlikleri ve hayatiyeteri bü 
tün ecnebilerin kendi lehlerine 
olarak nazarı dikkatini celbede
cek derecededir. 

B. Gould, beyanatında şöyle 
demiştir: 

- Japon milletinin Japon 
matbuatının •Çin hadisesi• hak 
kındaki haberlerini münakaşa -
sız ve itirazsız kabul etmekte 
olduğunu, söylemek mümkün 
değildir. Mamafih Japon gaze
telerile J aponyadaki ecnebi ga
zetecileri, resmi Japon menabii 
tarafından neşredilen tebliğle -
rin sıhhatini tetkik için hakiki 
bir arzu izhar etmektedirler. 

Kadın şaşırmıştı: 

- Tuhaf, dedi. Sabık kocamın 
ismi de Hüsnü Rızaydı. 

- Sakın karımın sevgilisi si -
zin kocanız olmasın? 

- Olabilir .. amma bu nası l o
luyor? 

Muharririn gözleri genç kac \. 
nın gözlerine dikildi: 

- İkimiz de aldatılmış kimse
leriz Hanımefendi, dedi. İkimiz 
de ... 

Genç kadın: 
- Sizinle Kalp Yoldaşı olabi

liriz sayın Bay, diye cevap ver
di. 

* Vapur Marmaranın berrak su-
larında yavaş yavaş ilerliyor, İs
tanbulun hayali gittikçe silini -
yordu, ince sülün gibi minare -
ler gözlerden ırak olmuşlardı. 

Birinci mevkiin güvertesinde 
iki kişi duruyordu, biri genç bir 
kadın, diğeri seyyah elbisesi giy 
miş bulunan genç bir adam, yani 
mu harir Sı tkı Nail ve genç ka • 
rısı Jülide. 

- Mes'ut musun Jülide. 
- Tahmininden fazla Sıtkı. 
Biraz duruyorlar, Jülide: 
- Aldatılmış Kalplerimiz n). 

hayet bizleri birleştirdi, diyor. 

lkdam'ın 
hediye 1 i 
anketi 

l - Sinen1ayı niçin sever
siniz? 

2 Hangi artistleri sever 
siniz? 

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

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

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

(Kazan<t mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi ) 

* Ankete cevap: 
Aksaray - Bayan Nesibe 

Şiikrii söylüyor: 
1-Sinemayı 

sevmem. Ahlak 
sızlı.l< neşreden 

bir mekteptir. 
Fakat, bundan 
başka gidecek 
eğience vasıta

sı bulamadığım 

dan, gitmeğe 

mecburum. 
2 - Gretayı 

ve Silviyayı se 
verim. Masum tavırlarını her 
zaman beğenirim. 

3 - Hiçbirini taklit etme
yi düşünmedim, Garip değil 
midir taklit? 

4 - Yukardaki artistlerin 
kazançlarını çok cazip bulu -
rum. Sanatları seyircileri hiç 
de alakadar etmez. 

İzmirde - Maide Necmi 
söylüyor: 

1 - Sinema, en güzel eğ
lence vasıtamdır. Bunpn için 
severim. 

2 - Marlen Ditrih, Marta 
Egert, Jon Kravford, Silviya 
Sidney en çok takdir ebtiğim 
yıldızlardır. 

Bu arada Robert Taylörü 
da z ıkretmeden geçemme. 

3 - Marlen Ditrihin konuş 
ma tarzını pek beğenirim. 

4 - Bunların sanatları da, 
kazançları da şöhretleri kadar 
hoşuma gider. 

ltalya kömür sanayii 
Roma, 30 (A.A.) - Stefani a

jansının iktısadi bülteni, İtal -
yan kömür sanayii ile iştigal e -
den İtalyan müesseseleri mikda
rının geçen sene nihayetinde 
takriben 4.200 e baliğ olduğunu, 

yani 1936 senesine nazaran yüz
de 12 nisbetinde bir fazlalık bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Feci bir tayyare kazası 
Moskova, 30 (A.A.) - Dün 

feci bir tayyare kazası olmuştur. 
Rakımla tafsilat elde edilmemiş 

lan bu kaza neticesinde Ckneral 
Victor Kholzulov, binbaşı Ser -

ge Tcherkaisoy, askeri mühen -
dislerinden Aleksandre Titov ve 
kan Kuyehev ölmüştür. 

.. ........ ---... 

Genç adam karısının saçlarını 
okşuyor: 

- Evet ikimiz de şimdiye ka
dar bedbaht bir hayat geçirmiş 
insanlarız, fakat şimdi ... 

Biraz duruyorlar, etrafı süzü
yorlar, Sıtkı: 

İKDAM 1 
'I En yeni, ı 

En doğru 1 
1 Haberleri ı 

- Biliyor musun, diyor, o roma· 
nı bilhassa bunun için yazmış • 
dım. Aldatılmak fena şey .. 

Vapur suları yararak ilerli -
yor, masmavi suların üzerinde 
uçuşan beyaz marti!er ötüşüyor, 
ötüşüyor, sanki aldatılmış gö • 
nüllere sahip bulunan bu ild 
gece yakın bir saadetin müj -
de sini veriyor. 

1 Verecektir İ 
l lkdam memleketin e ni 
'ıgUzel havadis gazete~ 
olarak yakında, deği-ı 

lflk bir şekilde intişaraı 
1 ba,lıyacak l j 
.......................... 

h~nelerde. dığer dört ıı.y~arını :Q 
sil~hlı alaylara bağlı mılls gr :p 

Kafilenin başınaa uu .. ·-

lit!iNııtM,A 
Holivudun meşhur yıl
dızı Avrupaya geldi 

Constance Bennett bir hafta sonra 
filim çevirmeye başlıyacak 

Meşhur Ho -
!ivudun, meş -
hur yıldızı Cons 

tance Bennett 
ta tilın i geçir -
mek için yeni 
dünyadan eski 
dünyaya geldi. 
Evvela Frnn -
saya, sonra da 

j İngiltereye g> -

ı 
den artist bir 
hafta sonra tek 
rar Holivuda 
dönerek film 
çevirmeğe baş-
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Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUÖU ~ 
T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31.79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

1639 m. US Kes. 120 K w. 
~~~~~~~~~~~ 

31 Temmuz Pazartesi 
Saat 12.30 Program, 

Saat 12.35 Türk müizği - Pl 

Saat 13.00 Memleket saat ayil· 
rı. ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

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

Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Senfonik 

plaklar). 

Saat 19.30 Türk müziği (Fasıl 
heyeti). 

Saat 20.15 Milli musikilere da
ir 4 üncü konuşma (Fin musiki
si - Halil Bedi Yönetken), 

• JTµ[ıt;) 

Constance Ben 
1 nett Holivudun 

en şık kadınla
rından biridir. 
Hatta bi!I' çok
larına göre en 
şık kadındır. Ar 
tist bu mevkii 
ele geçirmek i
çin çok uğraş
mış, birçok ra· 
kiplerle çarpış
mıştır. Son de
fa Parise gelin 
ce at yarışları
na zarif bir kı 

1 

Saat 20.30 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.50 Türk müziği 1 -
Lemi: Hicaz ş.arkı (Neş'em eme 

Contanqe Bennett, Gary Grant 
bir filmde 

ile çevirdi, 

yafet, fakat çok garip bir şapka 
ile gitıniş, herkesin dikkatini çek 
miştir. 

Paris, artist için biliıuniyen 

bir yer değildir. Constance tah
silini Fransada, Parisin yanıba -
şındaki Versailles şehrinde yap
mıştır. Babası bir aktördü. Kızı
nın bt.c gün hayatını kazanma -
ğa mecbur olması ihtimalini dü 
şünmüş ve orta tahsilini bitir -
dikten sonra kendisini Versail -
les'da bir kız mektelıine gönder
miştir. Constance burada birkaç 
sene kalmış ve Fransız hayatını 
çok beğenmiştir. 

Connie (ailesi erkanı ve dost 
!arı kendisine ismini küçülterek 
böyle hitap ederler) Amerikaya 
döndükten az sonra ailesine es
ki mektep arkadaşı Chester Mo 
orehead ile evlendiğini bildir -
miştir. Ailesi erkanı bu habere 
şaşmış, inanmak istememiş, fa
kat Connienin hakikaten evlen
diği anlaşılmıştır. Constance bir 
müddet sonra Holivudda büyük 
stüdyolardan birine hile ile gi
rerek direktörün yanına çıkma
ğa muvaffak olmuştur. Genç ka 
dın müdüre: 

nirl > demiştir. Artist filhakika 
Markinin Gloriadan ayrılmasını 
ve kendisile evlenmesini temin 
etmiş, bu suretle Markiz olmuş 
tur. 

Fakat bu hadise Gloriayı ken 

disine müthiş düşman yapmış -
tır. Esasen bundan başka iki düş 

manı daha vardır: Şrklık husu -
sunda kendisile rekabet eden 
Lily an T ashman ve kendisile 
bir türlü anlaşamadığı Alice Fay 

Son zamanlarda bir dördüncü 

düşman daha peyda olmuştur: 

Genç yılrlızlardan Dorothy Tras 
si ... Bu yıldızla Holivudun jön 
prömiyelerinden Gary Grant yü 

ziiınden arasının açıldığı söyleni
yor. 

Connie Marki ile uzun müd

det evli durmuştur. Şimdi dör

düncü defa olarak Holivutun a

nınmış artistlerinden Gilbert füı 

land ile evleneceği söylenmek -
tedir. 

Constance hususi hayatında • 
ki bazı hoppalıklarına rağmen 

Holivudun en malumatlı ve en 
ince artistlerinden biri addedil -

lim), 2 - Faizenin: Acemaşiran 
şarkı (Kime halim diyeyim), 

3 - Neyzen Burhanın: Suzinak 
şarkı (Hayli demdir), 4 - Su! -
tan iyegah peşrevi, 5 - Dede: 

Sultaniyegah ikinci beste (Ca -
nü dilimiz). 6 - Dede: Sultani
yegah ağır semai (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 (Doktorun sa
ati). 

Saat 21.45 Neş'eli plAklar - R. 

Saat 21.50 Müzik (Solistler -
Pl.) 

Saat 22.00 Müzik (Küçük or • 

kestra - Şef: Necip Aşkın): 1 -

Alois Peclıernegg: Viyananın ca 

zfüesi, 2 - Hermann Dost al: 

Marş, 3 - Saint - Saene: Kahra

manlar marşı, 4 - Sshneider: Ti 

rol dağlarının halk şarkı ve dans 

larından potpuri, 6 - Mannfred: 

Bir karnaval hülyası İntermez -

zo, 7 - Drigo: Ecmeralda baie -

tyinden ağır vals No. 3. 

Saat 23.00 Son ajans haberleri 

ziraat, esham, tahvil8t, kambiyo 

nukut borsası (Fiat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband • 

Pi.) 

Saati 23 .55 - 24 Yarınki prog • 

- Becerikli bir insan oldu -
ğumu görüyorsunuz. Bana tali
himi denemek fırsatını verin. 

Muvaffak olamazsam kapı dışa
rı edersiniz .. demiştir. 

mektedir. ı ram. 

Müdür kendisine küçük bir 

rol vermek istemiş, fakat genç 
kadın mühim bir rolde ısrar et

miştir. Nihayet tecrübe yapıl -
mış ve Constance büyük muıvaf 

fakiyet göstererek birdenbire 
yıldız olmuştur. 

Genç kadın bu sırada kocasın 
dan ayrılmış ve Phil Plan! ismin 

de bir milyonerle evlenmşiti<r. 
Kocasile, birlikte Avrupada par 
lak bir seyahat yapmış, Ameri

kaya döndükten bir müddet son 
ra bir milyon dolar alarak ko • 

casından ayrılınıştır. Artist, A -
merika:ia da hatırı sayılır bir pa 

ra ile Holivuda dönmüştür. Bu 

sayede Holivudda mevkii daha 
ziyade yükselmiş, kazancı art -

mıştır. Kendisine haftada 25 bin 

dolar veriliyordu ki bu kadar üc 
ret alan kimse yoktu. 

Para, mevki yapan artist bu 

defa da bir ünvan aramış, asil 

bir erkekle evlenmek istemiş -

tir. Holivudda asil olarak yal

nız Marki de La Falaise vardı. 

Bu da Gloria Svanson ile evli i
di. Connie buna ehemmiyet ver 

memiş: .Boşanır, benimle evle 

Vena IFIDDmler . 

Genevieve Guitry, rzdtvacm ın ertesi gtlntl bile Sacha Gnltry 
ilıe •Onlar dolan ly.ıkirdılar.... filmiwle rol almıştır . 
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Doktor anlatıyordu 
Bii.yiik . Şef yattan saraya ne su
retle nakledileceğini öğrenmişti 

- 47-

Dünkü yelken yarışını 
Romenler kazandılar 

- Bu hususta, rahatsızlığın 

millete aksetmemesi etrafında 

lüzumlu tedbirleri etraflıca dü
şündük, ve arzetmek üzere ha
zırlandık Atam ... 

süne meydan verilmeden yattan 
Saray rıhtımına kadar gidile -
cek. Yine müsaade buyurulursa 
hususi hızmete memur zevattan 
bazıları daha evvel Saraya gi
derek gerek rıhtım üzerinde, ge 
rakse muayede salonunun kapı
larından itibaren üst kattaki da 
irenize kadar olan yol kısmında 
bulunanların mevkilerinden u -
za'.klaştıacaklar. 

Müsaba~alar· büyük bir alaka ile takip edildi 
(Baştarafı 1 ıncı sayfada) ı dan tertip edilen Istanbul yüz- taş küçükleri arasında yapılan 

ge şarpi teşvik müsabakaları ya me şampliyonluğu seçme müsa- sutopu maçını Beykoz 5-1 ka-

Ala türkün gözleri açıldı, bu 
tertibatı soran bir ifade ile dok
tora krmuşmıya devamını em -
retti, doklar anlattı: 

pılımış ve şu neticeler alınmış'tır: bakalarına dün Beşiktaş klübü zanmıştır. 

ŞARPİ Havuzunda küçüklerle klüp ha- Güre~ t ·r:ncilikleri 
1 - Mahmut - Mecdi (Gala- rici yüzücüler arasında devam Y 

- Yat, burada şamandıraya 
bağlı olarak kalacak .. Tercihan 
gecenin ilerlemiş bir saatinde 
mesela saat 24 de Atamızı, bu -
susi hizrr:etine memur olanlarla 
yaver ve tensip,buyurulacak ma 
iyet zevatından bir kısım kol -
tuklarında istirahat halinde iken 
taşıyarak, merdivene gelmiş bu
lunan Acar motörüne götüre -
cekler. 

Güzeıgahta, yani buradan is
kele merdiveni tavasına kadar 
olan mesafedeki muvazzah eki
paj ve kora dahil olan zevat da 
birer ba~1ane ve vazife ile bu 
satte oradan uzaklaştırılmış ola
cak, motöre nakil, hiç kimse gör
meden ve siz istirahat vazi -
yetinizi muhafaza ederek yapı
lacak, Denizde, yatla Saray rıh
tımı arasında hi.çbir merakibin 
bulunmaması, kayık, motör ve 
sandal makulesinin sefer etme -
mesi de evvelce yine kora da -
hil ve şo.yanı itimat zevat tara
fından temin edilmiJŞ olacak. Mo 
tör, böylece hareket edecek. 

Şamandıraya bağlı bulunan 
ve bataryalarından yatın elek -
trik ihtLyacını temin ettiğimiz 

Dumluµınar denizaltısı da ar -
tık dinamoların işlemesine mü
saade edildiği, sizin sıhhi vazi
yetinizin mükemmel bir hale gel 
dıği söylenerek oradan uzaklaş -
tırılacak. Binaenaleyh, kimse 
görmeden, hiçbir gözün tecessü-

Fotoğraf tahliller! 
Bize fotoğrafı nızı gönderiniz. 

Size kim oldugunu:t.u 
söyliyelim 
-80-

80 Mehmet 
Eğitmen (İnat
çı, ketum ve 
mütevehhim tip 
!erden) - Ze
kidir. Hafızası 

ve görüşler~ 

kuvvetlidir-
Gevezeliği sev 

mez. Nefsine 
itimadı vardır, 

Dostlarının mu 
habbetinı! ve samimiyetine faz
la güvenmez. İsrafa temayülü 
vardır. Bedii zevklerinden feda 
karlık :)'.apamaz. 

- 81-

81: Kadıköy 

Tuthan(zeki ve 
idealiO>t tipler
den) - Neşeli

dir. Fikir saha
sında muvaf -
fakiyet göste -
rir. Nefsine ve 
dostlarına iti -
madı vardır. A
zimkardır. İk -
tısadı sever. A-· 

ileye bağlılık gösterır. İyilik yap 
maktan hişlanır. 

Hatta, Saray bahçesinde ve 
rıhtım üzerinde devamlı nöbet 
vazife ve hizmeti.le meşgul bu -
lunan zabıta memurlarile mu -
hafız taburu eratı da oradan bir 
saat için ayrılmak üzere kendi
lerine ta1imat yerine birer va
zife verilerek bu maksat da is
tihsal edilmiş olacaktır. 

İşte Paşam bu tedbirler kafi
dir sanırız. Eğer sizce ilave edi
lecek kısımlar varsa liıtfen ira
de buyurmanızı isti.rham ederek 
müsaade dileğimizde devam ve 
ısrar ediyoruz ... 

Bu tertibatın böylece hazır-

lanışı ve müsaade talebi sırasın
da Atatiirke arzedilişi Ebedi Şef 
tarafından beğenilmişti.. Yüce 
Atatürk hekim sözlerine ara ve
rip müstevhim bakışlarını bü -
yük hastanın gözlerinde dolaş
tıra dolaştıra müsaade liıtfunun 
esirgenmemesini istiyordu. 

Atatürk dok.torların sükut i
çerisinde birer ihtirilm abidesi 
duruşiyle karşısında boy göste
rişlerini dakikala'fca gözden ge
çirdi. Sonra hiç bu mevzula ala
kadar olmuyormuş gibi tekrar 
ıtQrdu: 

- Saat kaç şimdi? 
Eller saatlere sarıldı, bLr a

ğızdan Ebedi Şefe cevap verildi: 
- Üçe yirmi var Paşam! 

Kızılay'ın 
Sarayburnu gazino

sundaki müsameresi 
Kızılay Alemdar nahiyesi 5 A

ğustos 1939 Cumartesi akşamı 

Sarayburnu parkı gazinosunda 
emsali görülmemiş muhteşem 
eğlenceli bir sünnet düğünü ter
tip etmiştir. Sabaıha kadar de -

' vam edecek bu düğünde Şehir 
Tiyatrosundan Hazım ve arka
daşlarının bir piyesi, Hamiyet 
Yücesesin fevkalade ·bir konseri, 
Kavuklu Ali ve İrfan trupunun 
orta oyunları, canlı Karagöz, Ka
radeniz oyunları vesair eğlence
ler vardır. 

Çocuklarını sünnet ettirmek 
isteyenlerin Divanyolunda tram 
vay durağında slhhi müze ya -
nında 120 No. lu mağazaya müra 

caatları lazımdır. 

"letonya da tevkif edilen 
Yahudiler 

Riga, 30 (A.A.) - Letonya po 

!isi, Çekoslovakyadan gelmiş ve 

gayri kanuni surette Letonyaya 
girmiş olan bir çok Yahudiyi tev 
kil etmiştir. 

tasaray), (bir saat sekiıı: daki- edilmiş ve a.Şağıdaki dereceler 
kada), 2 - Melih - Nudret (De- alınmıştır: 

mirspor) (biır saat 13 dakikada), 100 Sırtüstü küçükler: 
3 - Niyazi - Vildan (Galatasa- 1 - Maruf (Beşiktaş) 1.32, 
ray) (bir saat 23 dakikada). 2 _ Necati (Beşiktaş), 3 - Ce 

Romen ve Türkler arasında mal (Demirspor). 
100 metre sırtüstü klüp harici: 

STARBOT 
1 - Refaonovero ve Terco 

(Romen) 1.24.30, 2 - Harun -
Behzat (Türk) 6.26.7 . 

OLİMPİYA YOLE 
1 - Sunenesku (Romen) 54.5 

dakikada, 2 - Şeref (Türk) 57.3 
dakikada, 3 - Nejat (Türk) 1.05 
saatte. 

Yarışlara bugün de Moda ko
yunda devam edilecektir. 

Yüzme seçme müsabakaları 
Su sporlan ajanlığı tarafın -

1 - Fuat 1.26.2, 2 - Adnan. 
200 Serbest küçükler: 
1 - İbrahim (Beykoz) 2.45, 

2 - Bedri (Beykoz), 3 - Artin 
(Beykoz). 

200 Serbest klÜp harici: 
ı - Mahmut 2.26, 2 - Sa -

dullah. 
4X200 Bayrak küçükler: 
ı - Beykoz takımı, 2 - Bey

koz takımı, 3 - Beşiktaş takımı. 
Sutopu müsabakası: 
Son olarak Beykozla BesB< -

At yarışlarının 
ikincı Haftası 

Müsabakalar sonuna kadar 
heyecanla takip edildi 

Dünkü yarışlardan bir inhb-

Dün Yüksek Yarış ve Islah Ve mesafesi de 2400 metre idi. 
encümeni tarafından tertip edi- 1 Mesafenin 200 metresinden iti • 
len at yarışlarının ikinci hafta- haren Bahtiyarın öne geçtiği gö
sı Veliefendi çayırında yapıl - ' rülüyordu. Nitekim Bahtiyar bu 
mıştır. fırsatı sonuna kadar devam et-

Dünkü müsabakaları seyre ge- tirerek 2.'55 derece ile birincili-
lenler ve bilhassa bahsimüşte - ği aldı. Ceylan ikinci, Karakuş 
reklere girenler geçen hafta - üçüncü, Çetin de dördüncü al-
dan çok fazla idi. dular. 

BİRİNCİ KOŞU DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Bir hafta evvelkine nazaran Dördüncü koşu Yalova ko -

daha heyecanlı olan koşuların şusuydu. Bu koşu iki yaşında 
birincisi dört ve daha yukarı ve koşu kazanmamış yer!ıi halis 
yaştaki halis kan al ve kısrak- kan İngiliz evkek ve dişi tayla-
lar arasında yapıldı. 2.000 met- ra mahsustu. 
re mesafede yapılan bu koşu Bu yarış ta çok heyecanlı ol-
satış( koşusu ünvanını taşı - du. Ve neticede 1.05 derece ile 
yordu. 

Sibel birinciliği S\gebver ikincili 
Buna üç at giroi. Ve neticede 

2.29 dertee ile İhsan Okayın İn- 'gi, Gürayak üçüncülüğü, Martı 
cisi birinci,. Ahmet Gelişin Usliı da dördüncülüğü kazandılar. 

ı~ .................... ı su ikinci ve İhsan Atlının Çetini BEŞİNCİ KOŞU 
ı 1 K DA M ı üçüncü geldiler. Haftanın son koşusu üç ya -i ı İKİNCİ KOŞU şındaki yarım kan İngiliz tayla-

. ı İkinci koşuyu üç yaşında ve rına mahsu
1 

stub. HkOO mhetre üzke-

unya VU ua IDID ı l B nik bakımından ve hem de çı·f-
yaptı aT. u yarışa üç hayvan 1 

D" k t ı yerli halis kan İngiliz taylan Tinde yapı an u oşu em te -

en heyecanlı ve ı girdi. te ve ikili bahsimüşterek olma-
Almanya Ç Arjantin ı d .. k. l • • ı 1800 metrelik koşu sonunda sından dolayı çok heyecan u -

Buenos Al. e 30 (AA) J ogru a ıs erını ı il K b' yandırdı. - r s, · · k 2 derece · e aya ırinci Ece i-
hariciye nazırı Cantilo, Alman verece ı kinci ve Oya da üçüncü oldular. Ve neticede 1,35 derece ile 
maslahatgüzarı ile görüşmüş - ı ı ÜÇÜNCÜ KOŞU Nirvona birinciliği, Önkes ikin-
tür. Bu görüşme mevzuunun, Al ı Dış politikayı yakın· ı cı·'ı·ğı·, Yıldırım üçüncülüg"ü, Tıg" i Günün en heyecanlı koşusu • 
man gazetelerinde Arjantin a - ı dan em n kaynaklar· ı olan üçüncü yarışa dört at işti- da dördüncülüğü kazanarak at 
leyıhinde yapılmakta olan neş - ı dan takib edebile· ı Ta'.k etti. Bu yarış dört ve daha yarışlarının ikinci haftası da bü 

Dün Süleymaniye klübünde 
güreş birinciliklerine başlanmış 
tır. 74 güreşçinin iştirak ettiği 

bu müsabakalar yarın da devam 
edecek ve elemeler yapılacaktır. 

Fransa bisiklet 
turu 

Paris, 30 (A.A) - Fransa bi
siklet turu, bugün nihayete er
miştir. Turu 4224 kilometreyi 
132 saat 3 dakika 17 saniyede 
katetmiş olan Belçikalı Sylvere 
Maes kazanmıştır. 

Elçilerimiz 
geliyorlar 

Behiç Erkin dün 
şehrimize geldi 

Yeni tayin ve değişiklikler do
layisile ecnebi memleketlerdeki 
elçilerimiz Ankaraya çağrılmış
lardır. 

Yakında Anl<arada Ha~iciye 

Vekili nezdinde bir toplantı ya
pılması muhtemeldir. 

Paris büyük elçiliğine terfian 
.tayin edilen Peşte elçimiz Behiç 
Erkin dün sabahki Semplon 
ekspresile şeh<imize gelmiotir. 

11 senedenberi Peşte Türkiye 
mümessili olarak bulunan Behiç 
Erkin Sirkeci garında Devlet De 
miryoliları umum müdürlli~ 
zamanındaki başlıca mesai a~ -
kadaşları, eski sefirlerden Sey -
feddin ve diğer .bir çok zevat ta
rafından karşılanmış ve doğru -
ca Nişantaşındaki apartımanına 
gitmiştir. 

Yeni Paris elçimiz, kendisile 
görüşen gazetecilere demiştirki: 

- Yapılan davet üzerine gel -
liim.·Bu akşam Ankaraya gidiyo
rum. Parise ne vakit hareket e -
deceğimi henüz bilmiyorum. Bu 
cihet, Ankaradan alacağım tali -
matla belli olacaktır. 

Söyliyecek hiçbir şeyim yok -
tur. Macaristanla münasebetle -
rimiz normal ve dostane olarak 
devam etmektedir. Benim yeri -
me Peşte elçiliğine Atina sefiri 
Ruşen Eşrefin tayin edildiğini 

öğrendim. 

İzmirde ekmek 
meselesi 

İzmir, 30 (AA.) - Şehirde 
bir ekırnek buhranı olduğu hak
kındaki haberler üzerine beledi 
ye reisi gazetecilere şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

İzmird ekmek buhranı diye 
hi·r mesele yoktur. Bu bazı mah
dut kimselerin narhı yükseltmek 
için ihdas etmek istedikleri bir 
vaziyettir. Bazı semtlerde bir 
iki fırıncının az ekmek çıkara -
rak narhı yükseltmek istedikle
ri işitilmiştir. Belediyeö byle 
vaziyetler ihdas eden fırıncıları 
dikkatle takip etmektedir. Şim
diki şartlar altında ekmek fiya
tını yükseltmeye ma1<ul sebep 
yoktur. 

1 Prens Mi hail bahriye 
Teğmeni 

Bükreş, 30 (AA) - Kral Ka
ro!, Romen bahriyesinin bay -
ram günü olan 15 ağustosta ve
liahd Prens Mihail'in Romen 

riyat olduğu tahmin edilmekte- ı ceksiniz ı yukarı yaştaki halis kan Arab yük bir intizam içinde sona er-
~~~~~~~~~~~~ı_.o.... ........ ......,.......,...,..,,_.,.........,....,1L--~--ı~J..L.,--~..ı...=h<--L--"L~~~~~~~~-

bahriyesine teğmen olara:k ya -
zılrnasını ernretmistir. 

:;AYFA-5 

• 
Istanbul atletizm biri.n 
cilikleri dün haşladı 

Dün Fenerbahçeliler 30 
puanla birinci oldular • 

Dün Fenerbahçe stadında İs
tanbul atetizmi birinciliklerine 
başlanmıştır. Yalnız bu birinci -
lik için stada 25 kuruş gibi yük
sek bir antre konuluşu tri
bünlere irili ufaklı ve takribi o
larak yüz kişiyi geçmiyen bir 
seyirci toplıyabilmişti, işte bu 
kadar az seyirci önünde yapılan 
İstanbul atletizm birinciliklerin
de alınan teknik neticeler şun
lardır: 

m ÜÇÜNCÜ KATEGORİ 

110 Mania: Agop (Fener) 18.8 
Ferit (Haydarpaşa), Şahin (Bo
ğaziçi), 

50 metre: Cezmi (Galatasa -
ray) 6.1 

Sait (Galatasaray) N ejat 
(Haydarpaşa). 

100 metre; Cezmi (Galatasa
ray) 11.8 

Ziya (Fener), Sait (Galatasa 
ray). 

200 metre: Sait (Galatasaray) 
24.6 

Ziya (Fener), Meri.h (Fener). 
800 metre: Kilzım (Kasımpa

şa) 2.12, Hüseyin (Beşiktaş), 

Yorga (Beşi.Maş). 

Gülle: Nadi (Kul-eli) 12.85, 

küçük gülle Orhan (Gal1ltasa -
ray), Agop (Fener). 

-

' 

Cirit: Kemal (İstanbul lisesi) . ' 
44.57, Ihsan (Beşiktaş) J\l:karo-
vıç (Boğaziçi). 

Yüksek: Nadi (Kuleli) 1.63, 
Necip (Beşiktaş). 

Uzun: Cemal (Kuleli) 6.16, 

Yaşar (Deniz lisesi), Nejat (Hay 
darpaşa). 

50X4 Bayrak 1 - Haydarpaşa 

takımı 25.2, 2 - Beşiktaş takı-
mı. 

BİRİNCİ KATEGORİ 
100 metre: Fikret (Galatasa

ray) iLi, Melih (Fener). 
400 Mania: Melih (Fener) 

66.8, Cemal (Galatasaray). 
1500: Riza Maksut (Fener) 

4.26.4, İbrahim (Galatasaray). 
Cirit: Melih (Fener) 54, Şe

rif (Beşiktaş). 
ıo.ooo metre: Riza Maksut 

(Fener) 36.38 dakika, Remzi (Be 
şiktaş). 

200X4 Bayrak: Cemal, Galip, 
Zare, Fikret (Galatasaray) takı
mı 1.35. 

Üç tek: Füruzan, Cihat, Me
lih (Fener). 

Müsabakaların sonunda pu -
van itibarile 30 puvanla Fener
bahçe birinci, 22 puvanla Gala
tasaray ikid'lc! olmuşlardır. Mü
sabakalara ge1ecek hafta devam 
ediiece~ir. 

Diin Modada yapılım yarışları ta.kip edenler 

' 
f 

• 
xı 

T l!> 

Dün Modada yapılan yelken yarışlarından bir enstantane 

Dünkü müsaabakala:rda dereceler tesbit edili:vor 
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SAYFA: 4 iKDAM 

• • 
BU KALBE KELEPÇE VURMALI ! 

• • Çeviren: lskender F. Sertelli 

- Türkiye 
Bisiklet 

F ra.nsız ordusu ve 
ittifaklar harbi 

Pi A, ia gidelim mi Mis Birinciliği 
aJ ' A k b" · · 

Totaliter devletler bir Avru
pa harbi açarlarsa ne olacaktır? 

Hiç bir devlet Roma ve Berlin 
askeri harekatına tek başına kar· 
şı koyacak kadar kuvvetli de
ğildir. Bu harekata karşı muka
vemet bu itibarla bir ittifak har

n ara ırıncı-

Klara rıhtımda Bobiyi beklerken, liği kazandı 
bi şeklini alacaktır. 

Netli plajda eğlenmiye gidiyordu 
- 47 -

• 

Nel!i pliijda Ciimhurreisiniıı katibi ile çok çabuk dost olmuştu. 

14 Bölgeden seçilen 33 bisik • Bu ittifaklar sisteminde, her-
letçinin iştiraki-le dün 939 yılı kes hissesine düşen vazifeyi ba· 
Türlfiye bisiklet mukavemet bi- şaracaktır. Meselii, İngiliz do-
rinciliği yapılmıştır, nanması denizde hakim bir faa-

150 kilometre mesafe üzerin- liyet gösterecektir. Fakat Fran-

•
den yapılacak olan bu yarışın yo sanın hususi rolü ne olacaktır? 
lu Topkapı - Edirne asfaltı üze • * . 
rindeki 75 inci kilometreyi gös . İlk umumi vaziyeti gözden ge-
teren işaret taşı ile Topkapı ara- çirelim: Harbin başında, totali· 
sında idi. Meraklıların büyük a- ter devletler kara ve hava saha-

sında muhakkak bir üstünlüğe lakasını toplıyan bu müsabaka-
ya, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, sahip olacaklardır; fakat harp 
Bursa, İstanbul ve İzmir bölge- uzadıkça, başlangıçtaki bu üs-

tünlük karşı tarafa geçecektir. !eri dörder bisikletçi ile iştirak 
Niçin? Çünkü totaliter devlet

ettiıkleri için aralarında biı de ler daha sulh zamanında, askeri 
takim üzerindE."11 atsnif bulun - istihsallerini çok yükspk bir had-
ması, bu senenin şampiyonası • de çıkarmışlardır; topu tereyağı. 
na büyük bir ehemmiyet verdi - na tercih etmişlerdir. Buna mu-
riyordu. kabil demokrasilerin iktisadi, 

Saat tam 6.30 da depor i'§are - mali ve sanayi kudreti totaliter 
Uni alan 33 müsabık süratle ba- ler blokundan çok daha üstün-
rekete geçmişler ve daha ilk ki- dür. Demokrasiler muazzam in-
lometreden itibaren saatte vasa- san ve malzeme kaynaklarını 
ti 40 • 50 kilometrelik bir sürat- seferber edecek kadar vakit bu-
le ilerJ.emeğe başlamışlardır. Jurlarsa galip geleceklerine emin 

İkinci kilometreye geçilciiğ'. olabilirler. 
Derhal kalktı .. elini yüzünü yı - Kabil değil. Pasaportu ben zaman başta Ankaralıları görü- Bu umumi esaslar bize ittifak 

kadı, giyindi. Rujunu, pudrasını, dedir. yorıu:. Kendilerinde bugün be- harbinde Fransanın rolünü anla-
krem!ni sürdü. Aynaya buktı. - Vakit var, Mi6! Tel3§ etme- hemehal yarışı kawnmak arzu • mak imkanını verir. 

- Acıfoa bu gece (tarassut a- yiniz .. neredeyse geliı'. su t.ebarüz edryor. Kilometre i · * 
Jeti) neler keşfetti? Polis Mla Klaı·a kaptandan ayrıldı. lerledikçe, başta Orhan ve Nuri Harbin ilk safhasında, fransız 
beni arıyor mu? Yolcuların arasında dolaşma- Kuş, başdöndürücü bir süratle i· ordusu kara muharebelerinin en 

Makyajla yüzünü değiştirdi. ğa başladı. lerliyorlar, hemen aTkalarında büyük ağırlığına tahammül et-
Başına tül geçi'rdi. Şapkasını gö- iBohi biraz da1ıa gecikecek o- en çetin rakipleri &kişehirlileri mek mecburiyetinde kalacaktır. 
ıünün üstüne eğdi. O güne ka • lursa, Klaranın endişeleri büs • görüyoruz. Nitekim 20 Jnci kikı- İngiliz kara ordusu pek ehemmi-
dar giymediği elbiselerinden bi" bütün artacaktı. metreden sonra birinci ploton, yetli değildir, Polonya ancak o-

rini giydi. şöyle sıra almış bulunuyordu: tuz fırka askere maliktir ve rus 
-- Bobiyi yola çıkardıktan son İşte, saat on iki.. \nkaradan Orhan Suda, Nu · ordusu bütün cephelerden uzak-

ra, sıra Nellye gelecek. Onun ya Yemek tatili başladı. rı Kuş, Eskişehirden Faik ve Se- ta, nakli güç bir vaziyettedir. 
pacağı is de Bobininki kadar mü Herkes bir tarafa çekiliyor. bahattin. İşte asıl fransız ordusu tara-
himdir. Fakat, Bobiyi daha fazla Klara fena halde hiddetlen - Bunların dört beş dakika ge • fından müdafaa edilen garp cep-
tutamam. Hele onu bir kere yo- mişti. risinde üçer, beşer kişilik grup- besinde totaliter devletler başlı-
Ja çıkarayım. Ondan ölesim son- - Acaba Bobi bu işden vaz mı !ar halinde diğer 'bisikletçiler i· ca gayretlerini teksif edecekler-
ra düşünürüm. İcap ederse, Nel geçti? lerliyor. Zaman, zaman güzel ko dir. Niçin, çünkü ingiliz ve rus 

· f k t b İ · b" denizaşırı kuvvetlerinin müda-liyi de Madride gönderirim. Ya- Diye söyleruyor, a a una şularını seyrettiğimiz zmır ı-
halesinden evvel fransız ordusu-hll't, onun çalıp getiTeceği evrakı da ihtimal vermiyordu. Bobinin rinci>si Bayram. bugün nedense 

Madride ben ~ötürürüm. verdiği söz üzerinden henüz on fena bir koşu yapıyor. Üçüncü nu sarsmak işlerine yarar. Holan-

Odasını kilitledi; iki saat bile geçmemişti. plotona kadar düşen bayram, _h~ :.;,,~~~': ::::~ ~::,~ns~= 
Yavaş yavaş merdivenden in • Klara şimdi ne yapacaktı? zamanki plase yerini almak ıçın !erine vardıkları takdirde ingiliz 

di. Etrafına bakındı.. çok uğraşmışsa da ancak( sonda kuvvetlerinin karaya çıkarılması ' 
Sokağa çıktı. Sağa sola dolaştı. ikinci plotonda gelenler arasın- ve harbe sokulması güçleşecek-

Ayni kalabalık .. ayni faaliyet. Rıhtım üzerindeki lokantalar- da birinciliği kazanabilmiştir. tir. Harp edebilmek için, modern 
Ortalıkta hiçbir değişiklik yok dan birine girdi .. denize karşı Yanş, bu seyrini takip eder • ordular geniş sahalara muhtaç-

tıı ·bir masaya oturdu. ken birinci plotonda hiçbir de • tır. Demokrasilerin muzaffer o!-
Klara de.rhal bir taksiye atlı- Klara bura.da Bobiyi vapur • · il..lik olmuyor. Fakat diğerle- ması için istila ordularının al-

,,-~ be"'" k gış "il yarak gümrüğe gitti. kıilkıncıya ""'°a.ı- """'yece • rinde. sık sık tahaıvvu er var • man hududuna kabil olduğu ka-
BCJbinin bineceği vapur liman ti, dır. Her zaman yaptığı güzel ko· dar yakın bir yerde durdurulma-

da yatıyordu. * şularile kendisini cidden çok ıa~ı ve Manşın şimalindeki fran-
İki bacalı, dÖTt direkli (Lit • sevdirmiş olan eski Kocaeli şanı sız limanlarını ele geçirmemele-

vanya) vapuru seyyar bir mem GENÇ KIZ, İŞİ İLERLETMİŞ.. piyonu ve iki senedenberi Anka- ri lazımdır. 1919 da sulh konfe· 
leket gibi denizin ortasında ne ra şampiyonu olan Orhan Suda, ransında mareşal Foche buna 
de heybetli duruyordu. Mis Nelli, Cümhurreisinin tre· iki gün evvel sür'at şampiyon • işaret ediyordu. 

Klara: nine binmek için vakit ve fır • luğuııu kazanmış olduğu için, ne . İstilacıyı ancak fransız ordusu 
- Ah, şu işlerimi tamamile sat bekliyordu. Cümhurreisi iki ticeden emin olarak birinci plo - durdurabilir. Askeri bir ifade 

bitirmiş olsaydım, ben de bu va gün sonra Vaşingtona hareket e- tonda rahat ve kedisini yorını • kullanmak için, bütün ittifak 
purla mefüleketime dönerdim. decekti. yacak şekilde koşuyor. kuvvetlerine o bir örtü ordu va-

Diyerek, otomobilden indi. !Neili talih bir kızdı. KJaradan U;fak, tefek arızalar müstes· zifesi görecektir. 
Limanda büyük bir faaliyet aldığı dolarları çantasına yerleş- na olmak üzere çok şiddetli bir Fransız ordusu bu vazifeyi ba-

vardı: Hele yanaşan romorkör - tirdikten sonra, ootünü başını rü~iirla beraber devam eden şaracak kudrette midir? İş güç-
lerle bir çok yolcular gidip ge- düzeltti. Yeni elbiseler aldı .. şap yarış, Devebağırtan namile ma- tür, biz kendimizden iki misli 
liyordu. kasını yeniledi. Aynanın önüne ruf, Büyükçekmece yokuşuna ge kuvvetli ordulara karşı koymak 
Klara rıhtım üstünde bekleyen geçti: !indiği vakit, birinci Plotonda meeburiyetinde kalacai(ız. 
yolcular arasına karıştı. Bobi o- _ Para insanı ne kadar çabuk mühim bir tahavvül oluyor. An- I !!!!!!B!!u!!n!!u!!n!!l!!a!!b!!e!!r!!a!!b!!er!!!!l9!!1!!4!!iı!!" n!!!!h!!a!!ta!!-!! 
nu uzaktan değil, yakından bile deg·iştiriyor. karalı Nurinin bu yokuşta ya • 

d O öz]. 1 d • düncü olarak geldi. Bu suretle bi görse tanıyamaz ı. . g c • . 1 k , e •e V""' yavaş ge.rilemeğe baş a ıgı 
Diye ııOy enere • neşe v • • -,, rinci plotondaki sıra tekrar mey 

rile Bobiyi ar~ştırıyordu. vinçle sokağa fırladı. görülüyor. Bu gerileme, finala 
Saat on bir buçuk olmuştu. kadar tedrici suı·ette artacak • dana çıkmış oldu. 

d b ki" Teknik neticeler şunlardır: Klara rıhtım üzerin e e ı- Yilda giderken, otuz yaş - tır. 1 - Orhan Suda . Ankara 5 
ynrdu. larında bir erkekle karşılaşmış- !Bu suretle son vitese doğru 

d d kt _ '"k saat, 2. dakika, 15 saniye. Bibi hala mEcy an a ya u. yaklaşılrrken, bir kısım_ ""'. a_ -
• k h. F k 2 - Faik - Eskişehir 15 metre &>bi, odaya bıraktıgı me tup- Nellinin önüne çıkan bu genç darlar Orhanın Eskişehrrlı aı 

ıa on birde geleceğini yazmıştı. ve SebWıattin arasından nasıl geride. 
adamğ ondan çok hoşlanmış ola- 3 - Sebabattin • Eskişehir bir 

Saat on bir bu~uk olduğu halde cak ki peşini bırakmıyordu. . sıyrılacağını telaş ve endişe ile boy ge.-ide. 
Bobı neden gelmemış· ti. · 't · · beklemektedirler. Bazılan da Fa 

Netli bir gömlekçınin vı rını 4 - Nuri Kuş • Ankara 2 da· 
Klara (Litvanya) nın saat kaç o··nu··--'e durdu. ik'ın bugünkü feıvkalade koşusu-

"" 1 • l kika geride. 
ta kalkacağını öğrenmek istedi. Erkek te durdu. na güvenerek şampiyon ugu a a 5 - Bayram • İzmir. 
Rıhhm üstünde dolaşan genç bir Nelli birden hızlı hızlı yürü . bileceği kanaatini saklamamak • 

6 - Osman Tanyolaç - Anka • kaptana sordu: meğe başladı. ' adırlar. 
_ Litvanyanm hareket saati- Herkes bu sualin cevabını bek ra. 

Erkek te yürüdü. tr b" Takım tasnifinde: n ı bilhor musunuz, Misteı·? kt }erken, Orhanın kuvve ı ır a· 
, O gün hava çok sıca ı. · · · ·· Orhan Suda, Nuri Kuş ve Os -Genr knn. tan hürmetle selam b"l" tağı görülüyor. Son çızgısı uze -

,..., Nelli takip edildiğini 1 ıyor. rinclen tam sü:ratile ge;;en Orhan maıı Tanyolaç'tan müteşekkil 
v~rdı. fakat görmemezlikten geliyor • · · b t Ankarn takımı birinci. 

- Evet, Mis! Ben Litvanya - d biraz evvelki tahminlerdın l u ec iBayram, Nihat, Süleymandan 
u. rübeli koşucu için vari o amı -

nın tels•z zabitiyim. Vapuru • Nelli çantasından küçük ipekli ·· "k b' kat'iyetle mu"•~n,kkil ı"zm<y takımı ikinci 
yacağmı, buyu ır -~c ~ 

muz bugiı.n iiçt~ Nevyork !ima • mendilini çıkardı ... Yüzünün le B tl e pek olmuştur. 
ispat etmiştir. u sure e v 

nından k.alk•~Aktır. rini yavaşça sildi. · ı · Bisiklet federasyonu tarafın • 
d . parlak bir şekilde şampıyon ugu 

- Tc~ekkür e erım. iBu sırada. arkasından gelen t dan 1934 yılında yeniden ihdas 
kazanan Orhan'ın 15 me re ge -

- B.r yolcunuz mu ,-ar? erkek bir taksi cağırdı: cı b edilen birincilikler bu sene ile 
- Ev•t. Oı1 bırde ~eıecekti. - Mis .. sizi plaı·a kadar götü- rısinden. Faik, ikinci, ve ~e a -

" ld ı beraber altıncı se-nedir ki An d k rebilir miyim? hat\in üçüncü o u ar. 

larmdan korunmak ve tamamen 
tedafüi bir vaziyet almak şarti
le ordumuz istilacıların vaziyeti
ne mukavemet etmiye ve onu 
durdurmıya muktedirdir. 

Onu bu vazifeye hazırlamak i
çin genel kurmay ve hükümetler 
ne y;ıpmışlarılır? 

Evvela, alman ve italyan hu
dıttları boyunca baskın şeklin

de zaptedilmesi tamamen imkan
sız daimi ve sağlamlığı b;,;tün 
mütehassıslarca kabul edilen bir 
istihkam şebek""i vücuda geti· 
rilmiştir. 

İkincisi, kara ordusunun ihti
yaçları, daima hava ve deniz or
dularından evvel gözönünde tu
tulmuştur. Uzun müddet pek za
yıf kredilerle beslenmiş olan 
fransız hava kuvvetlerinin nisbi 
zaafı bu yüzdendir. Fransız ge
nel kurmayı bilir ki havada ve 
denizde müttefik kuvvetler (İn
giliz donanması ve sovyet hava 
kuvvetleri) bir Avrupa harbinin 
da.ha başında müdahale edebilir
ler, fakat fransız ordusunun va
zifesini başka kimsenin görmiye
ceğini de bilir. 

* Tahmin edilebileceği gibi harp 
uzadığı takdirde fransız ordusu
nun rolü biraz gene birinci dere
ce bir ehemmiyette kalacaktır. 

Bir alman müellifi, general 
Thomas demiştir ki: .Harp ha
linde, iktisadi unsur, ehemmiyet
çe askeri unsura galip gelir.• 
Fakat Fransanın sanayi kudreti 
ingiltereye veva rusyanınkinden 
çok aşağıdır. Üstelik fransı7 fob
rikaları bu iki memleket fabri· 
kalarından çok ziyade hava hü
cumlarına muarızdırlar: bilhassa 
Rusların imtiyazlı bir vaziyeti 
vardır. Fransa şüphesiz kendi 
ordularının bütün malzemesini 
bizzat temin edemez; cephane 
ve silah idhal etmek mecburiye
tindedir. Demek ki Fransanın 
gayreti iktisadi sahada müessir 
olacak değildir. 

Asker miktarı itibariyle mi 
müessir olacaktır? Şüphesiz. Sö
mürge imparatorluiiu sayesinde, 
Fransa mühim miktarda muha
rip ve seferber edebilecek ada
ma malik tir. 

Fakat Fransanın müdahalesi 
bilhassa başka bir sahada kıy
metli olacaktır. Demokratik bir
liğe dahil olan bütün devletler 
içinde Fransa alman genel kur
may !arına muadil veva üstün bir 
genel kurmaya malik olan ye
gane dev !ettir. Bizim yüksek 
harp okulumuz, yüksek askeri 
tetkikler merkezimiz çok kıymet
li büyük kültür müesseseleridir. 
Fransız kumanda heyetinin kali
tesini takdir etmek için alman 
askeri mecmualarının fransız 

doktrinlerine lutfettikleri ehem
miyeti görmek kafidir. 

İttifak harbini idare etmk ve 
yeni teşekkül eden kıtaları sev
ketmek için genel kurmay !ara 
ihtiyaç vardır, Ne ingilizler, ne 
de ruslar bu genel kurmayları 
bugün yaı·atamazlar. Fransız za
bitleri, kültürleri, ananeleri ve 
intibak kabiliyetleri ile daha 
genç ordulara iyi askeri tekıris
yenler ve ittifaka iyi şefler ve
vebilir. 

* İşte harbin ilk aylarında isti-
lacıları akamete uğratmak için 
ve harekatın sonraki safhaların· 
da Roma- Berlin mihverini mağ
lub etmek için fransız ordusu
nun asıl vazifeleri bunlar olacak 
tır.> 

Fransız ordusu bu iki türlü 
vazifesini ifaya ve bu suretle bü
tün medeni milletlere müşterek 
olan yüksek prensipleri kurtar
mıya muktedfrdir. 

Eski eserler bulundu 
Berne, 30 (A.A.) - GriSons 

kantonluğunda Cazis klisesinde 
gotik sanatinin ilk d~es'İne ait 
bir takım freskler bulunmuştur. 

Jan )ores'in yıldöyUmü 
Paris. 30 (A. A.) - Binlerce 

kişi , Jean Jaures'in ölümünün 25 
inci yıldönümü münasebetile ya 
pılan merasime iştirak etmişler
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Yazan: Rahmi Yağız 

TURGUT REİS 
Akdenizin en hakim gemicisi 
artık hareket sahasına varmıştı 

43 

fürk korsanlarının imar işle- ı 

nıe meşgul oluşu, İspanyol asil- 1 
zadelerinin r.ençberlikleri göze 
çarpıyordu. 

Turgudun Adaya varışı şen
likler, top seıliim!arı ile karşı -
landı. Aktlenizin en hakim ge
micisi artık yeni harekata baş
hyacağı sahaya gelmiş, karaya 
çıkar çıkmaz da hazırlıklara baş 
lamı,ştı. 

Arçipel adalarındaki muvak • 
kat tersanede gemi\~rin y ığlan
ma işi tamamlandı. 

Bir ay sonra Turgudun 36 
parçadan mürekkep donanması, 
Tunus sahillerini vurmak için 

yola çıkarken Arşipel adaların
da Türk hiikimiyetinin müeyyi· 
desi olan Osmanlı bayrakları, 

yeni bir istilanın sembolü sayı
lan bir parçalanışla rüzgar önün 
de çırpınıyorlar, Türk denizci • 
!eri, yelkenlerini dolduran bu ha 

va içinde Tunus sahillerine dü
men tutuyorlardı. 

ıara gelmiş, hemen bir ay sonra 
Tunus sahillerine ihraç yapan 
İspanyollar bu topırakları işgale 
başlamış !ardı. 

Muhtelif istiliılara baş eğ~.1 

Tunus halkı Şarlken'in bu tas,.ı
lutuna da ram olmuşlar, az za· 
manda Tunus İspanyol istiliisı • 
na da tıpkı Tu~gudunki gibi baş 
eğmişti. 

Turgut reise gelince: O, yel· 
kenlerini tam bir r~arla şişir

terek İspanyol salıillerine d•i • 
men tutmuş, İberya kıyılayını 
talana koyulmuştu ... 

Turgudun akını Valans sa • 
hillerine doğru imtidat ediyoı· • 
du .. 

Her hücumda gene-ralleri zin 
cire vuran, kumandanlil-!'ı kille· 

ğe oturtaı:ı Türk korsanı VaJans 
sahillerine gelip çattığı s"·ada 

Andrea Doryanın donanması da 
Tunus kıyılarını boylamış, rur
gudun bir hücumda ele geçirdı-

* Tumrsa Turgudun hücumu, 
Avrupada umumi bir hercümerç 
uyandırmıştı ... 

ğ: eski :tspanyol toprakları~.! ge
t rı almağa koyulmuştu. 

Şarlken en büyük tehlike sny 
dığı bu istilayı durdurmak için 
hazırladığı bir donanmayı An

drea Doryamn emrinde ve gc· • 
neral Franko kumandasıııda, 

100,000 kişfük bir ordudaıı mü· 

rekkep kuvveti Tunusu istirdı.t 
etmek üzere göndermiş, kendisi 
de arkadan ufak bir" dC'Iliz kuv
vetile yola çıkmış, amiral;n mu 
vaffakiyetini gÖ2ılerile görmek 
için Tunu;; kıyılarına doğru dü
men tutmuştu. 

Turgut Tı.ınusıL yağma ve 
istila etti. Fakat, devamlı mu
vafiakiyetleri için ileri doğru 

yoluna devam etmek üzere hı.

reketine hız ve-rdi. 
Tunusun işgali hiç beklenmi

yen bir zamanda ve hiç umulmı· 
yan bir tarzda oldu. 

Tunuslular Osmanlı boyur.du 
ruğunu Şarlkeırinkİ!lle tercihan 
kabul etmişler, ve Tunus sokak· 
!arı bir anda Tur·gııt le-ventleri
nin istilasına göğüs ve kol ı>Ç· 

ınıştı. 

Fakat Turgut burada dura -

cak vaziyette değildi. O, bu mu
zafferiyeti de tesLt ettikten sou
ra taarruzunu İspırnyol sahille -
rine teşmil etmek üzere hareke
tine devam ediyordu. 

Bu, öyle tuhaf bir muharebe 
idi ki, birbiri ardına iki muha
sım taraf ayni toprakların üz~
rinde koşuyor, ayni ımaJıalli se
kene her iki tarafa da hı>raçgü
zar oluyordu. 

Tur.gun Valans sahillerini ta • 
lan ederken Şarlken de bir tür
lü ele geçiremediği bu düı:;ı-ala
ra sığmaz korsanı nasıi b.'.r pu
suya düşüreceğini tasar!cyor, 
fakat buna ne İJ"!ıkan buluyor, 
ne de düşündülclerini tatbik ede 
biliyordu. 

Halbuki bu esnada İstanbul· 
da harikuliıde vak'abr cereyan 
ediyordu: 

Kanuni, kendi öz evradı şeh
zade Mustafayı Karamanda i • 
dam ettirmiş, tam bir istilt1.ille 
hükümran olan biri1!ik güz:ksi 
Hurrem Sultan da hükUmet mer 
kezinde oğlu Selimin tahta çık· 
masını temin içi.n hazırlıklara 

başlamıştı. 

Osmanlı imparatorluğu en 
şevketli zamanlarını yaşadığı bu 

senlerde müsı!a.k.bel bh izmih· 
lalin korkunç akıbetine doğru 

da dev adımlarile ilerlemektey

di. Turgut, deniz akınını, Va • 
lans sahillerinde nsonra Balear 
adalarına tevcih etmiş, Osmanlı 

hükümdarı İran yolunda ileıler
ken Akdenizdeki Türk satveti 

de Avrupa kıyı ;ehir\erini kor
kudan titretecek bir ilerleyişe 
mazhar olııı~tu, 

dir. 

Denizi, siyah birer nokta h~
linde benekliyen Turgut donan 
ması Tunustan ayrıldıktan son· 
ra Andrea Doryanın filosu bu su 1lenüz meydan a yo · İki dakika farkla da Nııri dör· kara üzerinde kalmaktadir. 

_ VaRura ~ibr.iş ~o,l~m~a~'~ın!.'.::::.:::ı.::...:..:..toin:ııUı.Jııiı:..X!lf~A~rUk~aisı~v~a~rJ:.:l.:::;.::::ı;;;;~:::AiJıaı:....cil!!:!<..!'~::::;:.;;;.....ı..~~..a.u""""""""",.... .... ~,,..~~~~~~~~~~-~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ •eli Amerikalının y_:nirt"il "~~ · · '1likan y~m,~-

(ATka~ı var) 
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DaAlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

• ÇAKICI 
•======================= 

EFE 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

Geçitler Tutuldu 
---~~~~~~~~~-

Çakıcı Efenin ikinci istimanı 
etrafında verdiği mühim izahat 

Denlltyordu. 
Ayni zamanda Milastaki askert 

kuvvetlere de geçitlerin tutul -
ması emri vertlmişti. 

Geçitler tutuldu. Sarı Musta
fa efendi Mi!Asa vaI'dı. Bu vak'
,nın alt tarafını bizzat Çakıcı e
' n. n ağzından dinli yelim. Çakı 
cı efe ikinci istimanı zamanında 
bu hadiseyi Milas eşrafından ve 
o zaman idare meelisi azasından 
Toksarızade Riza beye şöyle an
latmıştır: 

Çakıcı di~r ki: 
Affolunduğumuz günü akşa -

mı Cerit Osmanla emsalinin uğ
radıkları akıbet karşısında tabii 
biz de teU.şa düştük. Sakın hü -
kumetin verdiği söz bir oyun ol
ması n, diye düşünüyorduk. Bun 
d; ı . o klı idik. Zira diğerleri de 
a ' 1 ' imişler. sonra birer baha
• nr 1 E konağa çağırılarak tuzağa 

d ı ;· rmüşJ_yrdi. Bu sebeple gözü
mı. ,j dört açmıştık. 

fs ' en Örene tebdilhava için 
ge'mek bir bahane idi. Rüku -
mc"n affındaki maksadı tecrü -
be etmek istiyorduk. Eğer hüku
m et üzerinmize gelirse affın bir 
balıo ne olduğunu anlıyacaktık. 

Örene geldik. Lazım gelen ter 
tibatı aldıktan sonra uyuduk. Ge 
ce yarısı nöbetçi kızan gelip be
nı uyandırdı: 

- Ne var? 
Dedim. 
Kızan telaşlı itli: 

Zabıta Romanı: No 71 
katsizlik göstermeyi fena bul
du~unuzdan yeni aşkı tar -
detmek onu öldürmek istiyor -
~unuz. İşte sizin rüyanız, ancak 
bu sur"tle t~bir ve izah edile -
bilir. 

Frasar'ın gözleri Megan'a di -

kildi. 
Poirot, tatlı bir eda ile: 
- Unutmaktan korkmayınız. 

Madmaze! Meganda yüz misli 
fazla mezlyet bulacaksınız .. de • 
di. 

Frasar'ın simasında beşaşet 

peyda oldu. 
- H.akknız var, dedi. 

Muzlim gördüğümüz noktalar 
hakkında malumat almak için 
Poirot'yu sıkıştırdık. 

- Mösyö Polrot, bize sormuş 
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- Efe, dedi Sbl<e tarafların -
dan dağınık şekilde Ören sıvtla -
rına doğru zaptiyelerin geldiği• 
ni kılavuz h®er verdi. 

!Filhakika bir müddet sonra 
yii2ıba§ı Sarı Mustafa efendi 
.başta olmak üzere çok kuvvetli 
bit' zaptiye Jmlu köye gelmişti. 

Sarı Mustafa efendi doğruca 

muhtann evine inmiş. Bir müd
den konuşmuşlar. İmamı da ça -
ğırmışlar. Sarı Mustafa efendi 
!benim tertibat aldığımı görünce 
imamla muhtarı yanıma yolla -
dı. Muhtarla imam geldiler. Ev
vela imam söze başladı: 

- Efe, dedi, Sarı Mustafa e
fendi selam söylüyor. 

- Ve aleykürn selam. Siz de 
gidince kendisine benden se -
lam söyleyinlz. · 
'- Yüzbaşı dedi kL başka bir 

çete buralara gelmiş diye ihbar 
etmişler. O çetenin takibine çık 
tırn. Çakıcı efe kuşkulanma5ın. 

Kendisile alış verişimiz yoktur. 
Şüphesiz bu uydurma sözlere 

inanacak kadar safdil değildik. 

.Maamafi benim ağız açmama va 
kit ve hacet kalmadı. Muhtar a
damımdı. Gülerek dedi ki: 

- Efe .. yüzbaşı Mustafa efen
di bana doğrusunu söyledi. Mak 
sadı sizi gafil avlamaktır. 
İmam şaşakalmıştı. Kendisine 

korkmamasını ve bu lafları baş
ka yerde etmemesini tenbih et
tim. Ve dedim ki: 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
olduğunuz sualler ciddi miydi? 

- Bazıları latife idi, fakat öğ
renmek istediğimi öğrendim. 
ıFranklin ClaTke, ilk mektup pos 
taya verildiği zaman Londrada 
idi. Bundan başka madmazel 

Thora'ya sual sorarken nasıl bir 
vaziyet alacağını öğrenmek iste
dim. 

O, bu suali hiç beklemiyor -
du. Nazarlarında hiddet ve kinin 

şimşek çaktığını gördüm. 
Thora Grey: 
- Hissiyatıma hiç te hürmet 

etmediniz. 
Poirot: 
- (Tok bir sesle) Madmazel, 

sualime açık olarak cevap ver -

mediniz. Şimdi ikinci ümidiniz 
ıBUya düştü. Frankllıı Clarke, 

Amerika 
ve 

bitaraflık 
Cümhurreisi Ruzvelt, bitaraf

lık kanununun sonbahardan ev
vel gözden geçirilmesini istiyor. 
du. Fakat senato istemedi. Sena,. 
tonun bu hareketi Berlinde mem
nunluk uyandırdı. Berlinin mem
nun olması sebepsiz de değil, 
Ç!lnk!i birleşik devletle senatosu 
demokrasilere doğru atılacak bir 
aduru, katt aduru reddetti. Sulh 
için oyruyacağı bir kozu vardı, 
oynadı. 

Unutmtyalı.m ki, kongrenin bu 
kararına dahili siyaset müliha· 
zaları müessir olmuştur. Senato, 
azAlan, Ruzveltin her teklifine 
muhalif olarak rey veriyorlar. 
Ayan ~zalan, reylerini Avrupaya 
New Deal kanununa karşı rey 
verdUer. 

Bazıları §Öyle söylüyor: Cüm
hurrelsl her şeyi kara görüyor. 
Halbuki bu sene Avrupada hiç 
harp yok. Binaenaleyh bizim bu 
taraflık kanununu münakaşa et
mek için zamanımız var: Hele 
tatlllınlzl yapalım ... 

Bunları, Avrupada tehlike ka
tlleşmlş olduğunu ve onların va
ziyetlerini Birleşik aınerika dev
letleri kurtaracağına ilme etmek 
kolay mıdır? 

Paris- Soir 

Çin . Japon barhinde 
zarar gören Amerikalılar 

Vaşlıı;gton. 30 (A.A.) - Şang

haydaki Amerikan konsolosu ta
rııfından Hariciye Nezaretine 

1 gönderilmiş olan rapora naza -
ran Çin - Japon harbi esnasın -
da vukua gelen hadieelerde mu
tazarrır olan Amerikan tebaası
nın mıkdan 600 e baliğ bulun • 
maktadır. 

- Yüzbaşı efendiye çok selam 
söyleyiniz. Zaten biz 12 kişiyiz . 
Bu köye yeter artarız. ·Kendisi 
bir de askerle geldi Köy doldu, 
taştı. Bu sebeple ya bizim bıra
kıp gitmemiz veya onların çeki
lip başka taraflarda kalmaları 

IJ.Azıınd.ır. Bana haber yollasın -
lar, istrlerse ben çekileyim, is -
ter !erse kendileri derhal hareket 
etsinler. 
İmamla muhtar kalkıp gitti -

ler. Beklediğimiz haber de bitta
bi gelmedi. Ben de bir müddet 
bekledikten sonra kalkıp muha
rebe tertibatı aldım. Biz tama -
rniyle abloka altında idik. 

Nihayet maksadı daha fazla 
gizlerneğe lüzum görmediler. İ
mamla muhtarı tekrar bana yol
ladılar. Kal'Şıdan kendilerine ba 

ğırdım: 

- Ne geliyorsunuz? Maksadı-

nız ne? 
Muhtar yüksek sesle cevap 

verdi: 
- Efe biz gelmiyoruz, yüzba

şı yolluyor. 
- Ne istiyormuş? 
- Sizi ieslirn alacakmış. Can -

!arından emin olsunlar, silahları 
nı teslim etsinler, diyor. 

(Arkası var) 

kardeşinin varısı olaıruyacak. 
~ Grey, gururla başını arka

ya attı: 
-Sizin hakaretinize maruz 

kalmak için dfha uzun müddet 
burada kalacak mıyım? 

Poirot: 
- Sizi icbar eden yok, diye -

rek oda kapısını açtı. 
- Yazı makinesi üzerindeki 

parmak izi herhalde kat'i bir 
darbe oldu, dedim. 

Poirot: 

- Evet öyle. Ben, hoşunuza 
gitsin diye bunu ilave etmiştim. 

- Şu halde doğru değildi. 
Poirot: 
- Kat'iyyen aslı, esası yoktu. 

* 'Bk kaç gün sonra Mösyö A -

leksandre Bonaparte Cust'un zi 
yaretini kabul etti. Poirot'nun e

lini hararetle sıktıktan ve dostu 
ma yarını yamalak bir ifade ile 

teşekkür ettikten sonra şöyle de 
di: 

- Gazetenin biri;i, bayail!l1 

) 
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Memleket Haberi • 

Birecikliler Fırat Üzerinde bir 
köprü inşasını istiyorlar 

r 
L 

~ırecik kasabasının umumi görü nüşiinden bir parça ve insanlarla 
hayvanları bir arada nakleden a cibüşşekil teknelerden birisi 

Birecik, 28 (Hususi) - Cenu
bi Anadolunun en genİ§ ve kala
balık kırzalarından birisi de Bi
reciktir. Kasabada on bir bin, 
kazada 55 bin nuius sayılmış -
tır. Halk en ziyade ziraatle uğ -
raşır. Davarcılık ta müterakki -
diT. Hububat, canlı hayvan ve 
mahsulatı ihracatından her yıl 
mühim nisbette varidat elde edi 
lir. Urfa - Gaziantep arasında 

rnüıhim bir merkez olan Birecik, 
Fırat üzerinde bir köprü olma -
masından iktısaden terakki ve 
inkişaf edemiyor. 

Köprüsüzlük yüzünden otomo 
billerle hayvan ve insan nakliya 
tı acayibüşşekil sallar vasıtasile 
temin ediliyor. Mavnalardan 
daha başka ve garip bir şekil ar
zeden bu acuzelere kamyon, te
nezzi1h, insan va hayvanlar yük-

letilerek bir yakadan öbür ya
kaya geçiriliyor. Yalnız Bireciği 
değil, Gaziantep ve Urfayı da 
şiddetle veyakından alakadar ey 
leyen bu köprünün bir an evvel 
inşası artık 'bir zaruret haline 
gelmiştir. 

Bütçesini kırk altı bin liraya 
yükselten belediyeden daha se -
mereli ve eser verici çalışmalar 
bekleniyor. Olduloça büyük ve 
varidatı şikayet edilemiyecek va 
ziyette olan kasabanın sayısız 

denecek kadar çok ihtiyacı var
dır. Belediyemizin bunları gider 
rneğe teşebbüs eylemesi çok ha
yırlı olacaktır. 

Kasabada hususi idarece veri
len tahsisatla modern bir hükı1-
met konağı, bir kaymakam evi, 
bir de jandarma nümune kara
kolu inşa edilmiştir. 

Sıvas haberleri 
Sivvas (Hususi) - Sivasta se

kiz yıldanberi Verteiner müdür
lüğünde büyük bir faaliyetle 
çalışan Verteiner müdürü. B. 
Akif Telli bu kere dördüncü u
mum müiettişlik Verteiner mü
şavirliğine tayin edilmiştir. Si

vasta kaldığı müddet içerisinde 
Suşehri, Zara, Ş<ırkışla, Gürün, 
Yıldızeli, Kan.kalın Mühürkulak, 
Çarnurlu'da birer eldm durağı, 

ve Sivas Kabakyazısında bir ser
gi evi istasyon civarındaki Kü
tüklük mevkünde koşu sah.ası, 

yapılmasına çalışılmış ve mınta
ka hayvan cinslerinin ıslahma 
çok büyük bir ehemmiyet veril
miş, mücadele isleri üzerinde de 
büyük ve yerinde tedbirler alın
mış ve bundan da cok kuvvetli 
neticeler elde edilrni•tir. Kıv

metli ve çalışkan müdüre yeni 
vazifesinde de büyük muvaffa
kıyetler dileriz. 

Ne. N.a:. * şehrimiz Verteiner müdür
lüğüne Erzincan Verteriner mü
dürü Abdürrahman Eroğlu. 

* Nafıa baş fen memurların-

ve başımdan geçen maceralar 
hakkında kısaca rnalt'.ırnat verme 
me mukabil bana yüz lira teklif 
ediyor. Ne dersiniz? Doğrusu, ne 
yapacağımı bilmiyorum. 

- Ben sizin yerinizde olsay
dım yüz lira ile kanaat etmez -
dirn. Beş yüz lira isteyiniz ve 
ısrar ediniz, sonra yalnız bir ga
zete ile iktifa etmeyiniz. 

- Acaba .. yapabilir miyim? 
- Ne dernek .. meşhur olma -

dınız mı? Hakikatte bugün İn • 

,gilterede kendisinden en ziyade 
bıilisolunan kimse sizsiniz. 

Mösyö Cust kalktı, siması pa
rıldıyordu. 

- Hakkınız var, dedi. Şan, şe 
ref! Bütün gazetele1·de mevzuu
bahs olmak .. Mösyö Poirot, nasi 

halinizi dinliyeceğim. Bu para, 
tam zamanında geliyor. Tatil za 

rnanımı hoş geçılTeceğim .. çok, 
hem de çok zarif sevgilim var. 

Lily Marbury, ona hediye ala -
cağ!m. 

~irot, Mösyö Cust'un omuzu 

dan Sadi Gürdilek şoseler heye· 
ti baş fen memurluğuna. 

* Sivas baş komiseri Mahmud 
Lıltfi Akmot İzmit baş komiser· 
liğine. * Kangalın Alacahan nahiye
si müdürlüğüne Hukuk fakülte

ı si mezunlarından Abdülkerim 
Atak. * Kangalın Deliktaş nahiye
si müdürlüğüne de Mehmet Öz
dernir. 

* Şehrimiz maliye tahsil şefi 
Orhan Eryen Bursa tahsil şefli
ğine. Edirne tahsil şefi Taliit 
Güler t ayin edilmişlerdir. 
Siva sın Kangal kazasına bağ

lı Kavak nahiyesinin Hatunça
yır köyünden Kıyas oğlu Nuri 
Tecer karısı Zeliha'yı başka bir 
erkekle g a yrimeşru münasebet
te görmüş ve karısını bıçakla 

boğazından kesmek suretile öl
dürmüştür. Suçlu yaklandı. 

Kozluhi$or bw<ına b•i>h Si
sorta nahiyesinin Yenice köyün
den Şevket oi!lu Ahmet Kncvi
ğit ayni köyden 17 yaşında Dön
düvü k•cırmış, yakalanmıştır. 

na hafifçe vurarak: 
- Çok ala .. biraz da hayattan 

zevk alınız. Durun, size son bir 
nasihatim daha var: Bir göz dok 
toruna müracaat etseniz .. bu baş 
ağrıları belki de gözlüklerinizin 
bozukluğundan ileri geliyor, de- • 
ğiştirirsiniz. 

- Bütün fenalıklar bundan 
mı ileri geliyor? 

- Ben bu fikirdeyim. 
Mösyö Cust, hararetle Poirot -

nun elini sıktı ve: 
- Siz büyük bir adamsınız, 

Mösyö Poirot, bunun aksini kim 
se iddia edemez, dedi. 

Berrnutad dostum bu iltifata 
karşı lakayd kalmadı ve hatta 
tevazuuııu muhafazaya bile mu
vaffak olamadı. 

Mösyö Cust, ına.ğrur bir tavır
la kapının eşiğini aştıktan sonra 
dostum gülümsedi ve bana: 

- Hastings. bia:' kere daha a/ ı 

çıktık, değil ıni? Yaşasın spor! .. 
dedi. 

SON• 

er ı 
Trakya çocuk 

kampları 
Edirne, 29 (Hususi) - Bölge 

vilayetlerinde her sene açılmak 

ta olan AZAT OBALARI buse
ne de açılmıştır. 

Tekirdağ vilayetinin Mürefte, 
Çerkes Müsellim, İneeik nahiye

lerinde çocuk kam,pları açılmış 
ve bu kamplara geçen yıllardan 
daha fazla çocuk alınmıştır. 

İki ay devam edecek olan bu 
çocuk kampları cılız, zayıf çocuk 

!arın kilo almasına ve sıhhatle -

tinin düzelmesine vesile olacak
tır. 

---00-

Cemal Yorulmaz vazifesi 
~aşına hareket etti 

Edirne, (Hususi) - Trakya 
umumi müfettişliği Maliye mü
şaviri Bay Cemal Yorulmaz ter
fian Maliye Vekaleti Bina ver -
gileri temyiz azalığına tayin e -
dilmiş ve bu akşam Edirneden 
ayrılmıştır. 

Çok değerli ve centilmen 'bir 
arkadaş olan Cemal bugün mü
fettişlik ve vilayet rüesa ve rne 
murlarını ayrı ayrı ziyaret ede
rek veda etmiştir. 

Kendisini akşam Karaağaç -

da başta Umumi Müfettişlik Baş 
Müşaviri Bay Sabri Öney oldu
ğu halde Müfettişlik ve Vilayet 

Müdür ve memurları ve bir çok 
halk uğurlamışlardır. 

Yeni vazifesinde rnuvaffaki -
yetler dileriz. 

Kont Ciano 'nun 
İspanya 
temasları 

Kont Ciano İspanya'da çok iyi 
kabul görüyor. Fakat oradan bir 
ittifakla mı dönecek? Bu başka 
bir iş. Kont Ciano İspanyadan, 
iltifat, tebessüm ve çiçekten baş· 
ka bir şeyle dönrniyecek. 

İspanyollar ahmak değildir. İ
talyada kont Ciyanonun İspanya
dan bir şeylerle döneceği iddia 

ediliyor. İspanyada ise bilakis, 
İtalyanların Franko'ya medyun 

olmaları 13.zırn geldiği söyleni· 

yor. İspanyollar diyorlar ki eğer 
cürnhuriyetçiler galip gelseydi 

Musolini de onunla beraber kont 
Ciyano da yuvarlanacaklardı. 

Bana sorarsanız ben bir şey 
bilmiyorum ama, İspanyollar se

feri bir hale gelen milliyetçilerin 
750,000 kişi olduğunu saymasını 

biliyorlar. Asıl galebe çalan da 
bu rnilliytçilerdir. Cihan harbin· 
de, 1914 ün bidayetinden itiba
ren saflarımız arasında 40,000 ya

bancı yer aldı. Bu yabancılara 
biz müteşekkir olduğumuz gibi, 
italyanlar da minettardır. Fakat 
Marn meydan muharebesini saf
larımız arasında bulunan bu ya
bancılar kazanmadı. Bu muhare· 
beyi kendi cenerallerimizle ken
di askerlerimiz kazandı. İşte is
panyollar da ayni şekilde harbi 
kazandılar. 

Çok söyledim, gene her gün 
de söylerim ki, İspanya ne yeni 
bir harbe girer, ne de yeni bir 
harp tehlikesine ... 

Mihver politikasiyle İspanya
nın yapacağı iş nedir? Evet, bir 

çok falanjistler var ki, ırkcılık 

ve fa§istlik ile falanjist arasmda 
bir temas ve münasebet vücuda 

getirmeğe çalışıyorlar. 

Hesap etmiyorlar ki bu benze
yiş zahiridü·. Falanjistlik yani 
Katalonya istiklalini isteınek ve 
ırkçılık, bir almanla bir İspanyol 
kadar biribirinden ayrı prensip· 
lerdir. İspanyada katoliklik her 
şeyi değiştirir. Katolikliğe karşı 
alman nefret duyduğu halde, on-

dan gıdalanrnakla beraber bir İs
panyol nasyonalistl katolikliğe 

hürmet eder. 
Piyer Dominik 

.,.AYFA - i 

Bitlerle 
Musoleni 
arasında 

ihtilaf mı? 
iRomada ecnebi diplomasi mah 

fillerinden elde edilen rnalUmata 
nazaran, Kont Cianonun İspanya· 
ya yaptığı ziyaretin neticeleri 
resmi tebliğin pek müphem ta
birlerinin sandırdığı kadar men
fi olmamış. 13 temmuzda Sen
Sebastiyende iki saat kadar sür
müş olan mülakat esnasında, İs
panyol şefi Kont Cianoya demiş 
ki: 

- İspanyanın kendisine yar· 
dını eden devletlere karşı duydu
ğu minnettarlık boş bir sözden i
baret değildir. Size bunu elle tu
tulur hareketlerle göstereceğim. 
Fakat rejimimizin henüz sağlam
laşmış olmadığı ve İspanyanın 
iktisadi ve askeri bakımlardan 

pek zayıf bulunduğu keyfiyeti 
de hesaba katılmak Jazımdır. Kal. 
kınmarnız için gerekli zaman zar
fında İtalya ile Almanyadan 
maada olan bütün devletlerle a
ramızı bozamayız. Mihvere illi· 
hak hususunda resmi bir beya
nat, bu esnada bizi miçin zararlı 
olur. Fakat Akdenizde girişmeyi 
münasip göreceğimiz hareketler 
için müzaheretirnizden emin ola
bilirsiniz. 

Bu ihtiyatkar hareket tarzını 

Franko'ya Alman müşavirlerinin 
de tavsiye etmiş oldukları an !aşı
lıyor. 

Filhakika Hitler Burgos'a ihsas 
etmiş ki harp halinde İspanya
nın açık ve aleni bir müdahale
si, Musolininin sandığının hilafı
na olarak, mihver lehinde bir 
hareket olmıyacaktır. 
İspanya bir Fransız - İngiliz 
rruzuna ne Pirenelerde, ne de 

denizde mukavemet edecek hal
de değildir; bu da rnuhasernatın 
başl~dığı daha ilk günlerde de
mokrasilere, ya Katalonyanın a
ni bir şekilde istilası, yahut İs

panya limanlarından bazılarının 
işgalile mühim muvaffakiyetler 
temin eder. 

Onun için Führer İspanyanın 
el altından mihvere yardım e

deceği bir bitaraflığını tercih et
mektedirler. Bu İspanyanın as

ker ve malzemece mihvere yar
dım etmesoine ve İtalyan - Al
man harp gemilerine limanları· 
nı açmasına mani teşkil etmiye
cektir. 

Duçenin arzusuna tercüman o
lan Kont Ciano i~c bilakis Frnn
kodan diktatörlerin siyasetine 

resmen iltihakını isterniye gidi· 
yordu. Romada deniliyor ki, Mu

solininin, İspanyaya yardım et
mek, milletine emretmiş olduğu 
çok ağır fedakarlıkların beyhu
de olmadığını, milletine gös -

termiye ihtiyacı vardı. Halbuki 
şimdi İtalyan kamoyu, Cieno, 
elleri boş döndüğü için İspanya 
macerasına, kaybedilmiş bir o
yun nazarile bakabilir. 

Genılvieve Taboııis - Oc~Jvr•• 

.......................... 
f Halkevlerinde J 

Kadıköy Halkevinden: 

4 Ağastos 939 Cuma günü sa

at 17 de Meb'uslarımız tarafm -

danHOalkevidenn 
dan Halkevimiz ziyaret edilece-,. 

ğinden üyelerin Halkevini teş -

riflerL 

lskenderunda sahil sıhıye 
teşkilatı 

!Hatay vilayetin in İskenderun 

'limanında bir sahil sıhhiye rncr· 

kezi açılmış ve 24 Temmuz ta

?=ihinden fübaren faaliyete baş

lamıştır. Bu limana uğrayacak 

veya .bu limandan hareket ede

cek gemilerin kaptan veya ta

bip veya acentalarının sılı hl mu 

amelelerini yaptırmak üttre bu 

merke7. tabi.plitfn~ münıcaat e
deceklerdir. 



SAYFA il 

Türkiye ses Kraııçesl 
. y s 

Memleketlmlzln her tarafında seve seve 
dlnlenen ve çok bUyUk raöbete mazhar olan 
kıymetli muhannlyemlz, TUrklye Ses Krall· 
çesi, Bayan Hamiyet YUceaes'ln bazı pllk· 

lannı muhterem halkımıza takdim 
etmekle .. ret duyar1z. 

AX 2102 ' AX 2143 
Bir sabah ayanırken 
Ne kadar bekledi göynüm 

Seliım verdim seıaıh aJı!lu 
Gözler var anam gözler var 

AX 2126 
Gü1meseydin açılmazdı bu 

. - güller 
Yollarını beklerken 

AX 2149 
Gemiciler birinci kısım 

Gemiciler ikiınci kısım . 

Ax 211a 
ElA ıözlerine 

, Saçlarııma ak dli§tü 

Sahibinin 

AX 2154 
Sevda ateşi 

Gördüm ben seni 

Sesi 

o. Denlzyolları Uı Müdürlüğü llanıan 
31 Temmuzden 7 ağustosa kadar 

Muhtelif hatlara kalkan vapurlann lslmlerl, 
kalklt gUn ve saaUerl ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeaıa hattına 

lartı• tıattına 

bıııııt hattı•• 

ludırııı• ı.attına 

Kara~lt• ı.attıııa 

lııırea hattına 

laıııır Hrat hattıııa 

••r•ln hattu•a 

- Salı 12 de (Tarı), Perşembe • 
12 de (Karadeniz), Pazar 16 
da (Tırhan). Galata nhtı • 
mından, 

- Salı 18 de (Bursa), Cıımarte
si 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından. 

- Salı, Perşembe ve Pazar 
9.30 da (Uiur). Tophane rıh· 
tımından. 

- Pazartesi 13 de ve diğer gün· 
ler 8,(5 de (Sus) sistemi va· 
purlardan biri. Cumartesi ay 
rıca 13.30 da ve Pazar 20 de 
(!\fara.kaz). Çarşamba posta· 
51 Tophane rıhtımından ve 
diğer postalar Galata rıhtı • 
mından. 

- Pazartesi, Çarşamba ve Cu
ma 8.15 de (Marakaz), ayn· 
ca Çdrşamba 20 de (Antal • 
ya), Cıımartesi 20 de (Bur • 

1a). (Marakaz). Galata rıhtı • 
romdan, diğerleri Tophane 
rıhtımından. 

- Salı ve Cııma 19 da (Bartın). 
Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Topha
ne rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Kemal), 
Cıımartesi 15 de (Saadet). 
Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (Ege). Galata 
rıhtımından. 

- Salı 10 da (Çanakkale), Cu· 
ma 10 da (Mersin). Sirkeci 
nhtımından. 

Not: Vapur ıeferleri luıldrmda her türlü ma16mat qatı•a 
telefon numaralan yazılı acentelerden öireııllir. 

Ka.rakii:r Acentellii - Karıılı:iy, Köprübatı 
Galata acenteliği - Galata İstanbul mıntaka Liman 
ReislJii binıısı altında 

Slrked Aeenteliii - Sirlıecl, Yolcu ulon .. 
(5733) 

(0133 
U740 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 

DAHILJYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane ıaatleri: Paza, 
hariç ber ailn 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 • 2.S fıkaraya 

j LAN 
İstanbul Ziraat Mektebi Mü

dürlüğünden: 

Beş parçada 23,~ dekar mek· 
tep bağlarının 8.000 kilo tah
min edilen çeşitli üzüm açık ar
tırmaya konubnUftur. İhale 11 

' Ağustos 939 Cuma günü saa1-

on beşte Halkalıda mektepte 
yapılacaktır. İstiyenler şartna • 

meyi İstanbul Ziraat müdürlü
ğiinde ve mektepte sabit serma

ye muhasipliğinde görürler, ar
tuımaya i§tirak edecekler yii2de 

yedi buçuk teminat akçası olan 
36 lira ile ihale gün ve saatinde 
mektepte bulunmalıdırlar. 

BAKER mağazalarının sattıiı 
kostüm ve pardesüler, emsal· 

ılz bir lıipmdedD. 

SACl..AM 
ŞIJ[ 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 

ucuz fiat ve müsait fartlarla 
satılmaktadır. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve ziilrrevf hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Sabıill Ankara 
caddesi No. (3 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HA.Rtct 

Senelik 1200 Kr. 2300 Kr. 
6 aylık 
3 aylık 
l • 

600 Kr. 1G50 Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

iL AN 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Bklncl Sahife 
İkinci Sahife 
Öçüncü Sahife 
Dördüncü Sahife 

5 • 6 ıncı sahifeler 

7 • 8 inci Sahifeler 

400 kıuut 
Z50 kurut 
200 kuruı 
100 lruruı 

50 kuruş 

so kunq 

Gazeteml>lde neşrW:rlle

cek bilcümle tlcBTi lllinlar yal

nız Ankara caddesinde Kah -

ramanzade hanında İlancılık 

Kollektlf şirketinden alınır. 

p 4 
En Fazla · 

Rağbet Bulan 
Pudranın Yeni 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 

--- 31 - Teııı.mwo rn.ı~ı 
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Memleketin 
olduğu 

eski gazetesi 
kadar, en çok sevilen, 

aranan ve okunan gazetesi 

en 

haline de geliyor 
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Güzellik mutehusısı ~ 1 ~ • 1' •• •• • ~ ;f.+- ~ . ., - • • - ·.,;~ 1 ::.o;.. • j • .' ~... ... • ı 

çok kazanır 3 
tu kıymetli tavsiyeler· 

55 
de bulunuyor : = 

~ -= 

~ 

veren 
i - Rob ve şapkalarda olduğu 

gibi, pudra renklerinin de ıno -
dası mütemadiyen değişir. Bu
nun içindir ki daiıma yeni ve 
cazip renkler hemen Tokalon 
müessesesinin güzellik mütehas
sısı tarafından piyasaya sürül -
mektedir. 

= 
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* PECHE - İlıkbahar tuva
letlerile ahenktar olan ve bilhas 
sa sarışın1aıfa saçları kastane 
renginde olanlara yakışan, şef- "" 
tali yumuşaklığı tesirini yapan 
pudradır. * BRUN SOLEİL - Esmer 
tenler için gayet sevimli ve 
oMab bir tesir yapan ve bugün 
Pariste pek fazla rağbet bulan 
pudradıı. · 

* RACHEL - DORE - Za
yıf tiplere hafif ve mahrem bir 
parlaklık veren ve bilhassa su
vare tuvaletlerine ahenktar bir 
pudradır. 

Cazip ve sehhar renklerin bü 
tün serisini tecrübe ediniz. 

Birçok kadınlar, maalesef ten 
!erine uygun renkteki pudrayı 

kullanmıyorlar. Bunun için yüz
lerine makyaj olmuş va sert bir 
manzara veriyor. Teninize uy
gun pudrayı bul.ınanın yegane 
çaresi yüzünüzün bir tarafına bir 
renk ve diğer tarafına baş

ka renk tecrübe etmektir. 
Adresimize yazınız. Size pa

ra.sız olarak muhtelif renklerde 
6 adet nümunelik yeni Tokalon 
pudrasını göndereceğiz ve bu 
tecrübeyi kolaylıkla yapınız. 

Adresi: İstanbul 622, posta ku
tusu (28 Numaralı Tokalon Pud 
rası servisi.) 

YORGUNLUGUNU 
UNUTTURAN PAZAR 
GEZMELERiNl>E 

ODEON 
&aAHOfOll vt PLAKLAAINI 

r 
Çocuk 1-tekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksinı - Talimhane 

Palas No. ( 
Telefon: 40127 

Umumi Merkezinden: 
Gaz maske fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde 

vukuf sahibi bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı 

makinelerinin tamirini de yapabilenler şayanı tercihtir. Maki

nist, ihtisası dereceı;i anlaşılınak üzere üç ay tecrübe müddetile 

angaje edilecek ondan sonra asli mütehassu; olacaktır. Taliple

rin hizmet ve kifayet vesikalariyle Yeni Postahane civarında 

Kızılay hanında, Kızılay Deposu Direktörlüğiine müracaatları. 

•TUZ 
Trenlerinin vapurları : 6,25 • 7,30 · 9-11·11.50 
- 12,30· 13,15-15,45 19,10 dadır. -

1 ~~~~ulu<?~~~ 939~~~~~~?ıa~l~~~~~~u: 
muamelesi oEylill 939• nihayetine kadar uzatılmıştır. Askerlik şu
belerine ve Ankarada bulunan rın Harp okuluna müracaatla~ı 
ilan olurnur. cl 79• c55h 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazur Amirliği Satınalma komisyonundan: 

BUGÔN 
KUMBAQASINA 
PAtl~ATAN 
KOCOK EL 

1'ARIN 
CEt( DEFTEQ.fNE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAKTIQ 

• 

Cinsi Miktarı Tahmini fiyatı İlk teminat Nev'i Gün ve saat 
Lira Kr. Lira Kr. 

Kilim 
Mendil 

500 adet 
6000 

1750 00 
540 

132 00 açık eksiltme 8/8/39 14 
39 00 Pazarlık • 8/8/39 15 • 

1 Komutıınlık 'htiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem eş

yadan kıliı:ıler 81,ık eksiltmeye ve mendiller pazar lığa çıkarıl

mıştır, 

2 - Bunların tahmini fiatlarile muvakkat teminatı hizaların· 
da gösterilr.ıiştir. 

3 - İs~eklilerin gösterilen gün ve saatinde kanuni vesikalarile 
muvakkat teminat mektuplarile Galata Gümrük caddesi Veli A· 
lemdar han kat 2 deki komisy<>na gelmeleri. (5641) 

BHOmum hataratı 
öldUren 

KATOL 
ve sivrisinekler için de yanan 

KATOL COIL 

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

Deposu: Beyoğlunda Ja -
pon mağazası, Nakamura, 

Telefon: 4()25-0 

Basıldığı yer: Son Telgraf Basım 

eviı Kanuni mümessili ve Neıri

yat Direktörü: A. N. 

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.ooo liradır. 

Yatak, yemek ve çalış

ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo • 

bilyalar; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

teşhir edilınekte ve her yer
den ucuz fiat ve müsait §&rt
larla satılmaktadır • 

T0RK(Y 
ı's 

BANKASI 


