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ingiliz-Sovyet itilifı perşembeye imzalanıyo 
MOSKOYA MÜZAKERELERİ 

1 Yine plaj .... 

Satie yolsuzluğu 
Suçluların muhake
mesine başlanıyor ~ngi_liz-F ransız-Sovyet itilafına 

~~·~· -

aktedilmiş nazarı ile bakılıyor 

(Yukankı resimde bugün Sovyet Rusyayı idare eden başlıca er1<anı, bir merru;inı esnasında, bir balkonda, hep bir arada görf • 
&unuz: Soldan sağa: Stalin, Voroşilof, Ehof, Gaganovitah, Dimıtrof, molotof, Migoian, Aııdrev. Kaleıı.iı:ı.) 

Balkanlar: k
. . -, 
ımın 

hayat sahası? 
Balkanlar, Balkanlılarındır ve Balkanlı ol
madıkları halde oraya 

mezar olabilir. ancak 

Yazan: A. N. 

göz dikenlere 

Karacan 

Kremlin Sarayında 
yapilan dünkü içti
mada bir • 

prensıp 

anlaşmasına varıl
dığı dildiriliyo-r 

• • 
Londra, Sovyetler-
le bir itilafa varıl
masını, fevkalade 
mühim bir hadise , 
olarak karşı la
maktadır 

• • 
Yapılan anlaşma 

Plijluımızua bakımsız oldu -
iunu ötedenberl bilirdim. Fakat 
ha balumsızlııuarına raimen 
onlann bir de pahab olmak a -
yıplarını dtin farkettlm. 

Dün sabah, büttin bir aile, 
Caddebostanı pla;iuıa gitmek 
hevesine kapıldık. Keşke kapıl
masaydık! Çünkü bu sevda, bi
ze t•m dört liraya maloldu! 

Evvela o sıcakta tramvaydan 
dabıı ucuz olur mülihuaslle 
lAiar bir hayvanın çektlfl bir ta
Jllıaya seksen kuruş vermek mec 
burlyetlnde kaldık. 

Plajın Jıap11!ından içeri gire -
bilmek için her birimiz on beş 
kurnş duhuliye verdik. İçeTI 1 
glrdlktc'1 sonra ailemizden iki r 
kişiye, iki mayo için iki saatlik 
kira bedeli olmak üzere - sanki / 

r Arkası 3 üncü sayfada) 

Refi Bagarın ifadesinin evin 
de alınmasına karar verild 

Dördüncü sol'gu hakimliği ta
rafından idare edilen Satie yol
suzluğu tahkikatı hararelle de
vam etmektedir. 

Suçlu sıfalile sorguya çekil • 
mesine lüzum görülen eski Re -
assürans müdürü Refi Bayarm, 
hastalığı dolayı.sile sorgusunun 
ne şekilde yapıhnası hakkında 

karar verecek olan sorgu ha -
kimi Sami, maznunun üadesi -

nin binniyabe alınmasına kar 
vermiş istina.be evrakını Üskü
dar sorgu hakimliğine gönder 

miflis. 
Refi Bayarın ifadesi Üsküdar 

sorgu hakimi tarafından Eren -
köyündeki kôskünde alınacak -
tır. 

Diğer taraftan mevkuf bulu
nan maznunlardan Yusuf Ziya 

(Arkası 3 üncü sayfada 

,Alman,Bu!_gar müzakeres · 
• 

Bulgar gazeteleri Köse lvanofun 
Yf!-p_acağı müzakerelere e!!emmiget verigorla 

Avrupanın ortasından, bir uzun j 
çl:ıme gekllnde Akdenize uzanan 
İtalya, bir hamlede Arnavutlu
ju yutunca, kendisini Balkanlı 
bir devlet saymağa ve Balkan -
}arın yine kendisi için hayat sa
hası olduğunu iddiaya başladı. 

Çeko - Slovakyayı alan Almanla
rın l'ılacarlstan üzerinden ve şl • 
maiden Romanyaya sarkma" ile 
ve nazilerln de yine Balkanları 

bayat sahası haritalarına dahil 
ttmeleri üzerine mihver dev]et· 
lerJnln yolları üzerine tesadüf e
d~nleTI harp ile tehdld ederek is
tlli siyasetlerine alabildiklerine 
)'ol vermek istediklerine şüphe 

kalmadı. Romanya ve Yııgoslav
ya üzerinde yapılan drekl teb -
ditler ve diğer alakadarlar üze -
rinde icra edilmek istenen güya 
dostane tesirler istila emellerini 
iyiden iyi m<'} dana koymakta 
idi. Arnavutluk zaptolunacak, 
Romanya korkutulacak, Yugos
lavya tehdit ile yerine oturtu -
lacak ve Türkiye de avutularak 
bütün Balkanlar meşhur mlhve· 
rin iki kıskacı arasına alınacak
tı. Balkanların ortasındaki Bul -
garlstana gelince, o, istenildiği 

gibi doldurulup icabında şu ve- 1 
ya bu tarafa çevrilebilecek bir 
tabanca gibi bütün tarih boyun
ca gösterdiği misale tevfikan em
re amade bulunuyordu. 

Halbuki bu geniş çevirme ha
reketi tam muvaffak olacağına 
hükmedildiği anda Türkiyenin 
kendi sikletlni sulh tera _ 
zisinc koyınası üzerine iflis 
etti ve işte nazl - faşist megalo 
ideasının bu akametldlr ki Al • 
manlarla italyanları hiddetlen • 
diriyor ve o hiddettir ki Türkiye 
aleyhine son haftalar zarfında 

şahidi olduğumuz o müstekreh 
neşriyata sebep oluyor. 

Lehistanın gerile
rini emniyet altına 
alacak ve Varşova 
Üzerinde Berlinin 
tesirini azaltacaktır 

'· 

Almanya ile İtalyayı idare e -
dcnler, kendi kunetlerine o ka-

ı dar emin ve vaziyetin mutlaka 
arzularına gör<' inkişafından o 
derece mutmain görünüyorlar -
dı ki, tasavvurlarının herhangi 
bir ~ekil ve sureti<· akim kalabl -
leceğlni, hatta hatırlarına bile 
ı:etırmıyorlardı. 

(Arka.." 3 iın<ü sayfada) 

A. N. Karacan 

.Dünkü Grup1 

Toplantısı 

1 

Mühim işler 
görüşüldü 
Ankara. 4 (Hususi) - c. 

Halk Partisi Meclis grupu sa
at 15 tc reis vekili Hasan Sa -
kanın reisliğinde toplanm1ş -
tır. Evvela Başvekilimiz söz 
ahnış ve mecJlstn yaz tatili 

1 

kararlle bugünlerde mecliste 
müz.ıkere \"e intacı lazıınge -
len müstacellyeti balz bazı 

1
/ kanım liıylhaları hakkında 1-

1 zahat vermiştir. 
Bundan sonra, Bursa me -

[Arkn'ı 3 üncüde] 

İngiliz fevkalade murahhası 
STRANG 

Kremlinde dünkü içtimai 
Paris, 4 (Hususi) - İngiliz 

delegesı Strang İngiliz ve Fran
sız sefirleri ve SeecL; ile Naggiar, 
dü" Kremlin sarayında, Sovyet 
Başwkil ve Hariciye komiseri 

ı Molotof ile iki buçuk saat süren 
bir mülakat yapmışlardır. Bu 
mü"akat hakkında Molvtof, Sov 

yetlerin taleplerıne pek yakın o

lan ingıliz - Fransız tekliflerine 
karşı Sovyet Rusyanın cevabını 
tebliğ etmiştir. 

Aldığımız malumata göre dü -
şüniilen metin iizcrinde şhııdi -
den bir itllaI hasıl olmuş adde -

(Arkası 3 imr-ü sayfada) 

1 EKMEK MESELESİ 
Fiati ucuzlatmak için yapılan 
itirazlar ve mevcut ihtilaflar 
İstanbul belediyesi şehrin ek

mek işini henüz halledememiş -
tir. Fırıncılar mevcut narhı be
ğenmiyerek itiraz elmiş, fakat 

bu ilıraz beled.ye tarafından red 
dedJmişlir. Ekmek yapıp satan
lara göre ekınıek kilosu dokuz 
buçuktan yukarı ohnalıdır. Ve 
bu hal de\"am ederse fınnlar bi

rer birer kapanacaktır. İtiraz -

1 

1 

!arını şehrin en büyük makamı
na d:nlelemediklerini anlıyan 

fırıncılar aralarında 'birleşmiş, 

un mübayaasını tek elden ıda • 
reye başlam~lardır. Fırınların 

satışları toplanmakta, her birine 
işledihleri un mikdarına göre 
kar tevzi edilmekledır. Bu yüz
den şelırinıizdeki fırınlarda mev 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Bugün Berlinl ziyaret eden KÖSe İVANOF'ıın son deta Ankarayı ziyareti esnasında Ankara 
garında alınmış bir resmi 

Berlin, 4 ( A.A.) - Havas : 
Bulgaristan Ba§vekili Köseiı:a -
nof'tın yann buraya gelmesi 
beklenmektedir. 

Başvekil, Hitler tarafındaıı. 

karşılanacaktır. 

Kôseiı:anof, birkaç kere Von 
Ribbentrop ile bulıışarak ken -
disile iki memleketi alcikadar e
den "iyası uc iktısadi meseleler 
hakkında görüşcektir. Iler!ıangi 
bir mukavele lm:ası talımııı e
dilmemektedir. 

Mumaileyh, bu "'1bah Bel • 
graddan geçmiş ı•e istasyonda 
Yugoslaı•ya Hariciye Nazırı 
Markouiç tarafından karşılan • 

mt§tır. 

Markoviç, Bıılgar Başvekltf -
ne Sremska - Mitroviça istasyo
nuna kadar refakat etmİ§tir. 

Müzakerelere verilen 
ehemmiyet 

Berlin, 4 (Hususi) - Bul • 
gar Başvekilı. refikası , keri
mesi ve maiyeti ile beraber ya -
rın saat 14,30 da buraya gelecek
tir. Kendisi hu.dulta karşılana -
cak ve yarın akşam şeufıne bü
yük bir ziyafet verilecektir. 

Al'lllan - Bulgar siyasi müza -
kerelerine Perşembe günü baş -
!anacak ve Cuma günü nihayet 
verilecektir. 

Misafir Başvekil Cuma günü 

Göring'in ziyafetinde bulunduk
tan sonra akşam üslü Sofyaya 
hareket edecektir. 

Bütün Bulgar ga~leleri bu se
(Deı·am• 3 üncü sayfada) 

Umumi Kütüphaneler 
Umumi kütüphaneleri bir hale, yola koymak ve okuma salon

larının ~ayısını çoğaltmak kararlaştmlan meı.elelerden biridir. 
Umumi külüphanelerlmlzde yazma ve basma yüz binlerce ese

rimiz var. Fakat bunların içinde yeni harflerle basılmış kitaplar 
acaba bini geçeT mi? Zannetmiyoruz. Dab,1 bugünden o )"ÜZ binler
ce kitap, yiiz binlerce okuma iştahlısı için dikili taş üstündeki ya
zılar kadar garip ve meçhul bir kargacık burgacıktan başka bir 
şey değl!dlr ve bir gün gelecek ki bu yüz binlerce kitaptan birini 
lstiyenln ayda yılda bir kütüphanelere b3Ş \"Uran birkaç kişiden 

ibaret kalacaktır. Tıpkı uzak memleketlerden gelen müsteşrikler 
gibi ... Bu acı bir Jıaklkattir ve hiç bir tedbir kiitüphanelerlmlzin ser
vetini teşkil eden eserlerin yakın bir mazide bütün Tiirk münev • 
verinin ı. !ifadesine arzedilebilmeslni temin edemez. 

Onun için bizim umumi kütüphanelerimiz yakın bir istikbalin 
müzeleridir, onları iyi muhafaza etmeliyiz. Okuma salonları d 
umumi kütüphane namzedleridlr. Fakat bugünkü neşri) at ile kim 
bilir kaç sene onra hedefine yaklasabllecek namzetler ... 



IAD'AI 

Musa • lsa • Muhammet 
.... .. ... .. .. '"' _,. • . .. ........ 

İSANIN HAYA Ti 
• Yudanın pusesı 

Hristiyan aleminde meşhur olan 
bu puse neden tarihe geçti! 

- 48 
1 İsanın kendisini büyük bir te iİsa'yı muhakeme edeceklerdL 

Ona çok sualler sordular. Fakat Yahudi vekkül ile Romalılara, 
mabedinin muhafızlarına teslim 
ederken şakirdlerinden bir iki -
sınin kaftanları altına gizledik -
!eri kılıçlariyle Romalılara hü -
cum ettikleri ve hatta bunlar -
d~n bazılarını veya birini yara
ladıkları da rıvayet olunmakta -
dır. Fakat İsa bunlara mani ol -
muştur. 

O, en son anında artık kımse
den bir yardım göremiyeceğini. 
kimseye güvenemiyecegıni an -
lamıştı. Başta annesı, kardeşle -
ri, akrabaları olduğu halde onu 
kımse anlıyamamıştı. Üç sene 
Peygamberlik ettiği ve otuz kü
sur yıl yaşadığı muhıtlerde o 
}K,p yalnız kalmıştı ve yalnız 6-
Jecekti. Kendisine en yakın zan
nettiği on iki şakirdine de iti
madı pek kalmamıştı. 
Nıtekim tevkifinden bir kaç 

saat evvel ve yemek sofrasında 
onlara: 

- Bu gece, sabah olmadan ve 
horoz ötmeden sizler beni tam 
üç defa inkar edeceksiniz. 

Demişti_ İsa'run bu sözü etra
fındakilere olan itimadının de
recesini göstermeğe kafiydi. Ni
tekim onu ele veren, teslim eden 
de yine şakirdlerinden c Yuda. 
olmuştur. 

.Bir rivayete göre Yuda Roma
lılara Zeytinlik dağında İsa -
nın hangisi olduğunu göstermiş 
olmak için onun boynuna sarıla
rak öpmüş ve Romalı askerler 
bu suretle İsay.ı-tanımışlar. Hris
tiyan aleminde meşhur olan 
c Yudarun busesi• işte bu yüz -
den tarihe geçmiştir. 

İncilin kaydine göre İsa ken-
dismi tevki~ gelenlere şöyle 

söylem~i . 

c Yok:Sa ben şimdi Allah ba -
bamdan rica edemez miyim sa
nıyorsunuz?. O da bana şimdi 
henl n on iki alaydan ziyade me ' 
!ekler yetişlırır. Lakln böyle ol
mak vaciptir diye buyuran ki
taplar nasıl itmam olunabilir. 
Sız, haramı üzerine gelir gibi mi 

beni tutmak için böyle kılıçlı. 

sopalı çıktınız?. Ben her gün ma 
bette hepinizin yanınızda ve a
ranızda oturup vazederdim. 
Fakat beni orada tutmadınız. 

Bu sözler tesirsiz kalıyor ve 
Zeytinliğin çalıları arasından 

kaçan şakirdlerinin arkasından 

ır;ilizun m:ıhzun bakan İsayı ka 
ba eller Ku<luse doğru süriikli.ı
yorlar. .. 

İSANIN 11UHAKEMESİ 

Bır saat sonra 1 ·a doğruca 

Hannıın'ın sarayına götürülmüş

tü. Dehlizlerden, geniş geniş 

mcrdıvenlerden aşıp geçtiler 
Onu boğucu, ağır, ka'ba halıların 
bolluğu içinde bo ulmuş bir o
daya soktular. Sessizlik ile dolu 

bu odada. dumanlan tüten mum 
1 .r ve şam<lanlar arasında İsa 
yarım daire halinde dizilmiş yir 
ır. kadar insan çehresi gördü. 

İpeklere bürünmüş, yastıklar 

ustıine bağdaş kurmuş insanla
tın ıizcrleı·inde bir şey bekler gi 
bı bır hali vardı. 

i ;ayı bunların kar~ısına dik -
t !er. 

Bıraz ı;onra ·~·eriye ihhyar, 
ayet cılız, suratı saysarı ve 
bumburuşuk biri girdi. 

Bu .. Hannan 'dı. Başrahip Kai
yaka'run kayınpederi ve nüfu -
ıu hala baki başka.hin Hannan -
dı. 

İsa, söz söylemenın faydasızlı -
ğıııı anla<lığı içindir kı cevap 
vermeğe tenezzül etmıyoı; ve su 
suyordu. 

Çünkü burada toplanmış oıan 
!arın kendisini cilume mahkum 
edeceklerini bilıyordu. Suçu ne? 
Şikayetçi kim? 

Suçu, din namına, Tarcı adı

na dinsizliğin çeşidinı ışleyen 

yobazlara karşı koymak, Dava -
cı da hakim de aynı kişiler .. 

Kendi usulü ve kanunları mu
cibince bir kimseyi idama mah
kum ve ölüm kararını tasdik i
çin tevkif anından itibaren iki 
gün geçmesi ve mabet meclisi a
zalarının reyleri lazım. Bunun 
da lcolayını bulmuşlardır. İsa 

gece tevkif edlmiştır. O geceyi 
bir gün sayacaklar ve güneş do
ğunca da ikinci gün olacak. Ev
lerinden alelacele çağmhnış o
lan yirmi k~iden mabet mecli -
sinin üçte biridir. Bu da karar 
için kafi... 

İsa'nın sorgulara karşı sü(cı1-
tu yobazları ve başkahıni sinir
lendiriyor. Başkahin asa.biye! -
le ve ıslık gibi çıkan sesi ile so -
ruyor: 

- Gizli vaizlerinın. gızli tel -
kin ve ifsatlarının sebebi nedir? 

Bu sual İsa'yı heyecana getir -
meğe kafi g~lmişti. 

- Benim gizli hiçbir şeyim 

yok, dedi. Ben dünyaya alenen 
söyledim. Ben daima Sinagoklar 
da, Yahudilerin toplu bulun -
duldan her yerde açıkça talim 
ettiklerimden başka bır şey söy
lemedim. Bana nıçin bu suali 
soruyorsunuz? Bana değil, beni 
duymuş, dinlemiş olanlara ne 
söylediğimi sorsanız, onlar be -
nim ne yapmak istediğimi ve ne 
söyledi,ğimi bilirler. 
!sanın bu sert ve ıskat edici 

sözü bu muhteşem odanın kuk
la insanları üzerinde büyük bir 
tesir bıraktı. 

Bu tesir. şimdiye kadar hiç 
kimsenin bu ihtiyar. bunak baş 
kB.lıine karşı böyle cev p ver -
memiş olmasındandı. .• 

(Arkası var) 

Transit geçen mektep 
gem ısı 

Mirsea isimli Romanya mek -
tep gemısi dün Karadenizden 
gelerek B&ğazdan transit geç -
m.s ve Akdenize gitmı~tir. Ge

minin Yunanıstan liman!arına 

~iyarete gittiği haber verilmek
tedir. Dönii§te limanımıza da uğ 
rıyacaktır. 

• TAKVİM • 
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Şehir Haberleri · 
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ramvay, une 5 H•kh Değıı mı? 5 
ve elektrik i Gene eğlence ! 

Devir muamelesi 
dün akşam bitti 

• 1 • • : yer en : • • il Bir gazeteci arkıı4aş anla - : 
• • • tıyor: • 

Nafıa Vekıli General Ali Fu- : •- Nişanlımla beraber, A- : 
• • • at Istanbul belediyesıne gönder- • kıntıburnunda •Sala gazino· •ı • • diği bri tlgrafta Tramvay, Elek - • su• isminde bir bahçeye ıtt - • • • trik ve Tünel işktmelerinin dev • tik. Ben, rakı ısmarladım. 29 • • • • ri münasebetile belediyeye mu - • kuruşluk yani 15 sant•Jitrellk • • • vafakiyetler temenni etmekte - ı: bir şişe rakı getirdiler. Meze- : 

dır. • si voklu. Mezeyi de ayrıca • . ı• J • 

Vali ve Belediye Reisı Lutfi • söyledim. Biraz sonra, ayni • 

ı
. . 

Kırdar dün Metro hanındaki iş- : şişeden bir daha goetlrtlim. O- : 

!etmenin merkezine gitmiş, u _ 1: ııu da içtikten sonra, çıkar - : 
zun müddet meşgul olmu•, u. : ken 295 kuruşluk bir hesap : 
Müdurden izahat almıştır. : puslası getirdiler. : 

•. •130 iki şişe rakı. 30 iki şış. •. Tramvay, Tünel ve Elektr:k ış-
•. 25 mcyva, 29 iki şişe sıı, 10• • letmelerinın belediyeye d<>Vir 

muamelesi dün akşam tamam- 1: ekmek. 50 kamara an~resl : 
•. (bahçede, oda gibi camekin - : !anmıştır. 
•. Iı bir yerrle oturmuştuk), 30 : Dun muamelenin sureti cere -
: garson hakkı, yekun 295. : 

yanını gösteren bir rapor hazır- • 
: •Filhakika, bize ,·erilen la- • 

lanmış, Nafıa Vekaleti ile İstan- • 
: rlfede - kamara antr ı ile • 

bul belediyesine birer niisha ha : gar•oo hakkı ıııüst.,,,na _ içki : 
!inde \'Crilmiştir. Lf.ıtfi Kırdar : ve mezeler için bu fiatler gös- : 
bir iki güne kadar devir mua - : terllmekleydl. Fakat, dü .il - : 
melfıtına ait raporu imzalıyacak : nün ki, 65 kuruşa getirilen 29 : 

tır. 1 kurıışluk rakı; 30 kuruşa ge- : ı 
Lutfi Kırdar işletmelerin ıs- : tirtlen iki şiş kebabı; 25 kuru - : 

lahatı ile yakından meşgul ol - : şa getirilen, saymaca, üç tür- : 
maktadır. U. Müdür vekaletini •

1

: be eriği, iki zerdali, iki armut, : 
ifa eden Mustafa Hulkiye bu hu : on beş kadar vişne, ZO kuru - 1 
susta direktif veren Vali bir an : şa getirilen iki Hünkar suyu : 
evvel ıslahata başlanmasını is - : şişesi içerisinde inşallah Hün- : . - . 
!emiştir. • kir suyu, 10 kuruşa getirilen • 

---~ooo---

Sabaha kadar 
su verilecek 
Bazı semtlerde geceleri şehir 

suyunun kesildiğinden şikayet e 
dilmektedir. Belediye sular ida
resi yirmi güne kadar havuzlar 
da yerleştirdiği makineler saye
sinde bu itirazı önliyecek ve ge
celeri her tarafa sabaha kadar 
su verecektir . 

• • • altı adet ince yuvarlak dilim • 
: francali. 50 kuruş la kamara 1 
: antreııi değil akıl kirası idi. 1 
• tld" .. k • • •Ha ll' a ıgımıza gore, ay· • • • • makamlar, eğlence yerlerin - • • • 
5 ::~:a::;.lf~=:~:. ~:!~:!~~ad~ = ı • • • meşgul olunuyor mu? Yoksa • • ·ı • şu liste miifredatı normal mi • 
• •ı 
• görünüyor?• • • • • Ne dersiniz? Bu arkadaş, • • • ! Hakh değil mi ? ! 
•••••••••••••••••••••••••• 

Hataydan ge
len mallar 

Piyasada bugünler
de ucuzluk başladı 

Hatay ile aramızdaki gümrük 
muamelatı kalktıktan sonra bir 
çok Halay malları şehrimize ve 
diğer mıntakalara yayılmağa 

başlamışlardır. Bu yüzden bil -
hassa ipekli, yünlü ve pamuklu 
kumaşlarla sabun, ze}1inyağ gi
bi maddeler fiatlarında bir ten -
zilat görülmeğe başlanmıştır. 

Çünkü Hatay malları bu vilayet 
!erimizde yetişen ve imal edi
len mahsulat ve mamulattan da
ha ucuzdur. 

Bunun sebebi hariçten şimdı
ye kadar Hataya gönderilen mal 
!arın gümrüksüz oluşudur. .Bu 
yüzden son zamanlarda vaziyeti 
hisseden bir çok Hataylı tüccar
lar hariçten mühim mal getirt
m~ler ve imdi bunları bütün 
vilayetlerimize sevke başlamış -
!ardır. 

--,o---

Deniz yolları 
yaz tarif esi 
Deni;ıyollarının Köprü ile A

dalar, Anadolu ve Yalova ara -

sında yaz vapur tarifesinin tat-

bikıne yarın sabahtan itibaren 

başlanacaktır. Yeni tarife ile 

Yalova ile İ.stanbul arasında her . 

gün üçer vapur vardır. Adalar

dan Pazar günleri son vapur 

22.30 da ve adi günlerde 21.15 te 

dir. Adi günler akşamları Köp

rüden saat 18 de yalnız Büyük 

adaya ve 19.15 le de Heybeli ve 

Büyükadaya doğru vapurlar var 

dır . 

Şişhanede çocuk bahçesi 
yapılacak -----------------------.-r~ 

[ BiRAZ DA MiZAH 1 
Şişhane yokuşunda çocıik bah

çesi yapılacağını yazmıştık. Be -
tediye imar işleri müdürlüğü 

bahçenin projesini hazırlamış, 

belediye reisliğine verm~tır. 

İnşaata Ağusto:; bidayetinde baş 
!anacaktır. 

l ! ____ ....... __________ ~ 

Milli reassüranst&ki teftişler. 
Milli Reassürans'ta birkaç ay-

danberi teftişkr yapmakta olan 
İktısat Vekaleti müfettişleri iş -
Ierıni bitirmişlerdir, 

Müfettişler bu teftişe ait ra -
porlarını alakadar makamlara 
göndermişlerdir. 

Eldivencilerin dünkü 
toplantıları 

Eldiven imalathanesi sahiple
ri dün bir toplantı yapmışlar ve 

: ecnebi mallarının rekabetinden 
kurtulmak ıçin hariçten ithala
tın men'ıni alakadarladan iste
meğe karar vermişlerdir. 
Diğer taraftan eldivenciler a

ralarında satış işlerini idare et -
mek üzere bir de kooperaU ku
racaklardır. 

Yetmiş balya paçavra 
denize döküldü 

Paçavra balyaları yüklü ola -
rak limandan Haydarpa~aya git-

' mekte olan Yıldız motörü Ahır
kapı açıklarında bir İtalyan va

purunun dalgalarından bat
mak tehlikesi geçirmiş ve yıgılı 
olan 70 balya denize yuvarlan -
dıktan sonra bu vaziyetten kur
tulabilmiştır. Liman reisliği had 
dinden fazla yük alan motör kap 
tanı hakkında tahkikat yapmak
tadır. 

Halık satışı yeni bir şekle 
sokulacak 

Şehrimiuleki balık satışına ye 
ni bir şekil verilmesi arzu edil
l)li şve bu işe belediye baytar 
müdürü Esat. Sıhhiye Müdürü 
doktor Osman Sait memur edıl
miştir. 

Şu latanbolun halıilıaten taıı toprafı altın ... 
? . . . . . 
Balı•ana . . Eminönü meydanma İİf milyon daha 

•arfolunacalt.mı, •.• 

/Nı. dliyo koridorlarında 

1 
~ 24 SAAT 

Kayın biraderle 
1 eniştesi arasında 
Ablasının doğurdu
ğunu haber vermiş 
Kasımpaşada kundura boya

cılığı yapan Rüstem adında bir 
genç, bir gece kız kardeşinin 

doğurması üzerine, kız kardeşi 

ile uzun müddeltenberi ayrı ya
ŞLyan eniştesi Kerhne koşmuş, 

eve gelmesini söylemiştir. 
Kahvede arkadaşları ile konu

şan Kerim, Rüstemin sözünü du 
yunca: 

- Benim artık o kadınla ala
kam yok, git buradan! diyerek 
kendisini kovmak yüzünden a -
ralarında şiddetli bir kavga çık
mıştır. 

Kavga sırasında Rüstem. sı -
yırdığı bıçağı ile cnişteı;ıni biri 
kulağından ağzına ka<lar, dığe

ri de btrrnunun sol tarafından 

olmak üzere kesmiş, sonra kaç
mıştır. 

.Bilahare yakalanarak tevkif o 
lunan Rüstemin dün asliye bi -
rinci ceza ma+ıkcmesinde muha
kemesine başlandı. 
Davacı olan enişte mahkeme

ye yüzünde sabit iz bıraktığına 

dair rapor ıbraz ederek Rüste -
min hem tazminat ödemesini, 
he mde ceza görmesini istedi. 

Suçlu ise yaralama hiidhiesi -
ni külliyen inkar ederek: 

- Kavgadan sonra sokağa çık
mıştım. Eniştem yanında bir ar
kadaşı ile arkamdan yetişti. İki
si birden dövmeğe başladılar. Ar 
kadaşının elinde sert bir alet 
vardı. Mütemadiyen başıma vu
rup duruyordu. Bunun üzerine 
ken<limi korumak maksadile bı
çağı çıkararak etrafa salladım. 

Eniştem benim bıçakla yaralan
mamıştır. Herhalde arkadaşının 
elindeki aletle yaralanmış ola -
cak. Benim haberim yok, de -
miştir. 

Duruşma şahit celbi için kal -
mıştır. 

B;r ölüme sebebiyet davası 
Komşusu Yahyanın tarlasın -

dan koyunlarını geçirmek yü -
zünden kavga ederek Yahyanın 
başına kürekle vurup yaralıyan 
ve gübreli kürekteki Tetanos 
mikrobunu aşılıyarak ölümüne 
sebep olan rençber Mustafa Pa
zarlının dün sabah ağırceza mah 
kemesinde muhakemesine ba -
kıldı. 

Maklül Yahyanın karısı Ha -
nife de mahkemeye gelmiş bu
lunuyordu. Bir istida vererek 
davacı olarak kabulünü ve ba -
basız kalan 3 çocuğunun nafaka 
ve tahsil masrafı olarak suçlu -
dan 5 bin lira kesilmesini istedi. 

Mahkeme. Hanifeyi davacı o
larak kabul etti ve sonra da suç 
!unun sorgusuna geçti. Maznun 
Mustafa 50 yaşlarında, beyaz 
kuşaklı, siyah şalvarlı birisiydi. 
Tevil yoluna saparak şunları 

söyledi: 
- O gün çobanımla beraber 

koyunlarımı ağıla götürmek ü -
zere Yahyanın tarlasından geçe
cektim. Fakat Yahya bizi bırak
madı. Halbuki başka yerden de 
yol yoklu. Çünkü öteki tarlalar 
da ekinler olmuştu. Mutlaka 
Yahyanın tarlasından geçmek 
mecburiyetinde idik. Yalvardık, 
fakat Yahya küfürle mukabele 
etti ve yerden taşlar alarak ü -
zerime atmağa başladı. Ben de 
taşları karşılamak üzere küreği
mi uzattım. Mustafarun başına 

rastlamış, yoksa ben vurmadım. 
İş bir kazadan ibarettir.• 

Muhakeme şahitlerin çağırıl -
ması için başka bir güne hıra -
kılmıştır. 

Dün sabehki tren kazası 
Dün sabah Sirkecide bir tren 

kazası olmuştur. Saat 3.30 da 
tren amel.elerinden Trabzonlu 
Tahsin isminde birisi, manevra 
sırasında muvazenesini kaybe
derek yeroeki bir çukura düş -
müş ve kaburga kemikleri kırı
larak hastaneye kaldırılmıştır. 

Dış Politika 
Dantzig 
ihtilafı 

Dantzlg meselesi, aylardanbe
rl Avrupa ııazetclerlnce, okuyu
cularına heyecanlı haberler ver. 
mek mevzuunu tetkll ediyor. 
Yalnız Lehistan hükfunetl değil, 
Londra, Parls kabineleri de ara• 
sıra Dantzlg lhtl!iifını, bu me -
seleden doğacak müsellah bir 
karışıklığa kaı<şı alınması la -
zım ııelen tedbirleri müzakere 
ile meşgul oluyarlar, kararlar 
veriyorlar. Böylece Dantzlg me
selesinin beynelmilel ihtilafla -
rın ilk sırasında bulunması, di
ğer bütün memleketlerdeki ga -
zetelrln ve efkarı umumlyelerin 

heyecanla bu hadlelerı tetkik et
melerine sebep oluyor. 

••• 
Sulh v~ müdafaa cephesinin 

kurulmasmdan evvel olsay>1, 
ani ve dinamik bir kuvvet dar -
besile Dantzlg ~hrl Almanyaya 
llhak edilcblJirdi. Fakat bugün -
kil şartlara ıtöre •Dantzlg. in ani 
bir hamle ıı~ nazı Almanyasına 
ilhakı slliiluo, harpsiz kabul e -
dlllverecek bir iş gibi görünme
mektedir. Lcb Is tan başvekili ge
çenlerde Gdy111la limanında ya -
pılan deniz bayramı münasebc • 
tile söylediği bir nutukta, Dant
zlğln ilhakı hareketine sllıi.hla 

mukavemet ecllleceğlnl anlat
mıştı. 

İngllterııde milli hizmet teza
hüründe nutuk söyliyen, kralın 
mesajını okuyan, halkın müda -
faa hislerini tahrik propaganda
sı yapan başvekil Mister Çem -
berlayn ise diyor ki: 

•-- Kritik ve tehlikeli bir de
virde yaşıyoruz. Biz sulh seven 
bir milletiz. Fakat yanlış anla • 
~ılınasın, lüzum hissedilirse, ge
rek bize karşı, kerekse istiklalle
rini garanti ettiğimiz memleket
lere karşı olsun, yapılacak teca
vüze karşı koymak için bütün 
slkletlmizl terazinin gözüne hazır 
bulunmadığımız zaıınedUmesln.• 
slkletlınlzi terazinin gözüne koy
ınağa hazır bulunmadığımız zan
nedllmes•n •• 

İngiltere, Fransa hükUmetlerl 
nin Yuanlstana, Romayaya ol -
duğu gıbl, Polonya hükUmetlne 
dahi vermiş olduğu garanti, bu 
memleketlerden birisinin mü! -
ki tamamlyetlerl tehdit edildiği 

ve tecavüze uğradıkları takdir -
de, bütün varlıklarilc göstere -
ceklerl mukavemette kendileri
ne yardım esa>ına dayanmak -
tadır. Almanlar Dantzlg şehrini 
işgale başlarlar, Polonya hüku -
meli sililhla mukavemetle bulu
nursa, İngiltere, Fransa ve sonra 
da sulh ve müdafaa cephesine 
dahil hükumetler harekete ge 
çeceklerdir. 

• •• 
Fakat, Hlller Almanyası, yeni 

bir umumi savaşa Alınan mille
tini sevkeylemek için çok dü -
şünmck mecburiyetindedir •·e 
öyle kolayca Almaıı milletini ye
ni bir umumi harbe sürük!iye -
mez. Tekrarlanan emri vakiler
le işgal ve ilhak slya~etl, sulh ve 
müdafad cephesine dahli hükü
metlere, milletlere kafi derece -
de ders vermiştir. İktiza eden e
nerjik mukavemetin yapılmama· 
sı. nazi Almanyasının ilhakına 

ve işgal siyasetini kolayca yap -
masma, ucuza ınaletmeslne i -
mil olınuştu. 

Lehistan hükümetlnln hattı 

hareketi, İngiltere, Fransa ile 
birlikte sulh ''c müdafaa cephe
sine dahil diğer hükümetlerln 
yeni bir ticaret ve işgal, lslllıi 

hareketine sllilhla gösterecekle
ri mukavemet hususundaki kat'i 
ve mükerrer kararları karşmn
da, nazl Almanyasının çok dü • 
şünmesı, fazla hesaplaması icap 
ediyor. Ayni suretle faşist İtal • 
yanın dahi .. 

Yeni, yeni arazi ilhak etmek, 
işgaller yapmak isterken, eski 
aldıklarını, eller;nde bulunan -
!arı da l..;ıybctınelcrl tehllkesile 
karşılaşan nazı ve faşist hükıl -
metlerin, milletlerini yeni bir 
harbe sürükliyecek kadar basi -
retsiz ve hesapsız, düşüncesiz ol
du.klarını aklı selim, mantık e • 
saslarına göre kabul etmek ko
lay değildir, * * 
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ATATURKJHARBI 

Sivas Toplantısı 

Atatürkün bir gece Amasyada 
yazdırdığı mühim bir tamim 

- 21 -

!Dört maddeyi ihtiva edıyor, 
muhteviyatını beyan eltim. Ni
hayetinde benim imzam vardır. 
Bir de vaz>fe itibarile erkanı -
harbiye reisim bulunan Miralay 
Kazım Beyin (elyevm İzmir Va
lisi Kazım Paşa), erkiiıııharbi -
yemden tebliğe memur, Hus -
rev Beyin (elyevm sefir), ma -
kamalı askeriyeye şifre eden ya
verım Muzaffer Beyin ve maka
matı mülkiyye şifre ed<ın bir me 
mur efendinin imzalan vardır. 
Bwndan başka daha bazı imzalar 
vardır. 

Bu imzaların bu mlisvedıdi'ye 
konması bir hüsnü tali ve tesa
düftür. 

Anadoluya dahil olalı bir ay ol - ' 
muştu. Bu müdde zarfında bütün 
ordular aksamlle temas ve irtlb8t 
temin edlJmlş ve millet mümkün 
olduğu kadar tenvir edilerek le • 
yakkuı ve intibaha getirilmiş, lef -
kilah mllliye fikri taammüme baş
lamıştı. Vaz\yetl \unuınlyeyl ar • 
tık bir kumandan sıfatl)e sevk ve 
idareye de,·am lıııkiını kalmamı~tı. 
Vukubulan davet emrine ademi i
taat ve ademi icabet göstermiş ol -
makla beraber milli teşkilat ve ha
rkeiıtın sevk ve teminine d~am et 
mekte olduğuma göre şahıan asi 
,va:r.lyete geçmiş olduğuma şüplrn 

edilemezdi. Bundan başka ve hil -
hassa tatblkına karar .-erdiğim te
§"bbü at ve lcraatm e6851ı ve şe • 
dit olaugını tahmin gün değildi. * 
Binaenaleyh t~Iriisat ve icraa - _________ (Arlcon ııar) 

tın. bir an en-el fahsi olmak mahi
yetinden çılı.arılma&ı ve btitün mil 
Jetin vahdet ,.e tetillllüdünü tenin 
ve temsil edecek bir heyet namına 
olması elzemdi. .... 
, fAtatiırk, tar•hi nutkunda. SJ-
• vaııta umumi bir milli heyet top
lanmalı kararını, :ıöyle anlatır:[ 

Sıı:asıa umumi bir milli heııet 
toplamcık kararı 

18 Haz>ran 1919 tarihinde 
! Trakyay·a verdiğim direktifte 
. işaret etliıl:im bir noktanın, tat -

bilı.i :ıamam gelmiş buluııuyor -
du. Hatırıwzdadır ki o nokt•, 
Anadolu ve Rumeli teşkilatı mll
)iyesinl tevhit ederek, bir mer -
.kezden temsil ve idare eylemek 
üzere, sı,·asta umumi bir heye -
tı mQnye toplamaktı. Bu nıak -
sadın temini için yaverim Cevat 
Abltu Beye 21/tt Haziran 1919 
gecesi Amasyada dikte ettlğlnı 

tamimin esas noktaları şunlar 

idi: 
l - Vatanın t.ımamiyetı, mil

letin istlklıili tehlikededir. 
2 - Hükumeti merkeziye de

ruhde eftlğl mes'uliyetin icaba -
tını ifa edememektedir. Bu hal 
mmetlmlzl madum tanıttırıyor. 

3 - MIUetın istiklalini yiae 
milletin azim ve kararı kurtar•
ukhr. 

4 - Milletin hal n va:r."ını der 
piş etmek ve sadayı hukukunu 
c:IJuuıa ıpttırmek için her türlü 
teıılr ve murakabeden azade bir 
heyeti mllllyenln vüeudii elzem
dir. 
5 - Anadolunun bllviieuh en 

emin mahalll olan Sl\·asta milli 
bir konırenın snlan in 'ikadı ta 

karrür etml tir. 
6 - Bunun ftln tekmil •·illiyet 

]erin hu Jlvasmdan miTietln iti
madına ma:ıhar üç murabhasın 
ı6ratl mümklne ile yetişmek ü:r.e
re hemen yola çıkarılması icap et
mektedir. 

7 - Her ıhtiınale karJı keyfiye
tin bir sırrı milli haliıuie tutul -

ma" ve· murahhaslarlD. lüzum gö
rülen mahallerde seyahatlerinin 

mütenekkiren icrası lazımdır. 

8 - VQiıy•tı .,.nıye n,,_ 10 
remmııUa Enuru .... a bir kongre 
ln'ikat edec:ektlr. M}!zkur tar•he 
....... vlhiyah Hlre munlıhas -

!arı ... sno .. ·-· olalılllrlene 
Enuııuıa ...... ulıoln - 4a 

Sı•• ~ --- 4ahll 
•1-ık iizett harebt Ner. 

Bu dikte ettiğim husus, zaten 

vermi.J ·~ dö1't gün evvel Trak
·aya teblığ etmiş olduğum bir 
kararın Anadoluya da tamimen 
tebliğine müteallik bulunuyor. 
Bu karann 21/22 Haziran HJ19 
gecesi, karanlık bir odada itti • 
haz dilmış mahuf ve ~rarcn -
gi.2, veni bir karar o;,.,adığı, 

zannimca sühuletle takdir buyu
rulur. 

Bu noktanın tavazzuhu için, 
~rzu buyurursanız küçük bir i-
2.llht.ı bulunayım. 

Efendiler, o müsvedde ~ ay
nen şu kai!:ıtlardır. 

Ekmek meselesi 
(Ba§tarafı 1 incide} 

cut olan rekabet ortadan kalk -
mış, ekmekler yenı!miyecek ka
dar bozulmuştur. 

Kimyager Nurettın Mün~· ek
mek mesdeleri etrafında bir mu 
harririmi.ze §U izahatı vennlştır: 

- Gazetelerde gördüğıime gö
re ben belediyeye bir rapor ver
mi im. İ tanbul belediyesine ek
mek hakkında bir rapor verdi -
ğimi hatırlamıyorum. 

Ekmek fiatJ.annı ucuz1a-tmak 
üzere belediye tarafmdan tet - . 

kikler yapıldıl:ını gazetelerde o
kuma:ktayım. Bundan beş altı 

sene evvel Ankarada bu işle meş 
gul olunmuş ve mufassal bir ra· 

por hazırlanmı.ştı. Binaenaleyh 
belediye tetkikatını ne kadar 

derinleştirse bu raporun fevki -
ne geçemez. 

Her şeyden evvel tek ekmek i
şi halledilmeliıchr. Dünya hadi

selerinin gıttikçc karıştığına gô 
re ileri.de harp vukuunda tek ek 

mek memleketin her tarafına 

teşmil edilecektir. 

Vaktiyle Ankarada bu hu.sus
ta yapmış olduğum tetkildere 

göre c-kmeğı buğday batına sat
mak kabildir. Ancak buğday -

dan vergiyi kaldırmalıdır. Ek -
mek için vergi kaıbul edenlerden 

değil'iın. 

Kırıcılar buğdaydaki gluten 

mikdarının azlığından şikayet 

etmişler. Bu iddia kadar saçma 

bir iddia olamaz_ Memleketimiz 

de çıkan buğdaylardaki gluten 

mıkdarı dünyanın hiçbir tara -

fmdaki buğdayda bulunan glu
ten mikdarı ile kabili kıyas de -

ğildir. Polatlı buğdayında yi.iz -

de on altı glutEn vardır. Bu ci -
,·arda yetişen buğdaylardaki ghı 

ten mikdarının yüzde on doku -

za çıkııgı görıilmektedir. Bug • 
dayında j·uzde on dokuz gluten 

bulunan mı;mleket ancak Türki

yedir. 
İtirazlara yol açan buğday har 

manındaki beeeriksizliktir. Köy 
lüden muhtelif milrdarda glu · -

tenli buğdaylar toplandıktan son 

ra bir ölçü dahilinde harmanlan
malıdır. Az glutenli buğday çok 
glutenlilerle karıştmldığı tak -
dirde istenen evsafta buğday el
de etmek her zaman kabildir. 

Polonyanın Londra Sefiri 
Londra, 4 (A.A.) - Polonya • 

nın Londra sefiri Kont Raczyns
ki, dün ak§am Lord Halifalai ile 
görii§tükten sonra Polonya ha
riciye nazırı Bede ile buluşmak 
üzere bu sabah tayyare ile Var -
IOV•:ra hareket etmiftir. 
Korıt Raaıyak.i, Cuma günü 

Londraya ıwdet eılmİf bulwıaca
ğını ümit elmelıtıedir. 

bmAll 

Son Haberler 
Geçen haftaya naza
ran sükunet haşlıyor 
Dantziğin askerileştirilmesine 
şimdilik karışılmıgacak 

Berlin, 4 (AA.) - -Havas- : 
Geçen haftanın hummalı gün -
)erinden sonra i>ir sükıinet dev
ri başlıyor. Her sene olduğu gibi 

bu sene de nazi partisinin teza

hüratı Temmuz ve Ağustos ay

larında yapılmıyacağı için nas

yonal - sosyalist mahfelleri bir 
müddet istirahat edebilecekler - ' 

dir. 
Alman m~uatı, demokrasi 

mahfellerini bir buhran havası 

yaratmakla itham ettikten son -

ra şimdi de nizam ve asayişin 
avdet ettiğini yazmakta, bunun
la beraber Almanyanın bir me
tod dairesinde hedeflerine vara
cağını ilave ey !emektedir. 

Uzaksark
ta harp 
4 bin asker 
çevrildi 

Fırtınanın zararları 
1 

Maddi zarar bir milyon 
liradır. Şahısların ellerin
de kuru toprak kaldı 

Tokyo, 4 (A-A.) - Do -

me• ajansının Mogol - Man -
çu hududu üzerindeki hare -
ıkat saılıasından ala.rak neşrct
·tiği bir habere göre. Japon -
Mançu hudutları. dün akşam 
Mançu erazısi dabılınde Ka
la ırmağı civarında dört bin 
kadar Sm·yet - Mo~ol askeri
m ihat etmışti~. 

Yine nynı marr. h~dan veri -
len diğer bir hab·?re göre <le, 
dün sabah, 100 hdar Sovyet 
tanl<ı, Kala ırmzğı hududun
da Japon hatlarına hücum et
miştir. Japon topçusu ve tay
yareleri 30 kadar tankı tahrip 
etmiştir. Japon hatlarına 100 
metreye kadar yaklaşan 6 

tank da bu hatlara daha var - ~ 
madan muattal bir hale geti
rılmiştir. 

İzmır, 4 (A.A.) - Bu sabah
ki gazetel,.rin verdikleri malfı -
mata göre, geçen Cuma günkü 
fırtınanın Kemalpaşa havza -
sındaki bağ ve bahçelerinde ce

viz ve yum urla büyüklüğünde -
ki dolunun, yagmur sellerinin ve 
müthii rüzgarın ika ettiği tah -

ribat bağcılık tarihinde hemen 

hemen misli görühnemiş d~e
cede büyüktür. Hasara uğrıyan 

saha iki bin hektardır. Maddi 
zarar bir milyon lira tahmin e -
dilme4dedir. Şimdi ellerinde boş 

, "" Dünkü Grup 
Toplantısı 

[Baş tarah 1 iııc:Nle] 

1 
busu Muhittin Baha Parsın 

ı verdiği bir takrir üzerine rnz-
1•. s naın~ye a1ınrnış olan Yeni a-
: bahta çıkan bir yazıya ait mü-
1 zakerl' c:ereyan etmiş, Dahi -

jİ !iye Vekili, bu hususta Jza • 

ıi hat vemUştlr. Bar.ı hatipler, 

'ı bu makaleyi ve gazeteyi tak -
t blh etmişler, gazete hakkında 

ennal•ne milesslr ibret ola -

cak kararlar verilmesi tekli

finde bulunmuşlardır. Netice
de, hilkümetln ittihaz ettiği 

kararlar tasvip edllm!Jtlr. 
Bundan sonra, Başvekilimiz 

tarafından parti Jnıpu idare 
heyetine t~dl olunan Mardin 
mebusu Muhittin Birgenin ge
çenlerde barem kanunu hak

kında Son Posta gazetesinde 
yazdığı başmakale üzerinde 

idare heyetinin verdiği karar 
umumi heyetin tetkikine ar -

zelunoıuştur. İdare heyeti, bu 
makaleyi, gerek parti umumi 

mec:llııln eVYeke verdiği pren
ıılp kararına, ıcrek&e parti nl
aamnanıeslaln neşriyata mü
tealll.k mııddeal hükümlerine 
muhalif hulduğunu umumi 
heyete anetoııştır. 

Evveli Ulakale sahibi Mar
din mebusu Muhiddin Birgen 
söz alarak bu maluıle ile ifade 
ett'il fikirlerin hatalı olduğu
nu beyan ederek umumi he -
yete Jı.arp itiraz etti. Bunun -
la lıeraber mevzu hakkında 

sen alan bir çok hatipler ma
kale ile efkittı wnumtyeye . ar 
zedllen fikirler hakkında ten
kldlerlnl serdettiler. 
Başvekil son söz olarak 

mevzuun bir çok arkadaşlar 

larafuulan umumi heyette te
btırü~ ettlrlldlğlnJ ve esasen 
muharrir itiraz beyan ettiği <1-
betle başka bir muamele ya· 
pılmasma mahal olmadığını 
lıeyan elm'f ve bunun üzerine 
bu meselenin de müzalı.ere<ıt.. 
ne •llıayet vertlm'ttlr. 

topraklardan ba-şka bir şey kal -
mıyan müstahsiller çok feci bir 

vaziyete düşmüşlerdir. Armut -
Ju ve Kızılca köylüleri hicrete 
mecbur kalacaklarını söylemek
tedirler. Bu iki köyden gelen iki 
heyet dün valiyi ziyaret ederek 

'vergi ve banka borçlarının teci-
lini rica etmişlenlir. • 

Vali Ziraat müdirini Met mın

takasında derhal tetkikat yap -
mağa memur etmiştir. Netice • 

ye gnre, iktiza eden yardım ya -
pılaeaktır. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Urlada 

İzmir, 4 (A.A.) - ~~eikur
may Başkanı Mareşal Çakmak 
Beraberinde Ordu Müfettişleri 

Orgeneral Fahre'\tin Altay ve 
Orgeneral İzzettin Çalışlar ve 
maiyetleri erkanı olduğu halele 
bu sabah deniz yolu ile Çeşmeye 
gelmişler orada İzmır valisi, 
müstahkem mevki komutam, 

ı belediye reis•, Ç~me kaymaka
mı ve diger mülki, askeri rical 
tarafından karşılanmışlardır. 

. Mareşalin muvaısalatleri Çeşme 

halkının coşkun tezahüratına ve 
sile olmuştur. Genelkurmay Baş 
kanımız kıtaatı tefi~ ettikten ve 
öğle yemeğini yedikten sonra 
Urlaya gC>Çmişler orada da ayni 
tezahürat ve merasimle karşılan 
mışlardır. 

Ha tayda 
bayram 

Antakya. 4 (A. A.) - Yarın 

. kahraman ordumuzun Hataya gi 
rişinin yıldönümüdür. Bu mes'ut 
ve uğurlu gtin Hatayın her şeh
rinde büyük merasimle kutlu -
lanacaı.tır. Arrtakyada yapıla -
cak törene bütün halk ve köylü

lerimiz iftirak edeceıktir. 
Bütün Hataylılar kurtuluşla -

1 
rının ilk fili eseri olan bugünü 
höyle.:e büyük bir §«"ilk ve neş'e 
içinde kutlulıyacaklardır. Şehir
de her taraf bayraklarımızla süs-
lerun~ müteaddit taklar Şurul
muş bulunmaktadır. --Muğlada bir kadın 

idam edildi 
Muğla. 4 (A.A.) - Kocası Ha

sam taa.mmütle öldürmekten 
suçlu Bodrumun Karakeya kö -
yünden Salih kızı l'•lıma hak -
kındalti ölüm cezası bugün hü -
Jı.<mıet önündeki meydanda in -
faz edilmiştir. 

Kudüste 
tedhis 

Kudüs, 4 (A. A.) - Kudüsün 
Yahudi mahallesine atılan bir 
bombadan 5 Arap agır suretle 
yaralanml§tır. 

Hükumet, saat 8,30 dan ni -
haren Yahudilerin şehir haricin
de dolaşmalarını menetmiştir. 

Henderson Londraya 
geldi 

Londra, 4 (A.A.) - İııgiltere
nin Berlın büyük elçbi Hender
son Londraya gelmiştir. 

----00----

Kremlinde dün
kü içtima 
(BCl§tarajı 1 inci sayfada) 

dllelıilir. Yalnız bazı tiıJI mese -

lelerin halli kalmıştır. Moskova

daki Fransız sefiri Nagglardan 

Hariciye Nezaretine gelen ra -

porlar çok nlkblnanedlr. Bu alı. -

şam Fransız ve İngiliz Hariciye 

ne:r.aretlne gelec:ek mütemmim 

· telgraf raporları, Alınan mııhl
mata göre bu nikbinliği teyld e -
decek mahiyettedir. LondrM8 
Sovl·et Rusya ile kat'i itilafın 

perşembe günü hasıl olaeağı ü -
mld edilmektedir. Bu ümit ta -
hakkuk edene, bu hiıdhe fev -
kalıide büyük bir ehemmiyeti 
haiz olacaktır. Sovyet Rusya ile 
yapılauk bu itilaf, Lehlstaaın 

gerilerini tamamlle temin ede • 
c:ek ve Lehistan Berllnlu t• • 
ylklerlne karşı azıımi mulı.ave -
met! ıömtereceltlr. 

Sovyet cevabı Parise geldi 
Pari6, 4 (A.A.) - Havas ajan

sı bildiriyor: 

Dün Mos.kovada Scedes, Nag
giar ve Strang'a tevdi edilen son 
Sovyet cevabı Paris hariciye ne

zaretine gelmiştir. Jlarlciy<:> ne
uretinin salahiyettar daireleri 
şefleri, Bonnet ~ birlikte Mıol-0-
tov'un notasını ve Naggiarın ra
porunu tetkik eylemekt.! bulun
muştur. 

Öğleye doğru alınan haberle
re göre, Ma!Dtov, Fransız - İn -
giliz projesinin bazı noktaları 

haklunda yeni tasrlhat 161.emiş -

tir. 
Parill n Londra 'kabinelni 11-

.ki temas haliııdedir. 

ilk tesis: 11194. yıı: -. nv. ,,_ 
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iŞARETLER - _____.... ---
Geri kalan anlaşma 

İngiltere KU&ya ile hıilıi neden anlaşmıyor? Bö;rle bir an -
latına ihtiyacı lı.at'i mi değildir? Yoksa Rusyamn tekllflerl kabul 
edllemlyeeek kadar mı ~ırdır? 

Rusyanın sulh c:ephesine lltlhalu totalltederi ya ;rederlude 
mıhJıyac:ak, yahut oeların b..... çare bulamıyarak atıladkları her 
bin sulh cephesi lehine netlttlen meslııl riyazi bir lı.at'ayetle temin 
edec:ektlr. 

O halde neden bu ltllif hili aktedllemlyor? -
Biz §Ulldan emialz ki İngiltere sulbü veya harbi ltusyallZ ka • 

zanmayı mümkün gört!ülı.çe itilaf aktedllemlyttelıltır. Çünkü ~ 
glltere de fUDdan emindir: Rusya nın tleliletlle kıızaııılan "81-hiıı 
kaybedilen harpten büyük bir futu olmıy•caktır. Büyük lu or
dııbınııın girdikleri düpnan top rUdarmd, .batta dost to,..ı.Ia

rmd• •iMaJdarı lhtllil tohumları öyle fllidenecek ki en ı.uır ga
lebe ile temin edilen aulhün mun seneleri bile lıugiiııkündea ıPba 
müth!J o1KaJı. olan lıqmelı.eşlerin, buhranlarm önünü aJamıya -
caktw. 

Bir lıarpte Almanyaya mağlôp olmak. .• Bunu İngiltere aklın 
dan geçı!emez. Onun için iki şık Jfardır: Ya Rusyas1& galebe,ı yüz
de yüz mümkfin kılacak vakti kazanmak, yahut Rusyanın i§tııaki
lc kazanılacak harbin ihtilallere yol açmasının önüne geçmek. 

İKDAMCI 

Satie yolsuzluğu/Balkanlar· k'ımi 
CArkıısı 3 ümü sayfada) 1 

Önış, avukat İsmail İsa, Atıf 
Ödül , Malik ve Tahir Kevkep 
dıin sorgu hakimligıne getirıle
rek, bi.rkaç gün evvel e\'lerinde 
ve ya21haııelerinde yapılan ara
ma sonunda elde edılen evrak 
üzerinde yapılan tetkikte hazır 
bulundurulmu.şl.ardır. Kendileri 
bundan sonra da ba21 •ahitlerle 
müvacehe edılmişlerdir. Müva
cehede de hem alını satım işi 

bakında, hem de 12,500 liralık 

komisyon hakknda izahat alın -
mıştır. 

Evvelce evınd<> arama yapılan 
maznunlardan Malık Kcv kebin 
dün de yazi.haneııinıcle arama ya
pılmış, fakat istenılen evrak e-
le g.-çırilememiştır. · 

HadiS<'nin şahitleri bitmek 
üzer<: olduğundan lahkilkalın bir 
ka<o' güne kadar ikmal edilerek 
maznımların Ağıroeza mahke -
mesinde muhakE"'11elerine baş -
lanmru;ı muhtemeldir. 

--<>-----

Alman - Bulgar 
müzakeresi 
(Baştarajı l inci sayjadııj 

yaha'lin ehemmiy.:tıni tebarüz 
ettırmekte"dirler. 

• • 
Bulgarlara ne vadetmişler 

Londra. 4 (:Husu.si) - İngiliz 
gazetelerinın verdıkleri malu -
mata göre mihver devletle.ri Bul 
garistanın kendilerile beraber 
olmalarını temine çalışmışlar ve 
buan mukabil Soiya hükumeti -
ne bazı vaitler{\(o bu1unmu lar -

dır. 

Bu vaıtlerin başında Garbi 
Trakya Dedeag~ ve Dobriçe -
nın ilhakı bulunmaktad ır. 

Bu vaitlere karşı Bulgarisla
nın nasıl bir hattı hareket la -
kip cdecegi henüz bcl\i değildir. 

Bu haberkr Romanya ve Yu
nanistarıda güJ.ünç kaydile karşı 
!anmaktadır. 

Suya Sabuna 
dokunmadan 
( Başıarafı l inci sayfada) 

salın ahyormufUI. gibi! - yirmi 
beşerden elli kuruşu gözden çı

kardık. 

Nihayet giineşlendlk, yılı.an • 
4ık ve acıkhk. A<ıkınu, bir san

dovls yemek merakına lı.apılthk. 

b.ı dilim ekmeğin ansına bir 
miktar lıe aa pe:Jllir ve lolr mik

tar yeril salam lı- pliıj UD • 

4-vlçlerlne ne isteseler Mğenlr

ıılllla? Oaar kunq! Ve fııoiuı -
nm.du lılr lelmuı ekmek wı . 
:relıllmelı lslıı selıia ııandevlçe de 

lılr iile yemeli paruı verenk 
albayel pliıjdan c:aaıırnzı gilç 

kurtardık! 

Artık orta halli bir aile, haf -

t•nın adi bir cününde, denize 
ctrmıek ıçın üç lira sarfederse, 

bu her tuafı su Qe çevrili İstae

•ulu şehir nüfusundan yansıa
ÜD b:ıluımn niçin bu hayat 
lı.ayuiJndan ı.tlfMe edemedi -

jlne lıayret Mllebllir •I? 
A. N. il. 

hayat sahas 
(Baş tarafı l inci sayfa 

Fakat, kendilerini, hatta bü 
dünya) ı tahakküm ve e.aretler 
altına alacak bir kuvvet ve asa· 
met derecesine varmış addeden· 
lecin birdenbire her tarafların • 
dan çevrilerek kıskıvrak hale g•• 
tirilmeleri üzerine du) dukl8" 
bu gayz, ne kadar tabii ollll'!la 
olsun, alman tedbirlere kar ı IJe. 
ri sürdükierl ehepler 'e fikir. 
ler de o bdar sahi<, o derece 
uydurma, o mertebe mugalata
dır ki, milyonlarla insanları ida
re ,.e fazla olarak dünya)·a nl • 
zam vermek lcldiasuıda bulunan 
ların kafa elhctlnden bu dl'Ttt 
ha!.ta manzarası bakilı.atPn acı 
nacak haldir. 

Balkanlar, Almanların ve İ 
talyanların hayat sahası imiş, 

son anlaşmalarla bu ha)at hak
kına tecavüz edilmiş ... Balkanla 
ne zamandıınberl Jıu havali lle 
ne tarthcn, ne ırkan, ne slyase • 
ten, ne lktısaden h'flolr müna • 
sebetlerl olmıyan ı.u lkt dev • 
~tin hayat ııahU1n• dahil lınlu
nuyor? 

Bütü i tarihte Ballı.anlarda Al
manların ve İtalyanlann olur
mu olduklarına 11e blnaenale~·h 

hayatlarının bu topraklarda kök 
lü bulunduğuna dair bir misal 
hatırlamıyoruz. Balkanlar, Al 
manlarla italyanlann hayat s11ha 
sı ise, ao;ırludanberl Ballı.anlara 

)·erleşen Ballı.anlıların hayat sa
hası nerede olmak lıi:r.ımgelir? 
Ve herkes istediği yuı hant sa· 
hası farzedeblllnce, Balkanlı • 
lar 4a kendilerine ita!)· an "C 

Alman topraklarında, hayat ııa -
ha<ıı olabllttelı yerler bulamaz
lar mı? Biri Avrupanın ortasın

dan şimale, garbe, şarka doğru 

yayılmış, diğeri Avrupanın or • 

tasından denize doiru IWIDJDJI 

Almanya ile İtalya, bir lıahane 

lcatl etleeekler, celecelder, Bal· 

lıanlua yerleşeeelder. Niçin? 

H•ııgı hakla? 

Kendi memleketlerine karşı 

en küçük bir tecavüz lasan·u • 

runun Balkanlıları, nelıadar si. 
• 

nlrlendlrdiii meyduda n 

lıllhııssa bu 4ewletlerln tatbik 

ettikleri cebir ve talıaldıüm sis

temine karşı nefretleri de ortada 

iken, bu devletler, ne cür'etle 
.: 

Balkanlardan ve Balkanlann 

.1ıe..ıııer1 için lıay•t saluısı tq.kll 

ettlğiudıen habn•eııııırıer? 

•••l.r, Ballıııalılanndır ve 

Çeke-Slovııky• gibi, Arnnutlulı. 

gibi kolay yutulur lokmalar da 

değillerdir. Hayat halı.kına ıe • 

lince, Ballı.aıılar, Balkanlara a • 

Y•lı. atmak c:ür'etlnde buluna • 

calı.lara anc•k ıınezar olablUr. 

İşte zebun ettikleri insanların 
kör mutavaatlerladen aldıkları 

kuvvetlerini yanlı§ mütalea et

mekten doian cunarların.• rai -
men totaliter de.Jetlerin he. 

9l'Yffn e""el iirenıneterı liaııa 
........ lıalılluıt! 

A. N. K•acan 



SAYFA t 
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~·~ .• ~:: ~ Karanlıktaki ziyailltçi ~ 

. .. İdare meclisi azasından Hü
seyin Şakirin burnuna - tesadü
fen mi yoksa kasden mi - her ne 
hal ise burnuna sinek girdi. Bu
nun üzerine gürültülü bir hap -
şırmakla -yanıbaşıiıda uyumakta 
olan güzel ve narin kansını u -
yandırdı. Güz<el ve genç kadın 
karanlığa şöyle bir göz atarak 
öbür tarafına döndü ve gözlerini 
yummağa çalıştı. Fakat nafile, 
ne yaptı ise olmadı. Uykusu büs" 
bütün kaçmıştı. Nihayet uyuya
mıyacağını anlayınca, kocasının 

üstünden haiifçe kayarak kar -
yoladan inip biraz hava almak ü
zere pencereye doğru ilerledi. 

Dıııarıda korkunç bir karanlık 
vardı. Ancak, bahçede birkaç a
ğaç siloeti seçilebiliyordu. Derin 
bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

Bu derin sükutu bozan yine 
kendisi oldu. Pencerede biraz ha
va aldıktan sonra birdenbire bir 
çığlık kopardı . Bahçede eve doğ 
ru ilerilemekte olan uzun bir göl 
ge göımıü.ştü. Bunu, öne bir inek 
v eya bir at zannetmişti. Lakin 
gözlerini uğuşturup ta dikkatli
ce bakınca insan olduğunda şüp
h esi kalmadı. 

Gölge mutfak penceresine yü
rüdü ve orada biraz tereddüdle 
bir müddet durduktan sonra pen 
cereye tırmanarak mutfağa dal
dı . İşte tam o zaman genç kadın: 

- Hırsız var!. diye çığlığı bas
tı. 

Korkudan ölecek hale .gelmiş

ti. Zihninden bin bir korkunç ih
timal bir anda şimşek süratile 
gelip geçti. Neden sonra karyo -
laya yaklaşarak kocasını uyan -
d•rmağa çalıştı: 

- Hüseyin kalk, Hüseyin! Ha
di uyansana!. 

Hüseyin Şakir gözlerini açma
dan sordu: 

- Ne var, ne istiyorsun? 
- Haydi canım, çabuk kalk! 

Mutfağa bir hırsız girdi, Pence -
renin kenarında otururken gör -

düm. Her halde oradan yemek 
odasına geçecek.. bütün gümüş 

takımları orada .. hadi canım .. 
Kocası homurdanarak tekrar

ladı: 

- Peki ne var? 

- Aman yarabbi! Anlamıyor 
' musun? Hay Allah miisLakını 

versin; beni d"'!1e: Ben sana di -

yorum ki, mutfağın penceresin
.ı,.., ıçeri bir adam girdi. Şimdi 
R<ebia da korkacak.. Gümüş ta

kımlar dolapta duruyor .. 
- Canını, sana öyle gelmiştir. 
- Şakanın sırası değil! Ben 

sana bir tehlikeden bahsediyo -
rum; sen de böyle gamsız gam - . 
sız yatıyordun! İster misin şim -
di hırsızlar her şeyimizi çalsın -

!ar da bizi öldürsünler! 
Hüseyin Şakir yatağından kal 

kıp uzun uzun gerindi, esnedi. 
Sonra: 

- Kadınlar da ne tuhaf mah
lılklar, dedi. G€ce bile insana 
rahat venıniyor!ar. Bir hiç için 
beni uyandırıyorsun! Sen de hiç 
insaf yok mu? 

- Sana, yemin ederim ki, mut 
fağın penderesinden birisinin 
girdiğini gördüm. 

- Bundan ne çıkar efendim? 
Varsın girsin! Bu olsa olsa Rebi
anın dostu olan itfaiyecidir, 

- Ne dedin? 
< - Onun, Rebianın Aşıkı oldu -
ğunu söylüyorum. Karanlıktan 

istifade ederek sevgilisini gör -
meğe gelmiştir. 

- Bu hırsızdan da fena .. ben 
evimde böyle bir şeye asla mü -
saade edemem. 

- Böyle beylik laflar söyle -
mekten ne çıkar? Sevmek dün -
yanın kuruluşundanberi mevcut 
olan bir şey .. Bir itfaiyecinin bir 
aşçı kızı sevmesinde hayret edi
lecek bir tarafı yok ki.. 

- Hayır, hayır .. beni hala an
lamamışsın sen! Ben evimde böy 
ie şeylere tahammül edemem. 
Derhal, mutfağa ,gidip o herifi 

1 kovmalısın! Ve yarın, Rebiaya 
bir daha adını kirletmemesini 
söylemelisin! Ben ölürsem, evin
de bu türlü münasebetsizliklere 
müsaade edebilirsin! Fakat şim-

Nakleden: Faik Bercmen 

ii .. asla .. hadi çabuk git, diyo--,, 
rum. 

- Manasız bir şey bu!. 
- Hüseyin git diyorum, yok-

sa şimdi bayılırım. 
İdare meclisi azası hiddetle el

lerini uğuşturarak ve söylene 
söylene mutfağa doğru yürüdü. 
Karanlıkta el yordamile yürü -
yordu. Nihayet oda hizmetçisi • 

nin odasına yaklaşınca kaptyı 

vurdu; hizmetçi uyanınca Hü -

seyin Şakir: 

- Perihan kızım, dün sana 

temizlemek iç in ropdöşambrımı 

vermiştim. Ne oldu? 
- Onu ben, temizlesin diye 

Rebiaya verdimdi efendim. 

- Bu, bir ihmaldir.. şimdiye 
kadar temizlenmiş ve iade edil -

miş olması lazımdı. Şimdi rop rö 
şambırım olmazsa gidemem. 

Oradan ayrılıp mutfağa girdi. 
Rebi.anın yattığı küçük aralığa 

yaklaşıp kızı uyandırmak üzere 
omuzlarından tuttu ve sarstı: 

- Hey, Rebia, uyuyor gibi yap 

ma .. biliyorum ki, uyumuyorsun! 

Biraz evvel pencereden kimin 

girdiğini söyle bakayım? 

- Ne diyorsunuz efendim? 

Pencereden içeri birisini mi al -

mışım? 

- İnkar etme! İ'Yisi mi dostu

nun bir an evvel buradan ayrı -

lıp gitmesini kendisine söyle! 

Duyuyor musun? Burada işi yok 

onun! Hadi bakayım!. 

- Ah, efendim, siz akJ.J.-:ızı mı 

kaçırdını7• '9.::.-ri bu kadar ah -

mak mı zannediyorsunuz? Ben, 

bütün gün eşek gibi çalışayım 

da sonra bana böyle bir iftirada 

bulunasınız? Aldığım aylık ta 

on lira .. Üstelik şerefim ve na

musum ittiham altında .. eskiden 

büyük bir tüccarın yanında ça -

l.ıııırdım. Hiçbir zaman böyle bir . 

ittiham karşısında bulunmadım 

doğrusu ... 

- Canım şimdi bunları bırak 

ta .. senin dost olan itfaiyecinin 
derhal evden uzaklaşması Jazım, 

anlıyor musun? 

Rebia ağlamağabaşladı; sonra 

kısık bir sesle: 

- Sizin böyle şeyler söylem~ 

niz ayıptır doğrusu efendim, d~ 

di. Siz münevver, medeni insan .. 

!arsınız. Bizim gibi fıkaraları 

böyle sözlerle incitiyorsunuz, 

günah değil mi? 

Hüseyin Şakirin yufka yüreği 

burkuldu: 

- Ben seni insan da, şeytan 

da ziyaret etse aldırmam; amma 

: karın içerliyor. Beni buraya o 

yolladı. Neyse, benim ropdöşam

brım nerede? 

- Çok müteessirim efendim, 

Onu odanıza koymağı unuttum. 

Orada çivide_ asılı duruyor. 

Bu sırada evin genç hanımı 

kocasının dönüşünü sabırsızltk • 

la bekliyordu. Aradan beş daki

ka geçince meraka düştü ve al -

nından soğuk soğuk terler dam

lamağa başladı. 

Tam bu sırada kocası görün • 

dü, karısını böyle telaşlı ve asa
bi bir halde bulunca gülerek: 

- Sen yarın doktora gitmeli -
sin karıcığım, dedi. Asabın çok 
bozulmuş. 

Fakat genç kadın ansızın ba 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
İkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinema;-rı niçin sever • 
•• ? 

SlD1Z. 

2 - Hangi artıstleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şunnza g;dıyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara· 
sındR giyınlşlerlni ve tavır -
larını, battl bayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöh,etı mi, 
güzelliği mi?) 

* Kadıköy Bayan Samime 
söylüyor: 

1 - Sinemayı en fazla bir 
eğlence yeri olduğu için seve
rim. Fakat bana görmediğim 
yerleri tanıtan, bimeldiğim 

şeyleri öğreten bir bilgi yeri 
olduğu için de severim. Haya
tın elem ve neş'elerini orada 
görmek mümkündür. 

2 - Sevdiğim artistler çok· 
tur. Greta Garbo ve Marlen 
Ditrieh'i hala severim ve sa
natlarına hayranım . Jeanette 
Mac Donald, Nelson Eddyi, 
Deanne Durbeni ve Miliza 
Korjus ile Zarah Leanderi 
sesleri güzel olduğu ıç•n, 

Charle Boyeri, Gary Cooperi 
Clark Gabli, Fredric Mareln, 
Ronald Colman, Drhty La -
mour, Loretta Joungu, Anna 
Bella Tyron Pover'i ve John 
Halli hakiki birer san'atkar 
oldukları için severim. 

3 - Bunlar arasından hiç 
birinin giyinişini, tavrını ve 
hayatmı taklid etmem. Tak -
ildi bir aciz sayarım. 

4 - Sinema ,vılıl.'Zlarını ve 
güzemw .. rıni de cazip görü -
yorum dersem yalan söyle -
miş olurum. 

* Pangaltı: Bayan F. A söy -
lüyoc: 

1 - Sinemayı niçin sever -
siniz? En ucuz bir eğlence va
sıtası olduğu için iyi filmler 
seyretmek şartile ayni zaman
da oldukça zevkli bir eğlen -
cedir. 

2 - Hangi artistleri sever -
siniz. Barbara Stanweyck, Ga
ry Cooper, Charles Boyer, Je
an Gabin, Fred Astair, J ean 
Gabin ve Charles Boyer'yi iyi 
bir san'atkar oldukları için, 
Gary Cooper'i güze\ bir er -
kek, ve stepte harikulade bir 
san'atkar olduğundan Bar -
bara Stanweyck'i bütün di -
ğer artistlerin içinde en az 
yapmacığı olan sade ve iyi bir 
artist olduğu için. 

3 - Bu suali yersiz bulu -
yorum. Aklı başında bir in -
san hiç kimseyi taklit etmez. 

4 - Hiçbir tarafı bir cez -
betmez. Yalnız iyi bir şahsi -
yet yarattığı rolünde muvai -
fak olduğu takdirde alakadar 
olurum işte o kadar. .._ _____ ,. 

ğırd1. 

- Bir koku duyuyorum, so -
ğan kokusu gibi .. 

- Evet, evet ben de bir koku 

duyuyorum, elektriği açsana!. 

Elektrik düğmesine basar bas

maz genç kadın müthiş bir çığ • 

!ık kopardı: 

- Üzerindeki ne? Bunu nere-

den aldın? 

- Mutfaktan .. 

- Kendine bir kere baksana!. 

... İdare meclisi azasından Hü

seyin Şakir kendi üstüne göz a

tınca giydiği ropdöşambrın itfa • 

ıyeciye ait kaput ı>lduğunu gör
dü. 
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Yahya pasa ~iK&J)AA 
S O f y a d a Bir aşk neticesi diye 

bakılabilecek ölüm 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUC.U -

T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw . 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. Sofya , 4 (A.A.) - Mısır ha
riciye nazırı Abdülfettah Yahya 
Paşa , b;.ı sabah Bükreşten bura
ya gelmiştir. Mumaileyh, Başve
kil vekili N edif ve daha birçok 
zevat tarafından karşılanmıştır. 

Abdülfettah Yahya Paşa, öbür 
gün Belgrada gidecektir. 

---000---
Zogo gazı 
Londrada 
geçirecek 

Bükreş, 4 (A.A.) - Pohınya 

sefareti transit suretile Gdynia
ya geçmesi için kral Zogo'nun 
pasaportlarını dün vize etmiştir. 
Kral, Londraya gitmek üzere 
vapura binecektir. 

Kral Zogo, bundan sonra se -
yahatine devam ederek Londra
dan Parise ve Versailles'a gid~ 
cek ve orada yaz mevsimi için 
kiraladığı sayfiyeye yerleşecek -
tir. 

----<>o---
A lman - Amerikan 

cemiyetinin kararları 
New-York, 4 (A A.) - Fritz 

dün ·Alman - Amerikan• cemi -
yetinin milli konvansiyonu tara
fından tekrar cemiyetinin reis -

liğine intihap edilmiştir. 

Cemiyetinin garp devletleri 

kısmı amiri Hermann Cchwinvin 

verdiği malumata göre 550 mu -

rahhasın iştirak ettiği bu kon -
vansiyonun toplantısı gizli tu • 

tulmuştur. 

Toplantı esnasında bilhassa 

Ruzveltin yeni.den intihabına 

muhalefet ed\ mesine ve cemi -

yetinin Amerika kanunu esasi -

sine sadık kalmasına karar ve -

rilmişti~. 

lng!Jt~ıenirı '!!.=rlin 
sefiri Londrada 

Berlin, 4 (A. A.) - İngiltere 
sefiri Neville iHenderson, saat 

13.40 da tayyare Jie Londraya 
harekt tmiştir. 

Mumailyhin gayhubti bir haf
ta sürcktir. 

,----o-

Yahudi muhacirler 

Bratislava, 4 (A.A.) - 750 ya

huıdi muhaciri bugün Liberia'Y:a 

gitmek üzere Bratislava'dan ay
rılmıştır. Bunların arasında bir 
kaç aydanberi mevkuf bulunan 

Avusturyalı yahudiler de vardır. 
---00--

l n g iliz Harici Komi
tesinin içtimaı 

Londra, 4 (A.A.) - İngiltere
nin V arşova sefiri Kennard, bu 
sabah bltivekalete hariciye ko -

mitesinin içtimaına iştirak etmiş 
tir. İçtima esnasında Dantzigt~ 
ki vaziyet tetkik edilmiştir. 

Komite, ayni ~amanda İngil -
terenin Moskova sefiri Seedsln 

Sovyet mümessillerile yaptığı 

son görüşme hakkında gönder -
diği raporu da tetkik etmiştir. 
Akşam Kennard, kral tarahn

dan kabul edilecektir, 

r_ .................. ı 
Harici ı 

ı K' ... k H b l ı ı uçu a er er ı 

ı-................ -ı 
* Dantzigdeki askeri hazır -

!ıklar 6 temmuza !tadar ikmal ~ 
dilmiş olacaktır. 

* Fransa hükumeti donanma 
ıefradının ağustostan itibaren 
mezuniyetini kaldırmıştır. 

* Mihver devletleri Bulgar.is
tanı kazanmak için ona Yunan 
topraklarından bazı yerler va • 
detmişlerdir. 

* Bulgar B~vekili bugün Ber 
!ine vasıl olacaktır. Hitler ken • 

-ıl.islni kabul için BerJiİıe gitmiş -
tir, 

Artist Mari Pik/ ordun eski 
5 Temmuz Çarşamba 

Saat 12.30 Program. 
Saat 12.35 Türk müziği - Pi. 
Saat 13 Memleket saat ayarı, a-kocasına ne oldu ? 

Ooen Moore son filmi " Bir 
Yıldız Dofdu,, filmini f •
oirmeden eııııel Mae Ve•t'le 
birlikte " Lady Lou ,, İs· 

jans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14 müzik (Karışık 

program - Pi.) 
Saat 19 Program. 
Saat l 9.05 Müzik (Strauss'un i· 

ki valsi - Pi.) 
Saat 19.15 Türk müziği (Fasıl 

heyeti). 
Saat 20 Memleket saat ayarı ,a· 

jans ve meteoroloji halberleri. 
Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk müziği. 1 - Os· 

man Beyin - Saba peşrevi. 2 -
Dede - Sa.ba şarkı - Guş eyl' 
gel bülbülleri. 3 - Aşık Mustafa 
Saha şarkı - Bir esmere gonı 

verdim. 4 - Keman taksimi. 5 -
Kazım Uz - Hüzzam şarkı - B< 
zeınesin kimseye. 6 - Halk tüı 
küsü - İndim dağdan ovaya. 7 -
Halk türküsü -· Damından görü · 
nür bağlar. 8 - Raif Bey - Kür 
dilihicazkar şarkı - Fengi ruhs. 
rına. 9 - Osman Nihat - Kürdi -
lihkazkar şarkı - Gözümden git-

' miyor. 10 - Muhayyer türkü -
Bugün ayı non dördü. 

minde bir fi lm fellirmiıti. Onu burada Mae Vest'le 
birlikte Lady Lau'dan bir sahnede görüyorsunuz 

Saat 21.10 Haftalık posta kutu -
su. 

Saat 21.25 Neşeli prnklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Bayan Fer -

hunde Erkin tarafından piyano so 
!oları). 

irçok ~essiz filmlerin 
kahramanı Mary Pick -
ford'un eski kocası 

Owen Moore kendisini öldürdü. 
Bu ölüme büyük bir aşkın · ne

ticesi olarak bakabiliriz. 

Bütün yıldızların hayatının 

büyük bir lüks ve refah ortasın
da geçtiği sınıftın sınıfa koştuk
ları tasavur edilir Bu bir dere -
ceye kadar belki .:loğrudur. Bu
nunla berah~r hiçbir Zl\man on
ların ' ' ~ olr takım şahsi endişe -
le:-1, ıztırapları olduğunda unut
mamalıyız. Bunlardan birçokla
rının sonu en umulmıyan fela -
ketler bedbahtlıklar içinde niha
yet bulur. O kadar şöhret servet · 
ve sevgiden sonra yavaş yavaş · 
şansları dönmeye başlar. Zaten 

' 
bir kere talih dönmeye görsün. 
Bütün felaketler arka arkaya . 
gelir. Mevkilerinden şöhretle -
rinden olur unutulur ve ıztrap 

içinde ölürler. İşte Owen Morre 
de bunlardan biridir. 

Owen Moore gayet parlak bir 
tiyatro hayatından S()nra sessiz 
sinemanın sahneden çektiği ilk · 

artistlerdeıı biri oldu ve o zaman 
Amerikanın göz bebeği olan meş 
hur yıldız Mary Bick:ford ile ev0 

lendi. Bu sıralarda Owen More 
şöhretin en yüksek zirvesinde · 
bulunuyordu. Fakat artistin sa -
adeti uzun müddet sürmdei. Bu 
sert ve asabi fantaziste İrlanda
lı, haris, inatçı, ve sakin tabiatli 
bir kadın olan Mary Pickford ile 

uyuşamadı. Boşandılar ve Owen 
tekrar eski hayatına avdet etti. 
Zaten içine kap~ış, durgun 
bir adamdı. İçkiye karşı zatı var 
dı. Hayatını Holivut ile Ameri -
ka arasında taksim etm~ bulu -
nuyordu. Durmadan film çevi • 
riyor ve gayet bol para kazanı -
yordu. B ir müddet sonra yeni 
sinema hayatına atılan genç bir 

kıza çılgın gibi Aşık oldu. Fela • 
ketine bu aşkı sebep olarak gös -
terebiliriz. Bu genç kız ancak 18 
yaşındaydı. Sarışındı, güzel ma
vi gözleri, harikulade bir vücu -
dü vaırdı. Owen Moore bu güzel 
kız için olmayan fedakarlıklar -
da bulundu. Bu genç yıldız onun 
sayesinde Owen'nin çalıştığı bir 
filmde rol alabildi. Fakat pek az 
sonra genç bir milyardere kapı

larak Owen'den yüz çevirdi. Bu 
aktör için . çok büyük bir darbe 
oldu. Birlikte ayni filimde çalııı
tıklan halde genç kadınla ak -
tör artık . konuşmuyorlardı ve 
Owen onun yüzünden istihzaya 
uğradığını zannederek muzta -
rip oluyor, üzülüyordu. Öyle ki 
nihayet genç kadının rolünü bi
tirip çıktığı zaman Owen'nin 
stüdyoya girmesi ve o çıktığı za-

man genç kadının gelip çalışma
sı kararlaştı, fakat hadise gaze -
telere intikal etmişti. Owen mü
I.akat almaya gelenlerden bu -
cak bucak kaçıyor, bununla b~ 
raber ertesi gün aldığı gazete -
!erde kendisine ait bazı alaylı 

satırlara tesadüf ediyordu. 
Nihayet _bir sabah iki düşman 

artist puse sahnesini çevirmeye 
başladılar. 

Bu meşhur sahne, bir aşk sah- · 
nesi idi. İkisi de gayet sakin gö
rünüyorlardı. Rejisör rolleri ih
tar etti. Ve film çevrilmeye baş
ladı. Fakat tam puse sahnesinde 
kadın bir feryad kopardı. Moore 
onu ısırmıştı ve boğmak arzusu 
gösteriyordu. İki düşmanı güç
lükle birbirinden ayırdılar. Bi -

raz sonra zavallı aktör bir ço
cuk gibi oturmuş ağlıyordu. Bir 
Amer~kalının böyle herkesin ö -
nünde ağlaması ilk defa görül -
müş şeylerden biridir, Zavallı 

adam sonradan bir dostuna şöy
le demişti: 

•Bir kadın yüzünden bu ka -
dar ıztırap çekmek belki huda • 
!alık, ben de kendi kendime kı
zıyorum. Fakat elimde mi? Ah 
başkaları alay edecekler diye ne 
kadar korkuyorum. Ancak siz 
beni anlıyabilirsiniz.• 

Aradan seneler geçti, aktörün 
sarışın sevgilisi milyarderle ev- , 

lendi, Sonra boşandı ve dünya • 
mn en büyük yıldızlarından biri 
oldu. Owen Moore ise içmeye de
vam ediyordu ve yavaş yavaş 

çıktığı tepeden inmeye başla -
mıştı. Şöhreti sönüyordu. Bu sı• ' 

ralarda son filmlerinden biri o -
lan •Lady Lou. da Mae West'in 

yahında göründü. Yüzünde çiz -
giler hasıl olmuş, çirkinleşmiş 

zavallı bir hal almuıtı. Hareket
leri sinirli idi. Rolünü bir otomat 
gibi yapıyordu. 

ıBir müddet daha geçti ve ar -
tik ondan bahsedilmez oldu. Par 
lak mazisi şöhreti unutulmll§tu, 
nihayet geçen sene son bir fi • 
!imde göründü; ·Bir yıldız doğ
du• bu filmde onun cansız, ha -
reketsiz tabiatı bir gölge gibi ha
reket ettiğini f~rketmek müm • 
kündü. Zaten bu küçük bir rol -

dü. Fredric Farahe aktör Ow~n 
More rejisör rolü yapıyorlardı. 
Öyle bir rejisör ki sukut ede ede 

nihayet intihar eder. Bu hikaye 
Ow<en M<1oreun hayatına olduk· 
ça uygundur. O da böyle yava~ 
yavaş sukut ederek cBir Yıldız 
Doğdu• da son bir defa görün • 
dükten sonra bir nevrast<eni kri· 
z! esnasında kendini öldürdü. Bir 
yıldız doğdu değil, fakat bir yıl
dız öldü demek daha A.oğru.fe • 
ğll mi? 

Saat 22 Müzik (Küçük Orkestn; 
Şef: Necip Aşkın) 1 - Schumann 
dördüncü senfoninin romansı. 2 -
Rio Gahha~dt - Maskarada kon -
ser valsi. 3 - Billy Golwyn -
Cambazlar (Fokstrot). 4 - Hans 
Zander - Polka. 5 - Kral Kom -
z&!l - V~anada gece. 6 - Glusep 
pe Becce - Amalfi serenadı. 

Küçük sinema haberleri 

* Marcel Carne bilhassa film
lerinde yaptığı dahili sahneler • 
deki muvaifakiyeti ile mehur 
bir rejisördür. Bilhassa bu sefer 
son filmi olan cGün Doğuyor• 

filminde bir fabrika mahallesi -
nin arka sokaklarını gayet gü -
zel ve hakikate uygun bir şekil
de yaratmış ve bu filmde her fil
minde olduğundan çok daha 
fazla muvaffak olmuştur. 
* Montmartroda Saint Vin -

cent caddesi geçen gün halk için 
oldukça meraklı bir seyir ma -
ha1li haline gelmiştir. Çünkü, 
geçen gün ajansın akademi aza-

' sı olduğunu haber verdiği meş
hur muharrir, aktör ve sahne 
vazıı Sacha Gintry çevirmekte 
olduğu filmin bazı kısımlarım 

burada filme çekmiştir. 
Bu filmin ismi •Dokuz Bekir• 

dır. Bu dokuz bekarı Fransanın 
tanınmış sahne san'atkarları o • 
lan Andre LefallI'. 

Saturnln Fabe, Gildes, Max 
Darly, Gaston Dubox, canlan • 
dırmaktadırlar. Filmin rejisör -
lüğünü ise Sacha Gultry yap -
maktadır. 

Eski bir iğbirar yUzUnden 
bir cinayet 

izmir, 3 (İkdam) - İkinci ka
rantine maha1lesi.nde Neş'et so· 
kağında Niyazi Turalı adında 30 
yaşında bir gen;, sarhoşluk ve 
eski bir iğbirar yüzünden 44 ya
şında Hüseyin Bir.günü bıçakla 
karnından yaralıyarak öldür • 
müştür. Niyazi, gec<e vakti sar
hoş olarak Hüseyinin evi önüne 
gelmiş, onun haysiyetine doku
nan bazı sözler söylemiş, Hüse -
yin üzerine gelince bıçağını çe -
kerek karnından iki yerinden 
yaralamıştır. 

Suçlu, bıçağını yaralm:ın için· 
de kıvırdığı için Hüseyinin bar" 
saklarım parçalamış, derhal ölü
müne sebebiyet vermiştir. 

Katli, kaçmışsa da takip edi
lerek tutulmuş, adliyeye sevke
dilıni§tir. 



.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llll!!!~~--:-:::==::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::=:::::=::::::::::::::::.11K 

-

.l - Temmuz 1939 

ATATCRKDün 
SAVARONA'DA 

SON GÜNÜ 

V ehiller bekliyordu 
Başhekim salona gelince, endişeli 
ve üzüntülü sesler de başladı 

- 22 -
Dinamoların hasıl ettiği cere

yan transformalörlerde tanzim e
dilerek ait olduğu cihaza verilir. 

İşte bütün bu elektrikle görü-
len işleri dinamolar çalışmadığı 

zaman temin için yatın güverte -
sinde muazzam bir akümülatör da 
iresi mevcuttur. Bunlar daima do
lu bulunur. Ve kullanma zama -
ııında 220 voltluk bir daimi cere
yan verecek kudrettedirler. İçeri
sinde 54 dinamo bulunan bir yat
ta ilk bakışta bu bataryalara hiç 
de lüzum olmadığı, akümülatör 
dairesinin bir külfet teşkil ettiği 

zannedilir. Halbuki vaziyet hiç de 
öyle değildir. Mesela alt kısımlar
da bir yangın çıksa, geminin çelik 
kemere tertibatı ile bu yangın ol
duğu mahalde, yani alt katta yal
nız çıktığı kısmı tahrip edecek ma 
hiyette brrakılsa, dinamolar ve 
makine dairesi alt katta olduğun
dan tenvirat da o an için yapıla -
mıyacak, Yatta karanlık ve ışık -
sızlık hüküm sürecektir. 4te böy
le zamanlarda kullanılmak üzere 

- Bundan başka kriz gelmez 
inşallah! 

Bu can ve yürekten yapılan 

temenniden başaka içten içe di
ğer bir temenni, daha özlü ve 
daha devamlı bir dileyiş vardı: 

Ebedi Şefin bir an evvel bu 
hastalıktan kurtulmaları ... Ger
çi Atatürkün rahatsızlığı yine 
kendi arzu ve emirlerile ilan e -
dilmemiş, millete bildirilmemiş
ti. Fakat, yatın günlerce Dolma
bahçe önünde demir üstünde ka
lışı, atasını sıhhatte iken aşağı 
yukarı her gün alkışlamak, teza
hürat yapmak fırsatıru mulan İs 
tanbul ve İstanbullular için bir 
sual mevzuu oluyordu. 

Ve yine herkes biliyordu ki, 
Ebedi Şef rahatsız bulunmasalar 
yatla tenezzühlerine devam ede
cekler, sıcak temmuz günlerini 
Marmarada yapacakları gezin -
!ilerle lacivert enginin bol iyot
lu havasını teneffüs ede ede 
halkla temaslarına tam yol ve
receklerdi. 

* yapılan ve güvertede bulunan akü (Arkası var) 

mülatör dairesi faaliyete geçince ööi;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;: ... ;;;;;;iiii;;;;;;;;;;;;iiiiiiii9 
bu karanlık ve ışıksızlık önlenerek 
d . d . . . f l" eı· k : ........................ : 
ırıamo aıresının aa ıy ıne a- •. .. .. 

dar bundan istifade etmek kabil- ı KUÇUK HABERLER f 
dir. : ...................... .. 

Mamafih bu akümülatör daire
si, Ebedi Şefin yattaki 56 günlük 
ikametlerinde bilhassa rahatsız -
lıkları arttığı 48 - 56 günleri ara
sında büyük Atayı tam bir istira
hat ve sessizlik içinde bulundur -
mak için kullanılm~, ilk defa da 
ikinci bir kriz başlangıcı teşkil e
den perşembe gecesi dinamo dur
durularak bu akümülatörlerden is 
tifade edilmişti. 

Doktorların bir buçuk saatlik 
mesaisi, muhtemel bir krizi önle
miş bulunuyordu. Henüz akşamın 
ilk saatleri olduğu halde Elbedi İ 
Şef masaj ve seri müdavi tedbirler 
alındıktan sonra tekrar istirahate 
geçtiler, hafif ve rahat uykuya 
daldılar. 

Kriz başlangıcının önlenmesi 
müdavi başhekimin işine nihayet 
vermiş olmuyordu. Başhekim o 1 

geceyi uyanık beklemek suretile 
geçirmeğe karar verdikten sonra 
Ebedi Şefin yanlarında bulunacak 
ve kendilerini nöbetleşe bekliye
cek zevata talimat verdi. Atatürk 
hafif bir uyku ile istirahat eder -
ken başhekim daireden ayrıldı, 

tekrar güverteye çıktı. 

Baş taraftaki salonda, yatın 

yemek salonunu teşkil eden ma
halde kora dahil ileri gelenlerle 
bazı vekiller Lui XV beyzi ya -
mek masasının başındaki iskem
lelere yerleşmişler, merakla 
doktorun avdetini bekliyorlardı. 
Baş hekim salona gelir gelmez 

birkaç ağızdan birden ayni endi
şeli ve üzüntülü seslerle ayni ke
limeler döküldü: 

- Nasıl doktor, yeni bir kriz 
yok değil mi'/ 

Doktor mütebessim cevap ver 
di: 

- Şimdilik hayır-. Muhtemel 
bir kriz başlangıcını önlemiş 

bulunuyoruz. Fakat bu hastalı -
ğın tedavisini tamamlamış ad -
dedilemez. Maamafih bu geceyi 
uyanık olarak güvertede geçir -
mek kararındayım. Bu suretle 
herhangi bir ı·ahatsızlık karşı -
sında süratle müdahale fırsatı -
nı bulacağ= ve sık sık Ata -
türkü yoklıyarak geceyi (müşa
hede) ile geçireceğim. 

Bu karar, hele Atatürkün bir 
kriz başlangıcını atlattıkları ha
beri umumi hüznü biraz tadil e
der gibi oldu. Her ağızda, her 
gönülde ve her dilde ayni temen 
ni vardı: 

* Eminönü meydanına üç mil 
yon lira daha harcanacak, mey -
dan güzelleştirilecektir. * Bir milyon lira sarfedilerek 
şehrin münakalatını tanzim için 
süratle otobüs alınmasına karar 
verilmiştir. * Dolmabahçedeki ahırların 
süratle yıktırılması kararlaştı -
ırlmıştrr. * Şehir hastanesi planları -
nın üç aya kadar ikmali mukar 
rerdir. * Mısırçarşısının hal şek -
!ine sokulmasına bugünlerde 
başlanacaktır. * Mareşal Çakmak Ege ha
valisindeki kıtaatımızı teftiş i
çin İzmire bitmiştir. * İlk mekteplerin ikmal im -
tihanları bitmiştir. Bu sene son 
sınıflardan 7 bin talebe çıkmış -
tır. 

* Memur1ar gibi mualllinle -
rin de mesken sahibi edilmeleri 
tetkik edilmektedir. * Türk şairi Mehmet Eminin 
70 inci doğum yıldönümü müna
sebetile Türk tarih kurumu baş
kanı kendisine bir tebrik tel -
grafı göndermiştir. * Evvelki gece İzmirde hafif 
bir zelzele olmuştur. * Sabık Ha.tay devlet reisi 
Ankaraya gelmiş ve Meclis mü
zakeratına iştirake başlamıştır. 

* Silivrinin imarına 150 bin 
lira sarfedilecektir. * İncir rakıları piyasa.dan kal 
dırılacaktır. * Almanyanın Ankara sefiri 
Fon Papen dün sa.balı yolcu tay 
yaresile Ankaraya gitmiştir. * Adıma, Antakya ve Mersin 
bölgelerini ihtiva eden Cümhu
riyet Halk Partisi mıntaka teş -
ki!atı müfettişliğine Hasan Re -
şit Tankut seçilmiştir. * Adliye Vekilimiz Fethi Ok 
yan Paristen gelmiştir. * Meb'us ve muharrir Abi -
d:in Daver, İtalya hududunda İ
talyan polisi kendisinin İtalya
ya sokulamıyacağııu söylemiş -
tir. Bu suretle fena bir muame

leye maruz kalan arkadaşımız 

Fransaya geri dönmüş ve Paris 

yolile avdeti tercih etmiştir. * Halayın vilayet k»droları 
H:ataydan Ankaraya bildirilmiş
tir. 

İKDAM 

o 
• 

Fenerbahçeyi eski 
haline getirmek lazım ... 

Bu takımı eski haline getirmek için idare 

heyetinin ilk yapacağı İş takımı derhal 

gençleştirmek olmalıdır 

Memleketın en eski klübü 
Fenerbahçenin birinci futbol ta
kımı, maalesef şerefli hayatı i
çinde müşkül gün1er yaşamağ~ 
başladı. Bu çetinliğin sebebi, 

1 
klübün umumi idaresinden zi -

ı 
yade, klübün ismini şimdiye ka
dar daima yüksekte tutan birin-
ci futbol takımının geçirmekte 
olduğu inhitatta aramak daha 
doğru olsa gerektir. 

Fenerbahçe birinci futbol ta -
kııpı, on senedenberi ufak te -

ı fek tadi.Iiıt ile hemen hemen es
ki kadrosunu muhafaza eden ta 
kımdır. !Bütün diğer ekipler ye
tiştirdikleri taze unsurlarla kuv
vetlenmiş, gençleşmiş oldukları 

halde yalnız Fener,bahçedir ki 
binnisbe ihtiyar bir kadro ile bu 
genç ekiplerle hala boy ölçüş -
mek vaziyetindedir. 

Bize öyle .geliyor ki 
son ve mütevali mağlUbiyetlerin 

başlıca sebebi bu noktada bulu
nabilir. Mesela Galatasaray ta -
kımı, Beşiktaş takımı eski un -
surlarını yeni unsurlarla takvi -
ye etmiş ve gençleşmiş ve bu a -
rada isimlerini yalnız bir kaç 
senedenberi duyduğumuz oyun
culardan mürekkep yeni teşek
küller kurularak bunlar hatta 
Fenerbahçeyi mağllıp edecek de
recelere yükselmiş iken, Fener
bahçe yalnız eski şöhretine is
tinat etmekteı!l.ir. Bu eski şöh -
retlerin artık ihtiyarlamış olduk 
!arı düşünülmiyerek ta,kımın 

her mağlubiyeti karşısında yal -
nız hayrete düşülmektedir. Hal
buki niçin hayret? Hayret, bel
ki bu takımın senelerdenberi ve 
yüzlerce ve yüzlerce maç yap -
masına rağmen hala Fenerbah
çe birinci takrmı olarak ortaya 
çıkmak enerjisi karşısında du 
yutabilir. Zira kabul etmek liı 

Fenerbahçe son defa ıehrimize 11111,n /ngiliz 
takımı ile beraber 

Fenerbahçenin 31 inci yıldönümü münasebetile 
yapılan merasimden bir İntiba 

Boğulurken kurtarıldı 
yaşayamadı 

Bakıııköyünde fırıncı İstavro
nun misafiri bulunan Tanaş i~ -
minde bir genç denize girmiş, 

sa:hilden hayli açılınca all'szıın 

gelen bir dal.ga il:e boğulmak 

üzere iken etraftan yetişilerek 

kurtarılmıştır. Fakat Tanaş an
cak bir kaç dakika daha yaşa -
mış ve sonra ölmüıştür. 

Vak'a hakkında zabıtaca talı -
kikata başlanmıştır. 

---e--
lstimlAk kanununda yapı

. lacak değişiklikler 
Istimliık kanununda yapılacak 

tadilat hakıknda izahat vermek 
üzere Ankaraya gitmiş olan Be
lediye reis muavini Rifat bu ak 
şam şehrimize hareket edecek -
tir. 

Belediyeler bankasından alına 
cak beş milyon Ilı-anın istikraz 
muameleleri ile meşgul olan be 
!etliye mulhasebecisi Muhtar va
zifesini bitirmiş olduğundan bu 
gün Ankaraıdan şehrimize gele
cektir. 

KUçUk Polis Haberleri 

* Şoför Remzi, dün 2105 nu
maralı otomobili ile Ankara cad 
desinden geçerken, N uruosmani 
yede oturan Zarifeye çarpmış, 

bacağından yaralamıştır. 

* Vatman Mehmedin idare
sindeki 183 numaralı tramvay 

Çarşıkapıdan geçerken, İzzet a· 

dında birisine çarpmış, başın -

dan ağır surette yaralamıştır, 

Yaralı Cerra:lıpaşa hastanesine 

kaldırılmış, vatman yakalanmış· 

tır. 

* Eyüpte, Bülbülderede otu -

ran marangoz Hasan, fabrikada 

çalışırken elini makineye kap -
tırmış, parmakları kesilmiştir. 

Hasan Oerrahpaşa hastanesine 

yatırılmıştır. * Şişlide oturan Mikail oğlu 
Pandeli buz dolabından ayran şi 
şesini çıkarırken, şişe soğuktan 

birdenbire patlamış, Mikail muh 

telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Yaralı tedavi altına alınmıştır. 

zımdır ki on sene evvel genç, a
tılgan unsurlar olarak takımla -
rını muvaffakiyetten muvaLfa -
kiyete götürdüklerini gördüğü -
müz gençler, bugün, belki hala 
gençtir amma, on sene evvele 
nazaran daha on sene ihtiyarla -
mışlardır. Takımın mağlup ol -
ması bundandır. 

Eskiden, yani bundan on iki 
on üç sene evvel Fenerbahçe ile 
Galatasaray hep karşılaşırlar ve 
yine Fenerbahçelller, bütün şöh 
retlerine rağmen, arka arkaya 
mağ!Up olurlardı. Bir Fenerbah
çeli olarak o zaman uzun uza -
dıya bu mağlubiyetlerin sebebi
ni arar ve bir türlü bulamazdım. 
Bütün maçlara çıkışımız, Gala -
lasarayı mutlaka yeneceğimiz 

gibi bir hava içinde vukua ge -
lirdi ve buna rağmen Fenerbah
çe yine yenilirdi. Takım, en kuv
vetli şeklinde idi. 
Mühacım hattında Zekiler, A

laettinler, Sabilıler, Bedriler, 
muavin hattında: İsmetler, mü

dafaa hattında: Caferler, Kad
riler vardı. Neden sonra mağlu

biyetin sebebi anlaşıldı. Fener
bahçeyi bütün tarihinde muvaf-

j _ fak etmiş olan mühacim hattı 
daha ustalaşmış fakat ihtiyar -

lamıştı. İhtiyarlıyanlar ise, ko
lay kolay yerlerini brrakmak is
temiyorlar, yeni yetişerıerin ken 
diler; kadar usta olmadıklarını 

1 ileri sürüyorlardı. Halbuki bun
- !arın ustalıklarını göstermek i -

çin. evvela hızlı giden topa ye

tişecek bir kuvvette olmaları la

zımdı. İşte bu kuvvet olmayın -

ca takım mağlup olmakla idi. 
Bugün de ayni halin tekerrü -

rüne şahit oluyoruz: Takım ih -
tiyarlamştır ve gençleşmek la -

zımdrr. Bunun için de Fenerbah
çenin genç unsurlarına, henüz 

beynelmilel maç nedir bilmiyen, 
sıkı Jik maçı görmemiş, muvaf
fakiyete kanıksamamış gençle -
rine müracaat etmek ve ve on -

!ardan Il)Ürekkep bir takım vü -
cude getirmek elzemdir. Böyle 
bir takım belki ilk zamanlar ye
nilir, acemilikler gösterir, fakat 
muhakkak ki Fenerbahçenin 
cevherini taşıyan bu gençler, ta
şıdıkları formanın şerefini, az 
zamanda, ağabey !erinin bırak -
tığı noktadan alarak başka irti -
falara y~kseltmeği bilecekerldir. 
Fenerbahçe idare heyetinin ta -
k.ımı yeni mağlubiyetlerden kur 
tarmak ve Fenerbahçe birinci 
takımının . mümtaz vaziyetini 
kurtarmak için derhal teşebbüs 

ettiği tedbir budur. 

** 
Kadın yüzünden bir 

yaralama 
Evvelki gece Taksimdeki cMa 

vi köşe• birahanesinde bir yara
lama hooisesi olmuş, birahane ~ 1 

de oturan bir kadın yüzünden 
sabıkalı Parlak Ali ile Hüseyin 
isminde birisi kavıga ·etmişler -
dir. 

Kavgada Parlak Ali bıçağını 
çekerek Hüseyini vücudünün 
bir çok yerinden ağrr surette ya 
ralamıştır. Ya~alı hemen çağrı

lan imdat otomobili ile hasta -
neye kaldırılmış, vak'ayı müte -

ak ip kaçmak isti yen Par lak Ali 
de yakalanmıştır. 

Hakında cürmü meşhut kanıı
nuna göre takibata firişilen Par 
lak Alinin bugün cürmü meşhut 
mahkemesinde muhakemesi ya
pılacaktır. 

---<>o--

Yardımcı hal binası 
Ha1içteki yardımcı Hal bina

sının inşaatı tamamlanmıştır. 

On dört yazıhaneli yeni Hal bu 
akşam saat yinni ikiden itibaren 
çalışmağa başlıyacaktır. 

BARBAROS 
Rica ederim, sus! 

Ramela Türk levendinin ihtirası 
gıcıklayan tavırlarına başlamış 

Yazan: Rahmi Ya 
20 -

- Onun akıbeti de sizin hare- / 
ketiize bağlı bulunuyor Bir~ 

evvel Barbaros reise karşı aldı
ğınız vaziyet onu da tehlikeye 
düşürdü. 

- Nasıl tehlike bu? 
- Geminin çarmıhına başaşa-

ğı asılmak tehlikesi! 
Romela yerinden sıçradı, yu -

muşak avucunu Türk levendi -
nin sert bıyıklarla örtülü ağzına 
kapadı, nazla ıztırabın karışık 

manasını gösteren bir ifade tar· 
zile yalvardı: 
~Sus! Rica ederim, böyle şey 

!erden bahsetme! Şimdi bayıla
cağım! 

Genç levent, ağzına kapanan 
yumuşak elin ılıklığını bütün i
liklerinde doya doya sarsıldı, ağ 
zını kapatan mini mini avucun 
musahhar tesirinden kurtulmağa 
kurtulmağa çabalıyarak karşı -
!ık verdi: 

- Teklifimde ısrar ediyorum. 
Bir Türk levendinin bükülmez 
kolunu kendine siper tutarsan 
hem baban, hem de sen kurlu -
lurııun! 

Ramela, yumuşak elini Türk 
levendinin ağzından çekti. En 
işvekar vaziyetini takınarak ce
vap verdi: 

- Söyle, bu neticeyl almak i -
çin ne yapmalıyım? 

- Türk korsanlarından biri
ni kendine eş seç! O, seni her fe
laketten, her gelecek afetin kur 
tarmak için en iyi vasıta olacak
tır. 

Ramelanın iri siyah gözleri 
Türk korsanının bakışlarında e
I'iyerek en bayğın ve en sehhar 
manasile gönüle gülümseyen ma 
hiyetini takındı. Yanında bulu
nan ve kendisine kurtuluş çare
sini öğreten çelik yapılı Türk 
levendine bütün sehharile yal -
!aklanarak karşılık verdi: 
~ Ben, bir asil kızıyım .. böy

le bir esaret neticesinde kendi -
mi hiç düşünmeden nasıl bir 
Türk korsanının kollarına ata -
rım?! 

Levent, genç kızın tereddüt -
lerinin arttrracak şekilde söze 
girişti: 

- Bu, her yaşıyanın başına 

gelecek en yakın felilketlerin bi
rinci safhasıdır. Ne oulur sen de 
bir Türk yiğitinin karısı olmak 
için ayağına gelen bu fırsattan 
istifade et!. 

Genç kız aynı tavrı muhafa -
za ederek sözü yürüttü: 

- Nasıl istifade edeyim! 
- Mesela Barbaros reisin gön-

lünü çelecek bir harekette bu -

lun. 
- Ben ondan hazzetmiyoru 
Levent yutkundu: 
- Öyleyse hlzettiğin blris· 

intihap et! 

Ramela karşısında adaleler 
kabarık levandin bu sözlerini t 
rifini ilerletmeğe vesile sayar 
tavrını değiştirdi. İri siyah gö 
!erine en Sü2lgün tavrı, kıvra 
endamına en oynak kılığı vere 
rek sözün gelişini değiştiren ş 
cümlelerle maksadını icra saha 
sına koydu: 

- Muhakkak Türk fil.osu er• 
kanından birine yakın olma 
arzu ediliyorsa delikanlı şunu i 
yi bil ki senin yanından ayrıl 
mamak şartile bu arzuyu yerine 
getirebilirim! 

iBir kaç saattir, gözlerini genç 
kızın elbiselerinden taşan vücut 
kısımlarından ayıramıyan genç 
Türk levendi elektrikleşmiş gl
bi cevap verdi: 

- Anlamadım.. güzel kız, ne 
söylemek istiyorsun? 

Ramela tekrar etti: 
- Diyorum ki, Türk donan

masında hür kalmak için bir 
Türk lesvendinin eşi olmama lü
zum varsa bu eş sen olabilirsin! 

Genç levent ikinci defa söy -
!enen bu sözleri iliklerine kadar 
elektriklenen asabile mütalea et 
metli. Ağrr hareketlerle genç kı 
za yaklaştı, onu omuz başların
dan tuttu, dağınık saçlarını ada
leleri fışkıran kollarının müsait 
kısımlarını üzerine aldı, genç kı 
zın en güzel bir eğilişle kolları
na yaslanan güzel başını, bir lo
komotifin islim salıveren tavrile 
dudaklarııu yaklaştrrarak soluya 
soluya nefeslerini genç kızın cil
dinde gezdirdi. 

Romela, bu vaziyetine uyan 
tavrile 

( Arkıı.tı var) 

Hidivi köşkU na olacak 
Çubukludaki Hıdiv köşkün _ 

den ne şekilde istifade e9ilece~ 
tetkik edilmektedir. Vali ve Be
lediye Reisi Llrtfi Kırdar bugün 
fen ve imar işleri müdürleri ile 
beraber Çubukluya gidecek tet-
kikat yapacaktır. ' 

Köşk ve bahçesinden halkın 
a~aıni şekilde istifadesi temin e
dilecektir. Burasının muallim -
!er kampı haline sokulması is -

tendiği gibi bir otel olarak kul -

miş ve bu işe belediye baytar 

dir. Vali bugün ıınahallindeki 
tetkiklerini ikmal etfıikten sonra 
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Klô:ra şaşırmıştı .. 

Tabancayı boşalttığı halde, mec
hul adam dimdik duruyordu! 

Çeviren: lskender F. Sertelli 
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Klarayı otelden kaı;ıran 6Araon, bir saat aonra elleri 
kelepı;eli olarak evJe bulunmuıtu. 

Durunuz• .. Malwolursusu-
nu:t. 

Diye bagırdı. 
V111ston yavaş yavaş Kara -

nın üzerıne doğru yürümege 
başlamı~tı. 

Klara yan korku, yarı tered
dut iç nde bocalıyordu. Bırden -
bne iradesini kaybederek, elin
dekj rovelveti meçhul adamın 

üzerıne çevirdi: 
- Sen ecelini arıyan b1r efı

le benzıyorsun! Al işte ... 
Tabanca patladı.. odanın ıçini 

barut kokusu sarmıştı. Fakat, 
hüviyeti meçhul adam hala a -
yaltta duruyor, ve Klaraya dog
nı -sendelemeden- yünimekte 
Lı::·v m edıyordu. 

- Bir daha atınız, Mis! Bir 
daha deneyiniz! 

Diye guldü. 

Klara bır daha boşalttı. 

Vınston yinP ayakta idi. 
Atılan kurşunların neresine 

saplandığı belli degıld.i. 

Klara deli gibi, müthiş hır 
hamle ile san1dıgı tek<fonu ağzı
na göt.ırdu: 

- Hırsız var .. ımdat.. :mdat~ 

Klaranın bo-alttığı kurşunl<.r 

nereye gıd ·ordu? 
Bu kadar kurşun yi ·rn adam 

neden hala ayakta duruyor, yere 
dı>vrilmıyordu? 

Bu ışe şaşmamak kabı) miy -
di? 

İşte bir gıirültü .. 
Kapının önünde toplananlar 

bırdenbırc ıçerıye gird !er. Otel 
mü tahdeminı burada gar:p hır 
manzara ile karşılaştı. Meçhul 
ada mbırdenhıre, odadan ıçETi

~ e g renlerın kucağına dıişıiver

rn~ti. 
Otel kiiti.bi: 
- Tabanca sesi duydum .. di

ye bağıP<lı. 
Ve meçhul adamm kolların -
n tuttu ar Adama birdenbi -

r fe 'k mı gelmıştı? Neden 
herke i goru~c< fr nala~mı<tı bu 
adam?! 

Ki.ıra drl g.bı ne söyliyece -
• nı, ne vapacağını bılmıyordu. 

Otel mustahdemini korkarak 
geriye çekiliyordu. Otelin ida -
re müdürü, Klaraya sordu: 

Neden vurdunuz, bu ada -
mı? 

- Hayır .. hayır .. onu ben vur 
madım. Odama gırd.iğım zaman 
onu vurulınuş olarak yerde bul
dum. 

- Nasıl oiur .. hız ı ·eriye gir
digımız zı;man o ayakta 'apa -
saglam duruyordu. Onu siz yur
dunuz! 

Yaralı adam: 
- Evet, dıye ba ını salladı. 

Ve elınd rovelverı gösterdi: ı 
benı o vurdu. 

- Tabancao;ını alınız.. kaç 
kur un bo,a!ttığını anlarsınız. 

İdare mudürıi tabancayı eli -
ne a:dı: 

- Hakkınız 1.'ar, tabancanın 

namlı ı ateş gibi sıcak. 
Yaralı adam k llarını garsun

ların kucagına attı· 

- Öluyorum .. olüvorum .. beni 
bir hastaneye gotürunüz .. ve po
lıse hab<-r vermız. 

Bu sırada ıhtiyarm goğslln -
den kan akmağa başlamıştı. 

Otel müstahdemini odada bıt
kin bır haıde duran yaralı a -
damı kucakla ·ıp §ezlonğa uzat
tılar. 

Klara, erdeki adama hay -
retle bakan garsonlardan bırı -
nin boynuna al"l~arak: 

- Bana ·ardım et! 
Dıye yalvardı. 

Polis gelırı:e, Klara hıç yok -
tan bu ış ıç.n ·akayı ele vere -
cekti. 

Otelin idare mudurü. yaralı a
damla konuşmağa \'e ağzından 
laf almağa çalışırken, Klara da, 
boynuna •arıldıgı ,.e yardım is -
tedıgi garsc>nla yavaşça odadan 
çıkmıştı. 

Klara çantasını. diger e · ası
nı almavı da ihmal etmemi\;ti. 

Otel garsonu, ilk tanıdığı gün
deni><'rı Klarayı çok sevmişti. 

- 1 ı ... gurel hır fırsat g çti 
el nıe. Onu istedıgim \"ere kaçı

rabılirım .. 
Diyerek, otelin arka kapı•ın -

dan çıkıp gıttiler. 
(Arkası rar) 

Kuşadası kermesi 
İzmir, 3 (İkdam) - Heı yıl 

Eyıfıl ayında yapılacak Kuşada

sı gezmesi, eğlencelerinin. daha 
esaslı · kle sokulması için bu yıl 
yapılmaması kararlaştırılmıştır. 

~.-~';~F~~; 
- Scldan sağa -

1 - UzuıılugıJe maruf bir a -
gaç - Bir mevsım. 

2 - Siyahi - Eyl1p civarında 

bir semt. 
3 - Şerdlı şcihret - Isım - A

rap alfabes•nde bir harf. 
4 - Sahip - B<r c•het - Mef'ulü 

maa edatı. 
5 - Mıilki taksimatta v•layc -

tın küçıiğu - Hayil. 
6 - Lltıfe - Mektep. 
7 - Çehre - Sebat. 
8 - Beyaz - Dıl - Bir i. aret 

ı;ıfatı. 

9 - Cem• edalı - Kiliı;elerde 

çalınır - Açıklık ve yeıı•l -
Jik araz•. 

10 - Anlar - Berrak. 
11 - İntızaml:llık - Hububatın 

sap tarafı. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Yemek yedığımız bır alet
Yağma. 

2 - Bir neh,r ve Londra sefi
rımızin soy adı - Kuvvetli. 

3 - Şark v•liiyetlerimizden bi
ri - Kışın yagar - Sır. 

4 - Su İstikamet ölçmek için 
kullanılan bir iılet - Nefiy 
edatı. 

5 - Kavga - Denın. 

6 - Bir oyun - Bir erJıek ismi. 
7 - Su - Şair, 

8 - San'at - İstıdrak edatı -
Z~rf. 

9 - Bulunulan zaman - Bir e
kallıyet - Çalulın küçücü
ğu. 

10 - Emeller - Üzumden yapı
lan şerbet. 

11 - Sürme - Karaların deniz -
lere doı;ru çıkıntısı. 

Dünya yüzme 
rekoru kırıldı 

Glend•n - :\lontana, 4 (A. 
A.) - Clarence Gıles, dün 77 sa
at 30 dakıkada 460 kilometrelik 
bir mesafeyı katetmek suretıle 

dünya mesafe yüzme rekorunu 
kırmıştır. Yüzücü cuma gıinü 

öğle üzeri Bilingsde Yellowsto -
ne nehrir.e giımıs ve Glendive 
istikametinde nehrin mansabına 
doğru yüzerek pazartesı akşamı 
saat 20 de buraya vasıl olmuştur. 

Bundan evvelkı rekoru 1933 

senesinde Pedı o Condiotti kır -
mıştı. 

Condiotti, cenubi Amerikada 
Parana nehr•nde 449 kilometre 
katederek bu rekoru tesis et -
miştı. 

istiklal bayramında 
ölenler 

New-York, 4 (A.A.) - İstik -
liıl gunı.inun hafta sonu tatili es
nasında Amerikada kaza netıce
s•nde ölenlerin adedi 357 i bul -
muştur. Bunlardan 172 si seyrü
sefer kazaları netıces1ode ölmüş
tür. Diğerleri şimendıfer, av, ba
lık avı, tayyare ve yiizme kaza
ları netıc-esınde ölmiıslerdır. 

Führer Dantzi' ge 
davet olundu 

Dantzig Almanvava ne za -
man ılhak edilecek? Bu ilhak a-

melıyesı nasıl yapılacak?. 

İşte Berlin dip1omao>ı muhitin-
de ecnebi gazetelrın ha-berleri a

rasında oorulan su! bu ... , 
•:.3erbe'1 şeh•ro de nümayiş -

ler yapılıp duruyor. Almanyaya 

ilhakı sabırsızlıkla bekliyor. İl - ı 
hak ne zaman yapılacak• Bunu, 

ancak Führer temin edecektır. 
Rivayete gore Hıtler ser est 

şehre gıtme~.e, ık• gıin kalma a 
karar verm~tır. Buna da sebep, 
Dantııg ayan meclis• reısı Fors
terın b•r davelid.r 

Yalnız b•r mu külat var. Sta

tu} e nazaran, resmi memuriye -

t olan hır k :rse Dantzıge g't

mek arzusunu izhar ede!'e Var

ŞO\ a hükUmctinc malUrrıat ver

mesi, rızasını alması ıktıza eder. 

Bazıları, ·Dantz.g tamamile 

b•r Alman şehrıdir Polonyaya 

haber verm~k mu aadesıni al -

mak luzumsuzdur .. fikr•nde 

bulunuyorlar. 

Ş•yet Fuhrer, Daııtzıge g•l -

meye kardr vermesı bır harp se

lırıesıie g•decektır. 

Bu münasebetle buyük mı -

tingler }ıazırlanmıştır. Tabii bu

na •seyyahlar• da iştırak ede • Danzig Almanlarının Füh-
ceklerd•r. reri Farsrer 

.-
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Cenup hudutlarını ızdan tipik bir manzara 

Ege havzasında Küçük Menderesten bir görünü 

l Hatay ve 
Bulgarlar 

Slovo gazetesi 
ne diyor? 

Halayın ana ynrda kavu m•
sı muhtelif memleketlerde tiir • 
lü türhi tlfsirlere yol açmıştır. 

Bu arada Bulgarlar da Hatay 
meselesinden Fransaya ~atmak
tan kendilttini alamamışlardır. 

Euümle Slo~o gazetesi ~unları 
yazmaktadır: 

Sıyasette imkansız h• bır şey 
olmadığı içındır kı ona ·her şe
yi mümkün kılan sanah adını 

vermişlerdır. S•yaset, hitdi5e]e -
re, jnsanlara ve şartlara uy ar. 
Bundan birkaç •Y evve İtalvan 
mebu:slan faşı t meı:lıSındı> bil -
yük numayışlerle 1'/••sı, Korsl -
kayı ve Tunusu ıster•z• di ·e ba
gırırken Frar:sız Başveklı• Da -
ladye Yakın Şark mustcmleke
Jerindekı se ·ahatıne çıkmı · ve 
müteaddıt defalr.r Fransaya ait 
mıi.stemlekelerle Fransız man -
dası altında bulunan arazınin 

silahla müdafaa edılecegıni ve 
bunlara h~ kımsenın ookunma
masına müsaacıe olunamıyaca -

gını siiyllmi~!i. F~kat, antı revız

yonizmın <amp•yonlugunu ya 

pan Fransa, Türki ·en n leh e 
olarak u1"hedelerı tadı! ve c•

mıyetj akvan1ın kendı mandası

na verdıgı Sanca· ı Türk•yeye 

terkett . Sancak me E'lesının ki 
memleket arasında ha 'Jıne 1937 

senesJnde Cerıcvrf.-de b~lanmış 

ve vukua gelen anlaşın~ ı] San

cağın eınnıyct ve asay ış jşJeri 

Türkiyeyc tevdı olunmuştu. Böy 

lelikle Türkıye hükumetine San
cak üzerınde bazı haklar hah e -

dilmış ve Türk ordum Sancağa 
gırmış bulunuyordu. Türklerin 

Sancak iiierındeki fili hakimi -
yelleri •şte daha o zaman başla-

mıştır. Son Fransız - Türk ;m -

laşmasından sonra da Türkler 

Sancağın mutlak ve munakaşa 
götürmez hak mı n Eah•b• oldu

lar. Bununla beraber, bu mese -
leyi temiz bir husnü nıyetın te -

zahürü şeklinde teliikkı etmek 
değildir. Kendisinı beynelm•lel 

bir kuvvet olarak tanıtmaga mu
vaffak olan Turkiye, bıiyiık dev 

letler•n yakın şarkla Akdeniz 
meselelerindeki rekabetlerınden 

doğan o muazzam polıtika için 
ıstifadeyı mueıp bir iım•l olma

saydı, Sancak meseles• ıkı mem

leket arasında daha yirmi sene 

uzayıp gıdeb•hrdi. Fakat, politi

kanın bu zaruri ilcaatı. mesele -
nin bu şekilde halli tezahürleri

ni göstermiş bulunuyor. İngiliz. 
Türk anlaşmasını mucıp olan 

sebeplerın bir kısmı da bu si •a -

setin neticesıdır. Hatta Mısır 

Hariciye Vezirı Yahya Paşanın 
Ankara ve Btikreııi zıyareti de 

bu siyasetle alakadardır ... 
Fransa için agır bir kayıp teş

kil eden ve otor•te sahıbi Fran -
sızların ıtirazlar.ını mucip o1an 
Sancak meselesinin halli, Avru
panın en ~iyade ehemmiyet ve -

rilen bu parçasında garp devlet
Jerınin planlarını fevkalade bir 
surette kolaylaştırmış bulunu -
yor. Karadenizden Ege denizıne 
kadar yeni bir majmo hattının 

tesis edileceğine dair olan şay• -
alar, bu söylediklerımizin akis -

I !erinden başka bir şey değildir. 
' nun üzerine gürültülü bir hay -

Yeni kurulan şimen
difer kıt'alarının teftişi 

Amerikada istiklal jltalyadan çıkarılacak 
Berliıı, 4 (A.A.) - Versailles 

muahedesile menedilmış olan 
hususi şimendiferci kıtalarının 

ihyasından sonra ilk defa olarak 
general Brauchitch Berlln civa
rında ka!n Fürstenwalde'da bu 
kıtaları teftiş etmıştir. 

bayramı tezahürü bir gazeteci 
Ntw-York, 4 (A.A. ) - Bugün 

4 temmuz İstikliil bayramı mü -
nasebetile iki milyon New-york
lu şehrın har~ine çıkmıştır. Ruz
velt, bütün ran.dı>vularını tetıir 

ederek Hydepark'a çarşamba gü
nü Avrupaya hareket edecek o
lan validesının yanına gitmiştir. 

Roma, 4 (A. A.) - İtalyadaki 

ecnebi matbuat cemiyetinin sek

reteri ve Journal gazetesinin Ro

ma muhabiri Robert Guyon, ga

zetesine gönderdiği makaleler do 

layısiTe hükumetçe memleketi 

terketmeğe davet edilmiştir. 

Teftiş esnasında Alman mal -
zemesinin yanı başında Çek lop-

• lan da görülmekte idi. 
Teftiş edilen biitün kıtalar mo

törlü idi. 

S Teman 1939 

Fotoğraf tahl i ileri 
-!4-
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seyin ( nat , 

ketum tıpler -

den) mcrha -

metıni lüzum -

suz yere p<.ra 

gibi israf et -

D~ ık 

fikirlidir. (,, 

buk mütet ;ir 

Bay HÜSEYİN olur; fakat kin
ci degildir. Hiddeti çabuk g~er. 
Vefalıdır. Dostlarına karşı ti -
mat vardır. Güç inanır. Her şe. 
yi kolay begc-nmez. 

-25-

25: Cerrah -

paşada Bay 

Lütfullah (me

lanloolık tip -

)erden) maa • 

mafıh yaşı ıler

Jedıkçe maddi 

hayata atıla -

cak ve melan -

koliden eser 
kalmıyacaktır. 

Cerral a a - B. 
LİJTI'ULLAH 

Herhang bir hadisenın <athın -
dc:ın ziyadc> derinlığine nüfuz et
mek ister Tahlil Vt' haf•za kuv -
vetı süratle inkişa1 et•ııektedir, 

Kıskançtır. Yalnız n sınc ıtıma

dı vardır. 

-26-

Bay FERİT 
ERGÜL 

26: Bay Fe -

rit Ergül (ınat

çı ve k skanç 

t•plerden) km 

scyc güven -
rnez. İşleri de 

fikirleri kadar 

dagınıktır. Te

miz yürek!ıdır. 

Süratle müte -

es•·r olur. Ki • 

ni uzun zamanla ı.:..ıl olur. \·a ı 
ıieril"<likçe hafıza ve tahlıl kud
reti zeka..,ııe mütenas•ben inkl • 
saf edecektir. Eğlene ey• sever. 

Çekoslovakya 
belediye 

meclisleri 
Prag, 4 (A. A) - Von Neu -

rath tarafından neşredılen bir 
kararname ile Çeky anın Brno, 
Olomuk, Jihlava, Moravska • 
Ostrava ve Ceske - Budejovıce 

beled•ye meclisleri l ugilnden iti 
haren feshedilmiş \e yerlerıne 
Alman komiserleri tayın edil -
miştir, 

---GO,<>---

Çek altınları 
meselesi 

Bratıslava, 4 (AA) - Berlin
de müzakerelerde bulunan Slo • 
vak heyeti, dönmüştur. Heyet, 
Çekoslovak altınlarından Sl.o -
vakyaya isabet eden lıısseyı al
mak istemekte idi. Fakat bu ta
lepleri ı eddedilmiştir, 

Almanya iklisadi yardımda 

bulunacağına söz veı miş, fakat 
Çek altınlarının iadesi:li kabul 
etmemi§tiı-. 

Durkanskinin gızlıce Berline 
gittiği cğrenilmektedir. 

Ribbentrop'un 
Balbk seyahati 

Berlin, 4 (A.A.) - l)ı haber 
alan mahfellercle söyLndiğine 

göre Von Ribbentrop söylendiği 
gibi yakıJ!da Letonya ve Eston -
yayı ziyaret etmek tasavvurun -
da değildir. 

Hatırlarda olduğu veçr ile Ber 
lini ziyaretleri esnasında Eston
ya ve Letonya Hariciye nazırları 
Alman nazırını memlekttlerine 
davet etmişlerdir. 

Von Rihbentropun bu ziyaret
leri ne zaman yapacağı henüz 
malum değildir. 
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Çakıcının 
• • 
ıstımanı 

Bu, eşkıyayı korkutmuş, meşhur
ları vaziyet almıya başlamışlardı 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

22 -

Bu irade Kiımil paşa tarafın
dan istihsal edildi. İrade gelir, 
gelmez Hacı paşa Ödemişe git
ti. Ödemiş kaymakamıyla Hacı 
Ari.f ağayı beraberine aldı; hep 
birlikte Birgi merkezine gittiler. 

Günlerden Cuma idi. Namaz 
vaktine doğru Çakıcı efe çete • 
sile beraber Birgiye geldi. Halk 
kamilen Ulucamide Cuma na • 
mazına toplanmıştı. Çakıcı kı -
zanlanndan üç beş kişiyi icap e
den mahallere nöbetçi diktik -
ten sonra Ulucamiye girdi. 

Hep beraber Cuma namazı kıl
dılar. Namazdan sonra Birgi hü
kümte konağına gittiler. Orada 
kendisine Hacı Hasan paşa tara
fından lradei seniye tebliğ edil
di ve iradei seniye kaymakam 
bey tarafından okundu. 

Oturdular, hep beraber kahve 
içtiler. Çakıcının yüzünde derin 
bir yeis vardı. Hali mütecessisti. 
Gözleri fıldır, fıldır dönüyordu. 

Nihayet hep beraber kalktı -
!ar, hazırlanan atlara binerek Ö 
demişin yolunu tuttular. 
Ödemişe akşam üzeri niuva -

salat edildi. Halk kiimilen hü -
kumet meydanında toplanmıştı. 
Çakıcı; hükumet konağının ka -
pısına bir ze~bek, telgrafhane -
nin köşesine bir zeybek, istas -
yon caddesine bir zeybek koy -
muş, hükılmet dairesini silah ab 
lukasına almıştı. 

Yanına Hacı Mustafa ile Ço -
ban Melımedi aldı. Üçü birlikte 
yukarı çıktılar. Kahveler. limo
natalar içtiler. O sırada Hacı Ha 

san paşa ayağa kalkarak Kamil 

l 

J 
paşanın emrini tebliğ etti. Bu 
emre nazaran Çakıcı efeye (Kır 
serdarı) namile ayda beş altın 

lira, avanesi olan yedi kişiye de 
üzer altın lira maaş tahsis edil -
mişti. Çakıcının şartları arasın

da bu yoktu, bu sebeple ansızın 
duyduğu için çok memnun ol -
muştu. 

Çete yatsı namazı şaktine ka
dar Ödemişte kaldı ve ondan son 
ra toplanarak doğruca Çakıcı
nın köyüne gitti. 

* İşin garibi şudur ki Çakıcının 
bu istimanı derhal bütün mer -

kezlere tebliğ edilmemişti. Me -
selii Yenipazar hükumetinin is -
timandan haberi yoktu. Halbuki 
Çakıcı çetesi Çinenin Akça.ova 
köyüne gitmek için bir gün an -
sızın atlarla Yenipazara giriver
di. Halkta, hükılmette, inzibat 
kuvvetlerinde müthiş .bir telaş 

baş gösterdi. Yenipazarda ihti -
yat efradından mürekkep yirmi 

ki~ilik bir takip müfrezesi bu -
lunuyordu. Bu müfrezeyi derhal 

bir han odasına yerleştirdiler. 

Kimsede bet, beniz kalmamıştı. 

Çakıcı çetesi çarşıya girdikle
ri zaman hanın önünde gezinen 
müfreze efradından bazılarına 

hayvanlarını uzattılar. Takip, 
mü.frezes• efradı; eşkiyanın hay
vanlarına seyislik ederleken çe- ı 

te efradı da kah,•elere kurul -
muş, nargile çekiştirmeğe başla
mıştı. Vaziyet aydın hattının tel
grafile İzmirden soruldu. İsti -
man şekli anlaşılınca hükumet ı 
memurları meydana çıkarak Ça / 
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- Bence bizim katil, vaadini ı 
yerine getirmıyecektir. Yahut a
damakıllı delidir. 

Klarke. tok bır eda ile: 
- Maatteessüf deli, dedi. :ıfös 

yö Poirot, siz ne duştinüyorsu -
nuz? Müsabakayı bırakacak mı, 
yoksa tPhdidini ika edecek mi? 

- Kendisındeki fikri sabit o 
kadar kuvvetli ki mukavemetıni 
imkansız görüyorum. Sözünü 
tutmaması, mağlübiyeti kabul 
etmek olur .. halbuki onun mu -
vazenesiz gururu böyle bir şe -
ye karar vermesine ınanidır. Bi
zim için tek bir ümit ,<almıştır: 
Onu iş üzerinde yakalamak. 

Donald, yeniden başını salla
dı: 

- Son derece hilekarane ha
r<'ket edecektir. 

Yazan: l..GATHA CHRISTI 
Poırot, saatine baktı. Onun bu 

hareketi, dağılmanın işareti ol
du. Filvaki, daha sabahtan mü
cadeleye girişmeğe karar ver -
mış buunuyorduk. Biz sabahle
Yln caddelerde dolaşacaktık. Öğ
leden sonra da yarış meydanı -
nın muhtelif mevkilerinde yer 
alacaktık. 

Biz• dıyorum. Çünkü bence 
o manevranın hiç bir işe yara -
mıyacağı fikrindeydim. Fakat 
mademki şehri dolaşmak için da
ğılıyorduk, genç kızlardan biri
ne refakat etsem hiç te fena ol
mazdı. 

Poirot, benim bu mütaleamı 
hafif bir göz işaretilc tas\•ip et -

ti. 
Madmazeller, şapkalarını giy

mPk üzere çıktılar, Donald Fra-

:~!i:~:r:::s:~f~~r~~:~~ F narın geçen yıllardan üstün ol-
hastalığına aliimet addetmeme -

~:::~f;:::~;:ın.=::ı::ı g::.~! ması için esaslı tertibat alınıyor 
etmek icap eder; heyecana ka -
pılmamak ve bunun için de he -
yecan verici mevzular üzerinde 
görüşmekten, heyecan uyandırı
cı eserler okunıaktan içtinap et
mek lazımdır. Yukarıda söyle -
dlğlnılz gibi yürek çarpıntısının 
başlıca sebebi, hazımsızlık olma
•ına binaen hazını batı olan şey
leri yememek, midenin sıhhatine 
dikkat dmek elzemdir. Yürek 
çarpıntısı bilhassa yaz mevsı -
ınlııde, '1cak giinlerde kendisini 
daha ziyade gösterir. Blnaena -
leyh bu mevsimde yukarıdaki 

vesayaya daha ziyade itina ile 
riayet olunması icap edeceği ta -
bildir. 

kıcının yanına gittıler ve efe gi
diceye kadar kendisine ve ave -
nesine izzt ve ikramda bulundu
lar. 

* Çakıcının istimanı daha evvel 
yüze çıkmış olan eşkıyayı kor -
kutmuştu. Nitekim bunlarqan 
meşhur Çamlıcalı Hüseyin, İs -
mail, Gökdeli, Korgalı Mehmet, 
Abdi bey oğlu Halil İbrahim, 
Kara Hasan. Kamalının yeğeni 
İsmail derhal kwıkulanmışlar ve 
bi raray toplanmışlard.ı Çamlı -
calı Hüseyin Çakıcı Mehmedin 
can düşmanı idi. Bunlar hiç se -
vişmezlerdi. 

Çamlıcalı Hüseyin; yukarıda 

ismi geçen zeybekleri başına top 
ladı. Onlara hitaben: 

- Çakıcı Mehmet yüze çıktı. 
Hükumet kendisini kırserdarı 

yaptı. Artık bizlere yüzde dur

mak olır''· Bu kahpe çocuğu ca-

nımıza kasteder. Varalım, 

ondan evvel davranalım. 
Dedi. 

biz 

Zeybekler muavfakat ettiler. 
Bunun üzerine yeniden faaliye

te geçen Çamlıcalı Hüseyin çe -
tesi ilk iş olmak üzere Çakıcının 
istiınanını ikinci günü Ödemi -

şin kaymakçı köyünü bastı. 

Orada Çakıcının kız kardeşi i

le delikanlı oğlunu öldürdüler. 
Sonra da köylü vasıtasile Çakı -

cıya: 

- Biz Eselli me,·kiinde eski 
kaledeyiz; erkekse üstümüze gel 

sin. 
Diye bir haber yolladılar ve 

bırakıp ~kildiler .. 

Çakıcıya kar~ı müthiş bir mü
cadele açılmıştı. .. 

Çakıcı Mehmet; Çamlıcalı Hü·. 
seyinin bu meydan okuyuşunu 
ve kız kardeşile oğlunun feci bir 
şekilde öldürüşünü (Ayasurot) 
köyünde haber aldı. Derakap kı 
zanlarını topladı, keyfiyeti onla 
ra da hikaye ederek sordu: 

(Arkası var) 

sar da pencerenin önünde baya
latına daldı. 

Franklin Clarke, Frasar"ın bu 
lunduğu tarafa bir nazar atfet -
ti ve delikanlının pek dalgın ol
duğunu görerek ve konuşulacak 
şeyleri işitmiyeceğini farkede -
rek Poirot'ya hitaben: 

- Beni dinleyiniz, Mösyö Po
irot. Yengemi görmek ıçın 
Churston'a gittiğinizi b:liyorum. 
Size söyledi mi.. telmihte bulun- l 

i 
du mu ..... den bahsetti mi? 1 

Birdenbire durdu; Poirot, be
nim şüphelerimi davet edecek · 

yapma bir soğuklukla sordu: 
- Ne? Yengeniz ne mi dedi? 

Neye telmih etti? 

Franklin Clarke. kızardı: 

- Hiç şüphesiz şahsi işlerden 
bahsetmek için !amanı iyi inti -
hap etmemı~ olduğumu zanne
diyorsunuz. 

- Asla .. 
- Fakat bazı hususa!ın tenvir 

etmesini arzu ederim. 
- Güzel fikir! 
Bu esnama Clarke'ın Poirot -

• +••--+••··-+ 
f Hatay t 
t Malları \ 
İ Ayrı pavyon ı 
t Yapılmayacak 

• • • • Izmir, (ikdam) - Halay i. ı 
1 + çin bu seneki fuarda bir pav-

Kültürpark ve Fuar •ahasından ırü:ul bir görüniıı 

ı + yon inşa edileceğın~ burada + 
+ Hatav'ın mahsulat ve mamu - + 
+ latile bütün varlık ve güzel - + 
+ liklerinin çok cazip bir şekil- + 
+ de teşh<r olunacağını yazmış- + 
+ tık. İskenderundan buraya + 
+ gelen Hatay İktısat mli~avııi ı. + Celal, burada fuar ve Bele • , 
+ diye Reisi doktor Behçet Uz + 1 

+ ile yaptığı temasta Hatay için + + ayrıca bir pavyon inşa edil - + 
+ memesini, Hatay mahsulat ve + 
+ mamuliıtıel bütün varlıkları - ı 

İzmir, 3 (İkdam) - İzmir en
ternasyonal fuarı münasebetile 
Kültür - parkta devam etmekte o

lan hummali inşaat faaliyetinin 
10 Ağustosa kadar sona erdiril -

_ mesi kararlaştırılmıştır. Bu mak 
sadı temin için belediye ve fuar 
komitesi reisi doktor Behçet 
Uzun reisliğinde bir toplantı ya
pılmış, bu toplantıya fuar komi
tesi azasından belediye ve fuar 
fen heyetleri -iştirak etmişler -
dir. 

Belediyenin, fuarla beraber 
şehrin muhtelif yerlerindeki kal 
dırım, bina ve kanalizasyon inşa 
atında her gün 5200 işçi çalıştı -
rılmaktadır. Şehirde müessese 
ve hususi eşhasa ait inşaatın da 
çokluğu sebc.bile İzmirde işçi üc 

retleri çok yükselmiştir. 
İ~aat hamlesinin teksifile fu 

ar hazırlıklarının zamanında ye 
tiştirilm<!Sİ için civar vilayet ve 
kazalardan işçi gönderilmesi hu 
susunda belediye ve fuar ko -
mitesi reisliği teşebbüslerde bu -
lunmuştur. 

Bu seneki İzmir fuarından bü 
tün ziyaretçılerin istifade etme
si ve tam manasile memnun kal 
ması için belediye reisliği mü -
hım tedbirler almıştır. Şehirde
ki otel, pansiyon ,lokanta ve ga 
zinalar sıkı bir teftiş ve mura -
kabe altında bulundurulmakta
dır. Fuar mevsiminde halktan 
fazla fiat alınmaması iç;n şid

detli cezalar vazolunmuştur. F i
at tarifeleri belediyeden musad
dak olarak her yerde bulundu
rulacaktır.Hatta şimdiden İzmir 
de fuar hazırlıkları münasebe -
tile göze çarpan bir kalabalık 
vardır. 

Bu sene fuar ziyaretcilerini, 
fuarın devam ettiği 31 gün ve 

nun derunu bir memnuniyet giz

lemekte olduğuna da şüphe et -

mckte oldL<ğu görülüyordu. Da

ha ziyade beceriksizcesine de -

vam etti: 

- Yengem, zarif bir kadın -

dır. Ona karşı daima büyük bir 

muhabbet besledim. Fakat u -

zun müddettenberi hastadır. 

Kendisine pek çok ilaç verildi. 

Busebepten dolayı hayalata ka

pılıyor. 

-Vay ... 

Bu sefer Poirot'nun göz kırp -

masındaki m3niıyı anlamamaz· 

lık etmedim. 
Fakat diplomatik vazifrsini 

ifa ile meşgul olan ve bütün me
Jekalını bu vazifenin ifasına 
vakletmış bulunan Franklin, bu 
göz kırpmanın farkına varma -
dı. 

- Thora ... !\1is Grey hakkın -
da. dedi. 

Poirot, masumane b;r sürpriz
le: 

gece tam miınasile eğlendirmek j i nın inşaatına devam olunan 
maksadile zengin bir program 1 ve fuarın açılma zamanına ka 
hazırlanmaktadır. Bu porgramı + dar ikmal edileceği tabii bu - + 

• 
lunan büyük sergi sarayında t 

tanzim eiçin bir komisyon çalış- ı 

+ 
ayrılacak geniş bir yerde teş-

mağa başlamıştır. 30 Ağustos za + hir edilmesini muvafık bul -
fer bayramı ile 9 Eylul İzmir muş. bu hususta aliıkadar:ar
kurtuluş bayramı gün ve gecele- 1 ı la mutabık kalmıştır. Ayrıca ı 
ri fuarda fevkalade şenlikler ya ~ + Hatayın kurtuluş ve ana yur- + 
pılacak, ayrıca birer gün Ay- ı· + da iltihakını tanzir eden bü - + 
dm, Ödemiş, Bergama ve Kuşa _ + yük bir heykel yaptırılmasını + 
dası zeybeklerine ayrılacak milli , + ve bu heykelin, fuarın geni§ + 

) .ı. bir meydanına dikilmesini de + 
oyunlar ve eğlencelerle dolu gün T 

• 
kararlaştırmıştır. Müsteşar + 

ler yaşanacaktır. 1 
• 

Celal, bu meseleler hakkında + 
Fuar ziyaretçilerini otel ve 

• 
büyüklerimizle temaslarda bu + 

pansiyonlara yerleştirmek ve I + lunmak üzere şimdi Ankara- + 
her türlü ihtiyaçlarını temin et- + ya geçmıştır. + 
mek maksadile şehrin muhtelif il++++++++++++• 
yerlerinde fuar malılmat büro -
!arı açılacaktır. 

--0-

Tren altında kalan 
kadıncağız 

İzmir, 3 (İkdam) - 65 yaşında 
Emine adında bir kadın, Hilal 

ve Alsaııcak İstasyonları arasın

daki demir köprüden geçerken 

karşıdan gelen treni görmüş, 

muvazenesini kaylx<lcrek 12 

metre yüksekten düşmüştür. 

Muhtelü ycrlPrıııden ağı suret
te yaralanan ihtiyar kadın, has
tanede ölmüştür. 

Keyf edeyim derken 
yaralandı 

İzmri, 3 (A.A.) - İzmriin Şaşa! 

suyu kaynağında geceleyin ya -

nında Şadan adında genç bir ka 

dınla rakı içerek sarhoş olan 
şoför Rüstem, İzmire dönerken 

tabancasını keyfiçin havaya bir 
kaç el ateş etmiş, bilahare ta -
bancayı cebine ko~·arken ateş al
dırmı~. kendisi Ye yanındaki ka
dın ayaklarından ağır surette 
yaralanmışlardır. İki yaralı, 
memleket hastanesine kaldırıl

mışlardır. 

Bu yıl Romanya ve Bulgaris
tandan getirilecek göçmenler 
İzmir, (İkdam) - Romanya ve 

Bulgaristandan bu yıl getirile -

cek göçmenlerden bir kısmı İz

mir Yiliıyetinde iskan olunacak

tır. Bu göçgöçmenlere verilmek 

- A .. :\fıs Grey'den mi bahset 

mek istiyorsunuz? 

- Evet.. Ledi Clarke, kafası

na bir takım düşünceler koy -

muş .. anlıyorsunuz ya .. Thora ... 

Mis Grcy güzeldir. 

Poirot: 

- Evet, öyle .. 

- Kadınlar, hatta en iyileri 

bile, hemcinslerine karşı mer -

hamet duymazlar ... Thora, kar

devime pek büyük hizmetlerde 

bulunuyordu. Kardeşim, hiç bir 

zaman bu kadar iyi bir katibeye 

malik olmamış olduğunu bana 

müteaddit defalar söylemişti. 

Thora'ya karşı büyük bir mu -

habbet besliyordu .. o da buna la 

yıktı ... Thora, entrikacı kadın -

!ardan değildir. 

Poirot: 

- Doğru .. 

- Fakat yengemin gözünü kıs 
kançlık bürümüştü. Hıssiyatını 

hiçbir zaman meydana vurmadı, 

üzere Urla kaza merkezi ile Me 
n.emenin Alli ağa nahiyesinde 
250 ev inşa edilecektir. İskan 
müdürlüğü, bu evlerin ınşası i -
çin ~imdiden harekete geçmiş -
tir. 

fakat kardeşimin ölümünden son 

ra Mis Grey'i evde muhafaza et

mek mevzuu bahsolunca Char -

lotte, küplere bindi ve buna bir 

türlü razı olmadı. Hizmetçi ka

dını ndediğine bakılırsa bu ihti

la!grizliği hastalığa, morfine at

fettiği ve Charlotte'i pek o ka -

dar munheze etmemek icap e

diyor. 

Bıtaz durdu. 

Poirot: 

- Sonra?. 

Clarke: 

- Mis Grey'e yol verilmesi, 

hasta bir kadının hevesatından 

ileri gelmiştir. Bakın size bir 

mektup göstereyim. Malezya se

yahatim esnasında kard~im 

göndermişti. Ve kardeşimle ka

tibesi arnsındaki münasebetin 

mahiyetinı anlamak için liltfen 

bu mektubu okuyunuz. 

- Poirot, mektubu aldı. Clar
ke, yanıbaşına oturu, bazı fıkra-
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9 

18 
11 

22 
20 
50 
9 

1?. 
13 
37 
40 
70 

!arını parmağile göstererek ytik 

sek sesle okudu. 

.... . . Burada her şey b:ldiğın 

gibi. Charlotte'in hastalığı bı -

raz hafifledi. Sana daha iyi ha 

herler gönderebileceğimi ümit 

ediyorum. Thora Grey'i hatırlı

yorsun. değil mi? Her vakıtkl 

gibi latif .. onun burada bulun -

ması benim için büyük bir te -

selli .. o olmasaydı benım halim 

ne olurdu. Benim araştırmaları

ma karşı göstermekte olduğu a -

liıka hiç eksilmedi, arttı. Küıel 

şeylerden zevk alıyor, benim gl

bi o da Çin sanayiine meclup. 

Ona tesadüf etmiş olduğumdan 

dolayı kendimi bahtiyar addedi
yorum. Kendi öz kızım bile bana 
bu kadar şefkat ve merbutiyet 
göstermezdi. Dıma şen ve şatır. 
Bizım aramızda bir aıle ocağı 

ve derin bir muhabbet bulmuş 

olmasından dolayı son derece 
bahtiyarım. 

(Arkası var) 
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Çok müsait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden 
1 - Kastamc.nu vilayet merkezinde projesi mucibince yeniden 

;nşa edilmekte olan Adliyp blnasıhın 938 yılı içinde yapılan temel 
kısmından gayri yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakiyye keşif bedelli 
kısmımn ikmali lçin yirmi beş bin lirası 939 bütçesiııden ve otuz dört 
bln dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 bütçesinden verilmek 
üzere kapalı zarf usulile ve bir a~ müddetle eksiltmeye çıkarıl -
mıştır. 

2 - ihalesi 17 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamo
nu Nalıa dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 
taliplerin buluPdukları vilayete resmen müracaa; ederek evvelce 
Na!ıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in

şaatı yapabileceJderine daır alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat 
teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabına 

•herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 9lın T. C. Odasınca tescil 
edilmiş bulunm~sı şarttır. 

4 - Taliplerin gönde•·ecekleri teklif mektuplari!t birlikte 3 üncü 
'maddede istenilen vesaiki ıha le gü nü ihale saaf)nden önce komisyo

nuna gelmiş bulunması ve vaktin de gelmiyen teklif mektuplarının 
nazarı dikkate alınmıyarak sahip !erine reddedilecok!ir. 

5 - İsteklilc·•in bu inşaata ait proje ve keşif ve bütün şartname 
• ~erini İstanbul, Ankara v., Kastamonu Nafıa Müdürlüklerinde gi>

rebilecekleri gibi daha fazla taisi !at istiyenlerin b•• mektu;ıla Kas
tamonu Nafıa Müdürlüğiınden sorabilecekleri ilan olunur. ·4612• 

Maarif Vekaletinden : 
1 - Orta okullarda türkçe, tarih • coğrafya, riyaziye, ta1ıiiye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 

1

. 
bu s~ne imtihan açılacaktır. 

2 - İıntih3nlar biı Ey!Ul cuma günü İstanbul Ünivenıite1;inde 
başlıyacaııtır. 

:i - Bu imti'ıana aahil olacakların: 
' A - Türi< vatandaşı olmalarL 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
' C -· Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah-

tstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 249.000 parça çamaşır yıkattırıl

ması ve ütülenmesi işi tanzim kılınan şartnamesi mucibince kapalı 
zarfla eksHtmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 7/7/939 Cuma günü saat 15,30 da Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komi1;-
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fial: 8.095 lira 74 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli tıp talebe yurdu merkezinden ala.bilirler. 
5 - İstekliler 1939 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka-

nunda yazılı vesikalar ve şartna mcsinin F fıkrasında yazılı vesaiki 
ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ha
vi teklif zarflarını ihale saatlerin den bir saat evvel makbuz muka-
bili komisyona vermeleri. ,4457, 

1 o. Denizyolalrı 1. U. Müdürlüğü ilanları 
Adalar - Anadolu - Yalova hattı yaz tarifesi 6 Temmuz 939 Per

şembe gtinünden itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere 
asılmıştır. ( 4856) 

Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOVUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her 
gün saat 15 ten sonra 

Gazete ve mecmua 
sahiplerine 

Ba'ın Kurumu Reisliğinden: 

Basın Birliği kanunu hükmün
ce, Bırlik merkez ve mıntaka 
idare heyetlerile yüksek haysi
yet divanı ve mıntaka haysiyet 
divanlarını, ilk defaya mahsus 
olarak, seçmek için toplanacak 
olan kongre Dahiliye Vekaletin
ce içtimaa çağrılmıştır. 

kfımtyetleri 'llm2rlığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare he-'••••••••••••• 
yetin;<Jen alınm~ bir ma~batıi"ibraz etmel~ri chalen memur ve muallim 
c;ari!ar bu kayıttan müstesıla olup mensub oldukları daire amirinin 

Kongie, Temmuzun onuncu 
Pazartesi günü saat onda Anka
rada toplanacak ve kongreye 
bugün çıkmakta olan bütün ga
zete ve mecmuaların murahhas
ları iştirak edebilecektir. 

• ver~eği vesika kafidir.• 

:Ö - Her firtü h>stalıktan ve muallimlik etmiye manı vücud arı
zalarından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporı..: ibraz 
etmeleri 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me
zunu v"ya bunluın muadili tahsil görmüş olmaları. 

Mual'im mel<tebir.den mezun olanlann en az iki ders senesi mu
allimlll ttmış b'.1lunınnları lazımdır. 

4 - NamzelPr imtihanda muvaffak oldukları takdirde kanuni 
şactİar dahi!indz her hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta· 
yın edilereklerdır. 

5 - Yukarıdak; şartları haiz olan namzetler bir istıda ile Vekiilete 
mi•racaat edecel.!erdi;:. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüf.ıs te1ker~sınin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahsll dPrecesine aid şehadetname veya vesikalarının asıl 

İstanbul 4 üncü İcr.a Memur
luğundan: 

Paraya çcvrilmesıne karar ve
rilen 36 modeli 935 hususi pliı

ka No. lu ev otomobilinin birin

ci açık arttırmasının 6/7/939 ta
rihine müsadif Perşembe günü 

şaat 15. te İstanbul Aşir efendi 
caddesi Yeni Postane arkasında 
Basiret hanı kapısında yapıla • 

cak ve kıymetinin ', 75 ini bul
madığı takdirde ikinci açık art - t 

tırmasının 14/7/939 Cuma gü· 
nü aynı mahal ve saatte yapıla -
cağı ilan olunur. 

ve yahud suretleri. --------------
C - Hüsntihôl mazbatası. 
D - Bulur.fokları yerleTin Maarif idaresinden nüınunesine göre 

alınmış tasdikli sı.l:hat raporu. 

E - Ma.ırif id9rf'Sınden tasdikli ve fotograflı fiş. 

F - Altı aded 4XG,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesik.ılann rn son 15/8/1939 tarihine kadar Vekalete gönderil· 

miş olm2sı liiıımdır Eıı tarihten sonra Vekalete müracaat etmiş olan· 
Iar imtihana alın'llıyacaktır. (2200) .(4090) 

Gazetemizde neşre!tirilecek 

bilcümle ticari ilanlar yalnız An· 

kara caddesinde K•hraman za
de hanında İJancılık Kollektif 

şirketinden alınır. 

Her gazete ve mecmuayı kim 
tl'lllsil edecekse, bu murahhasın 
hüviyet;rli ve hangi istasyondan 
hareket edeceğini, gazete ve mec 
mua sahibinın kendi irnzasiyle 
bugün saat 16 ya kadar Kurum 
merkezine bildirmesini ve ücret 
siz gidebilmesi için, murahhasa 
vesika temin etmek üzere üç ta- i 

ne fotoğrafisinin veriJmesini, vi
Jılyetten aldığımız emir üzerine, 
bildiririz. 

Satılık Motör 
Conson markalı motörlii u

fak kamaralı sandal satılık

tır. Moda kayıklıanesindc gö
rülebiJlr. Almak isteyenler 
Mühürdar Cihan Sarasker so
kak 15 numaralı eve miiraca
at. 

5 - Temmuz 193 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Semti ve mahallesi 

Unkapanı Kasap Demirhun 

Eyüp, Nişancı M. Paşa 

Sarayburnu Cankurtaran 

Eyüp, Camiikebir 

Yenikapı, Katip Kasım 

Yenikapı, Katip Kasım 

Eyüp Kızıl mesçit 

Sultanhamamı 

Cibali, Seferikoz 

Çemberlitaş, Atik Ali paşa. 

Cibali, Seıf.erikoz 

Çelebi oğlu Alaettin 

Vezneciler, Camcı Ali 

Cadde veya sokağı 

İlahi 

Kale dışı 

İskele 

Taşçılar 

Yenikapı 

Dibağhane 

Saka çeşmesi 

İ.skele 

Kireçhane 

Vapur ıskelesi 

Tahmis 

Tramvay 

No. su 

3 

21 - 18 

84 - 32 

59 - 57 

47 

34 - 4 

7 - 9 

2 

Muham1ncn 
aylığı 

Cinsi Lira K 

Şeyh Kaıem Tekke meş-
ruthanesı 8 'tıo 
Şeyh Mehmet dergahın 
da on oda 8 00 
Değirmenocağı camıi 3 00 

Dükkan 4 00 

• 2 50 

• 2 00 

Cami altında dükkan 2 00 

Baraka 2 00 

İki oda 4 00 

Eski Kireçlıane 3 00 

Seferikoz camii avlusu 3 00 

Arsa 10 00 

Dükkan arsası 7 00 
Vezneciler, Camcı Ali Tramvay 

78 - 1 

50 

92 

5 

15 
9 

Arsa 5 00 
Koca Mustafa paşa Mektep • 2 00 
Eyüp Cezri Kasım Babahaydar • 1 50 
Balıçekapı, Şeyh Mehmet Geylani Yağcı Şapçı hanı üst katta o.da 

ve ev odabaşılık ve kah-
veciliği 12 00 

Uzunçarşıda 2 -1 Tamburacı han odab3§ı -

lığı 7 50 
Müddeti i(:ar: 

Teslim tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Ayvansaray, Yavedut 

Aksaray Molla Gürani 

Müddeti icar: 

Arabacı 

Taş mektep 
25 B06tan 
49 

Seneli~ 

51 50 

30 00 

Teslim tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 11 Tem

muz 939 Salı günü saat 15.e kadar Çemiıerlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar 
kalemıne gelmeleri. 

Ye::ıi Radyo mevsiminin yak
laşması hasebile Beyoğlunda 

BAK ER 
mağazaları müdiriyıtti, bıi

tün 1939 senesi 

Zenith Radyoları 
stoku üzerinde tenzilat •c -

1 
rasına karar vermiştir. Sto
kun tükenme-;inden evvel 

.. i.st.if•a•de .. ed•i•ll,!.•lz• ......... . 

... .. .. . ... .. . ,,.......,... ... '" 

Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 

l\1uharriri : Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer: Son Telgraf :&ısımevl 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince idaremizin kutu fabrikası için bir 

adet otomatik Parfiks zımba makinesi açık eksiltme usulile satın alı
nacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif 3000 lira, muvakkat teminatı 225 
liradır. 

Ill - Eksiltme 12/VII/939 çarşamba günü saat 14 de Kabataşıa 

Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına • 
bilir. 

V - Münakasaya girmek ıstiyenler fiyatsız tekliflerini bir haf· 
ta evveline kadar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve teklifle
rinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler '.i7.5 gü,·enme paralarıle birlikte 
tayin olunan gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (4478) 


