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Hitler, dün Berlinde Köseivanof e görüştü 
- -~ 

Alman - Bulgar Müzakeresi 
· euıgar 

büy .. ük 
Başvekili, 
merasimle 

dün Berlinde 
karşılandı 

Al·manlar, Bulgaristanı mih-
' ~ 

vere iltihak sayıyorlar • 
etmış 

Türk siyasetinin 
muvaff akiyet· 

Türkiye bugün muazzam bir politik kombi
nezonun müsavi hukuka malik mühim 
azasından biridir ve Karadenizle Akdenizin 
ve bunları biribirine bağlıyan boğazların 
koruyuculuğunu deruhte etmiştir. 

' (Tanınmış Bulgar siyasi ri
cıalbıden ve sabık Bulgar na
ıprlarından Mihai! Macaroff, 
IBu}gar matbuatında cTürk si
raaetı.ıUn muvailakiyeti> adlı 

11111hlm bir başmakale neşret -
mışıır. İakenderun sancağının 
ana yurda ilhakını da mE!'llzu u 
bahsederek politikamızdaki 

tnuva.tfakiyetin sebeplerini pek 
lyl ~vramı~ alan bu makale, 
~w zamanda, tarzı ifadesile, 
bir kısım Bulgar efkArına bizi 
tmtlsal edilecek nümune gibi 
takdim etmektedir. Mihall Ma
cıaroU'un dikkate değer yazı -
ııını aşağıya dercediyoruz:J 

Yazan: Mihail Macaroff 
ve yeni insanlarına kuvvet ve 
nüfuz aşılıyan bu muvaffaklyet, 
halka yurd davasının ergeç mu· 
vaffak olacağı kanaatini vermiş
ti. Harp sonrası elde edilen bu 
ilk muvaffaklyetı, ne bir tesa -
dilf eseri ve ne bir •kısmet. te· 
likld etmemek lazımdır. Bu, 
diplomasi sanatının müsbet bir 
semeresidir ki bunu ancak "111Üm 

kün o]ana razı olmak ve zaruri 
bulunan şeraite uymak. la ifade ' 
edebiliriz. Türklyenln tatbik et
tlll bu siyaset, asırlık Türk . 
Rus düşmanlığını, sarsılmaz bir 
Türk • Rus dostluğu haline sok
tu. Böylelikle yeni Türkiye Kaf-

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Dün KÖSEİV ANOF'la görüşen BİTLER ve Bulgar Başvekili 
KÖSEİVANOF lMedalyon içinde, sağda) 

Bertin, 5 (Husus!} - Bu4!ar Mareşal Göring, Hariciye Nazı-
Başvekili Köseivanof ile refika- n Ri'bbentrop vesair sivil ve as-
sı. kerimesi, maiyeti erkanını keri rical tarafından karşılan • 
himil bulunan tren saat 14,30 da dı. Bir kıt'a asker istasyonda 
buraya geldi. Misafir BaşvelJ<il K&eivanofa ihtiram merasimin-

Busünkü Cümhurlyet Türk• -
7ealııln meydana getirdiği tarihi 
-..ıpfları anlamak için harp 
'°nrası Tilrklyeslnln vaziyetini 
hatırlamak kifldlr. Saltanat mer 
kesinin ıaltpler elinde bulundu
ğu ve bütün Türk vatanının dü§
manlar tarabndan işgal ııdllmlş 

olduğu zamanlarda Türk ordu • 
aunu idare edenlerden küçük bir 
zllmre, Türklyenln asırlık düş -
manlle dost olmağa muvaffak 
olmuş ve ordunun mühimmata 
nıütealllk ihtiyaçlarını temin ey

lemlıtı. O büyük felaketler kar -
fWDda hiç olmazsa muazzam 
lmparatodııiun msfını olsun 
kurtarmak, esas itibariyle kabul 
edilmiş bulunuyordu. Elde edt -
len ufer, tik önce Anadolu top -
raklaT1nı, daha sonra da düşman· 

lann eline geçmiş bulunan ara -
sinin mühim bir kısmını kurtar
mış oldu. Şüphe yoktur ki bu 
muvaffaklyette Türk ordusunun 
dalma temayüz eden yüksek 
phslyetlerinin miihlnı rolü ol • 

e. ~i~let C~ki~;~ ;y~~kı~~;y~;i~;·;ıı 
Meclısınde ç kı - . 1. d v h e ere gız ı agı -
Evlenmeye ait J • J 

b··t·· . 1 r an tamım er u un ış e 
parasız olacak 

Nev - York, 5 (A.A.) - Bey
neJırnilel Nt>v - Yorl< se..gis.inde
ki Çekoslovakya komiseri Geor· 
ge J anecek, dün Çekoslovak • 
yada gizliden gizliye elden ele 
dolaşan bir tamimin suretini 
neşretmiştir. 

, muştur. Bununla beraber bu iş· 
, de ince Türk dlplomaslslnln de 

büyük bir rol oynadığı ve bil . 
bassa eski Rus topraklarında.ı 

' 

Ankara, 5 (A. A.) - B. M. 
~tısı bugiin Refet Canı -
tez'ln başkanlığında toplana· 
rak ruznamesinde bulunan 
maddolerden ikinci müzllke· 
releri yapılacak olan layiha • 
!arı tasvip etmiş ve dlğerlerl

nl de müstaceliyet kararlar! -
le müzakere ederek kabul ey
lemiştir. Bunlardan •Milli pl
yanko• idaresi teşkiline alt 
kanunun müzakeresinde so -
rulan bir suale cevaben BU! -
çe Encümeni mazbata muhar
riri Sırrı verdiği cevapta bu 

Tamimde halka Alınan istila
sına karşı yapılacak pasif mü -
dafaanm prensipleri anlatıl -

makta ve direktüler verilmek -

tedir. 

Tamimde eııciimle şöyle de • 

nilınektedir: 

cBin senelik bir mazisi olan 

sekiz milyonluk bir milletin ser

bestçe yaşamak hususundald 

ın<ışru halkoka inanınız.• 

mühim bir kısmını dostluk yo • 
ille kendi hudutları içine almağa 
muvaffak olduğu, şüphesizdir. 

Veni Tiirklyenln yeni neslllerlne 
[Arkası 3 üncüde) 

BENEŞ 

Bulgaristanı 
kandırabilirler mi? 
Almanlarla İtalyanların son 

ümltlerl, BaJ.ka'4lardııkl bütün 
kapıları çaldıktan 10nra, şimdi, 
kala kala, Bulcarlııtana kaldı. 

Müzakerede huır deilldlk am -
ma, hazır olmaklığmına hacet 
kalmadan ve yanlarında imişiz 

ve lrulafınıızla lfltmlflz &'bl hilk
medeblllrlz ki, Köselvanof'la Bit 
ler arasında yapılan dünkü l!IÖ -
rüşmecle, biz.im az.iz ve küçük 
koıİıfomuz Bulgaristan lıazret -
Jerlne, başta Garbi Trakya, ar -
kasından Dobrlee olmıık üzere, 
diğer komşularının toprakları 
bol keseden valt ve Ihsan edil -
mlştlr.! 

CArkıı3ı 3 iincü sayfada) 
-------·------

Hava bozdu 
yğamur yağıyor 

Bmkaç gündenberi sıcak ve 
çok sıkıntılı giden hava evvelki: 
gece sabaha karşı birdenbire 

' bozmuş ve şiddetli bir fırtına ile 
karışık yağmur yağmağa başla

mıştır. Üç saat kadar devam e -
den yağmur şehirde tahribata se 
bep olmamış fakat !IEllılr dışın -
da bootanlarda sebzeleri yerin -

(Arka.n 3 im.c·ü sayfnda) 

ltalyan 
filosu 

---

f H R i N iMIRI 
B ··tün vapur iskeleleri 

r ak ö y köprüsün
·en kaldınlacak 

Is eleler tespit edilen yeni 
yerlerde f aaligete geçecek 

Karaköy köprüsünün bugiingü uzlyetl .. 

Şehircilik Mütehassısı P~st 

Kaukôy Köprüsü üzerindeki a· 
ğırlığı lraldırmağa karar ver -
miştk. Buradaki dükkanlar 
Köprünün manzarasını bozmak· 
ta, vapur i&keleleri Köprüyü 
vaktinden evvel yıprattırmak -
tadır. Dükkanların bir an evvel 
kaldırılacağını yazmıştık. 

Karaköy Köprüsündeki vapur 
i eleleri Köprüden kaldırılacak 
planda işaretlenen yerlerine nak 
!edilecektir. 

İskele köprü üzerinden kaldı
rıldıJrtan sonra Karaköy köp -
rüsü, üzerinden geçecek yaya -
larlıı, nakil vasıtalarına tahsis e 
dilecek1i:r. (Arkası 3 üncüde) 

Pati ve hükumet fa,.. 
Akdenizde bir al yetleri tefrik edildi 
cevelôn yapacak V 1. . . l . . k a ı ve partı reıs erıne yenı ara .. 

rın atbiki hakkında tebliğ yapıldı 
An'kara, 5 (A.A.) - Genel baş 

kan.hk divanının üç yıl evvelki 
karariyle birleştirilen Parti 
ve büklımet faaliyeti, Partinin 
beşioci büyük kurultayınca tan
zim ve J;abul edilen nizamname 
hükümlerine uyularak genel 
başkanlık divanının 7 /6/939 ta -
rlhll kararile tefrik edilmiştir. 
Parti Genel Sekreterliği tarafın
dan ) eni kararın tatbikatı hak-

1 kında Vali ve Cümhuriyet Halk 
Partisi Başkanlıklarına yapılan 

tebligatı aynen dercediyoruz: 

VALİ ve C. B. P. 

BAŞKANLIC.INA 

Parti faaliyeti ile hükılmet i -
daresi arasında daha ameli bir 
beraberlik temini için genel baş
kan!~ divanıı.ca ittihaz edi -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yerli malından korku 
ı • Çatap, kravat, yünlü, ipekli kumaş kağıt, mürekkep hepsi 

p ·· ·· Alı:d lzd 1• 1 memleketimizde yapılıyor. Hemen bütün ihtiyaçlarımızı yerli ma-
azar gunukfll denbl e cehvle a<6 ' j lından temin edebiliriz. Yalnız hem pahalılığını hem kalitesinin aşa-

yapaca o an r zır ı 
iıJılmı kalıul etmek şartlle ... pahalılığını bizde sanayi ıntiessesele • 

Roma, 5 (A.A.) - İkinci İ - rlnln y~ııi kurulmuş olmasına, kalite geriliğini acemillğlmize atfe -
talyan filo.su, Şarki A'kdenizde debllaek. kendimizi biraz mazur göreceğiz; yavaş yavaş bunların 

bir cevelan yapmak üzere Pazar da yola tireceğlnl ümit edeceğiz. Fakat yağın mahlut oluşu, sütiin 
günü ha.reket edecıikt.lr. saf nln••Yl ı gibi sanayi istlhsallerlmlzde de haklın olan ruhun nıüs-
Ağustos bidayetine kadar de- terlye mrolın kötüsünü vererek çok kazanmak hır.ı olduğunu itlr;f 

vam edecek olan bu ceve!An es- etmeliy 2. Çorabın bir iki defa giyilince yırtılmasını, kumaşın bir 
nasında filo Libyayı ve Ege de- kaç gilrı içlnd~ rengini atıp çatlamasını ve diğer sanayi lstlhsalleri· 
nizi limanlarını ziyaret edecek- mlı.dekl kalite aşağılığını önlemek üzere sanayi müesseselerinin sı
tir. kı lılr l<c11(-role tabi tutulacağını işittik. Acele edelim; çünkü yerli 

Filoya Amiral Mini kumanda mıılıııa A wupa flnnalannın damga•ını basanlara bu hllc yolunu 
etmektedir. • ' açan (tjil§(erlnln yeril malından korkusudur. 



SAYFA! 

• . • ,,, ... 

İSANIN HAYA Ti 
İsayı, sille ve tokatla odadan 
atıp muhafızlara teslim ettiler 

- 49-
Uşaklanfaı:ı biri İsaya yaklaş

tı. Elini kalıdınlı. Ve yüzüne şid· 

detti bir 1nkat mdmli: 
- Büyük kihine böyle mi ce

vap verlr.ii.ıı., diye haykırdı. 
İsa, tokatın tesiri altında sar

sımadı. Sükunetle şu cevabı ver 

di: 
- Eğer söylediğim rena ise fe 

nalığına şehadet et. Eğer iyi ise 
bana neden vuruyorsun? 
İsaya karııı gösterilen lıu k.a • 

ba sertlik kabinlerin hoşuna git 
medi. Onlar şekle bağlı ldmse • 
!erdi. Onlar, İsanın mııtlaka. bir 
suç itiraf etmesini istiyorlardı. 

Başkifuin şahitlerin ç1.ğırılma 

sını ""'1tttti. 
Şahitler gelc4ler. Hepsi de İ

sa a.!eyhinde şehadet ettiler. 
Bunların söylediklerinin arasın 

da en mühimmi şuydu: 
- İsa dedi ki: cBen iıStem.iş 

olsaydım bu sizin insan elıile ya
pıhruş mabedinizi üç glinde yı • 
kar ve yerine insan elile yapıl -
mamış bir yenis\ni yapardım.• 

Şahitlerin bu ifadeleri karşı • 
sıma, İsa yine sustu ve hlç bi:r 
cevap vermedi. 
Başrahip kudurmuş gibi bay· 

kırdı: 

- Neden susuyorsun? Niçin 
cevap vermiyorsun? 

İsa,, sakin ve merhametli na
za.rlar.JQ ba>Şkilıine ve odada bu· 
lunan ka.hinlere lıalkıyordu. 

Başkil.hin son kozunu en sona 
saklamış idi. Sert bir sesle bir 

daha sordu: 
- Söy'ie.! Sen Mesih miüı? 
tsa bu suale şu oe>Vaibı ve.-di: 
- .E)ğer size söylesem bamı i-

nanmazsınız. Niçin söyliyey'lm? 
Ba41<aıhln soluyarak bir daha 

tekırarladı: 

- Tanrı hakkı için sana ye
min veririm. Sen Mesih misin? 

Sen Allahın oğlu musun? Söyle! 
İsa, Başlihinin bu sözlerile 

kendisine iman edeceğini zannet 
ti. Ümide kapıldı. Yavaş bir ses

le: 
- Söylediğin giliidir! dedi. 

Ve sonra tıpkı Galilerle ve Ka
farna.b.omda halkı irşat ettiği o 
tatlı, nüfuz edici, fakat heybetloi 
sesıle şunları ilave etti: 

- Fakat, size derim ki ıoimdi-
' den sonra, Adem oğlunu kudre

tin sağında otumnakta ve gök -
teki bulutların üzerinde gelmek

te gfüeceksiniz. 

isanın •bu sö~ odanın içinde 
yıldırım gibi tesir yaptı. Bir iti· 
raf baldemekten gerilmiş sinir
ler 'birden koptu ve bir saattir 
htrs ile bekledikleri şeye nt"hayet 
nail olmaktan müt'!!Vf'Uit bir se

vinç ile hepsi de birden ayağa 
ka!lk'l1lar, 

Başkiihin İsayı kadit olmuş e
lile göstererek bağırdı: 

_ Bu adam Allaha küfretU. 
Artık bize şahit ne lazım? İşte 
şimdi küfrünü işittiniz. Hükmü

n tiaii veriniz! 
Salonun içini yinıni kışinin ağ 

zından ç1kan yirmi sesin bir1etlk 

karaırı sarstı: 

- Ölüme m üstahaJı:tır. 
Bu karardan sonra hu yirmi 

kişi İsaya hücum ettiler. 

Yahudi dini kanunu mucibin

ce bır ldmseyi Mla.ma mahkilm 
etmek için Jıakimkrin 24 saat 
oruç tu1ımaları ve kararı verir· 
ken de. vel'd.ikten ,;onra da bir 
hüzün içind€ bulunmaları ıart -
tı. Fakat, İsanın öliimüru! daha 
evvel karar vermL1 olan bu ha
ris yobazlar dinin b11 kanununu 
da unuttular. İsanın etrafına 
toplandılar. Evvela onunla. alay 
ettiler. Sonra a~kasındaki liba· 
•• r<>kPrPk vırttılar, Bu kafi gel-

mi:ıroıımıış gilbi ve sanki onun 
kuvvetini, ne yapabileceğini de
nemek, aczini anlamak ister gi
bi, yüzüne, gozune, kafasına 

yumruklar ind&rmek suretile en 
ağır hakaTeti yaptılar. 
İsa blitlin bu tahkirlere ve da

yak.laca, sadece mazln.mane de -
ğil, sakin bir vakarla mı.ı.kahe:le 
ediyor ve sesini çıkarmıyordu. 

Nihayet İsayı böylece, sille, 
tokat, tekme odadan dışarı attı
lar ve asıl büyük mabet mech -
sine; Kaiyaok:a'nın bıilunciuğu 

meclise gönıdenmek üzere muha
fızlara teslim ettiler. 

Başkfıhin 20 kabine hita'ben: 
- Haydi, dedi, b.iz de orııy.a ve 

dı:ryduklarınızı orada söyleyin! 
İsa artık ölümden lırnrtıılanuya
caktır. 

(Arkası var) 

Hastahane ve 
binaları Tiyatro 

Projelerini Parisli 
mimar yapacak 

Mecidiyeköyünde yapılacak 

modern hastahaneye bir buçuk 
milyun lira sarfedilecektir. Has 
tane Balkan memleketlerinde eş 
siz olacaktır. 

Aıı!karadan dün sabah şehri • 
m.ize gelen miıııar V alter akşanı 
treni ile Parise gitmiştir. Mimar, 
Nıeciıdi.yeköyiindeki hastımenm 1 
projeı;ini hazırlamağa memtır e
dilmiştir. İki Tii:vk rnimarı Val. - ' 
tere 'bu işı:l.e -yardım edooe!ktir. 1 
Fransız mimarı 'Pariııe hare • 

ketind.en evvel Cerrabpaşa 'ha.; -
taıı:ıesinde belediye fen :işleri mü
dii.rii ve Beyoğlu hıı:stımesi &er· 

taB:ıibinin i~i ile yapılan top
lantıda bulunmuştur. Toplantı

da hastanenin tnşaırtı etrafında 

konuşulmıştur. 

Mimar Valter şehrimizde ya
pılacaık Halkevi ve :tiyatro lıma
larının da projelerini hazır la -
mağa memur edilmiştir. Paris -
ten döndükten sonra bu işle meş 
gu1 olacaktır. 

Tiyatro binası Taksimde kara
kvl biı:ıasının wermıfle, Ha.lkevi 
binası Ayaspaşada otomobı1 ga
raj>nm :yer.inrle yapılacaktır. 

Ekmek kes.en kı~.agrzm 
başına gelenler 

Veznecilerde Bı;;yük Reşit pa
şa sokağında 14 numarada dlın -
ran 'Yusuf Ziya kızı Eelil<is, di.i:ıı 

öğle yemeği sırasın/la ayak ii -
zeri ekmek keserlren. yeni silin
miş muşambadan ayağı 'kaya • 
rak yere düşmüş, elindeki bt -
çak sol böğrüne saplanmtşlır. 
Ağır surette yaralanan Belk.is 

Haseki hastanesine ymrrıl.ınış • 
tır. 

• TAKVİJ.1 • 

13~ ~~~i Jj _ı_:ı55_n_a;_~_uan_Ml_·-1 
7 iDci AY J HlZlll. b\ 

SENE: l.9iill 

Vasati 

Güne~ 
4 Ş4 

o ğ l t' 

12 18 
lk:indl 

16 ıs 

Ak,aııı 
19 44-
Yatsı 

21 46 
!...ak 
2 16 

Temmuz 

6 
Perşembe 

Ezam 

Güneş 
s 50 

t ~ l f" 

4 34 
l.kındl 
8 34 
Akııam 
12 08 
Yatsı 

2 02 
lmtak 
6 31 

Şehrimizde ne
ler yapılacak ? 

/N.,, dliye koridorlarında ı 
~ 24 SAAT 

'

•••••••••••••••••••••••••• Eksı"k .. . l"k Vapurda koku 5 Haklı oeo·ı mi? 5 yun ıp 1 dd 1 : : il I . yapan ma e er 
i Lokantalarda 5 ve ç e erı 
• • Kaptanın müdahale-• . 

6 - Tenuım• 113'9 

;-,. - .·• 
- • • .rhf"i .. ı 

Dış Polıtıka} 
. ' . . 

Bulgarlar ve 
T ota/iterler 

Beş milyon 
yapılacak 

lira 
işler 

ile 1 e m e 1 Al'"'kadar larda ilci sile mahke>ne tahliye • • 

A.l.man, İ tıilyan nazırlarının, 
zazetecilerlnln Sofyaya, Belgra
.ıa y.aptıklan >:iyve e.r ve a 
karşilık elank Bulgar hiikü 
4wrile llZD'laı:m111 to'tıı.lını., dev
letl"" hükfuımt :mskeziue gle
rl!k komışmahm lıirtalrno tna -İmaı; işlerine harcanmak üze

l'e beJ.l!diyeJ.er banıkasınıılan bil§ 

milyon li:ra ahmıcağılu azmış· 

tıl:. Belediye borçlarnıa karşııllr 
olarak gümrükten aldığı yüzde 
oı:ı hissesini göstermektedir. 

Mukaveleyi .inı.zalıyan muha
sebe müiliirii Muhtar dün şe'hri
mize dönmüştür. 
Beş milyonun dört yüz lıi.ıı li

rası alınmıştı... Beş yüz hin 'lirası 
Ey lfılde, iki yliz bin liram 'ıreş -
rinievvelde, üç yüz altmış bin 
Jiırası Kanunuevvelde, beş yüz 
bin lir.ı.sı Martta, beş yüz bin li
rası Nisanda ahnacaktır. 1939 
senesinde alınacak mikdat iki 
milyon dört yüz altmış bfn 1ira, 
1940 senesind<e alınacak mikdar 
i9e iki milyon beş yüz kırk bin 
liı·adır. 

Beş milyon liranın sureti sarfı 
hakkında salahiyet alınmak li -
zere şehir meclisi Ağustos ayı i· 
çinde fevkalade toplantıya çağı
rılacaktır. 

Bu paırarun üç milyon yliz elli 
IJ:ıi nlirası Eminönü ile Unlkapa
nı arasındaki .istiml.9Jklere har -
canacak, bil milyon lirası ile o -
tGbüs alınacak. geriye kalan bir 
milyon lira ile süt ve ekmek fab 
rikaları inşa edilecektir. 

-----oıı---

Taksimde modern binalar 

ı İ ıAksar11yda Uzıınyusıtfta ,,_ j I yfüz lira ceza .alınacak kararı verdi 
. • tunm .kıırllerlmizdea dek» • • Muiz a.clında bir y ıı!hudi, Buır-
:. macı ıVlehraet .Kıza &'Örulerdlğl :. ı "T;,,aret. uaa.sı. yun ip1iği pa • 1 

k 1 j;a ve civarında topladığı .200 bal 
• bir mektupta ıılivor iki: • et ve ı;:ı elerını 'koı:rlrole haşla-
• ~ • . ya kııdar il>ek: kcızası k=tıları-
• -Ekmelt, gıh maddeleri - • m\Ştır. :Içiı>ıhı ;yiii:n mik:&:ııı ek • . 
• • sik ...... nı Alma.nyaya fÖndermek üzere 
• nln .., IJaşta gelmidôr. Her • · "'"hman paket ve çilelıoı-Je 
• • ·· · d ·kı Ill:ona adlı Alman bandıralı •ge • • ieyde ilıtikar kötüdür. Fakat, • uzerm e sı et mikdarı ve satıl-
• • d • · · miye yliklemiştir. • ekmekteki ihtikar, ihtlkarta - • ıgı yeınn ısmi yazılmamış o - · 
• • 1 1 d 200 ı· Fakat vapur, daıha Haydar -• rm kataerllsidir • an ar an ıraya kadar ceza 
• · • lın akt paşa limanina gelir ıgelmez, ko-
: •Lokantalarda, ~ak ,,aman, : a ac ır. . 

· : kilonua dörtte biıö olıırak gıe- 1 IBu sırnetle P+Ya.sada <!lksik sik- .za Jru-ıntıarı tefessiili etmiş ve 
le't ·· · ı · k ivapu:Ma tahaırrınü edilmez bir 

hürlere seh .. ollll'-. 
Sol;pyı v:iyaret etlıea llılman 

Atlli!re N au.rı Dr. İl:lan• Ji'rruokkn 
Belgrada geçerııl<, orada dahi te-

maslarda, müzakerelerde bulun
duğu anlaşılmaktadır. Bulgartg. 
tandan' ziraat işçilcıti Alueyaya 
gftrııişle.rili veyııı göıııderGmiı_ler-

4\. G""""'k hafta, taı.U1D1Zu11 11· 1 tlrileıı ekmek, kilonun dört - 1 le yun ıp ıgi pa et ve çilesi 
1 le biri değil, daha azdır. Son _ : satılmasının önüne geçilecektir. ko'ku baş gösteıııniştir. nuncu günü, Bulgar parlamen • 
• • DaJ:ıa, kahve, üzüm ve tütün tosu reisi Muşanof'un dahi Ro • • ra da, ekmek dokuz .kuruşa, • 
: hatta daha ucuza da olsa, bu- : k ·ı· l 'k ·· ·· gi.i.bi !J>azı maddelerden de bi:r ınada bulunacağı tahakkuk et • 
• .. ahy ,__ • şwe 1 in \ eşe U hayli yü'kliyecek o'lan 'll'a,pıırun ınektedi.r. Mıışıınııf, BoıaaFa !iit-• na, yuz para oruac. • 
• b b d • Ankara, 5 (A.A.) - Başveıkil kaptanı bu vaziyet karşısında l\1eden evvel, Bor ini dl> >:iyııret • •Haydi, una, i.r ereceye • ı 
: kadar peki diy.ılim. Ya bazı 1 Doktor Refiık Saydam, kalıotıı - dün wliye ikinci ticaret mah • edecektir. 
: JYerlerle ne 7apıyorlar, bili _ 1 jın Türk D<\yrağına intilkali yi1- kemesine mürac.aat eı:lerak bu Yapılım bu ziyarırtleır ""'8SJD· 

1 L\'Or musunuz? Listeye bakı • 1 dönümü ve denizciler bayramı k1Tlntı1arın çıkaTılması için k,,.. da B.ıı'lgar ll'Şvıılilli «lüis ·,.. •• 
: yorsunuz: •Ekmek, 5 kuruş• : münasebeille resmi ve .huı;us.i raT istemiş. Mahkeme de müra- ııof. un yine Berllnde Bitler ta-
l !YazılL Yant, ekmeği de por _ il mliesseseler, teşekkliller ve bir caatı yerinıde bularak azadan Ba rafından kabul edilmesi Jı;eyfl-
1 siyon hesablle satıyorlar. Ba- J çok zevat tıuaıfından _gönderilmiş yan Bejhaa'ın niyaibeti altında yeti üzrinde ehemnı\yetle 'duru· 
1 ıı:ı yedenle, ltmıun daha faz _ :1 olan tebrik delgraıflarııı.a kall'ı . ve ııl!lılye doktoru Enver Kıaran bıcııık l>ir lıidise şkU eyitllllek 
: laya, satıldığına da rastlıya - 1 lık1ı tebrikleri.le teşak'kürlerinin ' ile diğer bir ıkaç kiı,iiden iibar-e-t ted\r. 
1 bilirsiniz. Şimdi, sorarım size, 1 bildirilmesine Anadolu Ajansı - bir ehlivukuf teşkil ederek tet- Şimdi, Bu1gar başvekili •Ko-
: ekmeğin porsiyonu olur mu 5 m memur etmişlerdir. ki<ke memur etmi:jtir. seivano.f• un Beri.ine yap.tığı, 
: ıve ekmeğin, narlı flatından : iEhlivukuf vapıuıa gitmiş ve \tt!lki de Komaya kadar ~tzsta -

: fazlaya satılm11k veya ebik 1 ı·~~ .. ~------ı. daha igeri girer ~rmez men • , .cağı 1ıir seyahat, bu mevzu.da 
: ıvcrilmek suret.ile teneffü va - .: ı KUÇÜK HABERLER ı il.illeri ile burunlarını tık~ • 

1 
yeni haberlerin işansma 5eblıp 

1 'Sılası edilmesi doğru mudur?» 1 ........................ : !ardır. olrnal<ladır. Bıı1gar hükıln:ı<lt., 
•. Bu kariimlzin sözüne lıiçbir •. EJhlivukufun raporu üzerine totaliter devletlerin Bulgarlst~-* Piyasaya (94.440.000) tane 
: diyeceğimiz yok. Ne dersiniz? •. imza kırıntısı balyaları çıkarıla- Dll yaptıkları arazi vadi mılka-

yeni on paralık para ç>karılma- bn· d B ıı 
: Kariimiz, : rak gemi ıclün akşam h~reket et- •n e, "" n - Roma mihveri. 

sına karar verilımişt:ir. ·t"hak d km. ~-• • miştir. ne ' ., e ece ış, sö2...,,~.,b-5 H klı değ i mi ? 5 * Evlenmelerin her türlü re- s h k ;o Tice ile li>edeağaç, llltleric, l\lu-
• • simlerden muaf tutulmaları mu- a t8 !fı'tJa ~SpirtO sdlini tarafından, BıHgar hiiku-
•. iKDAM: •. karrerdtt. 1 1 hk • · ı· • • a an arın nıa umıf9 1 ınefüıe vadolunınuş .. 
• ıBu sütun b.rilerimi;.1n şi - • * •Beden Ter!biıyesi Genel Di- y aıko ve R~pen adıntıa ilıı.i mai; · Bulgar hülıfunatlniıı, Boma VL 

Taksimde Aynalıköşk ve İz • 'i kayetlerine 't:ihsis edilmiş bu- 5 rektörü Uşağa gitmiştir. bıı b t .~ ki l'II M V j .Beıılin hülılıiınetleıılle 11iyıW, ik • 
Z t bah 1 · · A, b 1 acıya as m.ıı arı . . . , 
e çe emıın sırasmua u u • : lımmaktadır. Gönderilen : * Büylik Millet Mecliai ge • b ık! k'- tl ht .. tısadi Jnüııasehetle.rinl &klaştır-

nan ü '11. ··· ·· ~ l"- w aş aı agı ara ve sa e mu - k ,. . 
ç ın nç yuz mccre ""' sa • • haklı şikayet mektupları, bu .: lecek hafta yaz tatili yapacaik _ ~" le , "'"'"~ h . nıası ıııa ul gorıilebilir, fakat 

.hadalri llülCkanlar kiımrlen yıkı- : ~(fümda sırasile dercedil - : tır. nur ıguya "'""'.'.ane ."8Umeaın- llmın,ıı'lllllDWI arınislnden bir 
lacak yerler';- " 1... " ' • ek+ a· • de kullanılmak nızere mhtsarlar- kıs ık ~,_. dedi! 1 

, ~'" mouern ~marar • m .e tr. • * Vi'l' . . dahilind l llUllill en....,ıne va mcs 
yapıl'ırealktıır. :•••--••-•--•••= ayetımız . e ye • dan 4 defada 8 bin k'ilo saI is - mukabilirule Berlln - Roma mliı-

Tak;;i:n-ı kıŞl.HSına kıymet ·taık- 1 nidım 30 kiiy mektebi yapılacak- ;pirto -çeken <ve .ı;oru:a lı>unları ko- 1 •verine, lffıcavüz ·ve :ıs'tıla cephe • 

d!r ellileellk ve m'iitea'l.moen bu Bozuk e mık er tır. Tonya .Yınıarıik :ıradaki ımühlm ' iline .\ltllıak .ıtıneai nasıl hoş 
:kzyme't üzerinden belediyeye sa- !Belediye müfet:ti§lerinin yap- * 'Kitlem zammı alan mwil · fiat farkını araarında pas eden 

limlevin Jistesi vilayete gelmiş • :.111..:.--" 0rın •ambar ·-uru Ab-tllacaktrr. Ta'ksmı. k~lası ım;ıısı tıltı teftişler iyıi. nelıice veı:miş.tir. ==ıınR "~"' 
par.asız ruarak belediyeye reril _ Beyoğlunda son .hafta içinde ya- tir. dulah He kd1onyırcı Dinıitti ve , 
ıriiŞtir. pıllan trl'tişlerde dört yliz elli ek- * Erzurwnda Atatürk günü iııı:ıirtnlanı ev.ine iıwryarak .sak - ı 

Adalara SU 
a i&iy. O mek müsa:dere edilmiş, bir çok büyük tezahüratla tes'it edilmiş- l!!Ya narabacı Ahmet, matbaacı 

y.,r r tir Yw.lro ve •R,,.,..,,ntin rağıırnıeııa mah · 
eımaf aezalandırılımıştır. · ·~,.,._ 

A.daJ.aııdaJti su 'kanaliza~yonu . * Şehir dahilinde mevcut 51 1.kem.,.;i.nıll:e 'ııörillen .mırlıakıınıe • · 
ikımal edllmiştir. Su tanklarının , al .ilk mektebin tamiri işi bir mü- lari lliin>bi±il'ibniştir. 
yanaşacağı iskele inşaatı tamam Orta mekteplerle liselere mu- teahhide fhale ecillntlştir. Nl'ıililremenin •vımitgi 'kf.lrımı 
laınmış, depo tanzim olaınmuş - alüın muavinliği yapacılkl.ar için * Manisada kaymbiradecile ıgiıire, ·arribar memnru l\rlrdllUırlı, 
• tur. miüsabaka imtilıaru açılacaktır. birleşerek kocası Osmaru öldü- !kıılonyaçı E>imltri ·ve arabacı · 

Avrupaya sipariş "dilen mo - İmtihana muallim mektebi ve ren 25 yaşında Fatma dlin irlanı Afımedin su~arı 'Sllb!t görlilmü§ ı 
törler vaktinde geldiği takdirde · a.k deb·ı 'her ,biri 5 sene ll şar ay 'hapis ce- ' lise mezuı:ı.ları işt>r e ı e - edilııniştir. 
Ada :Ag"ustos a.yında suya kavu- '-'- D ı.c:tü .zasına ve müElbbetlen amme 'hiz 1 ne!kııi.r. hB.diııeden dolayıv ee..., 
şacaktır. ırrıetlerinden mahrumiyete ·mah- ' 

E§1encı y.erleri suufılar.a 
ayrıldı 

iKail1x·e, gazino, birahane, ba:r 
ve emsali eğlence yerlerini bele
,di~·e üç sınıfa ay=ıştır. Her 
kaza dahilindeki eğlence y>rle -
.rinin liııteleri hazırlanmış ,.- ka
zançlarına, mev.k:ilerıne gör~ sı

nılflara tekik edilmiştir. 

ı 
I • 

t 

iktı:sat i§leri müd ü.r lliğü ha -
zırlanan tarife nümuneleriui da· 
imi encümene vermiştir. Eğlen
ce yerlerinde henliz 1938 senesi 
tasd'lkli taıriıfeleni muteber ol -
maktadır. 'Bir iki güne :kadar ye
ni tar.i:felerin tel:Jtik \'P tas<l.ıkine 

başlanacaktır. Her eğlence yeri
ne h~ sınıftan olduğu v~ ta -
rifesffiin ne suretle hazırlamıca 1 

kararları f 
ğı bildirilecektir. 

Me fii u uıni 
Yerebatanda, Beyazıtla Aıksa

ray anısında.ki cadde üzerinde, 
}l,cıalaırda su deposu yaphlacak 
saJ:ıalardaki istimliVklere ait me
nafii umumiye kararı belediyeye 
tebliğ edilmiştir. 

Esnaf hastahanesi 
Müşterek esnaf cemiyeteri . 

yardun idare heyeti dün topan· 
rmş lve inşa ediecek hastane için 
cemiyet bütçesinden ba.o!kaya 26 
bin lira yatırılmasını kararlaş -
tırmışhr. 

1 

ıAAl/.iye .. ebli11alı >JWBla ile y.qpılacak ! 
-•• zeıte,1 •r-

,,~_,.,,.,.,,, ~'Trtı, ,.....,.,.,,.,,..,.,,..,,, • 
·ı 

uiı'ıl.(.i 1 

~'I 

. l , 

1 
1 

• 
'f 
i 

'l 

kiım dilmi§lerdir. 1 

!Bundan ba§ka 924 'kilonun is· 1 

tirdat edilmesi ile'7:66 kilo kalan . 
ispirtonun bedeli olan 25il60 li- · 
ranın suçlua:vdan ayrı ayrı ıila -
rak tahsi edilmesi ve her bicinin 
de bir miSli ceza ödemesini de 
'karar altına alınmıştır. Yani :Ab 
dullah, Dimi.iri ve arabacı Ah • 
met 50.320 şer liııa ödeyecekler • 
dir. 

IMatbaacı Yako ile Ropenin 
:niühür ve kiiğrtları kendilerine 
.giiısterileı:ı resmi evrak üzerinı! , 
yaptıkları sa.mit oliiı:ığımılım lbe
raetlerine 'kB.ırar v.srilmiştir. 

Komisere rüşvet teklif 
eden adam 

IHavuzlar idareosind-e memur O· 

lıın Enver adında birisi, di.Pll> -
maınz olarak çikıcı)ık -yııpan .Ma 
rkayı !)'akaıyan Komiser Mua -

;vini Sem!lıaya ll .!ira riişv.et tek 

llif ıetmiş, -faıka.t cümı.ü meşlınt 

]'{l!pllarllk yakalaıırruştrr. 

Enver füirdüncü 

roahlkemesine verilmiş, sorgusu 

ı>0nıunda tevikif edilmiştir. 

--nnıı>----

KırJasiye de,osu Mliedikli 
Dolm:ı:balıçede ırtadyom inşa 

eıfüecek saha üzerinde bulunan 

kırtasiye deposu İmı.ite .nakledi

lecektir. 

görülebilir? 

Bilkan -ileV!etleri ·ımısındakl 
ilıtlTôflar, Balknnh·tlevlcfler ara
sında görüşülür, halledileblllr. 
Arazi ilhakları gayesi]e, müte -
cavizle.ile :hl•Jıııımılk ıkey.fWl!t!, 
Bııllmn ıııita.ntmn ıdalıil ılllğe.r 
niille'üejle ısulh ·w ıniüdafna 
cwhıısiııe Dahi! ·hütün lhükumt!~ 
larin mii,Ştm:dkon ıve .ıııüttılhi • 
den mulrabe!Ble•inl, Jıttdktıtle .• 
rmi •iııt~ ey.hır ıve :ııu tlıı guydt 
tabiidir. 

·İugllienı veJEı:onsanın Lehis. 
tan, ".Romanya :ve lYunanlStaıuı 

verdlkleri gaı:<lllfülen, Tiitl<\ye 
ile iımalaıbklaın kar§.!lıklı ;ııar • 

duıı anlaşıı:ıanadan <ımıra '.alı -
ııacak wDlllyet ıt'l,yin -ve· taılltt.e • 
dOmiş, :ka1:mllaşlıı:ılmllj bulnnu .• 
yor. Danblg, :Anıa.vıdluk hu • 
dutla.ıu •v.a9Jtaııile Bulka~ua, 
sonra Romanya ve Yunanistan 
hudutlıttına hangi 'tarıiftan ge -
lirse ·gelsin, -yapılacak 'lıeı'lıang.I 
lıir tecırvüz, sllilhlı 'kuvvetleı'le 
ıtardeUlleceı.ıtır. 'İngll~re lıüku
mefinin 'Beı'lln ·S<!firl -vasıtaslle 

.ımunya 'hilkôımfüne vermi!i .ol
duğu mnlıiıra, Mister 'Çenlber 
lqynio 'K11rdl'fte söylemiş Uldu • 
ğn nutıik, 'Avrupall:a lıir kısmı 
:ııolitıka nııilffe!lerinHe 'bazı te • 
.-edütleı· hu•tile gCtirmişti. 'Fn • 
kat llOah11re L..rd flıilif.ıks"ın 
Kırdllyet enstltüııünHe yaJ>hğı 

Jteyanat, tereddütleri <izılle .,_yıc
ıaılşiir. Almanya 'VC !İtalya fhü -
lk11metler1nin yeni ıblr aı:.ıtl'ii JJ -

&akı, JıiWa ıve işgali 1" l>liitsUne 
,gi.riprele.rJ, ı~eıılral ·ı.n.,ve@li 'l'e 
!flddetli m'iidafaa ~le, 'ınıikave • 
1Dtetle lııarşuaşocıalılt.ır. 

'Bö~ıle bir lO'aziy.titin lıusnlü, 

;yeni ıre ıNiy'üı; bir Jıımblıı :ıl.ııı!iıal 
lııaşlama&ıA&, g,eniŞleınetl\ne tie -
lteb dacıd<tır. 

SofJ>a hük;fmuıti1ıiııı, &\gar 
Başvekiji Kiiııeil'ancıflun, ıbu ı.... 
kU<ati hrsapl.amaınış ..ıdağnııa 
zannetmek doim değUdir. 

Yeni ve ıhii ~·ük blr h aroe Gelıey 
olnıakla. Berlla - fıııın:a hi.ikii. • 
metle.-lnla le b.unauılı:ları ara
Li, elde edecekleri pııOıneL, y:a
pacaklan fütuhat, 111.ih.ııyet zafur 
hayalden ı.aşka bir tanda ta~f 

Ayrıca hastane inşası için es -
nafüardan teberrü suretile topla
nacak para lıakkuıda da hazır • 
lıkla.ra başlarmııştır. Yakında hü 
kı'.ımetten bu hususta mlisaade 
istenecektir. - Mahkemeden mi?.. Ôyle ieır evde yok! •• 

Stad. Beden Terbiyesi U. Mü· 

dürlliğü hesabına yapılacak, pa

rası belediye tarafından üç se

nede ödenecektir. 
\ 8'ilemez. 



• 

8 - Temmuz 1939 iKDAM 

. . 
. . ;_, . -

a• i iSTiKLAL 
ATATURKJHARBI Soni-.· Haberıe·r .··· .. 

1 . -· - ''.-. '':': .. ·,.;.~j.._, ., .·· . .· ·'--~- .• -. '..r~- ...... ___ ·,p.· .· -· - :' 

Ali Kemal Meselesi Danzig bankası borç 
Dahiliye N~~ırı ik~--~ M_. K~mal faizlerini vermiyecek 
Paşaya gonderdıgı hır şıfre Varşova, 5 (A.~.) - Dantzig 1 ittihaz etmek medburiyetinde 

- 22-

1 Daha, Havzada bulunduğum 

sırada Ankarada bulunan Ylr -
mine! Kolordu Kumandanı AJI 
Fuat Paşadan bir fifre telgraf 
aldım. Bu telgraf, •tanıdığınız 

bir :ı.at bazı rüfeka IJe İstanbul
dan buraya gelmiştir. Sureti ha
reketleri hakkında ne emir bu
yurursunuz. mealinde idi. Ade
ta bir muammayı andıran bu 
telgraf, pek ziyade merak \'e is
tlğrabımı mucip oldu. Mevzuu 
bahs zatı tanımıyorum, benden 
hattı hareket soruyor, Ankara -
da arl<adaşım olan emin bir ku
mandanın yanında, telgraf ta 
ıtfredlr. O halde neden ismini 
tlfre olarak dahi yazdırn\aktan 

içtinap ediyor?! Bir hayli dii • 
şündüm. İntikal eder gibi oldum; 
tahmin buyurulur ki muamma 
hallle ~tıgale umanın mii•alt 

dan bu müsveddeye vaz'ı imza 
için kendinde bir al8ka ve sala -
hlyet cörmedlğlnl nezaketen ifa
de etti. Bunun bir hatırat tarihi
ye olduğunu dermeyan ederek 
imza etmesini söyledim. Bunun 
üzerine Jmza ettt, 

Refet Bey, imzadan istinkaf et
ti ve böyle Jılr kongre aktın deki 
maksat ve faydayı anlıyamadığı
nı söyledi. 

Fuat Paşayı çağırttım. Paşa, 
nokta! nazarımı anlayınca derhal 
imza etti. Fuat Paşaya Refet Be -
yln tereddüdü sebebini anhyama
dığımı söyledim, Fuat Paşa, Re -
fet Beyle konuştuktan sonra, Re· 
fet Bey müsveddeyi eline alarak 
kendine mahsus bir işaret vazetfl. 

* (Arkası \'8r) 

değildi. Fakat, Fuat Paşayı ya - Bulgaristanı 
kından gönnek, mıntakaları, 
muhltlerı, düşünceleri hakkında kandırabilirler mi? 
müdavelel efkir eylemek, ben - (Baştarafı 1 inci sayfa4ıı) 
cc pek ziyade şayanı arzu idi. Tasavvur ediyoruz ki Hlller, 
Bu muammalı telgraftan mül - biitün azametlle koltuğuna otur-
hem olarak kendls.lne §U ricada muş, Köselvanof'a birçok l]tlfat-
bulundum: •Ankaradan ayrıldı- !arda bYunmuş, Almanyanın 
iımızı, ihsas etmiyerek tertibat topundan, tüfeğinden, kuvvetin-
ve tedablr aldıktan sonra, tebdlJI den, haşmetinden ve nihayet lıü-
nam ve kıyafet ederek birkaç tün Bulgaristan maJu;ulatını sa-
ciin için serian bana mülaki olu- tın alına kabtllyetınden dem vur-
nuz. İstanbuldan gelen arkadaş- muı ve netl<ede: 
lan da beraber getiriniz.• •- Biz Balkanlarda hak 'e a -

Filhakika Fuat Paşa, dediğim daJete müstenit yeni bir sistem 
gibi Havzaya hareket eder. Fa· kurmak istiyoruz. Bulgaristan 
kat, buı mü<blr esbaplan dola- ölcdenberl Balkanlarda halı.sız • 
Jlı, derhal Havzayı terkedlp A • Jıj'a ve zulme uğraml§tır. Al -
masyaya gltmeğe mecbur ol • manya ve İtalya, kendileri gibi 
muştum. Fuat Paşa, Havza yo • haksızhia uğTıyan Bulgarista-
lunda, vaziyeti anlar ve Amas - na yardtma karar vermiştir.Gar-
yaya teve<clih eder. İşte bu su- bi Trakyayı mı istiyorsunuz? 
retle 21/22 de Amasyada nn - Vereceğiz .. Dobrlceyı mi istiyor -
dlmde bulunuyor. sml şl1frede sunuz? Sizindir. Daha ne isti -
:ı:lkrolunmıyan zat ta Jlauf Bey yorsunuz, onu bildiriniz.• 
idi. Demiştir. 

İ.stanbıılu terketmek üzere, Biz ahali, çok defa biiyük dev-
lkametgahımdan otomobile bine- Jet ricalinin kendlJerlne mah•us 
ceğlm sırada Rauf Bey nczdime muhteşem dekorlar arasına ku-
gelmlştl. Rakip olacağım vapu • rularak blrblrlerlle neler konuş-
nın takip olunaeağmı ve İs tan • tuklarını 'e nelere karar ver -
lmlda iken tevkif etmediklerine diklerini merak ederiz ve onla -
prç belki de Karadenlzde hah· rın sanki diğer fanilerden farklı 
rılacağunı mevsukan işitmiş, onu mahlfıklar imiş gibi, akd sır er • 
h&bcr verdi. Ben fstanbulda ka- diremedlğlmlz fevkalbeşer bir 
bp tevkif olunmaktansa batıp mantık ve muhakeme ile teatll 
boğulmağı müreccah gördüm. efkar ettiklerini zannederiz. Hal-
Ve hareket ettim. Kendisine de bukl, görüyorsunuz ya, onlar da 
evvel ve ahlı İ.stanbuldan çık • tJpkı diğer sokakta yiirüyen ve 
mak mecburiyetinde kalırsa be- her giin birbirlerini şu veya bu 
nim yanıma gelme.ini sö~le - şeki]de aldatarak tıayatlarını 
dlm. idame eden insanlardan hiç fark-

Ranf Bey, filhakika İstanbul- lı değlJdirler. O kadar farklı de-
dan çıkmak liiznmunu hiS&et - ğlllerdir ki, hazan, hatta alela • 
mlş ve çıkJDJş .. fakat ~nim ya - de insanların yapamıyacağmı bi-
nıma gelmedi, arkadaşı olan El- le yapmak ciir'etinl nefi.lcrinde 
11 Altıncı Fırka Kumandanı MI. •örürler: Ba ka"nın malını baş-
ralay Bekir Sami Be~ e miilakl ka~ına bağışlamak gibi! Buna 
olmak \'e İzmir cephe-ine daha l~e. halk dilinde, •ayıyı Yurma-
yakın bir )·erde, daha faal ,.e da- dan po;tunu satmak!• derler. Fa 
ha faydalı olacağını farzedenk kat bugünkii Bulgarsltanın bir 
Bandırma - Akhi<ıar tarikiyle hayal uğruna kendini kendi c]i. 
Manlsa havallslne gitmiş. Gittiği le silip yok etmek kararını vere-
yerde, abvall manevlyeyl bozuk, ceğine inanmak için Bulgarista-
vazlyeıı mühlik ve müthiş gör - nı böyle bir dolaba girecek ka-
müş- Derhal tebdlll nam ederek dar safdil sanmak ve glreceğluj 
oradan Ödemi§, Nu.1111, Afyon ümit edecek kadar da 5afdllden 
Karahlııar üzerinden Aziziye - ' fazla bir ey olmak Jhımdır. 
Sivrihisar tarikiyle ve araba ile ' A. N. K. 
de Ankaraya Fuat Paşanın nn-
dlne gelmiş ve lıana müraraat 
etmiş; 

Diğer taraftan, Üçüncü Kolor
du kumandanım olup Samsun 
mutasarrıflığın4'a bıraktığım 

Refet Beyi, artık Sı~ asa, kolordu 
merknlne göndermek istiyor • 
dum. Birkaç defa gelmesi için 
emir verml tim. Miilbakala çık
mış. Emirlerime cevap dahi ala -
mıyordum. Nihayet o da, bitte • 
sadüf o gi n gelmişti. 

Şimdi, imza mesele<ine gele -
]im: 

Ben. mü. w·ddenln yeni gelen 
arkadaşlar luafından da imza -
!anmasını •nu eltim. O ,..nada 
Rauf ve Refet Beyler ~nim o • 
damd•, Fu•t Pa'f8 diğer bir ada
da balunuyorlanh. 

._~..,,......., . ..atpf.Jkx. IR aflı: ..tı1duiua.. 

Şehrin İmarı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Vaıpur iskelelerinin na.k.ledi -
leceği yerler tesbit edilmiştir. 

Haliç vapurlarına mahsus i6ke
le Haliçte Yemiş iskelesinin bu
lunduğu yerde, Kadiköy ve Hay 
darpaşa vapurlarının yanaşaca
ğı iskele Eminönünde Gümrük 
binasının önünde, araba vapuru 
lskele6i Sirkecide, Şirketi Hay
r~·e iskelesi Karaköyde Ziraat 
bankasının önünde, Adalar is -
kelesi Deniz Ticareti Müdürlü -
ğü önünde yapılacaktır. 

Vapur iskeleleri kaldırılınca 

Köprü esaslı feküde tamir edl
le«>k ve dubalar k&nilen yeni-

bankası bir kısım lngiltere, Hol- kaldı,ğını ooylıemektedirler. 
Ian<ia ve Amerikadan ya.pılan Diğer cihetten öğrenildiğine 
istikrazların faizlerini ödeme - göre yü.kst'k fen mektebi talebe-
meğe karar vermiştir. sinın tatil devresi il.eri alınıruş 

Ecnebi müşahitler, halihazır- tır. Mektep, bugünden itibaren 
da Eerbest şehirde yapılan aske- tatil devresine girmiştir. Tale -
ri masrafları karşılayabilmek i - beler gitmeden evwl sihhi bir 
çin bankanın böyle bir tedbir muayeneden geçirileceklerdir. 

Ordumuzun Hataya 
giriş yıldönümü 

Antakya, 5 (A.A.) - Anado -
lu ajansının hw;usi muhabiri bil
diriyor: 
Şanlı ordumuzun Hataya giri

şinin yıldönümü, heyecanlı ve 
parlak merasimle kutlanmıştır. 

Lise meydanında büyük bir 
geçit resmi yapılmıştır. Tribünde 
korgenaral Muzaffer, fE'Vkaiade 
murahhas Cevat Açıkalın, al -
bay Şükrü Kanatlı ve diğer as
keri erkan, Fransız albayı Col -

• 
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let, hükumet, parti, belediye ve 
ticaret odası erkanı hazır bulun-
muştur. 

Kahraman ruıkerlerimizın ge
çit resmi pek parlak olmuş ve 

halk tarafından şiddetle alkış -
lanmıştır. 

Halayın kurtuluşu dolayıı;i~e 

kahraman ordumuz ve onun baş 

larına sonsuz minnet ve şiik -

ran -hisleri ifa.de edilmiştir. 

lngiliz-Fransız ittifakı 
Her sabah bir harp korkusil e 
uyanılması devam edemez 

Paris, 5 (A.A.) - Fransa - Bü
yük Britanya cemiyetinin dün 
s.k.§am verdiği ziyafetinde Sir 
Hore - Belb'ha'dan sonra ııö:z a
lan B-Onnet, mantık ıcabı olarak 
teessüs etmiş ve zaruretin ica -
bile takviye edilmiş olan İngi -
liz - Fransız dostluğunun geçir
diği imtihanlaı·la pekişmış ve 
tecrübe ile teeyyüt eylem~ ol • 
duğunu kaydetmiş ve arttk ha· 
riçte kimsenin bu dostluğa şüp
he ile bakarken samimi olaıını -
yacağına kanı bulunduğunu bil -
direrek dl'miştir kı: 

·Birleşen ikı imparatorluk ge
ruş topraklan ve muazzam ın -
san kiitlelerini ihtiva etmekte - · 
dır \'P bu vaziyet kendılerine ta-

mamen müddk bulundukları 

mes'u}ıyetler tahrnll eylemeıkte
dir. Hd İmp3'J'atorluk, milletle -
rin şeref ve istiklallerini temin
le mükelleftirler ve Avrupanın 
hemangi hır devlet veya devlet 
grupunun tahakkümü altında 

kahnasını kabul edemezler. E -
sasen tarihin de gösterdiği veç
hile böyle bir tahakküm im -
kansızdır. 

İnsanların her sabah bir taar
ruz ve bir hal'p k-0rkusuy le u -
yanmaları ebediyen devam ede
mez. İşte İngiltere ve Fransa ba 
rı.şı takviye ~indir ki bu kadar 
hararetle ve eLbirlığile askeri 
kuv\•ctlerını art,rmağa çalışmak 

tadırlar. 

SATiE YOLSUZLUGU 
Dördüncii sorgu hakimliği bazı, 
müesseselerden izahat istedi 

Satie bina~ı y-0 suzluğunun 
tahkıkatı artık son safha'Jna 
gelmiş bulunmaktadır. 

İfadesinin Üsküdar müstan -
hkliği t-arafından ı.stinabe yo -
Jile alınmasına karar verilen 
Refi Bayar, istinabe evrakının 

ancak öğleden sonra Üsküdar 

sorgu hakimliğine gelmesi yü
zünden dün bOrguya çekileme -
miştir. 

Dördüncü sorgu hakimliği ta
rafından bazı müesseselere mü
zekkere yazılarak yolsuzluk et -
rafında lüzumlu izahat istenmiş 
idi. Bu müzelk.kerel<>rin bazıları
na cevap gebniş ise de, diğerleri 
henüz bir cevap vermemişler -
dir. 

Yolsuzluk hadiseı;i şaıhitleri • 
nin hemen hepsi dinlenilmiş gi
bidir. Geriye kalan diğer bir ;ki 
şahit ve müzelııkerelerin ceva
bı gelir gelmez, sorgu hakimi 
dosyayı, ağırceza mahkemesine 
gönderilmek üzere müddeiumu
miliğe teYdi edecEiktir. 

Dünkü refiklerimizden birisi, 
Satie bınası yolsuzluğu işinden 

d<>J.ayı tevkif edilen Meteos Te -
.Jlll'lin Müdürü bulunduğu Je -

raM :ıirketmin yüzde 75 hissesi
ne sahip olan müessıslerinden 

Plıyoıı'un da yolsuzluk hidi..<esi 
Jle aWı~•r bul11nd~nu ve 
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Piyooun bu yüzden Romaya gıt 
mış olduğunu yazmıştı. Aliıka -
dar re6mi dairelerden yaptığı -
mız tahkikat sonunda Piyosu 
bu ışle alakadar olmadığı gibi 
tahkikat sırasında ismınin dahi 
geçmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

Mareşal 
izmirde 

1.zırnir, 5 (A.A.) - Büyill< Er

k3ruharl>i:ye Reısi Fevzi Çaık -
mak diin akşam şehrimize gel -
miş ve büyiık tezahüratla karşı
lanmıştır. 

---oo--
lngiliz heyeti 

dönüyor 
Ankara. 5 (A.A.) - Bir müd

dettenbtri şehrimizde bulun -
ır.akta olan Tuğgeneral O. M. 
Lund'un rıya.setindeki İngiliz as 
keri heyeti refakatlerinde mili -

mandarları yii2Jbaşı Orhan Türk 
kan bulunduğu halde bu aqam 
İtitantıula hareket e'!!Jl.~r,__ 

•======" 
lzmirdeki 
felaket 

Mezruat ve bağlar 
mahvoldu 

bıınir, 5 (A.A.) - Geçen 
Cuma günkü fırtına esnasın -
da Kemalpaşa kazasile mül -
hakatında vUk.ua gelen zarar 
ve ziyan orta, aşağı ve yuka
n Kızılca köy ]erile ör an ve 
Kavaklı ve Öteyaka mevki -
]erinde bağ, zeytin, tütünün 
yüzde 15 i ve bıı:ı:ı mınlaka -
]arda tamamı mahvolmuştur. 

Armutlu nahiyesinde za -
rar ikinci derecededir. Kızıl -
ca köyüniin muhtelif mevki -
}erinde 1050 hektarhk saha -
daki mezruat yüzde yüz, 51 
hektar genişliğindeki diğer 

bir mıntakada ise yüzde 50, 
43 hektar !ık üçüncü bir mm -
1akada da yüzde 15 zarar gör 
müştür. 

Hasara ağrıyan bağların an 
cak iki üç sene sonra ıyı 

manıml verebileceği a~ıl • 
maktadır. 

Alınan resmi mallımata g&
re, Ödemişte yağan dolu 70 
hektarlık bir sahaya ekilmiş 1 

olan tiitünün yüzde doksanını 
20 hektaTlık sahadaki mısı - j 
rın yüroe yirmisini ve 40 
'hektarlık sahanın da yüz.de 
on beşini tahrip etmiştir. İ " - ~ 

Parti ve hükô-
met faaliyetleri 

[Baş tarafı 1 ınride] 
len 18/6/1939 tarıhli kararın 

reI'i ve l>eşınci bıiyük kunıltay

ca yeniden tanzim ed•lm;ş olan 

nizamname hükümlerinin yerine 

gel•r•lml'si hakjr.ında 7/6/939 ta
rihinde genel ba kanlık divanın 

ca yenl<len a.mmış olan karar 

sureti bağlı olarak gönder lmiş -

tir. 

Valilerımızın Partı başkanı sı

fatıyle 3 senedooberi yurdumu

za ve part•mlze 'Yaptıkları h;z -

metlerin şukranını eda ederken 

bundan böyle de parti \'e ıeş -

kilatımııa karşı yak.n aliıka ve 

samimi muzaheretlerinı esirge

miyeceokleri halıkındaıkı ümidimi 

sarnimiyı:,tle izhar etmek •sterim. 

Yen. nızarnname parti Genel 

Sekreterinin Devlet vekili ola -

rak İcra Vekılleri heeytince gir

mesin! temın etıruş \'e bu su

retle Partı ve Hükumet bera -

berlıği ~sa.sını mahfuz tu1muş ol

duğun<lan esasen parti ·hükiime

tinın biı er memuru 'bulunan va

li arkadaşlarımın şimdiye kadar 

olduğu gibı bundan sonra da 

te~kı!atımıza azami yardım ve 

himayede bulun:malannı ıtatıH 

buluyorum. 
Yeni nizamnameye göre bü -

tün vıUyetlere dal.mi parti mü
fettiği gönderileceğinden parti 
başkanlığından çekilecek olan 
valilerin şimdilik ıdare heyeti a-

zalarından birisini kend!Jerine 

vekil tayin etmeleri ve asıl idare 

reisi intihabın"' müfettişler ma· 

hallerinde işe ba§ladıktan sonra 

yapılması muvafık görülmüştür. 

Bu sebeple şimdilik ba~kanhk 

vekaletine vilayet idare heyeti 

azasından müna.;ıp göreceğiniz 

bir arakada§ı getirerek vazifeyi 

kendisine teslim etmeniz> ve bu 
tamim• bütün tej_!<llatımıza (eb
Jiğ etmenizi rica eder, oE'Vgi ve 
5aygı ile gözlerinjz.den öperim. 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Erzurum melıw;u 

il'- .n.rı Tiiaeıı: 

SAYFAI 

Türk siyasetinin Alman-Bulgar 
muvaffakiyeti Müzakereleri 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

kasya ile Karadeniz boyunda 
kendi hudutlarını t•htı emniye
te alırken Balkan devletlulyle 
aktettlğl dostluklarla da garp • 
teki hudutlarını emniyet allına 
aJınış bulundu. Bunlard.u bir 
kaç sene sonra da Türk dlplo -( 
maslsinln Boğazların tam ve mut 
lak hiklmlyetlnl temin eden di
ler mühim bir zaferini gördük. 

Bu yeni zaferi Türkiyeyi yal -
nız kolll§tıları arasında değil; u
zak memleketler arasında bile 
mühim bir faktör haline getir -
mlştır. 

Bütün muvaffaklyetten biri ve 
sonunrusu da İskenderun mese
lesinin hallldlr. Türkiye Cüm • 

hurlyetl bu meseleyi yıllardan • 

beri yakın şarkta menfaatleri 

çarpışan fıütün büyük devlet - , 

lerle dostane münuebetler tesis 

etmek suretiyle halletmiş ve tek 

bir damla kanın akmasına mey • 

dan vermemiştir. Türkiye hükii

mctl bugün muazzam bir politik 
kon1btnezonun müsavi hukuka 
maJlk mühim azasından biridir 
ve Karadenlzle Akdcnlzin ve 
bunları birbirine bağhyan boğaz 
]arın koruyuculuğunu derohde 
etmiş bulunmaktadır. 

Gerek bizde \'e gerek ba,ka 
memlelıetlerde komşularının 

muvaffaklyetlerinl itiraf eden 
milletlerin kendi ehemmlyetlerini 

zayıflatacaklarına inanan insan

lar vardır. Bize göre bu yanJış 
bir fikirdir. Böyle bir fikir insa
nı dalAlete götürür ,,. aldatır. 

Filhakika mlllellcrln tqvlk edlJ

meye lhtlyaçlan vardır. 

Onlara manevi gııda vermek 

lizımdır. Fakat, bütün bunları, 
bu temiz duygulan onlara haki
katleri göstermekle atşılamak 

tercihe şayandır. Bunun aksi, yu

karıda dediğimiz mllletlerl iğfal 
etmek ve dalalete sürüklemek 
demektir. 

Hakikatlerden ayrılmak iyi ne
ticeler veremez. Sahte deliller 
çok çabuk çürür ve hakikatler 

meJdana çıkar. Böylelikle hasıl 

olan sukutu hayaller pek fttidir 
ve çok tehllkcllcllr. Balkan pak

tının artık ölü bir teşekkiil ol -
duğu hakkındaki iddialar da mii

balağalıdır. Bu paktı t~kll e -
denle.r arasında bazı anlaşmaz. -

hk nrid olabilir. Fakat bwılar 
ne derere varitse, o nf,;bette ta

biidir. Anlaşmazlık her zaman, 
her yerde mevcut olabilir. Bu -

nun tek bir aile arasında blJe ye
ri vardır. Bununla beraber her 
anlaşmazlık bir inhilale sebebi -

:yet verınez. 

Müteessiriz. ki bazı neticelere 

varmak için bizim tn!mlze hiç 

bir veçhlle yardım edemil·ecek 

olan bir takım hadiselerin ,,,.Jnıa 
celmeıılnl beklemek lazımdır. 

Hulasa, biz Bulgarlar, )eni Türk 
diplomasisinin Türk mllletlnln 

menfaatlerine uygun olarak elde 

ettiği bütün muYaffakl elleri de

rin bir hazla takdir etmekteyiz. 

Bunların beynelmilel politikada 

da büyiik ehemmiyeti vardır. Fa

kat, bazıları bu muvaffakiyet • 

lerl diğer Balkan milletlerini teş· 

vlk için misal göstermenin muva

fık olacağı kanaatinde değildir. 

Çünkli; btınlar barışçı bir siyase

tin 'e dur bin bir diplomasinin 
semerelerldlr. Bir milletin kuv • 

vetll ve kahraman olma51, pek ta· 

bildir ki, ıyı bir şeydir. Ancak bu 

büyük mezlyetleTln mü. bet se

mereler verebilmesi; küçük fe • · 
dakiırhklar mukabilinde büyük 
muuffaklyetler elde edilebil -
mesl için onlara dul'bln bil' dip • 
lomaslnln ve dürüst, namuslıir 
ve miistekar bir politikanın in -
zimam etmesi şarttır. Büyük 

kanlı fedakarlıklardan nzget -

miyen, biilük bir vicdansızdır. 

Çtinkü; bu kabil fedakarlıklar -

dan miisbet bir netice beklene -

mez. Bunua •eltebl lıerkecçe ma
l(lmdur. Ne yazık ki herkes bu 
acı hakikati itiraf etmek <esare
tlai aö.term-ıı.&e.llr. 

(BO-§tarafı 1 inci sayfc 'rı) 
Saai 16 da mutad resmi ziya

retler yapılıdı. Bulgar Başvekili 

şerefine bu ~a.ın büyük bir zi
yafet verildı. Ve samimi hasbi
hallerle geçen bu ziyafette mu
tad nutul<Jar iTat edildi. 

Ziya/eti müteakip Hitlerle Kö 
seivano1 bir müddet hususi su
rette görüştüler. Köseivanof ile 
Alman hUkfimeti arasındaki e -
sa.s müzakerelere yarın b~lana
caktrr. V akia iki hükumet ara -
sında yeniden hi91>ir mukavele 
akdi mevzuubalıs değildir. An
cıjlı: bu ziyaret vcsilesile beynel
milel dünya me.selelerlne tell'as 
edileceği ve aynı zamanda ıki 

devli!ti yakından al~kaıdar eden 
iktısad' ve siyast meseleler ii -
zerinde müdavelei efk§.rda tıu -
lunulacağı anlaşıhna1ı:tadır. 

Esasen Alınan gazeteleri Bul
garistan mihvere iltihak el..'JliŞ 

telakki edildiğinden iki devkt 
araı;ıuda uzun boylu müzakc -
re mevzuu olacak vaziyet bulun 
madığını, bu zıyaretlerin Ber -
lin, Roma ve Sofya arasında ö
tederAıeri tekarrür eden esasları 
bir kere daha gözden geçirmek 
ve teebit etmek üzere tcrtip edil 
miış 'bir formaliteden ibaret ol -
duğunu kaydetmektedirler. 

Hava bozdu yağ· 
mur yağıyor 

( Baştarafı l incide) 
den .sökmüştür. 
Fırtına denizde biraz şiddetli 

olmuş, fakat sibaha karşı oluşu 
küçük meralrip iç.ın bir tmlike 
tl'fkil elırnemiştir. Büyı.ik vaıpul' 

lar ise ufak temhıire uğramış -
lanlrr. 
Ra.satlıaneden verı len malu -

mata göre, havanın bu şekilde 
bozması şımaklen gelen soğuk 

rüzgialann şehrimiz ve cıvarın
da sıcak hava dalga.sile kar ı -
!aşmasından hmule gelmiştir. 

Bazı yerlere yıklmmlar da düş
müş. fakat hiçbir kaza olmamı~
tır. Hava dün öğlene doğru dü -
zelmiş, fakat akşam saat 21 den 
sonra tekrar bozulmuş, yağmur 
yağmıy~ başlamıştır. 

B. Millet 
Meclisinde 
(Bll-§taraJı 1 uıci iayjada) 

kanun ile Tayyare Cemiye • 
tinin plyankoya alt evrak, •Y· 
nlya~ vesairesini yeni idareye 
devretmekte olduğunu, Tay
yare Cemiyetinin üçüncü şa
hısl11Tla olan muemelderinln 
ve keşideye alt ihtilafların ı. 

ne Tayyare Cemiyeti ile, hal
ledlltteginl, yeni leşkil edil
mekte olan •Milli Plyanko• i

dar~ne eııki plyanko ldarr -
sini tasfiye vnlfesl verılme -
mlş lıulunduğunu M;ylemi~ -
tir. 

Bu izahatı müteakip kanu -
mm maddeleri okunmıq \e 

ta,.,,ip edl]mıştir. 

B. M. Meclisi bugünkü top
lantısında kabul ettiği ka -
nunlarla ba ka hiç bir ııc,ari 
muamelede bulunmıyarak yal 
nız kendi yakacakı Jıömürii 

almak üzere Zonguldak ve 
Ereğtl llmanlıınna gelen Jıll -
umum gemilerin sıhhi mua -
meleye tibl lutnlmaJıla Mra
ber alınması lnım gelen sıh -
bat resmi ile vize resminden 
muaf tntulmalan, evlenme iş 

!erine alt b116mum evrakın 

Maliye_ Vekaleti tarafından 

tab ve ihzar ettirilerek Dahi -
Jl~·e Vekaletince köylere ve 
belediyelere p&Tasız olarak 
verilmesi, dnlet dalrelut kır 
taslye stoku irin veTllmiş bu
lunan bir buçuk milyon lira
lık nıülcda\'11 serına)enln iki 
mil)·ona lbHiğı, Türkiye ile 
Yugo. lavya arasında Bclgrad 
da imza edilen afyon anlaşma
sı tas\·ip olunmu tur .. 

Merlls 'arın tekrST topla -
naraktır. 
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SAYFA4 

Her gün 
bir hlkiye HARB 

Yazcın: Lu"giP:tandello - 1 - Çeviren: lbrahim Hoyi 

R::!!, ece ekspresile Romadan 
~ hareket eden yolcular, 

yollarına ana hattı Sul
m.ıvO"' bağlıyan eski sistem 
" .ı ı ı trenle devam etmek ü -
zere şafak sökünceye karlar kü
çük Fabriano istasyonunda bek
lemek mecburiyetinde kaldılar. 

Ortalık aydınlanınca, beş yol -
cunun daha geceden içine yer -
!eşliği, duman basm~ ikinci 
mevki bir vagona siyahlar giyin
mi.ş varda kosta bir kadın ade
ta bir balık g.ibi atılarak bindi. 
Arkasından da, zayıf, nahif, yü
zü kireç gibi bembeyaz, gözleri 
küçük ve parlak; oldukça da 
utangaç görünen kocası, soluya 
soluya içeriye girdi. Adam otu • 
racak bir yer bulduktan sonra, 
karısının kompartimana binme
sine yardım eden ve ona yer a
Çan yolculara gayet nazik bir su
rette teşekkür etti. Sonra elbi • 
sesinin yakasım düzeltmeğe ça
lışan kadına dönerek aynı ne • 
zaketle sordu: 

- Rahat mısın cicim? . 
Karısı cevap vereceği yerde, 

yüzünü kapamak istermiş gibi 
yakasını gözlerine kal.dırdı. 

Adam, 
- Ka.llbe dünya! .. diye mınl • 

dandı. Arkasından yol ankadat
\arına bazı izahat viermek ihtl· 
yacını duymuş gibi yüksek ses • 
le konuştu; 

- Karım cidden acınacak bir 
halde bulunuyor, efendiler. Zira 
menhus harp boyunca yeti.ştır -
dlğl, 20 yaşlarındaki biricik oğ -
!unu elinden alıyor.. doğrusu 

pek severiz, adeta üzerine titre -
rlz. Çocuğumuzun geçerılerde, 

oğlumuz gönüllü yazılmak sev -
da.sına düştü. İlk önce mektepte 
okuyacaktı- Altı ay sonra da 
cepheye gidecekti. Oğlumu -
zu pek severiz __ . Masraf filan 
amma .. Culmanodakl evimizi bı
rakıp Romaya taşınmayı bile gö

ze aldık. Tek 90cuğumuzun ya -
runda bulunalım diye. Fakat 
sonradan caydılar .. şimdi de ne 
haber alsak beğenirsiniz .. oğlu -
muzu üç gün içinde palas pandı
ras cepheye y>olluyorlarmış mek
tubu geldi. Gelin de görüşelim, 
vedalaşalım .. diyor. 
Kalın paltosunun içinde büs • 

bütün heybetlenmi.ş olan kadın, 
kıvranıyor, doğruluyor, bükülil
yor, arada sırada bir vahşi hay
van gibi inllyor, homurdanıyor; 
kocasının anlaştığı hikayenin 
yolcular üzerinde istediği tesiri 
yapmadığını görerek mınl mırıl 
mırıldanıyordu. 

Bununla beraber, adamın söz
lerini bariz bir alaka lle dinliyen 
yolculardan biri Iilfa karıştı : 

- Oğlunuzu cepheye gönder· 
diklerine şükredin. Benimkini 
daha ilk gününden ateş hattına 
yolladılar. İki defa yaralanarak 
döndü- Şimdi yine orada çarpı
ş:yor. 

Bir başka yolcu: 
- Ya ben? .. deıil. İki oğlum J!e 

yeğenlerimden üçü cephededir
ler. 
Şişman kadının kocası cevap 

verdi; 
- Olabilir!, Fakat bu bizim 

biricik oğlumuz! .. 
- Ne çıkar? .. Oğlunuzu iste -

diğiniz lmdar şunartabilirsiniz. 

Fakat diğer evlatlarınızı da - e
-er varsa - her hlılde Onun kadar 

seversıniz. Baba sevgisı, müsavi 
lokmalara bölünerek çocuklar 
arasında pa) .>şılan ekmek de -
ğildir ki ... Bır baba, hiçbir fark 
gözetmeksizin - ister bir tane, 
ister on tane olsun - bütün sev -
gisi ile çocuklarına bağlanır. Şu 

dakikada iki oğlum için üzülü -
yor, acı çekiyorsam; bu ıztırabı 
her ikisi için de ayni kuvvetle 
belki iki misli olarak duyuyo -
rum, 
Kadının kocası şaşkın bir ta -

vırla: 

- Doğru, .. Doğru ... diye söy
lendi. Benzetmek gibi olma.~nn 
amma, farzedelim ki birisinin iki 
oğlu cephededir. Bunlardan blr 
tanesi ölürse babasını avutacak 
diğeri sağ kalacaktır. 

Yolcu sertleşir gibi oldu: 
- Evet, oğulalrdan biri ölürse, 

diğeri babası için bir teselli kay
nağı olur .. fakıat bir babanın bi
ricik oğlu harpte ölecek olursa, 
o vakit babaya kendisin! öldür -
mek, böy:elikle ıztırabına niha
yet vermek düşer .. Şimdi, söyle
yiniz bakalım- . iki oğlundan bi
rinin ölümüne yanan mı, yoksa, 
biricik oğlunu kaybeden baba 
mı daha müthiş ve feci vaziyet -
tedlr? .. 

Gözlerine kan oturmuş, şi§ • 
man bir yolcu: 

- Boş söz!.. diye atıldı . Adam 
derin deri!1 SıOluklar alıyordu. 
Patlak gözlerini devire devire ve 
düşmüş olan ikikök di§lni gös -
temıemek için elite ağzını siper 
ederek devam ett( 

- Boş söz,.. Çocuklarımızı 

kendi menfaatlerimiz için mi 
dünyaya getiriyoruz?. 
Diğer yolcular ona öfke ile 

baktılar. Harbin daha ilk günün 
denberi çocuğu cephede bulu -
nan adam içini çekti; 

- Haklısınız dedi. Çocuklar 
bizim değil, vatanın malıdırlar .. 

[Sonu yarın) 

Tard kararı neden 
vedlmiş ? 

Paris, 5 (A,A.) - Guyon'un 
İtalyadan çıkarılması hakkında 
cLe Journaı. şunları yazıyor: 

c23 Haziranda Guyon, Pariste 
haftalık bir mecmuanın istih -
barat şefi tarafından Paris'ten 
telefonla çağrılmıştır, Bu mec -
muanın muhabiri başka bir yer 
de bulunduğundan istihbarat 
şefi Guyon'dan Mareşal Badog -
lio hakında dolaşan şayialar haık 
kında malümat vermesini mes -
lekıdaşlık namına rica etmişti. 
Guyon İtalya'yı alakadar eden 
bütün işlerde yaptığı gibi bu ma 
lümatı da ihtiyatlı ve ölçülü bir 
lisanla bildimıişti. Fakat muha

bir, ertesi günü matbuat neza -
retine davet edilmiştir. 

Telefon muhaberesi nezaret
çe dinlenmiş ve Stenografi ile 

de zaptedilmiştL 

Guyon •Le Journal• gazete -

sinde intişar eden yazısından 

fazla hiçbir şey söylememişti. 

Mumaileyh, hakkında verilen 

tard kararını protesto etmiştir. 

Sefir, Françoi,; - Poncet'nin te -
şebbüsü de hiçbir fayda verme -
miş olduğu için Gu,·on dun t -
talyadan ayrılmak , .. eoburiye -
tindP ı- ··otır .• 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 
İkdam 'ın 
hediyeli 
a nk e ti 

1 - Sinema.,ı niçin sever • 
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri ho 
şun uza jpdlyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara
sındıt glyınlşlerlnl ve tavu -
Iannı, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelllğl mi?) 

* İzmirde Seniha Baysal söy
lüyor: 

1 - Sinemayı ancak bir eğ
lence olarak severim, 

2 - Şarl Boyeri, Fredrik 
Marş'ı çok seyrettiğim için 
takdir ederim. 
Kadınlara gelince: Greta 

Garboyu çok beğenirim, Ha -
la taze ve hala san'atinin eş
siz bir aşıkıdır. 

3 - Hiçbirini taklit etme -
dim ve sahnede görünen ar -
tlstierin hayatım taklit eden -
!ere sadece gülerim, 

4 - Dolores Del Riyonun 
san'atini diğerlerine tercih e
derim. Hem hassas, hem yük
sek bir san'atkar .. 

••• 
Büyükada - Şaziye Hikmet 

söylüyor: 

1 - Küçükken sinemadan 
hiç hoşlanmazdım, zihnimi 
yorardı. Şimdi seviyorum. Fa
kat bugün de gözlerimi yo -
ruyor. 

2 - Erkeklerden Robert 
Tay1or'u, kadınlardan Mar -
len Ditrih'i severim. Birincisi 
yakışıklı, güzel bir erkek, Ö
teki sevimli ve yüksek bir 
san'atkardır. 

3 - Marta Egertin giyiniş 
tarzı hoşuma gider. IBazan 
giydiği bluzları ve kostümleri 
taklit ettiğimi hatırlıyorum. 

Fakat tavırlarını hiçbir za -
man taklit etmedim, 

4 - Maren'in s;ın'atini şöh
retinden daha cazip görüyo -
rum. . " 

lzmit sür'atli vapur 
işletilmesi meselesi 

Bazı gazeteler Devlet Deniz -
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- Soldan sağa -

1 - Elem - Ay. 
2 - Çok yiyen - Tarihte meş

hur bir çiçek. 
3 - Bir meyva - Cesamet -

Yol-
4 - Yiık taşımakta kullandı -

ğımız bir hayvan - Derin
leştirmek - Bir nota. 

5 - Karadenizde bir yer - Bir 
aded, 

6 - Bir nevi kayık - Yaymak. 
7 - Su - Ömürlendirmek. 
8 - Beyaz-Arnavutluğun mer 

kezi - Bir mayi, 
9 - Ruh - Çalmaktan emir -

Keder. 
10 - Varidnt membaı - Çehre. 
11 - Hayali veya hakild bir 

vak'ayı anlatan eser - Ha
fif soğuk. 

- Yukarıdan aşağıya -

1 - Evin büyüğü - Ticaret a • 
damı. 

2 - Buudla17 - İskambilde bir 
kağıt cinsi. 

3 - Durmaktan emir - Olma -
mış - İsim, 

4 - Erkek - Sille - Zarf. 
5 - Bir bahçıvan aleti - Derun. 
6 - Bir cerh aleti - Uzak 
7 - Dairenin satıh mesahası

ru bulmak üzere kullanı -
lan sabit bir kemiyet - İ
mal. 

8 - Almaıktan emir - Kolan -
Şart edatı. 

9 - Yılan - Ateş - Girmekten 
emir. 

10 - 'Suriyede yaşıyan eski bir 
Türk kavmi - Bir eTkek is
mi. 

11 - Teminat - Yanan bir şeyin 
neşrettiği gaz, 

yolları idaresinin İstanbul ile İz I' ıff•• • • .................. : 
mit arasırıda Trak sistemi süratli ı H a r i c i ı 
vapurlardan -birini işleteceğini ıı K " "k H b J ı uçu a er er ı 
ya:oma.ktadırlar. Yaptığımız tah- • ı 
k ' u u ' ....................... .. 

ikata gore bugun içın buna im- ı , 
kan yoktur. Çünkü Trak ti _ * Elcezıre, 5 (A.A,) - Dün 

pi süratli vapurlar üç tanedir. 

Bunlar da uzak Marmara iske -

leleri ile İstanbul arasındaki se

ferleri daha güçlükle başarabil

. mektedirler. Onun için İngilte-

re)"! ısmarlanacak bu tip va -

purlar geldikten sonra ancak 

bu fikir tatbik mevkiine konu -

labilecektir, Bu takdirde bugün 

eski vapurlarla dokuz saatte a -

iman bu yol üç saate inec€!k -
tir. 

Denizbankda açıkta 
ka lanlar 

Deni'.ııbanö'ın lağvı ve yeni de 
niz teşki!Atının i§e başlaması i
le açıkta kalan memurlara he -
nüz tazminat olarak verilmesi 
lazım gelen paralar verilmemiş
tir. Bu hususta her memurun ay 
rı ayrı çalşna müddetleri he -
saplanmaktadır. Taııminat her 

senelik hiıınıet için birer aylık 

olarak verileoektir. 

akşama kadar Cebelüttarık'ta a
tış talimleri yapıhn~tır. * Hydepark, 5 (A.A) - Ruz 
velt, saat 4 te Vaşingrona hare. -
ket etmiştir. Reisicürnhurun bu 
sabah hükıirnet merkezine gel -
mesi beklenmektedir, 
* İngiltere ile Polonya, Dant 

zig meselesi vehamet kesbe'ttiği 
takıdirde alınacak vaziyet hak -
kında görüşmeye başlamışlar -
dır. İngiltereye göre Gidonya li
manına bir tecavüz vaki olma -
dıkça Dantzig iıyanının vereceği 
ilhak kararı bir harp sebebi te -
Uikki edilmemelidir, 
* İngiltere, Baltık devletleri

le müzakereye girişmiştir, 
* Hitlerin Dantzig seyahati 

ı şüpheli bir safhaya girmiştir. 

Fakat Dantzige harp malzemesi 
sevkiyatı bütün şiddetle devam 
etmektedir, * Almanyada büyük askeri 
manevralar yapılmaktadır. Bu 
manevralarda bir İ<talyan askeri 
heyeti ile tayyare ErkAıııharbi -
yei Umumiye Reisi de bulun -
m ıılct l>d ır 

li!i.M&!da 
Güzel bir film: Bir 
Başkasının Hayatı 
Karakterleri biribirine ben

ikiz kardeşler • 
zemıgen 

ö - Temmuz 1939 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÔU -

.A,Q. 19,74 m, 15195 Kes. 20 Kw, 1 
A.P. 31.79 m. 9465 Kes, 20 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 
~'~~~~~~~~~~ 

6 Temmuz Perşembe 
Saat 12,39 Program, 

Saat 12,30 Türk müziği : 1 - Ne

veser öarkı - Hicranla harap ol

du sevda, 3 - Sa!Ahaddin Pınar 

;-- Nihavent öarkı - Halli yaşıyor. 

4 - Kemençe taksimi. 5 - Niha

vent şarkı - Körfezdeki dalgın 

suya, 6 - NeşetkAr - Mıdıur şar

kı - Gücendim ben sana, 7 - Ma

hur saz semaisi. 13 - Memeket sa

at ayarı, ajans ve meteoroloji ha

berlerL IaJ5 - 14 Müzik (Kar~ık 

program) • pi.) 

Saat 19 Program, 

Saat 19,05 Müzik (Tenor Mocor 

Meck'in iki melodi - Pl.) 

Saat 19J5 Türk müziği (Fasıl 

' heyeti) 

Elinbeth Ber11ner " Bir Baılra.ının Hayatı ,, 
bir •ahnecle Julie rolünde 

Saat 20 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberlerL 

Saat 20.1~ Konuşma (Ziraat sa

filminclen ati) 

o:::=' lisa.bet.ıı Bergner, uzun 
~ miiddettenberi sinema -

da görünmüyordu, Bir 
zamanlar bir 90k güzel filmlerde 
takdir celbetmiş olan bu meşhur 
yıldız cBir başkasının hayatı. i
le tekrar sinemada faaliyete baş 
lamış bulunuyor, Bir başkasının 
hayatı gayet enteresan bir me-v
zuu ilitiva etmektedir. Elisabeth 
Bevgner bu filande omuzlarına 

çok güç bir yük almıştır. Artist 
iki §ııhsiyet yaratmaktadır. Bi -
ri havai, zevkine, hevesine düş
kün, bir genç kız, diğeri ise o
nun kız kardeşi ağır, sakin içli 
hassas bir mahluk. 

Mevzuu kısaca anlatalım: 
Martine ve Sylvie ikiz iki kar· 

deştiler, Bunlar o kadar biribir
lerine benziyorlar ki aile ara -
sında bile onları tefrik etmek 

müşkül olmaktadır, Yalnız bu i
ki kız kandeşin karakterleri ıbi -
rLbirine benzememektedir. 

Sylıvie'ye gayet koket zayıf 

meşrep, Martine ise aksine sü -
3<Utu, içine çekilımiş ağır başlı 

bir kızıdır. 

Bir gün Martine İsviçrede dağ 
sporlarına meraklı Alain Mac 
Kenzie isminde genç bir adama 
tesadüf eder, aralarında güzeıl 

bir dostluk hasıl olur. Bu genç 
adam dürüst ve temiz bir insan
dır. 

İki gencin gezintiler esnasın

da dostlukları kuvvet bulur. Fa 

kat bir kaç gün sonra Alain pos

tahanede yeni bir Martine ile 

karşıl_aştığı zaman hayretler i -

çinde kalır, bu yeni Martine 

neş'eli, zarif daha göz alıcı bir 

genç kızdır. Alain ruhayet onun 

Martine, değil fakat onun kız 

kardeşi Sylvie olduğunu anlar. 

Hayretler içinde kalır. Fakat az 
bir zaman içinde de genç kızın 

kız kardeşine Martine'ye duy -

duğu zaaftan çok daha derin bir 

alaka ile bağlanır. Martine ise 

genç adamı hakiki bir aşkla sev
mektedir. 

Fakat kendisine bir fedakar -

!ık düştüğünü derhal anlıyarak 

genç adamla kız kardeşi!l1in ara

sından çekilir hatta onları ev -
lenmiye teşvik eder, Zayıf meş
rep, Sy !ive ile Alain evlenirler. 
Bir müddet sonra Aain tekrar 
dağ sporarı yapmak bu serer Hi
maliıya'ya tırmanmak üzere ken 
disi ile gelmekten korkan karı -
sını bırakarak gider, O gittik -

ten bir müddet sonra iki kız 

kardeş Sylvie'ırıin balıkçıların i
tirazına rağmen denize çıkmak
ta gösterdiği ısrar üzerine san -
dalla denize çıkarlar ve kaza ne 
ticesiııde sandal devrilir, denize 
düşer, Martine kuTtulur, Ken
din,. 11eldiı)i 1.aman avucunda 

Sylvie'nin nikah yüzüğü vardır. 
Kaza esnasında kız kardeşini 

kurtarmıya çalıştığı esnada ibu 
yüzük nasilsa onun e-!inden eli • 
ne kaymıştır, Şimdi herkes Mar 
tine'yi Alain'rıin karısı yani ha -
vai, ,zayıf meşrep Sylvie zannet
mektedir. Martine kendisine gel
diği zaman bunu anlar hayrete 
düşer, Kız kardeşinin ölümü 
genç kızı matem içinde bırakır. 
Derhal Alain'in yanına koşmak 
biri kız kardeş iyi bir dost gibi 
onu teselliye çal~mak arzusun
dadır. Fakat nihayet vaziyeti ol
duğu gibi kabule ve Alalııe'nin 
karısı rolü oynamakta devama 
karar verir. 

İyileşip te genç adamın evine 
yerleşince kız kardeşi Sylvie'nin 
bir iişıkı olduğunu öğrenir, bu a 
dam Martini hala Sylvie zannet 
tiğinden genç kızın peşinden ay
rılmaz, Martin'se hüviyetini bel
li etmeme'k için adamı idare et
miye çalışır, Bu sırada Alain av 
det eder, Karısının bir iişıkı ol
duğunu haber almıştır. Boşan -
mak fikrindedir. 

Sylvie zannettiği Martine'ye: 
cSen hiÇbir zaman beni sevme -
din. der, Şimdi yanlış bir işdivaç 
yaptığımı anlıyorum. Ben Mar
tine ile evlenmeliydim, Onunla 
mes'ut olacağımdan emindim, 
ah zavallı Martine .. • 

Bu sözler karşLSında Martine 
derin bir saadet içinde kalır ve o 
na hüviyetini itiraf eder. Kendi
sinin Sy'lvie değil Martine oldu
ğunu söyler. İki genç birleşerek 
mes'ut olurlar, 

Melihur Dans Yıldızı 

Saat 20,30 Türk müziği: 1 _.. 

Ferahfeza peörevL 2 - Ismail Hak

kı Bey - Ferahfeza beste - Çağ

layan cuyi siriökle. 3 - Ismall 

Hakkı Bey - Ferahfeza öarkı -

Ateşi aşkın, 4 - Ishak Varan -

Ferahfza şarkı - Seyretmek için. 

5 - Ismail Hakkı Bey - Ferahle

za şarkı - Mehtapta güzel olur. 

6 - Fershfeza saz semaisi. 7 -

Mehmet Nasip - HicazkAr §arln 

- Görmezsem eğer sevdiceğim. 

8 - Refik Fersan - Rast şarkı 

- Yakt cıihanı ateşin. 9 - HalJt 

türküsü - Karöıda kara yonca. 

10 - Oyun havası. 
Saat 21.10 Konuşma. 21,25 Neşe

li plfiltlar. - R. 
Saat 21.30 Müzik (Opera arya

ları - Pt) 22 Müzik (Küçük or

kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 -

J. Breu~r - Italyan şarkısı. 2 -

J . Strauss - Bizde (Vals) 8 -

Leopold - Çigan bayramı. 4 -

Kar! Blume - Göl kıyılarında. 

5 - Vilfred Kjaer - Serenad 

6 - V. Czernik - Güzel sanatlar 

töreni (Uvertür). 7 - Franz Do

e11o - Parisin Madlen sokağın

da. 8 - Maks Schönderr - Alp 

köyülerinin dans havaları. 23 Son 

Ajans haberleri, ziraat, esham. lah

vilat, kambiyo - nukut borsası (fi
yat). 

Saat 23,20 Müzik (Cazl:ıand -

'Pt) 

j. Saat 23,55 - 24 Yarınki prog· 
ram. 

Eleamor Pouuell •on ı;euirdifi Honolala' dan bir •ahnede 



1 -Temmuz ım 

Yatla gece gezintileri 
Atatürk bu esnada yataklarında 
istirahat ederek hava alıyorlardı 

- 23-
Okuyucularımızdan aldığımız 

müteaddit mektuplarda tarih" 
geçecek hadiselerle dolu ~u tef
rikamızın lııidiselerin.i tarihlerle 
tesbit edilmesi ·istenilmektedir. 
Bu itibarla okuyucularımızın 

arzusunu yerine getirmek için 
muharririmizin yaptığı tetkikler 
ve bir çok çalışmalardan sonra 
bunları gün ve saat tesbit etmek 
suretile okuyuculaı-ımıza ver -
ver imkıinı elde edilmi§tir. 
Bundan sonraki Mdiseleri (Ôn
cekilerı de bir araya sıkıştıra -
mek imkıiııı elde edilmi§tir. 

za vereceğiz. ... 
Zaten yatın İstanbula geldiği 

1 haziran günü oraya maiyyetile 
birlikte nakil buyuran Atatür -
kün ilk Marmara gezintileri ve 
Erdek seyahati memleketin tek
mil sahil şehirleri halkına se -
vinçli mahiyeti!e bir müjde tesi
ri yapmış, sırasile Ebedi Şefin 
her şehre uğrıyacağı, ve deniz 
gezintisine devam ed~eği tahak
kuk etmişti. Fakat Atatürkün 
bu rahatsızlığı işine bu müjdeyi 
tahakuiı: sahasına intikal ettlr -
merniş, Savarona Dolmabahçe 
önünde dubaya bağlanmış, Ebe
di Şef çok sevdiği yata yalnız 

Riyasetıcürnhur dairesinde kal -
mak suretile ve yataklarında is -
tirahatle günlerini geçiriyorlar -
dı. 

İşte bu sebeple İstanbul hal -
kı da içten içe belirsiz bir üzün
tü ile mahzun bulunuyor, Ebe -
di Şef'in rahatsızlığı mevzuu 
bahsoldukça İstanbuluların gö
nüllerinde bu temenni: 

- Ulu Tanrım Atatürke sıh -
hat ver! 
Şeklinde ve terane halinde 

tekrarlanıyordu. 

Ebedi Şefin rahatsızlığı şayi

aları sade şehri, şehirlileri ve 18 

mllyonluk Türk camiasını üz -
r.ıekle kalmıyor, memleket; ha
vas:, suyu, her şehrin taşı, top -
:ağı, ağacı, çiçeği hulfisa her şe
ylle derin bir yeis ve hüzün du
)"l.yor, İstanbulda temmuzun 
en ı;:üzel, en şakrak günleri ya -
lftlll'ken koca şehirde; içerslnde 
ümitsiz bir hasta bulunan bir ev 
havası hakim bulunuyordu. 

Savarona DolmabaJıçe önün -
de, şamandıraya bağlı uzun ve 
atıl günler geçirmekte de -
vam ederket Ebedi Şefin e
mtrlerile Boğazda ve Marmara
da ufak gezintiler yapmak için 
arasıra ayrılışı müstesna hemen 
hiç büyükçe bir yola çıkmıyor -
du. 
Boğaza kadar süren, yalnız bir 

defasında Şlle önlerine uzanmak 
suretile fakat tekrar Dolrnabah
çeye avdetle neticelenen bu u -
fak gezintller tenezzüh maksa -
dile değil, Ebedi Şefin yatakla -
rında istirahat ederken Sirozun 
hasıl ettiği buhranlar neticesin
de hava değıştirrne>kte hava al -
mRk maksadına istinad ediyor -
du. Bulunduğu mahalle ve çok 
seyyal bir neş'e havası aşılayan 
Atatürk'ün bu rahatsızlıkları do
layısile yaptıkları Boğaz gezin -
\ilerinde z•yaretlerini yatakla • 
rında istirahat ile geçiriyorlal', 
etrafa dahi bakınıyorlardı. Ve 
gezintiler ekseriya gece yapılı -
yor, saat 21 den sonra artan ha-

raret ve sirozun arazından olan 
\ç sıkıntısı, devamlı zaafiyet do

ayısile yapılan gezintllerde aza
mi birkaç s~at irntidad ediyor, 
Savarona t<.>krar Dolma'bahçe ö

nüne dönüyor, şamandıraya 

bağlanarak ikinci bir emre ka
dar atıl duruyordu. 

ErdE!'k seyahatinden dönüşte, 

Ebedi Şafin ilk krizi savuştura -
rak yataklarında uzun istirahat 
günleri geçırdikleri sıralarday -
dı. 

938 haziranının 25 ine raslıyan 
cuma günü •dl Ebedi Şef, siro -

' 

zun meydana ge\irdıği asabi bir 
netice ile havasızlık hisseder gi
bi olduklarından o gün Büyük -
adada, Yorgolu önlerinde 10 sa
at kadar yatı bekletmişler, saat 
23,30 da Boğaza dönmek üzere 
emir vermişler, Savarona derhal 
demir almış, Fenerlere kadar sü
ren bir gezintiye çıkılmıştı. 

·Fener hizalarına varılınca E
bedi Şef dön üş emrini vermiş, 

kendileri yataklarında bulun -
dukları halde yat döniişe geç -
ıniş, Büyükdere önlerine varı -
lınca demırlenilrnişti. 

O gece beyaz parkta bir yaz 
balosu veriliyordu. Saat 2 de Sa
varonanın Büyükdereye geldi -

ğini gören parktaki kalabalık E

bedi Şefin Büyükdereye şeref 

vereceklerini, beyaz parka çı -

kacaklarını ümit ederek yatı te

zahüratla karşılamışlar, bahçede 
hazırlıklara başlamışlardı. 
Savaronanın parkın önünden 

süzülerek biraz ileride, Büyük -
dere koyunda demirliyen bu ü -

midi kuvvetlendirmiş, alkışlar, 

yaşa Atatürk sadaları gecenin 

bu en sakin saatnide Boğaz su -
!arını çınlatır, enginde akisler 
yaparken parkta hummalı bir 
faaliyet başlamış, masaların 

tanzimini, Büyük Atanın buraya 
şeref vermek üzere karaya çık • 

malan sırasında kendilerini te
zahüratle karşılıyacak zevatın 

mevki almalarını, elektrikleri 
' parkın denize bakan geniş cep _ 

he.sinde devamlı bir süs teşkil e
den renkli ve çeşitli ampulleri 

yakıp söndürerek intizamın da
ha mükemmel bir halde olması
na çalı.şılıyordu. Bütün bu ha -
rektlr uzaktan, ta /attan görül

mekteydi. Balonun neş'esi, Ebe
di Şefin yatla Büyükdere koyu

na şeref vermeleri üzerine son 
haddini bulmuş, Büyük Atayı 

alkışlıyan avuçların şakırtısı et

rafı sararken bütün hazırlıklar 

ikmal edilmişti. 
Herkes ·O anda gözlerini Sava

ronanın bembeyaz ve muhteşem 
duruşlu gövdesine dikmiş, yatın 

motörlerinden birinin denize in

dirilmesini bekliyerk Atatürk'ü 

avalarında görecekleri mes'ut 
dakikayı bekliyordu. Bu bekle _ 
yiş uzun sürdü. Israrla yatın 

merdivenlerine mıhlanan müş • 
tak gözler aradıklarını ,göreme
mekten mütevellit bir heyecan
la ürpererek beklediler, bekle • 
diler .. 

Ebedi Şef'in bu hazırlıklardan 
zerre kadar haberleri yoktu. 
Atatürk yatın Riyaseticümhur 
dairesinde, yataklarında uzanmış, 

(Arkası var) -
l 20 bin göçmen getirilecek 

Bu sene Romanya ve Bulga -
ristandan yurournuza 20 bin 
ııöçrnen getirilecektir. İskan mü
dürlüğü iki vapur tutmak için 
pazarlık açmıştır. Vapurlar bu 

ayın 15 şine kadar tutulacak ve 
ay sonuna doğru nakliyata baş

lanacaktır . 

Vapurlar en aşağı 1500 kişi ·a
lacak büyüklükte olacaktır. 

Yeni rakı, sigara ve 
kolonya çıkarılacak 

İnhısarlar idaresi tarafından 
40 de~e üzerindei hazır !anan 

ralkılar bugünlerde piyasaya çı 

karılacaktır. Btı. rakıların litre

liJc şişeleri 168 kuruş 25 santilit
relik şişleri 52 kuruştur. İdare 

yeni bir nevi Bayan sigarası i -
mali için tetkikler yapmaktadır. 
Ayrıca bir nevi kolonya daha pi
yasaya çıkarıacaktır. 

tıcDAM 

o 
Sporcu karilerimizden soruyoruz 

F enerbahçe birinci takımını . 
canlandırmak için ne yapmalı? 
Sporcu karilerimizin ve bilhassa F enerbahçelilerin bu sualimize 

verecekleri cevapları bu sütunlarda dercedeceğiz 
Fenerbahçe birincı futbol ta

kımının son zamanlardaki müte-
vali mağlubiyetleri üzerine yaıc 
dığırnız dünkü yazının spor me 
hafiliımizde büyük bir alaka ile 
karşılandığını memnuniyetle 
müşahede ediyoruz. Bütün hal • 
kırnızca sevilen bu takımın genç 
!eşmesi ınevzuunda, dün, temas 1 

ettiğimiz bu tün sporcuları he . 
men hemen müttefik görüyo -
ruz. Hatta değil iiğer sporcular, 
FeneDbahçeliler dahi takımın e
saslı şekilde ıslahı lüzumunda 
tarnımıen hemfikir görünmek -
tedlrler. 

Bu arada, mevcut takımın ku
surlarına ait söylenen sözler a -
rasında şayanı dikkat fikirlere 
tesadüf edilmekte ve bu fikirler 
bize takı.mm mağlubiyeti se -
hepleri hakkında oldukça mü -
hiJn noktalar öğretmektedir. Bu 
husustaki fikirleri bir taraftan ı 

toplamağı faydalı bulduğumuz 

gibi, diğer taraftan sporcu kari
lerirnizin ve bu arada Fener -
bahçelilerin gerek bugünkü ta -
kıın hakkında ve gerek takımı 
gençleştirme mevzuunda ne dü
şündüklerini kendilerinden so • 
rarak aldığımız cevapları neş -
retrneği faydalı buluyoruz. Ni -
hayet bütün bu fikirlel'in tetkik 
ve mütaleasından doğacak neti
tice, bize belki eskisinden daha 
kuvvetli bir Fenerba'hçe birinci 
futbol takımı yaratmak yolunu 
daha kat'iyetle ve isaıbet!e gös -
\erecektir. 

Binaenaleyh bugünden itiba -
ren karilerimizden bize bu hu -
sustaki mütalealarını bildirme • 
!erini rica ediyoruz. 
Diğer taraftan dün kendisile 

görüştüğümüz salahiyettar bix 
sporcu, bu hususta ezcümle şu 

fikirleri ileri sürmekte idi: 
- Mesel§. birinci takımın mü

hacim hattını ve bu mühacim 
hattında da en mükemmel oyun 
cu olan Fikreti ele alalım. Bu 
gencin yüksek futbolcu kalbi!i -
yııtleri üzel'inde şüphe yok. İşte 
bu kadar yüksek bir oyuncu b! 
le !birinci takımı idare edenlerin 
zaman zaman hissettikleri zaru
ret yüzünden bugün azami ran
dımanını vereıniyecek vaziyete 
gelmiştir. Sorarım si:ze: Fikret 
hangi yerin oyuncusudur? Sol
açık mıdır? Sontrfor mudur? 
Santrhaf mıdır? Sol haf mcdır? 
Fikret. Fenerbahçenin ihtiyaç -
!arına göre bunların hepsi de ve 
bütün bu yererd.e tecrübe edil
miştir. HaTuıtki tam kadrosile 
te~kil edilecek bir Feneııbahçe 
takımında Fikretin yeri yalnız 
ve yalnız solaçık yeridir. Zira 

· Fikret hiçbir zaman iyi bir sola
çık olduğu kadar iyi hir santrfor 
iyi bir santvhaf, iyi bir soi haf o 
lam az. 

Binaenaleyh takunın 1ernayüz 
elmiş oyuncularını bile ynle -
rinde oynatarnıyacak vaziyette 
bulunması dahi gösteriyor ki, bu 
takı.ının henüz ka<irosu taayyün 
etımemiştir. Birbuçuk saatlik bir 

' maçta ayni Fikretin üç defa mev 
ki değiştirdiğini görüyoruz. Bu 
ne demektir? Bu şu demektir ki 

takım sahaya çıktığı zaman ya -
pılan tertip üzerinde hiÇbir kat'i 
hüküm ve karar yoktur. Ve her 
~eyin oyunun tesadüferine gö
re idare edilmektedir. Böyle bir 
ta~an nasıl galibiyet bekle
nebilir? Binaenaleyh en iyi o -

yuncusu bu şekilde muattal ka
lınca. artık diğer tarafların na -
sıl aksıyacağını siz tahmin e -
din!· 

---ı.ı...ı 

Genvıe,muini i.tıdifin. 
Fenerbahvenin ıon mafla· 

rından birinde ... 

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fe ner b ahçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

k u v v e t 1 e n s i n ve 
yenilmesin ? 

Spol"cu karllarlmlzln vara
cakları cevapları aıraalla 

darcadacallz 

Ganfle,me•inl i.tetlifimü Fenerbahçenin 
ıon maç.'arından birinde ... 

Gençle,muini iıtedifimis Fenerbahçenin 
•on maçlarından birinde ... 

Harp ihtiyat 1 Amerikadaki 
akçesi Almanlar 

Nev - York, 5 (A.A.) - İngil

tere ve diğer memleketler he -
sabına Amerikan bankalarına 

yatırılan harp ihtiyat akçesi bir 
milyon altın dolardan fazladır. 

Aırnerikan banka rnahfellerinde 
tarihte harp ihtiyat akçesi ola -
rak bu kadar mühim bir meblağ 
yatırıldığının görülmediği söy -
Ienınektedir. 

Avrupa devletleri hesabına A 
merika ve Kanadaya gönderilen 
ihtiyat altınları bir buçuk mil -
yara baliğ olmaktadır. 

Yerli mallar sergisi 
11 inci yerli mallar sergisi "-O

. mitesi dün Sanayi Birliğinde 

belediye iktısat müdürü Safvet 
mıntıtka iktısat müdürü Haluk 
ve diğer a!Akadarların iş tirakile 

toplanmıştır. 

Nev - York, 5 (A.A.) - Al -
man gençliği kongresi ittifakla 
kabul ettiği bir karar suretinde 
mahiyeti komünist, faşist, nazi 
ne olursa olsun diktatörlüğün 

her şeklini takbih etmektedir. 

Kongre azası kahir bir ekseri -
yetle memle'ket istilaya uğradı -
ğı takdirde gönüllü yazılmağa 

karar vermiş ve Ruzvelt'in tek -
rar intihabım talep etımiştir. 

Nihal karar suretinde 18 ya -
şında olanlara da reye iştirak et 
mek hakkının verilmesi istenil -
mektedir. 

inkı lap müzesi açılıyor 
Beyazıttalci İnkılılu müzesi -

nin Pazartesi günü halka açıl -

ması kararlaşmıştır. Müzeyi me 

rasimle Vali açacaktır. 

SAYFA 5 

BARBAROS 
BARBAROS 

Genç kız, istediğim delikanlıyı 
seçmek hakkı verilir mi ? dedi 

Yazan : Rahmi Yağız 

- 21 -

Deikanlm.ın arzularına muta -
vaat eder gibi davranır, fakat ka 
fasında bir isti11ham onu babası -
nın Aklbetini devamlı surette 
düşünmekten alıkoyamıyordu. 

Genç kız kendi kendine şöyle 
karar vermişti: Yanında duran 
ve onu muhafaza etmek hrzımeü 
le muvazzaf bulunan Türk le -
vendini a'4lamak, kandırmak. 
bir yolunu bulup buradan, Nis
den firar elıınek icap ederse Pır 
rise kadar giderek vaziyeti ha -
ber vemıek, Fransa hükümda
rın.dan yaniun isteımektL 

Genç kız rolüne devam etti: 
- PekAIA, bana istediğim 

Türk delikanl1'1ını seçmek hakkı 
verilir mi? 

Levent, ümitle ışıldıyan göz -
bebeklerini kıpırdatrnaksızın kar 
şılik vardı: 

- Bi2ıde fıdetıtir. Kadın esirle
re, istedikleri adamı seçmcl<, o -
nun olmak hakkı her zaman ba
ğışlanır! 

Ramela levende biraz daha so 
kuldu .. onun sert çı7.giJi yüzün -
de ılık nefesini duyuracak ka -
dar başını ka'ldırdı. Bir yarı dö
nüşle yumuşak omuzlarını şiş -
kin pazılı levendin göğsüne da
yadı. Gayet yavaş bir sesle Me 
ta fısıldar gihi söylendi: 

- Öyleyse ben seni seçerim! 
Çin deniz savaşlarında bir vu

ruşta en sağlam zırhları para -
lamağa alışm1* Türk yiğitinin 
kuvvetli elleri titremeğe başla -
dı .. ona engin bir ümidin ihti -
raslaştırdığı arzularını vadeden 
'bu cümle, Ramelanın: 

- Öyleyse seni seçerim! 
Sözü biiyü.k bir heyecan ver -

miş, parıldıyan gözbebeklerin -
de sevginin, arzunun. işti.hanın, 
alevini tutuşturmuştu. 

Levent te aynı fısıldayışala 

konuştu: 

- Dernek beni seçeceksin?! 
- Evet! Yoksa razı değil mi-

sin? 
Delikanlı buna cevap yerine 

sert bzyı.klarla örtülü ağzınl 
genç kızın avuçlarında dolaş -
tmınakla karştlık verdi. Ramela 
devam etti: 

- Bu iş nasıl bir merasime 
bağlı? 

- Merasim falan yok .. bunu 

bizim gemi resimiz Süleyman 
Reise haber vereceğiz! O da 
Ba1'baros kaptana işi anlatacak. 
Kaptan da izin verecek, hepsi o 

kadar! 
Ramela, yalancıktan bir se • 

vinçle yerinden sıçradı: 

- Haydi, öyleyse durmıya -
lım. Reisin yanına gidelim. 

Leventle genç kız yanyana yü 
rüdüler. Amiral Baştardasının 
şeytan çarmıhından çevik adım
larla indllar. Sandala atladılar .. 

Levent küreğe geçti, gemide ka
lan arkad11fını dilşilnmeğe bile 
lüzum görmeden kuvvetli çek.iş
lerle suları karıştırara1c sandalı 
ok gibi uçurta uçurta kıyıya doğ 
ru ilerlediler. 

Kaledeki vaziyet lıAli devam 

ediyorou. Barbaros Ramelanın 

baştarclada geeikt\ğini görmüş, 
sealenıniftl: 

- Nerede kaldı bu kumanda

nın kızı? Kiminle gemiye gitti? 

Süleyman reis kartılık verdi: 

- Benim adamlarımdan iki 
levendin yanında gittL İkisi de 

geminin en yiğit leventlerldir. 
Biri Bodrumlu Garip Ali, öteki 

de Midillili Mustafa! 
- Peki nıerede kaldılar bun

lar? 

- Bilmem kaıptanım. Biraz ge 
ciktiler amma neredeyse gelir -
!er. 

Barbaros başını çevirdi. Kar -

şısmda zincire vurulu duran ve 

tirtir titriyen esir kumandan -

!ara baktı. Kumandör Rossini 

yalvardı: 

- Büyü-k kaptan! Kızımı ba -
na bağışla! Acalba zavallı nazlı 

yavrucağım şimdi nerede ve ne 

hıtlıde bulunuyor? 

Barbaros çıkşı tı: 

- Sus .. kızın emniyette ve se

lfımettedlr. Türk leventleri İs -

panyol şövalyeleri gibi vahşi ve 

vicdansız hareketler yapmaz -
!ar. 

Süleyman Reis bu sırada dı • 

şarıya çıktı. Taş kale merdivenı

lerini koşarak indi. Avluda, ya

lınkılıç nöbet bekliyen tayfala

nn arasından geçti. Dı.şan çık -

tı. Kapının önünde levent Garip 

Ali ile elele tutuşmuş ileıieyen 

Ramela'ya rastladı. 

Gemide gecikmeden sonra 

böyle elele gelişi hayıra yormı -

yan bir yüz ifadesile çapkınca 

söylendi: 
- Neredesin bire Ali .. gemi

ye direk olup ta çakıldın zan -
nettik. Niçin geciktiniz? Bu hal 
nedir? Bu ne tavır, nasıl yürü -
yüş bu? 

Garip Aıli kızın elini bıraktı. 
Ellerini göğsünde kavuşturarak 

reisini selılmladı. Yanına sokul
du, yalvardı: 

- Yiğit reisim. Sana bir danı
şacağım var. 

- Ne danışacaksın? 
- Mühim bir şey .. müsaade et 

kulağına söyliyeyim! 
Süleyman reis müsaade ettlı 

- Gel söyle bakalım. 
(Arkuı var) 
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SAYFA t 

Bir lspanırol Casusunun meraklı maceraları 

• • 
1 BU KALBE KELEPÇE VURMALI lı 
• • 

Yeni bir felaket .. 
Klara odadan içeriye girince, 
garsonun kollarını bağlı buldu! 

Çeviren: lskender F. Sertelli 
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Klarayı 17 36 nunUJralı otomobilden bay11ın bir halde 
çı•an bu delikanlı Ja lıimdi ? 

x:ı,..a bu muammanın düğüm 
!erini çözrrıeğe çalışıyordu. 

Bir otomobile atamı~lardı. 

Garson: 

- Korkmayın! dedi, sizi öyle 
güzel ve emin bir yere götüTe -
N'ğım ki.. eytanlar bile izimizi 
bulamazlar. 

Klara şaşkın bır tavırla gar
sonun yüzüne baktı: 

- Ben bu adamı odamda yer
de yatarken buıclum. Muhakkak 
ki, bu herif zabıtaya mensuptur. 
Bana bir tuzak kurdu. Fakat, o
nu kendi tabanca.sile vurdum. 

Ganon: 

- Yavaş konll§alım, dedi. Ya
rın şoför de aleyhin ize şehade-t 

edebilir. 
- Uzak mı gidecx>ğimiz yer? 
- Hayrr On dakika sonra va-

nrız. 

- Sen ne iyi bır gençsin! Ba
na yardım edeceğmi ummuyor
dum. 

Deikanlı, Klaranın boynuna 
kolunu dola<h: 

- Ben, sevdıklerim içın ;cap 
ederse canımı bile fooa ederim. 

- Teşekkür ederim. Sen çok 
temız kalpli biT dlikanlıya be-n
ı;yorsun! 

İ:ııbc bir rokakta durdular. 
Garson: 
- Burada ıneceğız .. 
Diyerelk hemen yere atladı .. 

Klaranın elinden tuttu. Taksi -
n ın hesabını gördüleı-. 

Otomobil sokağın başını dö
ner dönme-z, gar""71, kapım açık. 
dar m rdivenli bir pansiyona 
daldılar. 

Garson bu odayı yeni kirala -
dıpnı söylüyordu. 

- Burada bizi hiç lıimse bu -
fa.maz. 

Emniyetle yukanya ç.ıkabHir

sınız! 

Garson cebinden k~ük bir a
ıı«hlar çıkardı. yedinci katta 
onunde durdukarı küçuk bir ka
pıyı kendi elile açtı: 

- Buyurunuz. 

Klara çak heyecanlıydı.. ya -
kayı polise ,-ermekten korkuyor
du. 

- Şımdı geııış bır nefes :ıla -
bıhr ın, deg;l •nı? 

- Şüphesız.. burası kcnd e -
v.nız donektır. 

- Oh .. ben kendi evımdc hiç 
rahat t-llifrmi hatLrlamıyomrn. 

- Emaı olunuz ki, burasını, 

dün_ anın bütün şe; tanları bır a
ra;·a gelseler, bulıımaılar. 

Bır sandalyenin u&lune altı. 

Ve pencerenin önüne oturdu. 
- Bekar mısınız? 
- Evet, Mis. 
- Adınız .. 
- Stanl:ıey .. 

- Buraya ne zaman taşındın? 
- Üç gün önce .. 
- Ondan eV'llel nerede oturu-

yordun? 
- Brodvey civarında bir ga -

zinonun üstünde .. 
- Neden çtktın oradan? 
- Rahatsızlandım. Burll'irrıı 

tercih ettim. 
- Brodveytlen buraya gel -

mek .. hiç te ho~ bır tercih değil 
doğru~u. 

. - Orada bir kr.ç gar6on bir 

1 

yerde yatıyorduk. Burada tek 
ba§ıma yatıyorum. 

- Hürriyet •rıyorsun de -
mek? 

- Evet, M1&! Ben hurriyetı çok 

severim. 
Klara avaga kalkt.: 
- Tuvalet yal<ın mı bum ya? 
- Şu karşımızda k ı kapıy1 a -

çını"l .. Hemen merdivenın ba -
şındadır. 

- İhtiyocım var Şımdi geli -
rim. 

Klara odadan çıktı ve garso
nun göslerdiğı kapı ı a~tı, ic;e -

riye girdi. 
Klara tuvalette -0n beş dakı -

kadan fazla kaim •, elini yüni -
nü yıkamış. aynanın önünde saç 
larını düzeltmişti. 

• •• 
HADiSELER BiRlBIR.iNİ 

TAKİP EDİYORDU .. 

Klara tuvaletten garsonun o

dasına döndüğü zaman, çok ga -

rip bir hiidıse i:e karşıla tı. 

Stanleoy, kolları kEOll'J>Çeli ol

dugu halde odanın orta. mda ya

tıyordu. 

Klara ellerini başına götür -

dü: 

- G<izlerime :nanmak için de 

li olrnalıy1m .. bu ne hal, Stan 

ley? 

Diye bağırdı. 

Garson o kadar ten<-mlem~. 

o derece korkrnu~I ki.. b c.en -

bire ağzını açmai:a hı le r. .ık'. e

dir olamadı.. giıgsuııu • ş ~ ek 

genış bir nefes ~;L. !.ıt 

yaya.~? yerden başını kaıdı. 

- Bizi takip etmişler, , ~ s! 

Siz odadan Çtkar çıkmaz memur 

!ar ani b;r ba.ıkın :aptılar .. d_er
hal kollaruna kelepçe urdu -
lar. 

iKDAM 

.._<e_o __ c_. _u_K-=ııırm:m_S_A_V_IF_A_s_n,] 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i Küçük Hikaye i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• •• •• Atalar sozunun 

miz tutuyor, yemekleri tam vak -
tinde sofraya koyuyor... Tam bir 

'ı ev kadını. Soğuk kış akşamlan iki 
)ıayat arkadaşı ateşin önüne otu-

) 

rur, o zaman ağızdan ağıza dolaşan 
hikaye ve masallardan işittiklerini 

biribirlecine anlatır, uzak memle
ketlerdeki fütuha~lardan haber ve-

kıymeti 

Küçük . Kemancı 

3 - Keman ~esini duyanlar 

sokağın başında toplandılar- Ay-

şe çok ı-ctklı bir parça çalıyor -

du. Dinlıyiciler, bır ağızdan 

fes alır gıbi susmuşlardı. 

ne-

2 - Ayşe: - Anneciğim, benim 

kemanımı ver .. dolaşayım .. para 

kazanayım.. hem sana, h''n de 

küçük karde~me •ba:kanm. De-

di ve kemanını aldı, sokağa çıktı. 

• - Pencereler açılıyor, her -
kes Ayşenın kemanını dinliyor -
du. IB~r banka direktörü de kan
sıle pencereye koştu: Bu çocuk 
yarın büyük bir san'atklir ola -
cak .. 



1 - TemmllZ 1931 

Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

ÇAKICI EFE 

Dikkat, varıyorlar! 
Zaptiyelere şu Çakıcı keratasını 

gebertin diye emir verildi 
Yazu: Zıynel Belim .Sun 
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- Şimdi ne yapmak lazım? 
ır:ızanlar süküt edjyorlardı. 

i'ıılnız Haaı. ~tııla .cevıı.p Per
nıJ1< lüzumunu hissetti: 

- Şimdi yapılacak bir şey 
rolı: e!ıe. İleride Çamlıcalı .Hü -
Se.1inin de icabına bakarız. 
Çakıcı bu cevabı beğenmedi 

ve.şunları söyledi: 
- Çamlıcalı Hüseyin -Dizi açık 

tan açığa Esel!iye ftavet retmiş -
ken biz gitmezsek ka!ıPellk olur .. 
Mademki nerede olduğunu per
''aaızca bildirmiş, biz de kalkıp 
g!Snelj)Üz. 
• - Doğru olmaz Efe .. 

Çakıcı Mehmet .Hacı Mustaia.-
1 

ya sert, sert baktı: · 
- :Dnğru olup olmıyacağını 

ben .bilirim dedi, haydi silah ba
şına .. 

Ve zetrbekler ·bu emre d<ıPhnl 
itaat etiller. 

* 
\Çılltroı Mehmııt .isliman sttıjj:I 

g!iıı tjandarma yiizbaşıaı H:aimJİ\ 
hami efendi ile tanışmış ve se -
vifmi.gü. ·Hafız .İllıami mandi 1 
maıi,-cesur..bir-28hitti. Çakıcı.ile 

yıldı31arı Jıa~ışık çıktı. Bu iki a- 1 

dam dün .hiribirlerine düşman 

idileı;, ıbııgün aost olmuşlardı. 

Hafız İllıami efendi civaröa 
takqıte geziyordu. 
Çakıcı bunu haber almış ve 

akJam üzeri bir kızan göndere
ıııık: 

- Hafız efendi, yorulmuştur. 
Maiyetini de alıp bize misafir 

gıılııin. 

·Diye haber yollamıştı. Hafız 
İlhami efendi de bu haber üze
rıne 10 nefer maiyctile beraber 
Jı,yasurat köyüne gelmişti. 
•Çakıcı Mehmet Hafız İlhami e

fendinin yanına gitti: 
- Hafız efendi, dedi. Çamlı -

cal.ı Hüseyin kız kardeşimi ve 
cilunu öldürdü. Bana haber gön 
derdi. Esellide l:lizi bekliyor -
muş. Ben kızanlauıırlhı .beraber 
Çımihcalının tiik.ilıine giıl.~ - ' 
iıim. Sen ne deı:sin? 

Zabıta Romanı: 46 
Franklin, devam etti: ı 
- Şimdi ıkardeşimin Mis Grey 

halômıdaki hiıısiyaiının ne oldu
,i:ımıı aırir bir hüküm verebilir
siniz. Onu kendi .kızı gibi adde

.iiYaııilıı. iKırrdetim ölür ölmez 
karısının onu derhal kapıdışarı 

etroaı;mi pek haksIZ buluyorum. 
~ :Pı:rirot, buan 'kadınlar 

h;tki:ı.a~en meleklikten çıkıp ~ey 
tıı.rı oJ.uyorlar .. 

- Fakat yecg n= gerek be

d. n, gerek manen hasta oldu
ğunu biliyorsunuz ... 

- Doğru .. iben de bu sebepten 

dolayı merhametli olınağa çalı -
şıyurum ya .. maamafih bu mek 
tubu size göstermeğı çok arzu e

diyorudum. Ledi Clarke'ın !l/Öy

lediği sözleri de sonra Thsra 

Hafız İ1haırıi dfenlli .bı_yll:Ia -
rını parmaklarlle tarayarak ce
''RP 'llıer<ii: 

- Mademki gitmek kararın 

kat'idir, ben de maiyetimle bere.
iter gelirim. Çaınhcıllcyı beııaber 

sıkıştırırız. 

Tam o sırada Hafız İlhami e

fendi ile Çakıcı Mehmedin bu -
IJumlukları oda ıkapısı açıldı. Nö • 
iıdtçi kızan bir lk~lü -

nün Efeyi görmek istediğini ha
ber verdi. Efe: 

- Gelsin. 
Dedi. İçeriye mtrlrteriz ·bir 'ta

vırla perişan halıie bir köylü 
girdi. 

- Ne istedin arkadaş? 
- Şey ... Efe ... Beni Çamlıca-

Jı Hüseyin yolladı. "Elçiye zeval 

-olmaz 'Efe .. ,Çanılıgalı ıHüseyin 
Kaymakçı üzerinde kö~klü İb -
ı:ıihimi 'iildürıniİ§ .. Sana haber Ne 

riyur. 1 
~ıkÇakıcı,kudurrnıtştu. Kö:y 1 

lü ıl:ışarı cçıktı, Çakıcı Efe: 1 
- .Hafız .efendi, dedi. Çamlı -

calı sürtündü. Ben ..bı.n-alaı:da 1 

·duramam. 

'l>edi. 
1 
j 

Artık eşkıya olmıyan 

çetesile Hafız tbrahim 

Çakıcı! 

efendi 

müfrezesi yanyana •hareket et -

ınişti. İcap eden yürüyüş terli -

batını aldılar ve Esclli tepesine 

doğru yollandılar. 

• •• 
- Dikkat.. varıyorlar. 

Nöbetçinin haber vermesine 

lüzum bile yoktu. Zira hakim 

mevkileri tutan Çamlıcalı Hü -

seyin; Çakıcı çetesile Hafız .İl

hami efentli müfrezesinin ~li- ı 

şini çoktan görmüştü: 

Çamlıcalı, esasen tertibatını 

alımştı. Maamafi maiyeti efra - · 

dma tekrar teıı:bili etti: 
(Arkası var)< 

CHRIST 
hakkında fena bir fikir b sleme
nizden kaı:kuyordum. 

Foirot, mektı.lbu kendisine ia
de etti: 

- Müsterih olunuz, ben in -
sanlar hakkında dedikodulara na 
zaran hüküm ;ıoeren kimseler -
den -değilim. Ben edineceğım mü 

tal.elayı kendim ~diniri:ın. 
Klarke, mektubu alarak: 

- Mektubun muhteviyatını 

si2'4! bildirdiğimden dolayı mü -

teessif değilim. Ah .. işte .. mıı.d -

mazaller geliyorlar .. yola çık -

mamızın zamanı geldi.. dedi. 
Ben yola çlkmağa hazırlanır

ken Poirot, beni çağırdı ve: 
- Heyeti seferiyeye iltihak 

etmek arzusunda sabit kadem 
misiniz? dedi. 

• 
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husule gelmesinin sebebi korkulu 

ı rüya görmek olduğu gibi zatürree 

ve emsali hastalıkların nekahet 

devrelerinde de bu kabarcığa 

tesa•üf olunur. Zatürree gibi 

hastalıklarda bu uçuklamayı gö

ren doktorlar, bunu iyi bir ala -
met addederler. Çünkü nekahet 

&vre91nla b .... ımıış olduğunu 

gösterir. 

Uçuklamayı uzun uzadıya te

daviye lüzum yoktur. Bir gram 

asld\uırlkle on gram vazelini ka

nşt.ııınıak •surellle yapılacak 

mıedaeml bir defa sürmek mak

sadı temine kifayet eder. 

PotoQraf ta~lilleri 
-27-

27: Sedat Gün
döner ,(azim ve 
irade ·sııhlbi tip 
leıden) Sebat -
kardır. Bildik
lerını kolay ko
lay ifşa etmez. 
Hafızası kuv -
vctlldir. Eğ -
lenceye meyli 
fazladır. İnan -
dırma kabillye

!ledat Gündöner ti vardır. 
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28: Jirayr Me
.neşyan (inli -
umperver ve 
sebatkfu- tip -
lerden) Uzağı 

görüş kabili -

yeti vardır. Nef 
sine itimadı .ka 

liar dostlamnm 

s1Wgislne·de.I -

nsnır. JŞıl!lı:at -

lldir. En büyük '31rayr Meınwyıın 

kusuru: Hidiseler karşıaında i<a

mrsızlı'i< göstermesfdlr. Musiki -

ye •"la!~ unlailere ı isı«aıdı 

vardır. 
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29: Mustafa Ze
ki (mütecessis 
ve lna tçı tip -
]erden) Sebat 
ettiği işlerde 

muvaffak olur. , 
Asabidir. Ha -

fıza'f ve gö - j 
rüşleri kuvvet -
lidir. KMı -

dine güvenir. 
Mustafa Zeki Muğlak mese -

leler ü:ı:erinde durmaktan zevk 

alır. Ketumdur. Yaşı ilerledikçe 

ııoğuk kanlı olacaktır. Muhata -
1 bında şüpheler uyandıran ba -

ıkışları, samimiyetinin ifadesin 

den baglra ;bir }iey değildir. 

- :Burada ·atıl olarak kalmak 
istemem. 

- Madmazellerden birine re
fakat etmek istiyorsunuz, deitlJ 
mi? 

- Niyetim öyle .. 
- Refukatinizle hangi mad - 1 

mazeli şerefilen'C!irmek nıyetin -
desiniz? .. 

- Vallahi.. burasını henüz dil 
şünmeclım. 

- Mis Bernard hakkında ne 
buyurursunuz? 

- Tavırları pek liiubaliyane .. 

- Ya 'Mis Grey? 

- Benim için o daha muva -

fık .. 

- Azizim Hastings, hissiyatı

nızı 5aklamasını hi.ç te bilmiyor· 

swnız. Daha başlangıçtan beri 
gününiizii sarı"§ın meleğe geçir

meği düşünüyordunuz. 

- Bu. doğru .. Poirot! 

- Planlarınızı altüst ettiğim-

den dolayı beni mazur görünüz. 
Fakat başka birisine refakat et -
menizi arzu ediyorum. 

Yakın Doğunun güzel, mamur 
ve ticari bir kasabası: Midyat 

:" ...................... : 
f Hatay ve i 
i Midyatlılar 1 
! Ni.dyad, .2 (İkdam) - "Ha- i 
ı tayın anavaia.n.a iLlı.akı ha!beri ı 

i bilhassa burada büyük bir se- ı t vmç t.ı.T~- Suriye ve ı 
l Irak gibi iki kamfll memle - i 

Mid_yalta 

kete okiukça yakın olan ıka - ı 

1 sahamız halıkıuın Jht.ay.lı .ı 

ı k~leninin iıaırt.ıı.lUfların - ı i dam ımü1evellit duydllk.brrı i , i sev.iılç kolay iı>ıah edilemt:ıuo - l 
milli bayramlar.da tertip wıllten fıir topfantı • oak kadar hiiyuk ve ~erinde- ı. 

. ı dir. Halayın 23 Temmuzda ya ı 
Mldyad, 2 (İkdam) - ·İsa do- ~ 

ğumundan yüz yıllarca evvel I 
Komuk Türkleri tara.imdanlMa-
tiyana adile 'kurillmuş Olan Mid
yad 1070 ralmnınl!a bir dağın 
meyilli eteklerinde .kihndir. 
Mım:lin - Cme - ılrak ve Suriye 

• Nwıaybin - Siiı't ·umumi · giizar· 
gahı üzeuınrle bulunmasından ta 
rihin her devrinde alfil<a ccl -
b<!tmi§, ımühim bir tlcarat ımer -
kezi olmuştur. 

Midyad, bugün de yakın do
ğunun en kalaballk ve büyük 
bir kazasıdır. Merkezde on bir 
bin, kazada elli bin nüfusu var
dır. Fakat, bu miköara mekffım
Jar daliahil edilecek olursa kaza 
hudutları dahilinde yaşıyanlann 
S36'.l.8ı yetmiş bine varır. Gizli
lerin kaydine ehemmiyetle de • 
vam olunmaktadır. 

Halle en ziyade çiftçilikle uğ

raşır. ·Hubı.ıbatın her nevi lbü -

yük bir bereketle yetiştiği gibi 
davarcılık ta müterakkiıiir. ·Hırr 
nsvi Wıyvan sayısı iki·yüz.bin o
larak tahmin edilmektedir. Can- ı 

lı hayvan mahsulatı ihracatın -
dan,kazııya müiJ:ıim mikdarlia pa 
ra girer. Midyat ·üziimleri piya- : . , 
salarda üstün bir ra·~et görür. 
Senelik yaş üzüm Tckoltsi elli 

bin tondan aşağı düşmez. İncir -
cilik bu inkişafı arzeder. Bazı 

salkımları dört kilo gelen Mid -
yad üzümcü!Uğünü himaye için 
inhisarlar idaresinin ı!liik.ası 

'lıeloleniyor. Bu da Diyarbakır 

rakı fabrikasının yarı ihtiyacını 

buradan temin etmekle müm -
i<ündür. 

Maarif hareketleri geridir. Bu 
nun de sebebi ihtiyacı karşılıya
"'ak mlkdarda mektep açılmamış 
Dlmasıdır. Yetmiş bin nüfuslu 
büyük kazada yalnız üç okul bu 
lunduğunu kaydetmek bu saha
da duyulan ihtzyaom şiddetini 

tifadeye kafidir. Srlllii durum da 
iböyledir. Yetmiş bin ins~nın sıh 
thatini korıımak için bazı ted -

- Nasıl .isterseniz.. fakat sizin 
de Hollandalı bebe_ğe, Mis Me -

)gan Eernard'a zaırfınız var, bu
•nu biliyurum. 

- 1'Iayır, rnıyrr .. her ne hal i
se.. Mis Marıy Drowet~e ırefakat 
ediniz. Kendisiı>den bir dakika 
bile ayrılma;yınız. 

- Bu da niçin, Poirot? 
- Çüıı.kü, aziz dostum, ismi D 

ile baııJıyor. Hiç bir !ieyi tesa - . 
düfe bıralmnıyalım. 

Ev>elii Poirot'nun mübalağa 

~ttiğini zannediyordum. 
Fakat '1>inı:z düşündükten son

ra fiıtırnııın dmğru &dqğuıu an -
!adım. Eğer A. B. C. Poirot'ya 
karşı derin bir kin besliyorduy

sa her 'halde dostumun alnuş ol

duğu tedbirlerden habeı-dar b11-

lunuyordu. Bu takıdirde Mary 

Drower'un ortadan kaldırılması 

dördüncü cinayet olarak pek !ev 
kalade bir darbe olacakb. 

Genç kızı büyük bir teyakkuz 
la muhafaza edeceğimi vadettim. 

Poirot'yu pencerenin yanında 
oturur bir halde bıraktım. 

bır ve lfedakarliklara lüzum var- i ı 
dır. pılacak kurtuluş bayramına ,ı 

0kBBahanıııdan da bir fu•vet ' 
'Niidyad'.dlı. göze en ıok çarpan ı -., ı 

ı gönderilecektir. ı' 

. 
1 

ı Midyadlıar dilı!klerinin is'a- ı 

~
ı fı için şimdiden ,teşebbüslere ı 
ı girişmişlerdir. ı 

: ..................... ._.: 
belediye dııireıii en gü:ael ve .muh • 
teşem şekilde \efri.ş Dlunmuş be 
lediıYe bü içesinde on l:ıiıı lira faz 
lalııık ,·e.geçen yıl on ik" bin l ra , 
tasarruıf temin olunmuştur. 

°E•ki Mil/yat -yeni Sanıy1ıöy 1 

'Midyml"da da:ha bir ~k tesi -
sat vücudc getıirileeekken ı12a 

meritezinin Estel malmllesine 
-köyüne- nakli üzerine çalışma
lar durmuş ve İlk!bahırrdan'oeri : 
burada teksif edilmiştir. Esiel -

de inşasına başlanan iliükinnet 
konağı bitmek üzer.edir. Sayın 

Kocamanoğlu burada yekxliğe -

rini kateyliyecek iki cadde aç -
mağı, fidanlık tesisini, belediye 
dairesi, belediye ıreis e>.'i jandar

ma komutanlık binası inşasını 

93.8 me.;ai progu.mına •itil:ıal et -

nıişti. 

kaymakamı Attf rRahmi ı 

şey imar faıtli:yetirlir. 936 danbe
ri Midyad kayrrınkaınlt!::ını ve 
"belediye Mislf:ini yApan ve :bu 
defa .Denizlinin Sarll)dtqy kay • 
makamlığına . teyin -edilen de -
ğerli idareci Akü .Rahmi Koca
manoğlu, ası.daca büyük bir ilı

nral ve I;lkaydiye kurban •gitmiş 
olan kasabaya medeni bir ~ehre t 
vermek için her türlü ttıhTilı: ve 
takdirin fevkinde sayılacak su -
rette çalışma ve çok ı.amimi ve 

bilgili çalışmaların güzel neti -
celeri alınmıştır. Bu m~yanda ı 

kasaba yolları yeni bıı.ştan ele a- • 
lınarak tamımı edilmiş, un fabri
kasından istifade ile milli bay -
ramlarda elektrik, diğer günler
de Jükn ve fener ışığı temin olun 
muş,.temizlik işleri başta tutula
rak icraata girişilmiş, kasabada 
ağıl ve ahrr !ar yasak edilerek ~ 
harice nakledilmiş, iki yeni me - ı 

zarlık. modern bir elediVl! hi- 1 
nası, iıir bahçe ve CUınhuriyet 

1 
meydanı, Örnek cami inşa olun- I 
muıı. Atatürk büstü ve Şehitler 
abidesi dikilm~. canavar tıüdü - 1 

ğü getirtilmiş, harita yapılmış, 

Önünde ufak bir rolet oyunn 
vardı. Yuvarlağı çevirdi.. kapı
dan çıkacağım esnada be:rii •Çll.

ğıııdı: 

- Kırmızı! diye hayloırdı.. 

şaus diinüyor, Hastings. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ 1'AP 

{Bu bap, yüzbaşı Hastin~'in 
an:Iatııklarından müstakildir.) 

Mösyö Leaclbeit~. )'arubaşın

daki adam ayağa kalktığı ve ö -
nüne ı:elerek sendelediği zaman 
bir sabırsızlık homurtusu çıkar

dı. Şapkasını önündeki koltu -
ğun iizerine düşürdü ve sonra da 
onu almak için eğildi. 

Bütün bunlar, cKuş yavrula -
rınB• filminin en müessir sah -

nesi gösterılirken vukua gelmiş
ti Mösyö Leadbetter, bu filmi 

görmeği bir haftadanberi arzu e
diyordu. 

Mösyö Leadbetter'e göre bü -

tün dünyanın en büyük sinema 
aktirisi olarak Katherino Ro -
yal'in rolünü oynamakta olduiu 

131 köyden yat~inde .köy ka . 

nunu tatbika muvaffak olan 
kaymııkamın .Mi.dyaddan ayrılı

şı halk arasında umumi bir te -
#'SSür husule getirmiştir. 

Kasımpaşada tamir gör 
iomen geııUer.i 

Bır müddeltenberi Kasımı::!ışa 
havuzlarında tamirde bulunan 
Romanyanın Delfira isimli tah -
telbahiri ve Köstence adlı ana -
gEIIIl.İ&ı dün gııce Haliçten çık -

mışlardır. Bugün Mırrmar.ıa 

tecrübeler yapacaklar ve 11.o -
manyaya hareket edeceklerdir. 

-o---

Ticaret odasında 
Ticaret Odasının yeni sandık 

idırre 1ıeyeti dün ilk toplantısı -
m 'YllPmıştır. 

altın saçlaı kahraman kız, fil su

retle bağırıyordu: 

c- A:sla, açlıktan ölmeği ter -

ci'lı ederim. Fakat bu felaket as

la başıma gelmiyece'k. Şu s&tle

ri hatırl"ııyınız: Kuş yaVTD1an -

ıra .. • 

Hiddetlenen Mösyö lıeabetter 

'başını bir sağa, bir sola saHıyur

du. Seyirciler, filmin bi1ımeden 

evvel sinema salonunu aca'ba ni

çin te11l<:ediyorlardı. Hem de böy

le bir müessir sahne esnasında .. 

Qrtahk tenhalaşmış oiduğun -

dan Mösyö Leabetter, perdeyi 

ve Nev - Yorkun yüksek bina -

larmdan biıinın penceresinin ö

niinde bulunan Katherine Ro -

yal'ı tamamile görüyordu. 

Şimdi Katherine Royal, kuca

ğında çocuğu olduğu halde tre

ne biniyordu. Amerillı:ada ne ka

dar da garip trenlu \.-er İogi -

llz trenlerinden bambaşka! 
, (Arkası var). 

5 .7.939 

1 SI'ERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 1svtçu FR. 
100 FLORİN 
ao RA.rtşMA&J( 
108 BELGA 

ut D&ABMİ 

KAPAN it 

5.93 

1'26.755 
3.355 

6.6625 
zs..ns 
Q252i 
50.83 

2LU5 

1.ow 
198 LEVA LH 

lDt ÇEKOSWV.il KR. U3 

108 PEZETA l'-03i 

100 ZLOl'i il3.lı4.5 

lM P~'GO 
lJHI LEY 
100 DİNAR 

IANI 'l'EN 

108 iSVEÇ IC& 

OO&VBLE 

-ı.sh•m •• Ta\Nfttt 

.24..8'25 

l.90a 
2.892.:i 

.M.i2 

30.5J5 

23.9025 

Sivas - rzurum 1 19.76 19.76 .. 
• 
• 

• 
• 
• 

ll 19.&2 li.&2 
m 19.82 rn.82 
11 1-8% J!lJl7 

Sl!BZ~ FIATLERI 

lsbtıltul Bdle<ii,yai.Merkez halinde 

toptffn satılan yaş meyva ve 

-bıı:e fiadıtri. 

emsaıli 

'l'lamye 

·sakıika.bağı 

Çalı fasulyesi 
Ayşı!kadın 

"Y.eŞ"il fa•ulye 

Domates kır 

• sırık 

Anıka 

Semizutu 

kilıı 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

iyi 

kurut 

Jli 

2 

'il 
9 

7 

7 

15 

16 
2.50 

S ivri biber • 14 

Dolmalık biber • •13 

Taze yaprak "' 10 

Paıı.car ,. 4 

Soğan • 4 
Sarımsak • .5 

:Pafucan mı adet 6 

• om 
Hiyar 

'Mayd1ın0z 

Dereotu 

.. 
• 

11.emet 

• 

4 

3:60 

-.75 

-.75 

Nane • -.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 

Frenk üzümü kilo 

Oı;marıpaşıı .ebnaııı • 9 

Akçe armudu 

Mustafa bey 

armudu 

Yabani armut 

Mürdüm eriği 

Türbe eriği 

Zerdali 

Kayısı 

Kiraz 

Fındılı: 

V~ne 

Şeftali 

Ağaç çileği 

Muz yerli 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

24 

18 

11 

22 

20 

50 

9 

12 
13 
37 

4-0 

70 

Tl'Y'ATROt.AR 

lstanbul Hale Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadatlan 
Bu akşam 

Yedikule Pınar 
tiyatrosunda 

}'iyes 3 perde l P. 
Komedi, Mişel 

revüsü, Oto Keti varyetesi. At -
rnan hokkabazı. Hans ve Oku.lota 

* EGE TİYATROSU 

Nurettin Gençduru 
ve arkadaşları 

6 Temmuz 
Cuma akşamı 

Şehremini İn lrah 
bahçesinde 

CİLVEİ KADER 
Murad Şamil varyetesi 



SAYFA 1 

Kastamonu Nafıa Direktörlüğünden 1 
1 - Kaııtamonu vilayet merkezinde projesi mucibince yen~n 1 

· 111fa edilmekte olan Adliye binasıbın 938 yılı içindP yapılan temel 

'kısmından gayri yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakiyye keşif bedelli 
Josınının ikmali için yirmi beş bin lirası 939 bütçesinden ve otuz dört 

bin dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 büU,esinden verilmek 

üzere kapalı zart usulile ve bir a;. müddetle eksiltmeye çıkarıl -

ıruştır. 

2 - İhale6i 17 Temmuz 939 pazartesi günü saat 15 de Kastamo

nu Nafıa dairesinde toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 

taliplerin bulur.dukları vilayete resmen müraeaat ederek evvelce 

Nafıa Vekiiletınden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in

' §aatı yapabileceklerine daır alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat 

teminatı olan 4495 lira 55 kuruşun Kastamonu maliyesi hesabına 

1 herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 939 T. C. Odasınca tescil 

edilmiş bulunmRsı şarttır. 

4 - Talip'lerin gönde;·ecekleri teklif mektuplarile birlıkte 3 üncü 

ı maddede letenlle.o. vesaiki ihale gü nü ihale saatinden önce komlsyo

'nuna gelml§ bulunması ve vaktin de gelmiyen teklif mektuplarının 

:ı:ıazarı dikkate alınmıyarak sahiplerine reddedilecektir. 
5 - İ.rteklllerln bu inşaata ait proje ve ke!jif n bütün şartname 

; ~rinl İ.rtanbul, Ankara V-t Kastamonu Nafıa Mü<iürlüklerinde gi>

. rebll-kleri gibi daha fazla tafsil8.t istiyenlerin bır mektupla Kas

tamonu Naıfıa Müdürlüğiınden sorabilecekleri 118.n olunur. •4612• 

Çorumun lskilip kazasına bağlı Alagöz (Bayat) nahiye~ 
ıinde iskan evleri yapılacaktır. 

Kapalı, eksiltme ilônı 
10/7/009 pazartesi günü uat on bi:rde, Çorum Uıkfuı müdtırlüğü 

'elaıiltme ko~nu odasında (17500) lira 1uıtif bedelli t.ki -
jlilıe ballı Alagöz (Bayat) nahiyesinde inJa edlılecek (GO) çift .iakin 

evi i.nfaatı laıpalı zarf usulile eksiltmeye konulmU§tur. Bu infaatta 
1 Jkım olan kereste idarece ver!eceğilden keşif bedl'lini dahil değ>l
dir. Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, h111usi ve fenni 
pıtnameleri proje, keşif hu!Asas ı ile buna müteferri di.ğer wrak 

Çorum iskAn müdürlüğü ve Ankara iskan umum müdürlüğü fen 
lıeyetıiııde görülebilir. 

Mııvak.kat temir.at (1312) ll:ra (50) kuruftur. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu :iı§e benzer lf yaptığına dair 

fıdarelerinden alml!j olduğu vesikalar 939 yılına ait. ticaret odaaı ves;,.. 

Jralarıru 10/7/939 pazartesi günü saat 10 a kadar Çorum İskan Mü-

dürliiğ!iııe vermeleri lazımdır. (4523) 

TUrkkuuş lstanbul lspekterligınden : 
TürkkllfU üyeleri Teınrmızun ilk haftası içinde kampa gönde

rileceklerlnden son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü 

anlamak ützere bütün üyelerin 3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye 

kadar müracaatları. 

Pazartesi günü müracaat etmeyenler'.••· kampa gideıniyecekler-

dir. c4745• 

Bir Çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 olur . 
Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humınıı, verem. §&%· 

bon, kolera libl bir çok Hlam hutalıklım taşıyan ,u...ıı.. tahta Jnau. 
•a, pire, rlive ve bütün haşaratı 

F 
ile imha ediniz. 

FAYDA bütün haıaratı llldllrücü mayilerin en iyM ve müesıiridir. 
Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu litif n ııhbidh. A•ı cazı boya ile 
brqtıraralı. ve .&iti Avrupa ve Amerika etiketi ve mukaııı koyarak 

FAYDA yeriae utmak istlymıler vardır. 8alannıa. 

Depoau: Hasan deposu: Sirlcecl Llm n n lbnd• 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Leyli Tıp Ta.lehe Yurdu talebeleri için 1100 aıdet yün ve 3000 

adet. FlıldeJros fa~ ile 3000 adet Filrleioos don kapalı zarlla eksilt

meye konulm\lftiır. 
1 - Eksiltme 17 /7 /939 Pazar lesi günü saat 15,30 da Cağaıloğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Mıwaenet Müdürlüğü binasında kurulu Jro.. 

misyonda yapılacal<'tır. 
2 - Muhammen fiat yün fanila 175, Fildekos facila 60 Fil.dekos 

don 56 kuruştur. 

3 - Mll'Vakkat garanti 403 lira 12 kuruştur. 

4 - İstekliler oart>nameyi her gün Fuat paşa tünbesi karşısında 

Leyli Tıp Talebe Yurdu merkezin den alabUirler. 

5 - İstekliler 1939 yıılı Ticaret Odası vesilkasile 2490 sayılı 'ka

nunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muval<ıkat garan~i mahbuz 

veya banka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatin 

den bir saat evvel makbuz mukalbili komisyona vermeleri. (4790) 

-İ-s-ta __ n_b_u_l_V_a __ k~d-l_a_r_D __ ir_e_k_t_ö_r_lu-·g-vu-··_n_d_e_n .. ,·-,-K-D-A.~NI~. 

Muhammen 

Semt( ve mahallesi 

Unkapanı Kasap Dernirhun 

Eyüp, Nlıancı M. Paşa 

Sarayburnu Cankurtaran 

Eyüp, Camiikebir 

Yeniltapı, Katip Kasım 

Yeniltapı, Katip Kasım 

Eyüp Kızıl mesçit 

Sultanhamamı 

Clbali, Seferlkoz 

Çemberlit~. Atik Ali paşa 
Cibali, Seierikoz 

Çelebi oğlu Al8.ettin 

Vezneciler, Camcı Ali 

Vezneciler, Caını:ı Ali 

Koca Mustafa paşa 

Cadde veya ıokağı 

lliihi 

Kale dışı 

İskele 

Taşçılar 

Yenikapı 

Dibağ>hane 

Saka çeşmesi 

İskele 

Kireçhane 

Vapur Uıkelesi 

Tahmis 

Tramvay 

Tramvay 

Mektep 

Eyüp Cezri Kasım Babahaydar 

Bahçekap1, Şeyh Mehmet <ffylAni Yağcı 

Uzunçarşıda 

Müddeti icar: 

No. su 

3 

21 - 18 

84 - 32 

59 - 57 

47 

34 - 4 

7 - 9 

2 

78 - 1 

50 

92 

5 

15 

9 

2 - 1 

Teslim tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kııdar. .. 

Cinsi 

Şeyh Kalem Tekke meş-

ruthanesi 

Şeyh Mehmet dengMıın -

da on oda 

Değirmenocağı camV 

Dükkan 

• 
• 

Cami altın.da dükkan 

Baraka 

İki oda 

Eski Kireçhane 

Seferlkoz camii a<Vlusu 

Arsa 

Dükkan arsası 

Arsa 

• 
• 

Şapçı hanı üst katta oda 

ve fN odabaşılık ve kah-

feciliği 

Tamburacı han odabaşı • 

lığı 

'.Ayvansaray, Yavedut 

Aksaray Molla Gürani 

Müddeti icar: 

Arabacı 25 Bootan 

Taş mektep 49 • 

Teslim tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

aylığı 

Lira Kr. 

8 00 

8 00 

3 00 

4 00 

2 50 
2 00 

2 00 

2 00 

4 00 

3 00 

3 00 

10 00 

7 00 

5 00 

2 00 

1 50 

12 00 

7 50 

SeneUği 

51 50 

30 00 

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

muz 939 Salı günü saat 15 e kadar Çeınberlitaşta lstanbul Vakıflar Ba:ımüdürlüğünde Vallıf Akarlar 

kalemine gelmeleri. 

Abone Şartları 

DAHİlıİ HARİCi 

Secellk uoo Jtr. Z300 Kr. 

1 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

1 aybk IOO Kr. 800 Kr. 
l • 100 Kr. 

ILA N· 
T!.'K SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife •oo kurut 
İkinci Sahife ZSO kurut 

Cçüncü Sahife 200 kuruş 

Dördüncü Sahife 100 kuruş 

5 - 6 uıcı sahifeler 50 kuruş 

1 • 8 inci Sahifeler 10 kurut 
Gazefemlılde neı;rtıtl;rl~e

cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah • 
ramanzade hanuıda İlancılık 
Kollektlf şirketinden aluıır. 

Doktor eyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve ziihrevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıiıll Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

• • ..... ,,, .. ... .. . .. .. . '"' . 
Sahlbi ve Netriyatı İdare Eden Bao 

Muharriri .. Ali Naci KARACAN. 

Basıldığı Yer: Son Telçaf Basımevl 

.............. ,, ........... ..,,..J'lııp ........ ..... 

•• • 

TURK·· TiCARET BANKASI A. S. 
T E S İ S T A R I H I 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI K MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhablrlerl vardır 

Telgraf c ~resi : 

Umum Müdürlük : TÜRKSANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstıınbul şubesinde tesis t!dllen 

,, 
' 

Çok musait şartlarla sayın müşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Çocuk Hekir.ıi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her 
gün saat ·15 fen sonra 

fstanbul Defterdarlığından : 
Bronzdan ma.mul beş kurıo§luklarla yüz p.ıralıkların ve nikel 

!r.uruşların 1 Kanunusani f.S9 dan itibaren tedavülden kaldırılnuş 

olınaeına rağmen yine lıazı yerleroe mübadele vasıtası olarak ka.
hul ve istimal ııldUdlğl ibaber alınıruşhr. 

:Bu paraların nihayet 1 K. •ani 1940 tarih\ı:ıe ikadar vergi vP.Salr 

borçlar mukabJ!inde ınalsandıklarınca .kaıbulü mümkün olup ahar 
bir ~ekil ve surette tedavülllne lmld.n yoktur. Bl.ııaenaleyh halkın 
zaı ar aömıemesl ve tebliğ lıll!fına harek1>Ue .kanun! taklıba ta dü-
çar olmamau Jçin k~et ilAn olunur. {4818) 


