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_ ingiltere ihtiyat askerleri silöh altına alıyor . ' - ----

Buı.uarl~rı~ lngiliz heyeti 
nazık vazıyetı h . . d Dünkü Meclis 

toplantısı -- şe rıınız e 
Şu veya bu tesir· 
lerle, Bulgarlstanın 
komtularlle bir dUt
manlıAa kalkması
na, öyle tahmin edl· 
yoruz ki, komtula· 
rının kuvve tin den 
evvel, kend 1 s 1 n i n 
akla manidir. 

A.. N. KARACAN 
Bulgar Baıvekili Köseiva -

nofun Berlinde yaptığı müza -
kereleri Bulgaristanm yakın 
'.komşuları arasında ıbulunmak 
ııfatile al&ka ile takip ettiğimi
ze şüphe yoktur. 

Bu arada dikkatimizin artma
•ma ve bir müddettenberi Ber -
linle Sofya arasındaki cemile -
kArane harektlerin altında hu • 
ausi bir tecavüz maksadı olup 
olmadığının araştırılmasına i -
kinci bir sebep te, bir taraftan 
totaliter devletlerin ötıedenbtJri 
ma11lm mUtecavizane emelleri ve 
diğer taraftan bu emellerine Bul 
&aristanın coğrafi ve -'~ıısi bün
yesinde müsait bir toprak bulup 
bnlamıyacakları keyfiyetleri ol
maktadır. 

Kısacası, buırünkü Almanya 
ve İtalyaya bakıp insan bir de 
Bulgarlstanın yakın tarihini 
göz llnilne retirince •acaba ?t 
fÜpheslne dU,mekten, velev bu 
•acaba?• nın cevabını aldı se -
llm nekadar nehyederse etsin, 
yine kendisini menedememek • 
tedir. - • . . . - . l 
Malfımdur ki Almanya "" tfal'-

ya, siyasi ve iktisadi yayılma 
politikt>#armda muvaffak ola -
bibnek için, son zamanlarda, en 
müsait saha olarak kendilerine 
Balkanları seçmişlerdir. Bal -
kanlarda Bulgaristanın bugün 
için büyük kod.ut ifade etmedi· 
ğlnl bilmelerine rağmen, vazi -
yet o şekilde inkişaf etmiştir ki, 
ya Balkanlardan vaz ıııeçınek, 

yahut Balkanlarda son limlt ola
rak kalmış olan Bulgar mevcu
diyetini herhangi bir şekilde is
tismar etmekte11 başka çareleri 
kalmamıştır. Akılları sıra eğer 

A. N. Karacan 
( ATkası 3 üncü sayfada) 

Milli Şefin 
şehrimize 

illi/ atları 
Tramvay, Tünel ve Elek -

trik işletmelerinırı beled.jye>-
11e devri münasebetile Risi.
cilmhuT ismet İnönünden !s
tanbul belediyesıne şu telgrnf 
gelmiştiT. 

Ltltfi Kırdar 
Vali ve Belediye Rei8i 

İstanbul 

Sevgili İstanbul şehrinin 

vildyetiniz zamanında refaha 
kavuşmasını dilerim. 

iSMET İNÖNÜ 

Heyet dün akşam bir muhribi
mizle Çanakkalege gitti 

Bir müddettenberi Anl<arada 
bulunan ve Tuğgeneral O. M. 
Lund'un riyasetindeki İngiliz 

askeri heyeti refakatlerinde 
mihmandarları olduğu halde 
dün sabah Ankara ekspresile 
şehrimize gelmişlerdir. 

Askeri heyet Haydarpaşada 

mutad merasimle karşılanmış -

tır. 

Heyet reisi ve azaları dün şeb 

rimizin görülmiye değer yerle -

rini gezmişler, akşam üstü Ko -

catepe muhribile Çanakkaleye 

hareket etmişlerdir. 

Alman-Bulgar müzake
releri devam ediyor 

Haydarpaşa-Sirkeci 
arasında feribot te
sisi hakkındaki ka-

nun kabul edildi 
Ankara, 6 (A. A.) - Bü -

yük Millet Meclisi bugün sa
at 14 de Şemsettin Günalta -
yın başkanlığında toplanmış

tır. 

Vergilerde itiraz ve tem -
yiz usulerinc ve nıercilerine 
ve vergi ihbarnamelerinin 
tebliğine dair kanun layiha -
sı görüşülmüş, bu layiha ü . 
zerinde müzakere açılmış, fa
kat nihayet maddelere geçi -
)erek heyeti umumiyesi mu • 
vakkat encümenin teklif et -
tiği şekilde kabul olunmuş -
tur. 

Bunu müteakip Ankara Or 
man Çiltliğindeki bira fahri · 

D 
•• h •l' z. B /k ka" ile tesisat ve müştemilli-
Un g a ve ı nassa a an me- ! ~:1~m":: ~~o;:;:~~neh~:~ 

seleleri Üzerinde duruldu ( r'.. ~~ın~a~ kanun layihası !I goruşulmuştur. 
Berlin'. ~ (Husus~}_ - Bulgar !in ziyaret'.ne verdikleri <fevkala- / _Bundan sonra Devi~ De -

Başvekıli ile Harıcıye Nazırı de alıemmıyeti tebaruz ettirmek /, mıryollarına muharrik ve 
Ribbentrop arasındaki müzake- te devam ediyorlar. } [Arkan 3 üncüde] 
relere bugün başlanmıştır. Gö - Berlin, 6 (A.A.) - Köseiva • '- ~ 
rüşmeler öğleden evvel ve öğle- nof, Unter'den Linden'deki harp 

den sonra olmak üzere iki def·a maktülleri abidesine bir çelenk Şehrimiz Partı· 
olmuştur. Bu müzakereler esna- koymuştur. 

sında bütün dünya meseleleri Bulgaristan Başvekili, bir şe· •• f tt• ı• v • 

ve bilhassa Balkan devletlerini ref kıt'asını teftiş ettikten son- mu e JŞ Jgı 
yakından alakadar eden mesele- ra, §elıreınanetinin hatıra def • 
ler görüşülmüştür. Bu müzake- terini imzalamıştır. 
' relere yarın da devam olunacak Bu müddet zarfında Bulgar 

ve Köseivanof yarın akşam ağ - gazetecileri, propaganda nezare-
lebi lhtimal iBelgrad yolile Sof- tinde şereflerine tertip edilen bir 

yaya hareket edecektir. 1 kabul resminde hazır bulunmuş 
Alman gazeteleri ve siyasi lardır. 

rne.hfelleri, Köseivanofun Ber. - -:-ATka.sı 3 üncü sayfada) 

Hilmi Oranın tayin 
edileceği söyleniyor 
İstanbulun Parti Reisi Parti 

Müfettişi İstanbula geldikten 
sonra belli olacaktır. Reis veki-

Tayyare piyankosu da 
artık tarihe karışıyor 
Bu işle geni kurulacak milli 
Piganko idaresi meşgul olacak 

' 

lini seçmek üzere vi11ıyet parti 
idare heyeti Pazartesi günü top 
!anacaktır. Toplantıya Lütfi Kıl'" 
dar reislik edecektir. 

Mevsuk bir membadan öğren
diğimize göre İstanbul mıntaka
sı parti müfettişliğine Halk Par
tisi meclis grupu reis vekili ve 
eski Adli:ye Vekili Hilmi Uran 
tayin edilecektir. 

Kara köy 
köprüsü 
çöküyor 

l 
r 

Tayyare piyankosuna ait bir intıba 

Tayyare piyangosunun devlet 
piyangosu halinde idaresi hak -
kında Maliye Vekaletince hazır
lanan ve Başvekaletçe Meclise 
gönderilen kanun 18.yihası Büyük 
Millet Meclisinin evvelki günkü 
içtimaında kabul edilmişti. 

Karaköy köprüsünde onu ih • 
t>yat olmak üzere em iki duba 
vardır. Muayyen zamanlarda bu 
dubaların defjişmesi iktlıla et
mektedir. Dubaların kamilen de 
ğiştirilmesi için yüz elli bin li -
raya ihtiyaç vardır. Karalröy 
köprüsündeki dubalar uzun za -
mandan beri değiştirilmediği i -
çin çürümüş, kullanılmağa gay
ri müsait hale girmişlerdir. Çü • 
rük dubalar yüzünden köprü 
tedricen çökmektedir. 

Donanmanın da sefer-
• • 1 • • ~ 

ber edilmesi istendi 
Londra, 6 (A.A.) - Hava ne -

zaretinin bildirdiğine göre ge -

lecek temmuz, ağustos ve eylul 

aylarında kara, deniz ve hava 
kuvvetlerinin manevralan ile 
ayni zamanda yapılacak olan 
hava talimlerine iştirak etmek 

üzere gelecek üç ay zarfında 
bazı ihtiyatlar davet edilecektir. 

Londra, 6 (A. A.) - Dantzig 

meselesinde İngilterenin tasav
vuratının ne kadar ciddi oldu -
ğunu Almanyaya ispat etmek i- ._._.; 
çin eyllll 1938 de olduğu gibi İn
giliz donanmasının seferber hale 
konmasını teklil eden Vyvyan ~l'.;;~ 
Adam'a başvekil şu cevabı ver
miştir: 

- Hükumet, tarzı hareketini ;;?.~,-..;..: ---pek açık bir şekilde ilade etm,,Jc 

için lüzumlu ve arzuya şayan 

addettiği bütün tedbirleri al • 
maktan geri durmıyacaktır. 

(Arkası 3 üncü sayfa.da) Seferber edilmesi istenilen İngiliz donanması manevra halinde 

Moskova müzakereleri 1R. Bayarın 
- ifadesi 

Lord HALİF AKS 

2 incide: Peygamberlerin hayatı 
3 üncüde: Atatürk ve İstiklal 

Harbi 
4 üncüde: 
5 incide: 

6 ıncıda: 

7 incide : 

Hikaye - Sinema 
Atatürkün Savarona
da son 56 günü-Spor-
Tıırihte Türk kor -
sanları 

Bu kalbe kelepçe vur
malı! - Teknik köşe 
Çakıcı Efe - İzmit haf 
tası . Kan Çanağı 

= -;:;:::e~...=..-.::;ı::;:::. ~ 

Bugündcın itibaren •Teknik 
köşe• adile bütün işçileri ve sa
nayi erbabını alakadar eden me
seleleri mevzuu bahsetmek üze· 
re bir sütun açıyoruz. Mütehas -
sıs bir kalemin yazacağı yazı -
Jarı okumanızı tavsiye ederiz. 

Halifaks Mosko
va ya gidecek 
Londra, 6 {A.A.) - İyi haber 

alan mahfellerde söylendiğine 

g~e, Sovyet hükı'.ımetinin tek -
liflerine cevap vermek ve pakta 
dair müzakereleri tacil etmek ü
zere Lord Haliiaks'ın yakında 

Moskovaya gitmesi ihtimali var
dır. 

iBu sabah bu haberi veren Da
ily Ekspres, gazetesi, Sovyet hü
kUmet mıtıfellerile tam sal8hi
yetli bir İngiliz devlet adamı a
fasında yapılacak olan bir tema
sın şimdiki güçlükleri süratle i -
zale edebileceğini yazmakta -
dır. 

Çemberlayn'ın beyanatı 
Londra, 6 (A.A.) - Çember -

(Devamı 3 üncü sayfada) 

alındı 
Bu ifade bugün tet

kik edilecek 
Satye yolsuzluğunda alakası 

görülen Refi Bayarın istirabe 
yolile ifadesini alacak olan Üfl -
küdar sorgu hakimi Salih, dili.. 

sabah maznunun Çiftehavuzbc
daki evine giderek kendisini sor 

guya çekmiştir. 
Hastalığı gittikçe vehaır.e> 

peyda eden Refi Bayann sorg-.ı
su 2 saat kadar sürmüş, maznuu 
sorulan suallere kısık ve kesiti 
cevaplar vermiştir. 

Üsküdar SOJ'f!.ı hakimi istina
be evrakını dün İstanbul dör -

(Arkası 3 imcü sayfnda) 

Bizim eksiğimiz 
Mekteplerimiz az, hastahane !erimiz az, ne tarafa bak. ak biz • 

den bnar ve ıslah bekliyor; fakat muktedir oJamıyoruz. Memlekıct 
ileriye bir adım daha atabilmek için can ahyor; fakat iınkRıılan 
mahdud ... 

Bir zamanlar şehirlerin, hatt il köylerin hayır sevefleri eksilı: 
olmaz; sık sık teberrüler yaparlar, çeşmeler, imarethaneler, mes • 
çitler yaptırırlarmış. Şimdi böyle teberrülerle, eskilerinkinden çok 
daha hayırlı işlere de önayak olacak zenginler kalmadı mı? .. 

Bizde Avrupa ve Amerika nın milyonerleri, milyarderlewi 
ayarında zenginler yoktur. Fakat kendileri bir köşe.:~, paracıkları 
başka köşede pinekliyen - birkaç yüz hinlik - zenginler eksik de· 
ğildir. Bununla beraber ne bir hastahane temeli atmak, hatta has
tahanede bir pavyon yaptırmak hayrında bulunan var, ne bir mek· 
tep yaptırmak himmetinde bulunan ... 

Nafıa, Münakal<it, Maliye, 
Dahiliye Vekilletlenle Meclis 
riyasetinden de b irer telgraf 
alınmıştır. 

Yıllardanberi devam eden ve 
bu kanun ile artık tayyare pi
yangosu da tarihe karışmı.ştır. 

Yeni k:ibul edilen kanuna gö
re, hava kuvvetlerine yardım 

etmek gayesiyle Maliye Vekale
tine bağlı, hükmi şahsiyeti haiz 
hususi hukuk hükümlerine t}lıbi 

ve her türlü tasarrufa ehil bir 
milli piyango idaresi kurulmak
tadır. Türkiyede karşılığı nakit 
olmak üzere piyango keşidesi 

(Arkası 6 ıncı sa.ııjada) 

52 köprü dubasının bu hale gi
rişi köprünün açılıp kapanma -
sında arıza yapmağa başlamış -
tır. Bir haftadanberi köprüyü a
çıp kapıyanlar ziyadesi!e müş -
külata tesadüf etmektedir. Bu 
bal devam ettiği takdirde bir 

{Arkıı.n 3 üncü sayfada) ============= 

Parasını nemalandırarak üç beş ailenin geçimine sebep olanlar 
yanında toprağa gömenlerin sayısı az olmadığından da eminiz. Biz
de olmıyan şey başta para değil, himmetidir; hayır severlik ve f• ' -
ürlıktır. Zlifımız olmasa birçok eksikliklerimizden eser kalmaz ... 
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İSANIN HAYATI 
Muhafızlar, Avluda gülüyor, 
İsanın tevkifini konuşuyorlardı 

- 50-
İsayı tevkif etmeğe geldikleri 

zaman şakirdlerinin onu yalnız 
bırakarak kaçtıklarını söylemiş

tik. Omı gördükleri sırada şa -
kirdlerden Betros zeliline ka -
çışından utandı. Kendini belli 
etmemeğe çalışarak kafilenin ar
kasından gece karanlığından is
tifade ederek takip etti. Böyle -
ce İsayı başkfilıinin konağına gö 
türdüklerini gördü. Konağın ka-

' pısı açıktı. Avluda muhafızlar, 
nöbetçiler, büyük bir ateşin et
rafına halka olmuşlar, birbirle
rile şakalaşarak gülüp eğleni -
yorlar, İsanın tevkifinden bah
sediyorlardı. Konağın avlusu 
serbestti. İstiyen buraya girer 

"ve ateşte ısınırdı. Betros İsanın 
akıbeti hakkında bir malı1mat 
almak arzusile avluya girdi. As
kerlerin sözlerine kulak verdi. 
Boylcce onun burada ilk muha
kemesinin nasıl yapıldığını, şa -
h itlerin kimler olduğunu, neler 
soylediklerini öğrendi. 

İ.çi kan ağlıyor, Fakat elinden 
):ıır şey gelmiyordu. Avluda, nö-

. betçiler arasında, ihtiyar ve bu
nak kahinin genç bir cariyesi de 
vardı. Bu cariye, gündüzleri ma

lbedde duaya gider, gecelerini 
hovarda nöbetçilerin arasında 

geçirirdi. Bu mürailer Musa di
nini, en büyük günah addettiği 
zinayı bile meşru ve mübah gös 

Çiftesini temizlerken çene
sinden yaralanıp ölde 
Beyoğlunda oturan Andon a -

dında birisi, dün çiftesini temiz
mizlemek istemiş, fakat karış -

tırırken birdenbire patlıyan si -
lalı tan çıkan saçmalar la Çenesi 
parçalanarak ağır surette yara -
lanmıştor. 

Şişli eerrahl kliniğine götü -
rülen Andon, .fazla yaşıyamamış 

biraz sonra ölmüştür. Cesedi mu 
ayene edılıırek adliye doktoru, 
defnıne ruhsat vermiştir. 

Ayasofya müzesindeki çat
lak mozayıklar 

Ayasofyada temizlenerek mey 
dana çıkarılan eski Bızans mo
zayık larından bazılarında çat
laklar ve tamire muhtaç yerler 
vardır. Buraları eserlerin kıy

metine halel gelmeden düzelt -
mek, yerine sağlam olarak rap
tederek kopma tehlikesine mani 
olmak için Londradalı:i Bizans 
Enstitüsünden malzeme getirile
eektir. Bu mazeme ile tamirat 
yapılacaktır. 

Taksimdeki su hazinesi 
kaldırılacak 

.Blediye tarihi kıymeti haiz ol
madığı 'çin Taksimdeki su hazi
nesini kaldırmağa karar vermiş

tir. Tarlabaşına muvazi olarak 
Galatasaraydan gelecek bir yol 
su hazinesinin bulunduğıı yer -

de Taksim meydanile birleşe -

cektir. 

Ekmek fabrikası meselesi 
Ekmek fabrikası inşa etmek ü

zere belediyeye bir çok müra -
caatlar yapılmaktadır. Bu mü -

racaatlar tasnif edilecek fahri -

kanın inşasına ait şartnameyi 

hazırlamak üzere bir komisyon 
kurulacaktır. 

Taşdelen suyu 
ucuzlatı lamı yor 

Ta delen ve Defneli sularının 
fiatlarını belediye pahalı bul -
muş, ucuzlatılmasını Vakıflar 
11' A',.,.l;t~1 ~m'inAPfl lcı:tPmİ.! ti U. 

terecek şekle sokmuşlardı. Or -
tada yanan ateşin etrafında yarı 
çıplak oir halde, yalınayak işve
li rakısıar yapan ve sarhoş ağız
lardan alkış taplıyan bu cariye 
birden Betrosun önünde durdu. 
Gözlerini üzerine dikti: 

- Sen, dedi, mabedde, İsanın 
yanında, onun arkadaşları ara -
sında değil mi idin? 

Oynak kızın bu sözü nöbetçi -
lerin dikkatini çekti. Hepsi de 
gözlerini Betrosa çevirdler. O, 
hakikaten İsanın adamı mı idi? 
Eğer öyle ise buraya casus -

luğa gelmişti. Betnos hayatı için 
büyük bir tehlike sezdi. 

Derhal: 
-Hayır! Yanılıyorsunuz. Ben, 

dediğiniz adamı tanımam . O, 
kimdir, bilmem. Onu, ömrümde 
bir kerecik olo;un görmedim. 

Nöbetçilerden biri - ki İsayı 
tevkife gelenler arasındaydı -
Betrosa yaklaştı. Onu yakasın -
dan tutarak ateşin alevine doğru 
çekti. Yüzüne dikkatle baktı. 

- Yalan söylüyorsun! dedi. 

Bu akşam, ben seni bilmeden, o
nunla birlikte görmedim mi 
sanki? 

Betros, heyecanını gizlemeğe 
çalışarak cevap verdi: 

- Dostum! O gördüğün ben 
değilim. Yanılıyorsun. 

(Arkası var) 

Müdürlük bu husustaki tetkikle 
rini bitirmiş, sularını daha ucu -
za satmak imkanını bulamamış -
tır. 

Yaz tarifeleri 
Denizyollarının Yalova. Ada

lar ve Anadolu hattı yaz tarife
leri dün sabahtan itibaren tat -
bik edilmeğe başlanmıştır. 

Küçük Polis Haberlerl 

* Pangaltıda Türkbeyi soka
ğında oturan 90 yaşında Oorci 
evvelki gece uykudan uyanarak 
alt kattaki halaya gitmek iste -

miş faka t uyku sersemliğ i ile 
merdivenlerden dü.şerek vücu

dünün bir çok yerinden ağır su
rette yaralanmış ve bacağı kı

rılmıştır . İhtiyar, baygın bir hal 
de Şişli çocuk hastanesine yatı

rılmış ve hastanede aldığı yara
lardan müteessiren ölmüştür. * Dün. Kızıltoprakta Bos -

tan sokağında 11 numaralı evde 
oturan Mustafanın evine ylldı

rım düşmüş. bacasım ve du -
varlarını yıkmıştır. İnsanca bir 
zayiat olmamıştır. 

* Tophanede oturan Hacının 
18 d k ' k N d" yaşın a ı ızı eşe un gece 
saat 2 sıralarında Mecidiyekö -
yünde sarhoş bir halde nara a -
tıp giderken yakalanmış, cür -
mü meşhut mahkemesine veril-
miştir. ..,. 

TAKVİM • 1358 HİCRİ 1355 RUMİ -
c. evvel Haziran 

19 2-! 
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1 
1 

1 
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Liman iflerinde 
çalışanlar 

Amele midir, hamal 
mıdır . ihtilaf çıkb 

Maliye, şimdiye kadar hamal 
sayılarak yüzde beş kazanç ver 
gisine tabi tutulan liman tahmil 
tahliye amelesinin cişçi• adde -
dilmesine karar vermiş ve bu 
hususta liman işletmesine bir 
tezkere göndererek bundan son
ra tahmil tahliye amelesinden 
yüzde yirmi bir kazanç kesilme
sini bildirmiştir. Ameleler bu 
vaziyete şiddetle itiraz etmiş -
!er, liman işletmesi de vaziyeti 

' Münakale Vekaletine bildirmiş
tir. Ameleler esasen kazançları
nın çok az olduğunu ve eğer ha
kikaten yüzde yirmi bir kazanç 
kesilecek olursa işlerini derhal 
bırakmağa mecbur kalacakları

nı alakadarlara bildirmişlerdir. 

Fakat şimdilik iş i ni bırakmış a
mele yoktur. 

---00--

Sanayicilerin 
d Ün k Ü top

lantıları 
Sanayi müessesesi sahipleri 

dün tekrar Sanayi Birliğinde 

toplanmışlar ve meslek kursları 
açılmasını mecbur kılan nizam
name üzerinde görüşmüşlerdir. 

Dünkü toplantıda bu nizamname 
nin her cihctçe tatbikine imkan 
görülememiştir. 

Salı günü sanayicilerden mü
rekkep bir heyet Ankaraya gi -
decek ve alakadarlarla bu hu
susta temaslar yaparak nizamna
me tatbikatının geri bırakılma -
sını ve meslek kurslarından ev -
vel sanayi müesseselerinde çalı
şan amelelere okuma yazma öğ
retilmesini istiyecektir. Çünkü 
nizamnameye göre bütün işçi -
)ere muhtelif ilmi derslerden 
başka liesap, hendese ve yurt bil 
gisi gibi kitaplardan takip edile
cek derslerin okutıılacağı bildi -
rilmiştir. 

Halbuki tabiatıle henüz bir 
çokları okuma yazma bile bil -
miyen işçilerin bu dersleri an -
hyabilmesine imkan görüleme -
mektedir. ---
Samsunlular'ın şikayetleri 

'Samsunlular Karedanize işli

yen Denizyolları vapurlarının 

limanlarının çok açığında de -
mirlediğinden alakadarlara şi -
kayette bulunmuşlardır. Yapılan 
tetkiklerde limanın kumluk ve 
sığlık olduğu ve bu yüzden va -
purların sahile yakın demirle -
melerin" imkan olmadığı anla -
şılmıştır. 

Yeni ısmcırlanacak 
vapurlarımız 

Yeniden inşa ettiri!ccek va -
purların şartnamelerini ve sipa
riş mukavelelerini hazırlamakta 
olan komisyon Denizyolları U. 
Müdürlüğünde toplantılarına de 
vam etmektedir. Çalışmalar bir 
kaç gün kadar sürecektir. Yeni 
ısma!anacak vapurlar için 10 
milyon lira sarfcdilecek ve bu 
para İngiliz kredisinden temin 
edileceklir. Ecnebi şantiyeler a -
rasında açılacak münakasa ko -
misyonunun mesaisini bitirme -
sinden sonra olacaktır. 

lskenderun merkez liman 
re;sliği 

lskenderon limanında bir de -
niz liman reisliği teşkilatı yapıl

ması için tetk ı klere başlanmış -
tır .. diğer Hatay limanlarında da 
birer liman reisi bulunacaktır. • 
İskenderonda ayrıca tahmil tah
liye işlerin i organ;ze etmek ü
zere limanlar işletmesi U. Mü -
dürlüğime bağlı bir liman işlet

mesi müdürlügü teşki!iitı kuru -
lacaktır, 

iKDAM 

~e koridorlarında 
ı~ . 24 SAAT 

, ......................... . • • 
: Haklı Deöll mi? : 
• • • • • 
$ iki pazar $ 

Rüşvet aldığı 
Karaköy köprü- parayı yutmuş 
sün deki iskeleler Suçlu işaret memuru 

• h • ! akkında : : . 
• Veznecilerde oturan kari - 1 
1 lerinıizden Mustafa Hulki, : 
1 yolladığı bir mektupta diyor : 
: ki· • 

• • 
1 •Bizim civarda, daha doğ - • • • • rusu yolumıız üzerinde, iki • • • : yerde pazar kuruluyor. Biri : 
: Nuruosmaniye camii avlusu : 
: kapısından Çemberlitaşa, ö - : 
: bürü de ,Çerşıkapıdan Beya - : 

ı 
5 zıdda Leblebiciler içerisin - : / 

• den geçerek Beyazıt nıeyda - • 
: nına çıkan yolda... Buralar - : j 
; dan. akşaın i.izerleri geçnıek : 
: adeta bir meseledir. Alış ve- : 1 • : ri~ o kadar hararetlenir, ahş : 
1 veriş yapanlaT yolu öyle ka- : 1 
: parlar ki, bir yolcu, buralar- ! ı 
: dan geçmek için, tabii halde : 

1 yiirüyerek sarf edeceği zama- : J 

= 1 f d • ı • nın birkaç mis ini sar e er. • 
• B" 1 " 't : I • • oy e, umunu gecı ve • ' . . , 

: kestirme olan yollarda pazar 1 
• • • kurulması, yolcuların geliş • 

! ve geçişini sekteye uğratması ! / 
: itiba.rile mahzurludur. Zan - : • : nıma göre, pazarlar hakkın - : 
• 1 da bir de talimatname olacak- : 

: tır ki, bu tarz, her halde bu 1 • • • talinıatnaıneye de aykırıdır. : • : •Bunlar ve bu gibi pazar : 
• : yerleri hakkında belediyenin • • • • etraflı bir tetkik yaparak pa- 1 • • : zar kurulup kurulaınıyacağı • 

1 hakkında bir karar vermesi ! 
• • : doğru olur sanıyorum. Bu hu- • 

: susta alakadarların nazarı : • • 
: dikkatini celbetseniz ... • : I 
: Kariimizin bu hakh sözle - 1 I 
1 rini dere ve belediye reisimi- 11 • • 
• zin nazaro dkkatine arzettik - : • • : ten sonra soruyoruz: ; 

: Kariimiz, • . ., • • • Hakh değil mi ? : · : · ı • • • İKDAM: • • •• 
1

: Bu sütun, lo:urilerimi!.in şı • : 
: kaye tlerin e tJhs is edilmiş bu- : 
: l u nmaktad ır . Gönderilen : 
: haklı şikayet mektupları, bu : • • • • sütunda sırasile derced•l - • • • • mektedir. ; • •a•••••••••••••••••••••••• ı 

Prost Paristen dönüşte 
bu işle uğraşacak 
Belediye imar işleri müdür -

lüğü mimarlarından Sabri Emin 
önü ve Sultanahmet meydanla
rile Karaköy köprüsünün ileride 
alacağı şekli çizmiş, Mütehassıs 

Prosta vermiştir. Prost detay 
plilnlarını hazır !arken Sabrinin 
planlarını gözönünde tutacak -
tır. 

Karaköy köprüsündeki vapur 
is.kelqJerirlin kaldırılacağını ve 
sabit yerlerde tekrar inşa edile -
ceğini yazmıştık. Şehircilik mü
tehassısı Prost yakında Paris -
ten döndühen sonra şehir p la -
nının detaylarile meşgul olacak, 
bu arada bu işi de halledecektir. 

---0-

Açıkta kalan
lara tazminat 

Yeni deniz teşkılatları do!ayı

sile açıkta kalan 124 memurun 
ikramıyeler i yarından itıbaren 

ver ilmeğe başlanacaktır. Her 
memurun çalıştığı müddete gö -
re alması !azım gelen tazminat 
mikdarı tesbit edilmiş. yalnız 

bu listelerin kontrolü ve U. mü
dür tarafından tasdık edilmesi 
kalmıştır. 

Eğlence yerleri ucuzlatıldı 
Eğlence yerlerindeki tarifele

lerin sınıflara ayrılmış oldukla
rını yazmıştık. Belediye ıktısat 

işleri müdürlüğü bu hususta ha
zırladığı formülün daimi encü -
mene tasdik ettirmiştir. 

Tarifeler yüzde otuz nisbetin
de ucuzlatılmıştır .. Çalgılı yer -
!erde içilen içkilerden sonra alı
nan kahvelerden yerine göre b~ 
veya on kuruş alınacaktır. Eğ -
lence yerlerinde Pazar günleri 
ile adi günlerle tatbik edilen ta
rifeler arasında farkolmıyacak

tır. 

İktısat müdürlüğü bir iki gü

ne kadar s inema fiatlarını tetJcı
ke başlamış, fiatlada ieap eden 
tenzıliitı yapacaktır. 

,----------------------... ~ m3 n ~ A ~ DA !MI ~ ~ A H • ı 
~-------=ı------------..-~ Sair Mehmet f min Üniversite namına kullandı!. 
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Oniversiteli kız - Kim bu kutlanan adamc, 
- ? gız .. 

\ 

Üniversiteli erkek - Bilmiyor musun 7. Mehmet 
Emin, yetmis sene evvel Rebabı Şikesteyi yazmış!. 

halka yediğini söyledi 
Galata merkezi memurların -

dan Fuat, bir kaç hafta evvel 
Tophanede seyrüseferi idare e
derken ara.bacı Mehmetten 3 li
ra rüşvet istemiş, Mehmet te 
getireceğini vadederek gitmiş, 

fakat cürmü meşhut yaptırarak 
fuadı yakalatmak istemişti. A -
rabacı Mehmet, 3 lirayı kağıt li
ra olarak vermiş. bu sırada çı -
kan memurlar da Fuadı para ü
zerinde iken yakalamak istemiş 
fakat Fuat vaziyeti kavrar kav -
ramaz paraları ağzına atarak 
yutmuştu . 

Polis memuru. Fuadın rüşvet 
almak suçundan dün asliye ikin 
ci ceza mahkemesinde muhake -
mesine başlanıldı. Sorgu hakim
liği Fuat hakkında tevkif kara
rı vermiş. fakat bu karar infaz 
edilememişti. 

Sorguya çekilen suçlu memur 
kendisini şöyle müdafaa etti: 

- Ben ne arabacı Mehmedi ta 
nırım, ne de kendisinden rüşvet 
istedim. O gün yemek yememış
tim. Karşı fırından 'birkaç hal -
ka aldım. Fakat ymek yasak ol
duğundan görülmemesi için hep 
sini kırarak ağzıma attını. 

İşte bu sırada bir kaç kişi ü
zerime atıld1. Bunlar amirlerim 
olan polisler idi. Bir tanesi en
semi yakahyarak: 

- Haydi bakalım, paraları 

ver! dedi. Ben hayret ettim. Bu
nun üzerine birdenbire: 

- Yutmuş, yutmuş, çıkarın!. 

diye bağırarak ağzımı, boğazımı 
sıkarak, mevhum liraları çıkar -
mağa çalıştılar, etrafımıza bir 
sürü meraklı toplanmıştı. Zorla 
fırına girdim. orada: 

- Afiyet olsun, yutarsın ama, 
biz onları çıkarmasını biliriz. 

Diye alay etmeğe başladılar 
ve bır otomobile koyarak mü -
düriyete getirdiler. 

Ben ne olduğunu henüz anı. -
yamamıştım. Doktora muayene 
ettirdiler ve sonra da Cerrah
pa.şa hastanesine götürdüler. 

Hastanede il5.ç içerek kustur
dular. Midemi temizlediler, fa -
kat hiçbir şey bulamadılar. 
Dediğim gibi olsa olsa bu bir 

ift ira olacaktır.• 
Söz alan suçlu vekili de. 3 

kağıt liranın, cürmü me~hut ha
disesinden hastaneye gidilmesi
ne kadar geçen iki saat zarfında 
midede hazmolunup olunamı -
yacağmın ve beş kişi tarafından 
sıkılan bir ağızın ne kadar inat 
edilse bile açılıp açılaımyacağı -
nın Tıbbı Adliden sorulmasını 

istedi. 
Mahkeme de bu talebi kabul e 

derek polis Fuadı tevkif edip, 
muhakmeyi Tıbbı Adliden cevap 
ve şahitlerin çağırılması için baş 
ka güne bıraktı. __ ,, __ _ 
Ei ş··asile yaşamasına ta

hammül edemiyormuş 
Bir kaç gün evveline ·ka -

dar Küçükpazarda oturan Kez
banla metres hayatı yaşıyan • 
hamal Şaban adında birisi dün 
gece, kendisinden ayrılmak isti-
• en metresinin evine gitmiş ve: 

- Ben seni seviyorum, başka
sile yaşama, yoksa yüzünü keser, 
seni öldürürüm, demiş ve derhal 
kadının üzerine yürüyerek döv 
meğe başlamıştır. 

Şaban bundan 3 gün kadar ev
vel de Kezbanı dövmekten ve bı
çak çekmekten yakalanmış, fa -
k;at metresinin artık kendisin -
den ayrılması şartına karşı af 
!etmesi üzerine serbest bırakıla
rak sadece bıçak çekmektn 3 
gün hapis 36 lira da para ce -
zasına mahkum edilmişti. 

Bu defa dördüncü asliye ceza 
mahkemesine sevkedilen Şaban 
sorgu sonunda tevkif olunmuş, 
3 üncü asliye ceza mahkemesi 
kararının sorulması için muha -
keme başka bir güne bırakılmış
tır. 

DıŞ Politika 
• 

lngiltere ve 
totaliterler 
İngilteredeki siyasi cere • 

yanlar, totaliter devletlerin a • 
likadar ricali, gazetecileri ara • 
sında olduğu kadar, demokrat 
memleketlerdeki bazı mahfel -
lerce dahi zaman zaman tereci -
düt ve endişeler husule gelme -
sine sebep olmaktadır. 

İngilterenin Almanyaya ce • 
çen hafta vermiş olduğu muhtı
rada teklif edilen anlaşma esas
ları, Hitlerin bozduğu bahri iti
lafın yenilenmesi arzuları, Çern 
berliy'nin Kardif'te söylediği 

nutkun manası ayni mahiyeti ve 
arzuları ifade eyler. 

Buna mukabil mukavemet ta
raftarlarının sözleri de kuvvet -
lidir. Baş_!ekilin Kardif nutkun
dan sonra, Hariciye N azırmın 
şiddetli ve kat'i beyanatının da
hi İngilterede eheııuniyetli akis
ler husule getirmiş, taraftarlar 
kazanmış olduğu görülüyor. 

İngiltere kabine<ıinin nüfuzlu 
nazularından Sir John Simon 
dahi ayni suretle ShcUield üoi -
versitesiode verdiği konferans -
ta, Lord Halifaksın ynlmz İngil
tere hükumetinin değil, Büyük 
Biritanya imparatorluğunu teş· 

kil eden milletlerin, imparator
luk haricindeki milletlerin bü -
yük bir kısmı namma söylediği
ni ifade etmiş, sulhe olduğu ka
dar, hlll'be de hazır olduklarını 

bildirmiştir. 

Sabık Hariciye nazm Eden, 
yine Ealing'te yine Lord Hali -
faks'ın beyanatını teyid ve tas
vip ettiğini beyan eylemiş, İlÇİ. 

mebuslardan Sir Stafford hür • 
riyetin müdalaası uğrunda itti
fakla ve bütün membalardan is
tifade ile çarpışmağa hazu bu -
lunduklarını bildirmiş, muhafa
zakar mebuslardan Amery da
hi, bugünkü vaziyette enerjik 
sözlerin kifi olmadığını taah -
bütlerimizi.n kat'i bulunduğunu 
Hitler'i.n bilmesini, donanmanın 
ve ordunun derhal seferber hale 
konmasını, harp patlana derhal 
çarpışmak üzere bir miktar kuv 
veti.n şimdiden Fransaya gönde
rilmesini, Almanlara hakikati 
filiyatla İspat lium geldiğini 
anlatmışhr. 

••• 
Almanya ile anlaşmak, uzlaş

mak arzusu görülüyor ki, yalna 
Başvekil Çemberlayn'oin değil, 

İngilterenin siyasi adamlannıa 
ekseriyeti tarafmdan arzu edil
mektedir. Ancak bu anlaşmanın 
her ne pahasına olursa, obun uz
laşmağı istihdaf etmediği taay
yün eylemektedir. 

Nazi Almanyası, sonra faşist 

İtalya bugünkü istilıl, işgal, te
cavüz arzularından, harp hazır
lıklarından, tazyik, cebir ve teh
ditlerinden vaz geçerlerse ... 

••• 
Totaliter devletler tecavüz, is

tila arzularını fazlaca iledet -
m · !er, genişletmişler, siyasi ve 
askeri hazulıklarını dahi hatta 
ittifakla yapüaıı sulbü kurtarma 
ve uzlaşmayı temin eyleme tek

lifleri Berlin ve Ronıada kabul 
edilebilir düşüncesindeyiz. Bit -
lcr ve Musolini'nin milletlerini 
yeni ve korkunç büyük bir harp 
macerasına sevketmekten çeki
necekleri tahmin olunabilir. Şu 
şartla: Büyük Biritanya hiilai -
meti ile Fransız cümhuriyetl, 
Sovyet Rusya ile de bu sıralarda 
ittifakı temin eylerlerse, bir -
illete olarak orduların• ve do -
nann1alarını kısmen seferber va .. 

ziyete getirmeli, sulh ve müsa
lemetin muhafazasında olduğu 

kadar, harp yapılmasında dahi 
samimi olduklarını filen ve kat'i 
olarak Almanya ve İtalya hüku
metlerine göstermelidirler. 

uhafaza komutanı 
şehrimizde 

Bir müddettenberi Trakya ve 
Çanakkaledeki muhafaza teşki -
latı üzerinde tetkikler yapan mu 
hafaza genel komutanı General 
İbrahim Lutfi ile muhafaza baş 
müdürü Hasan dün şehriınWt 

dönmüşlerdir. 
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Menfi propaganda 
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Ali Kemalin tezviratından sonra 
Almanya, Japonyaya M ı· 
yeni teklifte bulundu aresa ın 

menfi bir cereya n başlamıştı 
- 23-

Kongreye daveti nıutıwmı • 
nıın tamim, makamatı mülkiye 
-ve askeriyeye f1lıe olarak veril
di. Bundan başka İstanbulda bu

lunan bazı zevata da göndeTil • 
dl. Fakat bu zevata ayrı a bir de 
umumı mektup yazdım. Kendi

lerine mektup yaulığım ı.c"at 

şunlardı: Abdiirrahman Şeref 

Bey, R<'şit Akif Paşa, Ahmet İz. 
zet Paşa, Seyit Be~-, Halide Edip 

Hanını, Kara Vasıf Be~·. Ferit 
Bey (Nafıa nazırı idi), Sulh ve 

Selamet Fırkası Reisi Ferlt Pa
§8 (bllfıhare Harbiye Nazın ol

du), Cami Bey, Ahmet Rıza Bey. 
Bu mektupta söy !ediğim nok

taları muhtasaran tekrar ede • 
ceğlm: 

1) Yalnız mitingler ''e tezah!i

' rat, büyük gayeleri, hiçbir vakit 
kurtaramaz. 

2) Bunlar, JUH:ak 5inel millet

-ten bllllll doğan kuohetl müşte • 
rekeye istinat edel"le rebakar o

hır. 

3) Zaten au olu vaziyeti müb 

Jlk tekle koyan, en müessir amll, 
İstanbuldakl muhalif cereyan • 

w -ve imaJI mlJJiyeyl mu:ur bir 
pilde lnflrada uğratan siyasi 

-ve pyrlmllli propagandalardır. 

Bunun mücHatını vatanımız a • 
\eyblnde, pek mebzul bir suret-

i le görmektey!E. 

I 

l) Artık İltanlınl Anadoluya 
h:.klm değil tabi olmak mecburl

yetlndedll'. 
5) Size tneulih eden feda • 

kirlılı pek bllyfildür. 

••• 
25 Hazirana kadar Anıasyada 

kaldım. Hatırlardadır ki, o tarih

lerde Dahiliye Nezaretinde bu • 
lunan AIJ Kemal Bey, benim a:ı· 

Jedlldl&"m \'e artık benimle biç 
bir muamele! resmlyeye giriş • 

.ıııemek ve hiçbir matlubumu 
ı .la'af etmemek hwıusUJJCla fifre 

ile bir tamim yapmı§h. 
23 HazlH• 1919 tarih ve 84 nn 

maralı olan bu Jlf-re muhteviya

f tı, pyanı dikkat bir z.lhnlyetl 
ıösterlr vesika olduğu için ay • 
nen arzedeeeğlm: 

1 

Atatürk bundan sonra sözü 

5ait Mollaya intikal ettırmiş ve 

IJ:ılraz da bu adamdan ve bilhas

sa onun rahıp Fruya yazdığı 

mektuptan bahsedeyim demiş ve 

,u vesikatı okumuştu: 
•Ali Kemal Beye son felaketi 

tberine beyanı teessür ettiğinizi 
söyledim. Bn zatı eldr bulun • 
durmak lazım, bo ftrsatı kaçır

mıyal~ Blı hedıye takdimi için 
en müna!İp bir ıomandır.> 

•Ali Kemal Bey dıin o zatla 
ıörüıpnüş. Matbuat meselesin • 

de biraz teenni lazım olduğunu 

eöylemiş. Bir kere lehine kale e
dilen erbalH fikir ve kalemi, ev

velkine muhalif 'bir gayeye ev
Jı.etmek bizde kolay mümlıiin 

olmaz. Bütün resmi memurlar 

harekatı milliyeyi şimdilik iyi 
cörüyorlar demiı;. AH Krmal 

Bey, talimatınıza harfiyen ria
yet edeeek, ZeynelAbldln parti • 

sile de teşrllı1 mesaiye çalışıyor. 
Hulua, işler bulandırılaeak.• 

Ayni mektubwa bir ba~iyesi 
vardu. Şimdi onu da, okuyalım: 

•Haşiye: Birkaç defadır söyle
mek istediğim halde unutu)O -

rum. :\fustafa Kemal Paşaya ve 
taraftarlarına biraz müsait görül

meli ki kendisi kem~li emniyet -
le buraya gelebilsin. Bu işe fev

kalade ehemmiyet .-eriniz. Ken
di gazetelerimizle taraftarlık e· 
demeyiz.. 

Ali Kemal Beyin Amasyade İ· 
ken henüz baberdu olmadığımı 
arzettiğim, tamimi, "''mminia 

ve hallun efkıirını hakikaten te
şettüle sevketmiş. Her yerde ek 

sik olmıyan menfi ruhlu kim e
ler, deriıal a(eybinıde jııropa • 
gaudaya ve faaliyete geçmişler. 

Bu yoldaki menfi tezahüratın 
ve fiUyatm en ın!ilıimmi Sıvas
ta hazırlanmağa ba lanmış. 

Mü aade buyurursanız bunu 
muhtasaran tasvir edeyim: Da • 
hiliye azırı Ali Kemal Beyin ta
minıen \erdiği enırin tarihi .. olan 
23 Haziran günii, Sıvasta, Ali 
Galip Be~ nammda bir zat, on 
kadar fakatile ba2ır bulunu • 
yormuş. Bu zat, İstanbuldan , 
Mamuretülhiz nlisi olarak gön 
derilmiş olan Erkômharp Mira
layı Ali Galiptir. Guya, vilayet 

· memurini taliyesi olmak üzere, 
birtakım insanlan da, İstanbul
dan intihap etmiş, beraberinde 
götürüyor. 

* (Arkası -var) 

Dünkü Meclis 
toplantısı 

(Ba§tarafı 1 incide) 
müteharrik edevat mübayaa
sı için geleiek senelere gcçiii 
taahhüde gir~mesi ve Hay
darpaşa - Sirkeci arasında fe
ribot tesisi ve işletilmesi hak 
kındaki kanun H'iyihası, alfı -
kadar encümenin talebi üıe • 
rine müstacliyet usul!i ile mü 
zakere ve kabul olunmuştur. 

Bu kanunun hükümlerine 

göre, Haydarpaşa ile Sirkeci 
arasında işletilecek feribot -
yanaşma yataldan, dalgalu -
ran, mebani vesair tesisat, in
şaat, ameliyat, istimlik ve 
bunlara müteferri air leva -
zım ve hizmetler için 4.3Qt1.000 
liraya kadar gelet'ck yıllara 

geçici taahhütlere girişmcğe 
M!inakalıit Vekili mezundur. 

Bu taahbüdatın 1.800.000 li
rası, 3525 sayılı kanunla tas· 
dik edilen anlaşma macibio • 
ce açdan krediden, Z.SOG.000 
lirası da 3628 saydı kanunun 
beşiııt'i maddesi mucibince 
çıkanlauk bonolar ha dm -
dan temin olunauktu. 

Büyük l\lillet l\leclisi, bu -
günkü toplantısında yine miis 
taeeliyet usul!i ile müzakere 
ederek hakimler kanununun 
bazı maddelerini değistiren 

3501 sayılı kanunun ikinci 
maddesinde yazılı bir ve iki 
numaralı cetveller yerine bu 
kanuna bağlı bir ..e iki sayılı 
cetvellerin ikame edildiğine 

dai• kanun liyihasını, hui -
neye ait ecriınisi\lerin affi 
hakkında kanun liiyibasmı, İs
tanb11l üniversitesinin mü .. 
vuenei umumiyeye alınma .. 
sına dair olan 2467 sayılı ka
nunun bazı maddelerinde ta
dilat yapılması hakkında ka
mın layihasını. ordu siibay -
!ar heyetine mahsus 863 sa· 
yılı terfi kanununun 8 inti 
maddesinin tadiline dair ka -
nun liıyihasını, te viki sanayi 
kanununa müzeyyel 2261 sa· 
·ılı kanunun üçiin~ü madde -

siyle 3537 sayılı kanunun bi • 
rinci madde~inin son fıkrası
nın ilgası hakkındaki kanun 
liyihasım, tiyatro ve sinema
larla konserlerden devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan 
damga, tayyare ve belediye 
rfl5imlerile Darüllluze hhse
sinin n1iktarına ve sureti is .. 
tifasına dafr kanun layiha • 
sını, umunı memurJa:r hak • 
kındaki 1076 sayılı kanunun 
3, 9 ve 17 inci maddelerinin ta 
diline dair kanun layihasını 

kabul eylemiştir. 
Meclis yarın saat 14 te tap

lauıcaktır. 

Tokyoya verilen 
fak aktinde ısrar 

notada 
ediliyor 

itti- teftişleri 
İzmir, 6 (A.A.) - Genelkur

may Başkanı Mareşaı Çakmak 
refakatınde Ordu Müfettişleri 
Orgenera. Fahrettin Altay v 
İ•zettın Çal lar, KOit:eneral 
Muğla ] Müstahkem Mevkı 

Komutanı General Aktuğu v 
Ma ·yellerı erkanı olduğu halde 
dıin sabah 8 buçukta İzmırden 
hareketle Menemen ve Foçada
kı bil"lıkleri teft.ş etm.şlcr ve 
akşam üzeri karŞJyaka yo luyle 
şehrimize dönmüşlerdir. Sayın 

Marcşa: geçtikleri bütun kasaba 
ve köylerde halkın yenilmez or
duya gt.ven ve bağlılığına ifade 
eden candan sevgi ve sayfı tl'
za!lıürlerile karşılanmışlar ve u
ğurlanmışlardır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Japonya -
nın Berlin refiri, Von Rihben -
trop tarafından tevdi edilen bir 
notayı hilktiınetine göndermiş -
tır. Notada bir ittifak ak.dedi! -
mesı içlıı ısrar olunmakta ve Av 
rupada harp çıktıgı takdirde 
J&ponya tarafından yapılan siya 

si ve iklısadi yardım vadi hatır • 

la tılmaktadır. 
Siyasi mahlellerde söylendi -

ğme gıöre Hıranuma, bu ıttifrkı 
akdetmek istemediği takdirde 
Japon askeri riıcali 

düşürülmesini derpiş 

tedirler. 

kabinenın 

eylemek • 

• 
lngiltere Ecnebilere 

krediyi arttırıyor 
Lonclra, 6 (A.A) - Hükume

tin yabancı memleketlere veri • 
Jebilect>k ticari kredi nisbetinin 

arttırılması hakkındaki talebini 
yarın meclise vermesı muhte -

meldir. Bu tedbir prensip olarak 
haltalardaııberi görülmekte idi. 
danberi elzem görülmekte idi. 
Zira bazı memleketlerle yapılan 
görüşmeler kredi daim;inin şiın 
diye kadar mevcut salahiyt>ti ge 

· çen krediler derpiş etmi!lcte idi, 
Kabine dün akşamki müzakere • 

sinde bu işin hallini kararlaştır
mıştır. 

Gazeteler arttırılacak mikdar 
içm 100 ve 150 milyon Sterling 
den bahsetmişlerse de aliikadar 
daıreden busabah alınan malıi • 
mata göre azami artma mıkda
rı 100 milyon olacaktır. 

Siyasi mahfiller, bu tedbirın 
bazı memlt>ketlerle cereyan et -
mekte olan kafi müzakereleri 
kolaylaştıracağı kanaatindedir • 

ler. 

Moğolistan hadiseleri hakkında 

Karşıyakadakı tezahurat bil -
hassa çok parlak ve heyecanlı 
olmuştur. 

Vali Etem Aykut, dün akşam 
Şt>J-iV gazinosunda Mareş~imiz 
şerefine büyük bir ziyafet ver -
miştir. 

,Kastanıoni -
' 

H. , 
ıranunıa nın beyanatı 

de müthiş 
Tokio, 6 (A.A.) - Dom•" a • 

jansı bildin yor: 
Moğoliı;tan hadiseleri hakkın 

da sorulan suallere cevap veren 

Hiranuma, bu hfıdiselerlıı, Man 
, çu arazisine girmiş olan dış M<r 

Metaksasın 
Nutku ve 

Yunan matbuatı 
Bugün mütesanit bir 
Yunanistan vardır 

Atina, 6 (A.A.) - Atına a -

jansı bildırıyor: 

Gazeteler beş bin mlilteeı ta • 
rafından evvelki gim şerdıne 

verilen ziyaitte Başvkilin st>yle -
diği nutuk hakkında uzun uza -
dıya tE-fsir;;lt bulunuyorlar ve 
bilhassa Yunanıstanın yeni aha
lisın, temsil eden beş bın kişınin 
bu tezahüründek i mana \'e ŞU • 

mulü tebarüz eltıren şu satırları 
ehemmiyetle kaydedi ·orlar E
genin ötesinden gelen mülteci -
ler. kendilerini kabul edm top
rakta derin kökler saldılar. Mül
tecilerle yerliler arasında artık 

bir fark yoktur .. Yalnız kül teş
kıl eden taksim kabul etmez ve 
ezeli bir ırka mensup Yunanlı • 
!ar mevcuttur.> 

Metaksas nutkunun diğer bir 
yerinde Yunanislanın uzun bir 
nıfaklan sonra bir tek şt>f t>tra -
fmda ve bir tek gwye ile mane· 
vi ve medeni kuvvetini tekrar 
bulduğunu kaydeylemiştir. Me -
taksas mültecilerin nelere sa • 
hip olduğunu kwydettikten sonra 
demiştir ki: 

Şurası itiraz kabul etmez bir 
haklkattır kı. mülteciler olma • 
saydı Yunanistan ne şimdi.ki ır • 

ki insicamını. ne de istikbali bir 
kaç yıl evvelkinden daha fazla 
nikbinlikle lıarşılamasına imkan 
yeren çalışma kabiliyetini bula
bilirdi. Yunanistan bugün bü -
tün vatandaşları müşterek men
faat için sarsılmaz bır tesanüt 
ve kardeşçe teşriki mesai hissi.le 
birleşmiş olan bir devlet teşkil 
ey'lemektedır. 

g<>listan k.t'alarını geri püskürt 
mek ıçın Japon ve Mançu as • 
kerlerının müştt>rek bir hareke • 
tınden ibaret olduğunu söyle • 

mişür. 

Hiranuma, bundan sonra, Ja-
ponya ile Sovyetler Blrliğı ara
sında rnuaJakta bulunan mese-

lelerin, ezcümle Japonların ba • 
lık avı haklarını ve Sakalın a -
dawıdııkı kömur mcdhalleri il~ 

petrol madenlerindeki Japon im 
tıyazlarını ali'ıkadar eden m~
lelerin muslihane bir surette 
halli >çın Japonyanın şıddetli bır 
sıyaset takip edecegini ve bu me
selelerde Sovyetlerın gayri mu
hık bir hatu harkct tutmu~ ol -
dukların da ilan eylemi~t ir. 

bir sel 
Ka~lamonu, 6 (A.A.) - Dün 

saat 16.30 da oldukça büyük bir 
sel gelmiş ve elli dakika kadar 
devam etmıştır. 1313 denberi te
sadüf edilmem.ş olan bu sel 
neticesi mecrasında bir metre 
kadar yüks len sular derenin iki 
tara:fmdaki caddeleri ve evleri 
tamamen ıstilii etmış \'e bır iki 
evin dere tarafındak duvarları 

yıkılmıştır. Dere üzerındek, al
tı ahşap köprüyu sular götür -
müştür. 

Dort kişinin oelde boğulduğu 
bıldirıliyor, Sel, elektrik hatla -
rını da ta:hrip etmış olduğundan 
şehır karanlıkta kalmıştır. 

İngiltere ihtiyat 
Hükumet, her türlü tedbiı·:eri 

almıştır. Jandarma kumandan -
lıgı şehir dışında relden hasara 

askerleri silah uğra ·an mintakada etkika\ ·•p 

altına alıyor J-
<B•ş tarafı l inci sayfada) Alman Bulgar 

maktadır. 

Londra, 6 (AA.) - İngiliz ha- •• k } • 
\'a ku\'Vetlerine mensup bir ta- muza ere en 
kım ihtiyat erler ve subaylar, (Baştarafı l inci sayfada) 
bır seferberiik tecnibesı mahi
yetınde olarak, ônümüzdeki üç 
ay inde s iıh altına çağınla -

· caktır. Bunlardan bir kısmı. bu 
yaz yapılacak olan kara kuvvet
leri, deniz kuvvetleri ve hava 
filoları müşterek manevrasına i~ 
tırak edecektır. 

-----00---
R. Bayarın ifa

desi alındı 
(Bll§taı-ojı 1 incide) 

düncü sorgu hakimliğine gön • 
d=nişt.ir. B\1€Ün bu ifadeyi o -
kuyacak olan dördüncü soTgu 

hakimi Sami, Refi Bayann va • 

ziyeti hakkında bir karar vere • 

cektir. 

Diğer taraftan dördüncü sor • 

gu hakimliği tarafından bazı 

müesserelere, müzekkere yazı • 

larak istenilen izahatlar bil"er 

birer gelmektedir. Dün de hA • 

di6enin son şahitlerinden bir k~ 
kişi dinlenmıştir. Tahklkat bir 
fkı "ne lı il lıtir 

Roma, 6 (AA.) - KOSL'ıva • 
nofun Berlin ziyareti matbuatta 
büyük başlıklarla tebarüz etti
rilmekte ve hadise miliverin Av 
rupadaki mt>vkilerini takviye•yl' 
matuf yeni bi.- muvaffak;yeti o
larak gösterilmektedir. 

Gazeteler Berlin ile Sofya ara 
sındaki münasebetlerin bu dom-
luğu takvıye ettiğini, Almanya
nın Bulgar istihsallitının üçte i
kisini çt>ktiğini kaydeylemeltte

dir. 

Diger taraftan, Yu.goslavyaya 
samimi bir anlaşma ile bağlı o· 
lan Bulgaristan Balkanlarda mü 

him hır rol oynıyacak vaziyet • 
tedir. Buna binaen. bu memle • 
ketin Fransız • İngiliz avans • 
)arına mukavemet edebilmesin • 
den dolayı memnuniyet göstert 
liyor ve Macar erkanıharbiye 

reisinın halen Alınanyaya yap
tığı ziyarete de işaret eyliyerek 
bir Bulgar • Macar • Yug0&lav 
müsellesinin teşkili fikri ileri sil 
rülüyor. Bu mili>elles mıhvere 

dayanarak kendi.sini Balkanlar· 
da cİmar ve kalkınma> vazlfeeı. 

il ektir. 
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SAY~AI 

iŞARETLER 

Baremden sonra 
istanbuldaki müeı;,,<:selerden b irroin müdürü ~u günlerde 1 ti fa 

edip milli olmayan bir müess"5eye geçmek üı.eredir. Sebebi: Barem. 
Bu müd!ir, hiçbir mektepten mezun olmamakla beraber ban • 

kaeılık etüdünü burada ,.e Avrupada tamamlamış. hariçte ,.e menı· 
lekette tecrübesini yapın"§. bnlıınduğu müe5'esede senelerce iktidar 
ve ehliyetini ta. dik ettlrml§tlr. Anuk barem bugün aldığı paranın 
yansını ona temin edebildiği için kendisine daha ~ok veren yaban
cı mü~eyi teTclb etmektedır. 

Şüphe yok Jı.t, yerine, onun bugün aldığı pua mukabilinde air 
mektep mezun o bulunacaktır. Fakat -un ı ı kav:ra~1, alışkanlı· 
jı. teulbesl bulnnaeak mı? Burası fiipheJI ... 

Tecrübesi olmamakla beraber iktidarı olan bir mudii:r bulmak 
belki kolaydır. Fakat. .. JJiı.lm öğttndlğimize göre Ankaradalı.1 milli 
muesseselerimlzden birinde barem dolayıslle ayhkla:rııım yansını 
veya ona _yakın bir kısmını kaybeden memurlar müessese memur· 
Iannm yandan fıu.lasını te§J<ll et mektedlr. Bütün bu •Baremzede -
ler> den yüzde e\llsl geçimlerini yeni maaşlarına uyduramıy k
lannı anlıyarak b~a-müdiirü gibi hareket ederek olnrlarıa ' a · 

· ı.iyet ne olacak? .. 
Meboslarımıı:dan birisi baremin bir sene sonunda anlaşılacai: • 

nı söylemişti. Aeaba bir sene silıecek mi? 

Bulgarların na- l 

zik vaziyeti 
(Ba§tarafı l incide) 

Bulgaristanı kendilerine kör bir 
alet haline lıoyabilirlerse vazi
yet birdenbire khlerine inlıi • 
şaf imkfı~arı gösterecektir. 
Çünkü bir taraftan Bulgaristanı 
emirleri altına almea, yine akıl
ları sıra, Arnavutluğu asker ve 
eephane ile dolduran İtalya ile 
Bulgaristan arasında Yugoslav· 
yayı istedikleri gibi yola getir· 
m8 daha kolay cıifııhilttek ve 
bu takdirde, yine besaplanna 
göre, Balkan antantı birlik lmv· 
velini kaybedecektir. Bütün bu 
hesapların hiçbir askerı kıymet 
üade etmediği ve zamanında a
lınacak ve belki de çoktan alın
mış tedbirlerle daha tahakkuk 
etmeden aklın kalmağa malıkfı -
miyetleri bizim bütün hesapları 
yaptıktan sonra sulh cephesine 
iltihakımızla sabit ve muhakkak 
bulunmakla beraber biz, bu 
sütunlarda, böyle bir hesabı ih· 
timaliye batta bizzat Bulgar· • 
tanm dahi y anaşmıyauğını .-e 
hatta böyl bir vuiyetten kor
ku ile kaçınacağını söylemek i
çin bu satırları yazıyoruz. 

İKDAMCI 

Moskova 
müzakereleri 

(Ba§tarafı 1 incide) 

layn, dün Avam KamaraSlnda 
beyanatta bulunarak Lord Hah· 
faks'ır. Mosk-Ovada cereyan eden 
müzakereler hakkında So\')'et • 
]erin cevabını aldığını bildirmiş

tir. Bu cevap, Fransa hükıimeti 

ile bırlikte tetkik edilmektedir. 
Başvekıl, şu sözleri ilave t>t • 

miştir; 

- Henüz halledilmemış olan 
ilıl>U.flar hakkında tafsilat ver

meğe lıizum grirmüyorum. Müş· 

kilaiın yalnız bir taraftan geldi· 

ginı zann tmek yanılmak olur.> 

MüşkülAt nerden ç ıyor? 
Paris, 6 (AA.) - Petit Pari • 

sien gazet ınde Bourgues ·azı

yor: 

Sovyt>tler Bırliğının Holanda, 

İsvıçre ve LukliCmburg'un top -
rak bütünlüğüne karşı vulıubu • 

labıleeelt bir taarruz uharp sebe 

bi olarak k&bul etmek istememe 

sınden dog•m guçlükler haric al

mak üz re, Moskova, halli ol • 

dukça sıkıntı verecek diğer bir 

mesele daha ortaya koymokta • 
du: 

Afflıar.ya kendisine Baltık 

memlekt>tkrinde istinat nokta • 

lan temim ıçin doğrudan doğ -

ruya bir harekette bulunduğu 

takdirde takip edilece« hattı ba-

0reket meselesi. Tallin veya R!

ga'da Alman Lehtarı hır 

cPutsch• Moskova'da bir taar • 

ruz başlangıcı olarak telakki e • 
dilecek ve bu takdirde Sovyet -

ler Birliği llıtimal kendi strate

jik mevzıkrini temınat altına 

alacak tedbirleri derhal ıttihaz 

Edecektır. İngilterl' ve Fransa 

böyle bir vazjyette derhal mü -

datıale meeburiytıni kabul ede -

bılirler mi? Mesele tetkika la . 
yıktır. Zira hakikaten Bitler tar· 
21 da tamamen böyledir: Führer 
kurbanını yutmadan önce par • 
çalamaktadır. 

Kim ne der.oe desin. bugün 
Bulgarislanı idare eden de,·ll't 
ritaliuin akı\ları baş18l'mda a • ı 
damlar olmadıi,'lllı tahmin ed -
bilmek için ortada hiçbir makul j 
sebep yoktur. Kösei.anof. Bul • 1 
garistanda, Bnlga:ri,tanın kom • 
şulariJe aralarını bozan .-e bu 
çalışkan memleketi bir cehen -
nem haline koyan m""hur Ma -
kedonyn ve Trakya komitelerini 
tasfiye etmek ce.aret ve kuvve
tini go. temıiş ''e bununla müte
eavi:ıanc emeller ~inde olına • 
dığının fili delillerini verm•k 
istemiştir. Komitel .. r, baricin 
parası ile rah~makta ,-e emrin .. 
de bulunmakta idiler. Bulgar 
de.-let mekanizmasının biilıin 

çarlılanna hiıkimdiler. Bir la • 
raftan da Bulgar Sobranya•mın 
sa:yısıı. fırkalarında kendilerine 
m ncdler bulmakta idiler. İ~te o 
komitler tasfiye edildi ve onların 
tasfiyesile i(Praber Bulgari•ton 
komşulB!'ile iyi müna."Cbetler te
sisine girişti. Filvaki Balkan an
tantına girmedi- Fakat Selanik 
anlaşmasını yaptı \'e bilhassa 
Aıılıarada dalına k"ndisine za
hir, dost \'e kunetli bir de~let 
bulunduğunu temaslarile ve mü 
zakerelerile anladı. Binaenaleyh 
böyle bir adamın, yalnız Berline 
çağrıldığı için ve kendisine şu 

veya bu şekilde teklifat yapıla • 
biln>e6İ sebep -ve ihtimallerin • 
den dolayı Bolıariı;tanı ate9'er 
arasında yakıp yıkacağına hük
medebilmek için Bul&aristanın 

delirmiş olmasını kabul etm"k 
lazım gelir. Bulgari tan, tkari .-e 
iktısadi münasebetlerin.in zaru
retinden dolayı üzerinde tazyi
kini hissetti.ti Almanya ile kra
liçesinin sıhriyetinden dola ·ı 
kendisine ~ı bir nni hfimi 
tavrı takman italyaya karşı dost 
olabilir. Fakat onun hu iJr.i dev
letle d06t münasebatı iclame d· 
mesl kendisine hakikaten do t 
olduklarını bilfill göstermiş o -
]anlara karp Mı.,.. ... 1ı1ı eı-i 

Karaköy köprü. 
sü çöküyor 

i . 

(BO§tarajı l inci sayfada) 

müddet sonra köprü hiç açıl • 
mıyacalı: deniz vasıtal~ı Halice 

Jlirıp çıkamıyaeakbr. 

Belediye dubaların tamirine 

kar•r vennış ve bu işe harcan -
mak üzere altmış bin lira ayır • 

mıştır. Köprü dubalarını tamir 

etmek üzere Blatta sabiolı lııza.k 
vücude getwilecektir. 

Belediye yollar ve köprüler 
miıdürlüğü tamire en t>VVel muh 
taç o:an dubaları tesbıt etmek • 
tedir. 

sin? Böyle bir düşmanlığa, kom
lannm kuvvetinden evvel, Öy• 

le tahmin edlyorus ki Bulga • 
rlatanın aldı mlnlcllr. 



SAYFA 4 

HergUn HARB 
•bir hikaye I, 

Yazan: Luigi Pirandello - 2 - Çeviren: lbrahim - - ......... .._ - --
- Dü.nkü. sayıdan devam -

- Palavra! .. Çlocultları.-Ş 
işmarı adam sevap veıo
<ii: 

mızı dünyaya getirirken vatam J 
düşündüğümüz var mı? Oğulla -
rımız doğuyor .. çünkü ..• Doğ -
maları icap ettiği için doğuyor -
lar. Hayata gözlerini açtıkları 
•aman da •bizim hayatımız onla
ra bağlanıyor. Hakikat te budur. 
Biz onlara aidiz .. fakat onlar aıı
la bizim malımız sayılmazlar. 

Oğullarımız yirmi y~rına 
•bastılar mı idi, tıpkı o yaştaki 
bizlere benzerler. Bizim de o 
zamanlar bir annemiz, bir baba
mız vardır .. üstelik daha başka 
şeyler de vardır. Kızlar ... Siga
ra .. hayala!.. yeni yeni kravat -
!ar .. falan falan. Bir de anamız 
babamız istemese bile davetine 
seve seve koşacağımz vatan! ..• 

Halbuki şimdiki yaşımızda va
tan sevgimiz pek büyüktür. Kuv 
vetl idir amma oğullarımızı da -
ha fazla sevdiğimizi itiraf ede -
yim. Aramızda elinden gelse, 
oğlunun yerine seve seve cep -
heye gidecek kimse yok mudur, 
zannedersiniz?. 

Kompartimanda derin bir ses
sizlık oldu. Herkes, başile bir 
işarette bulunarak şişman ada -
mm sualini, müsbet bir ekilde 
karşıladı. 

Şişman adam tekrar sözüne 
devam etti: 
Şu halde çocuklarımızın yir -

mi yaşlarında duyacakları his -
!erine neden bir kıymet verme
yelim?. Bu yaşta, sevgilerinin, 
bize karşı olan sevgilerinden da
ha üstün olacağını neden tabii 
görmiyelim. (Hiç şüphesiz ki iyi 
çocuklardan bahsediyorum.) 

Nihayet onların bizi, artı:k bir 
yere çıkamayan ve evde kalma
ya maıhkıim olan büyük çocuk
lar gibi telıl.kki etmeleri taı'b!t 

değil midir? .. 
Eğer vatan varsa, ve bir va -

tan, açlıktan ölmemek için her 
birimizin bir parça y~esi icap 
eden ekmek gibi tabii bir ihtyaç 
se, bizlerden birisi gidip bu va -
tanı müdafaa edecektir. 

İşte bunun için de oğullarımız 
30 yaşına basınca müdafaaya, 
harbe gidiyorlar. Bunun için de 
göz yaşları istemiyorlar. Zira i>
lecek olurlarsa saadet içinde ve 
ütiharla canlarını veriyorlar. 
(Tabiatile yine iyi çocukları kas 
dediyorum.) 
Şu halde, oğullarımız, hayatın 

fena çirkin taraflarını görmeden, 
· sıkıntısını duymadan, hayal in -
kisarlarına, acılıklanna uğra -
madan genç bir yaşta ve mes'ud 
olarak ölecek olurlarsa onlardan 
daha başka ne istiyebiliriz? .. 

Herkse ağlamayı bırakmalı, 

benim yaptığım gibi gülmeli; 
hiç olmazsa benim gibi Tanrısı
na şükretmeli.. zira oğlum, öl -
meden evvel bana gönderdiği 

son mektubunda, memnun ola
rak, hayalinde azizleodirdiği bir 
ölümle Tanrısına ruhunu teslim 
etmkte olduğunu yazmıştı. 

İşte bunun için de, gördüğü -
nüz gibi kara matem elbisesini 
giymiş değilim .. 

Bir köşeye ·büzülmüş olan, ve 
aylardan beridir sanki büyük 
bir felakete uğTıyacak imiş gibi, 
oğlunun askere gidişini müba -
!ağalı bir şeklide anlatan, fakat 
hi~ir kimseden umduğu a!Aka-
yı göremiyen kalın mantolu ka
dın, yolcunun bu mantıklı söz -
leri karşısında şaşırdı, adet3. 
dondu kalıdı. Birden, şimdiye 

kadar zanııettiği gibi diğerleri -
nin yanlış düşünmediğini, müın 
künse kendisinin; yalnız oğulla
rının asker oluşuna değil, ölüm
lerine bile ağlamıyarak, sızlan -
mıyarak tahamill eden ana ve 
babaların seviyesinde yüksele -
memiş olduğunu anladı. 

Başını kaldırdı. Eğilerek, şif
man adamın oğlunun harp mey
danında vatanı, memleketi için 

nasıl bir kahraman gibi döğüşe

rek, hiçbir keder duymadan, 
mes'ut •bir halde' öldüğünü hikl
ye edişini can ku1ağile dinledi. 

Sanki bambaşka bir <lünyaya 
hiç bilmediği, görmediği bir dün 
yaya gelmişti. Oğlunun ölümün 
den bu derece metin bir tavırla 
bahseden babayı tebrik edenleri 
duyıınca hoŞuna gitti. Sonra, 
sanki şimdiye kadar konuşulan
ları işitmemiş, adeta bir rüya -
dan uyanırmış gibi yaşlı adama 
döndü ·ıe sordu: 

- ... Oğlunuz hakikaten öl -
dü mü? .. 

Kompartimanda bulunanlar 
ona hayretle ·baktılar. İhtiyar a
dam da başını çevirdi. Büyük, 
patlak ve sulu gözlerini kadının 
yüzüne dikerek haktı. Bir müd
det cevap vermeğe yeltendi. Fa
kat ağzından tek bir kelime bile 
çıkmadı; sadece kadına haktı. 

Baktı. Adam sanki o dakikada, 

böyle aptalca bir sual ile oğlu -
nun hakikaten ölmüş, gözlerini 
ebediyen kapamış olduğunu an-

lamıştı. Birden yüzü tekallüs et-
ti. 

Sonra tel8şla cebinden çıkar

dığı bir mendili gözlerine tuta -
rak, orada bulunanların şaşkın 

bakışları altında, yürek parala -
yıcı, ve zaptedilemiyen hıçkırık 

!arla ağlamaya !başladı. 

-SON-

Cümhuriyetçiler 
ispanyadan 

1

k açı ş ı yor 1 a r 
Cebelüttarı.k, 6 (A.A.) - İki-

si eski binbaşı o1nıak üzere Cüm-
huriyet ordusunun eski mensup
larından 16 İspanyol, Cebelüt -

tarık ile İspanya sahili arasın -

deki sahayı yüze yüze geçerek 

bu saba.h !buraya gelmişlerdir. 

Birkaç saat, dalgalarla müca
dele ettikleri için bunlar bitap 

bir halde bulunmakta idiler. İç -
!erinden biri gelir gelmez ölmüş 

tiir. Daha bazı Cümhuriyetçile -

rin de ayni şekilde Cebelütta -

rık'a geçmeğe teşebbüs ettikleri 
zannedilmektedir. 

Birçok kimsler, denizde yüzen 
!er olup olmadığını görmek için 
mütemadiyen ufka bakmaktya -

dırlar. 

itfaiye teşkilatı 
İstanbul itfaiye teşkilatı tak

viye edilecektir. Bu seneki büt-
çeye konan 72 !bin lira ile oto -
matik merdiven, dört pompalı 
kamyon, iki arazoz, iki motao -
pamp, on bin metre hortum alı -
nacaktır. 

ÖldUrülen domuzlar 
1938 senesi başından 19311 se -

nesi Mayıs ayı sonuna kadar vi
layete bağlı kazalardan Şilede 

257, Yalovada 105, Bey.kozda 92 

Çatalcada 86, Sillvride 57, Kar
talda 34, Üsküdarda 25, Eyii.pte 

25, Sarıyerde 9, Bakırköyünde 1 

ve cem'an yekı'.ın 691 adet yaban 
domuzu öldürülm~tür. 

.. ' BAYANLARA 
SORUYORUZ 
İkdam'ın 
hediyeli 
a nketi 

1 - Sinema:" niçin sever -
siniz? 

2 - Hanı:t artistleri sever
slnlıı:? 

(Bu sevdlğlnl-z artistlerin 
en çok hangi hususiyetleri ho 
ıunun ~lyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara· 
smda glyinlşlerlnl ve tavu -
lannı, hatta hayatını taklit 
ettitlnlz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöh,-etı mi, 
güzelllğl mi?) 

* Beykoz - Ba
yan Sabiha Nur 
ten söylüyor: 

1 - Herkes 
sinemayı bir eğ 
lence telUkki e
der. Bana 'ka -
lırsa, sinema, 
bilgimizi ve ir
fanımızı arttı -

ran en büyük kültür müesse· 
sesidir. 

Onun kadar verimli hangi 
müessese var? 

2 - Şarl Boyer'i beğenirim. 
Büyük bir san'atk.'ir olduğu 
için. 

Robert Tayloru da perdede 
gösterdiği sempatiden dolayı 
alkışlarım. 

Bunlardan başka, kadınla

rın yani güzel giyinen yıldız -
ların taklide değer hiçbir ha
reketlerini ve tavırlarını gör
medim. 

Bazan Norma Şerer'i per
dede çok sevimli ve tavırla
rını taklide layık görürüm. 
Fakat, hiçbir zaman taklit et
medim. 

4 - Yukarıda ismi geçen 
artistlerin san'atlerilni tak -
dir ederim, Şöhretleri de ca
zip değildir dersem yalan söy
lemiş olurum. 

••• 
Bayan Süheyla Nazmi söy

lüyor: 
1 - İlk sinemayı 1918 de 

yani mütareke yılında gör -
düm. Ondan evvel çocuktum. 
O zamandanberi en çok sev
diğim ve koştuğum eğlence 
yeridir sinema. 

2 - Silviya Sidney, Emil 
Yanig, Marlen Ditrih .. Jean 
et Macdonald bence en yük -
sek san'atkarlardır. Onları 

takdir ederim. 

3 - Silviya Sidney'I taklid 
etmek (tavırlarını) aklımdan 

geçmedi değil. Fakat, bu ince 
san'atkarın hangi filmdeki 
hareketlerini taklid etmeli? 
Her eserinde bir haŞka şahsi
yet. 

Emil Yanings san'at file -
minden çekilmeseydi, yerini 
hiç kimse tutamazdı. 

4 - Silviya'nın san'ati öl -
mez. J eanet Macdonaldın sa
na tini da beğenirim. 

' 
Çeklerin 
Tezahüratı 

Ve Almanlar 
P.rag, 6 (A.A.) - Çekler, dün 

milli kahramanları Jean Hussün 

ölümünün yıldönümünü tes'it et 

ınişlerdir. A1nıan makamları a

lay teşkili, tenvirat gibi mutad 

tezaıhiiratı menetmişlerse de da

ha saba.htan llraglılar Huss'ün 

hey'kelinin ve meçhul askerin 

mezarının önünde toplanaraık çi 

çekler ve çelenkler koymuşlar

dır. Halk, milli marşı sık sık 

söylemiştir. 

İKDAM 

izmirdeki l!t!iNICMA 
Sirketler Myrna Loy ve 

William Povvell Haber aldığımıza göre Na -
tı.a VekA!eti, İzmir su ve elek -
trilı: şirketlerini de mübayaaya 

1 
karar vermiştir. VekMet bu hu
susta lüzumlu tetldklere başla -
mıştır. Diğer taraftan bildirildi
ğine göre İzmir rıhtım idaresi -
nin de satın alınmaııı düşünül -
mektedir. 

---oto----

Kont Ciano 
Barselona 

gidiyor 
Roma, 6 (AA.) - Kont Cian.o 

Cumartesi günü bir İtalyan ge
misi ile Barselon'a gidecektir. 
Nazıra İspanyayı ziyareti es

nasında lbirkaç eksper, gazeteci 
' ve hariciye memuru refakat ede

cektir. 

Alman Matbuatı ne diyor 
Berlin, 6 (A.A.) - Matbuat, 

Kont Ciano'nun İspanyayı ziyat 
reti ile alakadar olmakta ve bu 
seyahatin büyük ohm siyasi e -
hemmiyetini tebarüz ettirmekte
dir. 

Völkischer Beobachter gazete
si, Franoo ile Ciano arasında ya
pılacak müzakerelerin İtalyan -
İspanyol dostluğunun bağlarını 

kuvvetlendireceğini yazmakta -
dır. ---oo--
Tuğyanlar neticesinde 

ölenler 
Vaşington, 6 (A.A.) - Ken -

tucky havalisimieki tuğyanıar 
ı neticesinde 100 kadar kl§inin 
1 ölmüş olmasından korkulmakta

dır. 

Morehead'da. kaybolan 48 ki
şiden 30 unun cesedi sudan çı

karılmıştır. 

'Diğer cihetten sel sularının 

birdenbire kabarması yüzünden 
takriben 30 kişinin boğulduğu 

Cartercounty'den bildirilmekte -
dir. 

Yackson'da da 9 kişi boğul -
muştur. 

Meksika bankasının 
kararları 

Meksika, 6 (A.A.) - Meksika 
bankası bildiriyor: 

cMeksika bankası !bugün A -

merika ayan meclisince ittihaz 

edilen karardan hııberdar ol -

m"*tur. 
Ecnebi parasının mübayeası 

hakkındaki karar, malfun olduk 

tan sonra Meksika bankası, ıa -
zungelen tedbirleri alacaktır. 

Şimdiki halde umum müdür- , 

lük idare meclisince spe'külas -

yona mani olmak için kendisine 

verilen kambiyo pôyasasına mü

dahale etmek salahiyetini kulla
nacaktır.• 

---co>---

Çekoslovak
.ııadaki şosa 

yolları 
Prag, 6 (A.A.) - Alman ma -

kamları Çek 'lıüldlınetine sev -

külcen ı!hemmiyetlri olan bil -

tün şaseleri 1/9/1938 tarihinden 

evvelki 'hallerine irca etmek em
rini vermişlerdir. 

: .................. .. 
f Ha r ici 
ı Küçük Haberler 
:.. .................. .. 
* Almanyadaki kanaate gö -

re dünya ~ Temmuzla ~ Ağus -
tos arası yeni bir buhrana ma -
ruz kalacaktır. Bıı maksatla Ol'

dudaki mezuniyetler kaldınlınıg 
tır. 

Bu iki Artist beyaz perdede 
ideal bir çift teşkil ediyorlar 

Sinemanın ideal çifti MYRN A LOY ve WİLLİAM POWELL 

Mirna Loy ve William Powell 
bu i'ki meşhur Amerikah artkrt 
tam beş senede~eri beyaz per
dede birlikte görünüyorlar. Ve 
bu beş sene zarfında oynadıkları 
komedilerde öy1e muvaffak ol -
muşlar, bir.ibirlerine o kadar iyi 
uygun düşmüşlerdir ki halk on
lara sinemanın ideal çifti ismini 
vermiştir. Hatta bu yüzıdev = -
!arın birlkte yaşadıkların• ·,•n
naden1er bile vardır. Bell.; t.in
lerce insan onların karı ikoao ol
duklarını, bu sevimli çiftin, ha
yatta da rbeyaz perdedeki aynı 
rolü oynadığını zannetmektedir
ler. Halbuki bütün bunlar 'boş 

tahminlerdir. Bu iki artist blri
birl'erine karşı hususi bir .dost -
luktan başka •h~ir alaka duy -
mamışlard1r. Biribirlerinl sü -
tudyodan başka hiÇbir yerde gö
remezler. İkisinin de ayn bir ha 
yat hikayesi vardır. Bilhassa· 
William Powell'in hayatı olduk
ça hareketli geçmiş ve sonwıda 
sevdiği kadını ka;ılbederek bü -
yük ıbir kedere düşmüştür. 

William Powell'in ilk kansı 

Carolxi Lorrlbard'dı Sonra anla -
şamıyarak ayrıldılar ve Carol 
Lombaııd, Glark Gab~ ile evlen
di. 

William Powell ise Carol 
Lombard'tan ırynlmca bütün yıl 
dızların en sevileni ve en cazibe
lisi olan Jean Harlow'a alM<a 
duydu ve gittikçe bu güzel kadı
na bağlanarak ona çılgın gibi a
şık olldu. Tam evlenecekleri sı -
rada sarı,oıın Jean Harlow öldü. 
William PoweM büyük ibir kede· 
re düştü Hastalandı, sonradan 
onu görenler bir kaç gün içinqe 
on sene birden ihtiyarlamış ol
duğunu söyleıdiler. 

Şimdi ise meşhur aktXirü hiç 
bir şey teselli edememektedir. 
Bununla 'bera.ber o hıltıl Myrna 
Loy'la filin çeviriyor, ve ha!A 
herkes bu iki artistin seviştiğini 
hayal etmekte deva:ın ediyor. 

Myrna Loy'a .gelince bu gü -
zel genç kırdın tam on beş sene
denheri ıküçük obir film Amilin! 
sevmekteydi. Fakat sevdiği a -
dam evli okluğu için blrleşeml
yorlardı. Genç kadın ikimseye 
bir tek kelime söylemeden tam 
10 sene lbııkJ.ed.i ve film Amili ka
rJBını tekeıier etmez derhal ev -
lendiler. Myrna Loy hayatında 
kocasından baŞka hlç kimseyi 
sevmemf.ştir. 

Onlar Holivutta niimune bir 

karı koca olarak gösteriliyorlar. 
Holivutta yıldızlar mahallesi o

lan Beverfy Hills'de güzel bir 

MYRNA LOY ve 10 sene bekle
dikten sonra evlendiği kocası 

ARTHUR HORNBLOW 

villaları vardır. Burada mes'ut 
sakin bir hayat geçirirler. Şimdi 
ikisi Avrupada bulunuyorlar. 
Genç kadın kocasından bir an 
ayrılmamakta ve terzilere !bile 
onunla birlikte gitmektedir. 

Bu karı kocayı birlikte gören
lerin onların saadetlerini aydın
lık mütebessim }'\izlerinden keş
fetmelerine imkan YQktur. 

Bununla lberılber tekrar ede -
li.ın: Bı~ün milyonlarca insan 
Myrna Loy, WiLliam Powell'i bu 
sinemanın ideal çiıftini hala ka
rı koca zannetmekte devam edi
yor. 

fngiliz hükumetinin 
parlamentodan isti

yeceği tahsisat 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz gaze 

teleri hükilınetin parlamentodan 
•İhracat garanti ve kredileri• da
iresi için 100 milyon sterlin veya 
daha fazla tahsisat istiyeceğini 
yazıyorlar. 

Daily Mail gazetesi, ingiltere
nin müttefiklerine sililh ve mü -
himmat vesaire satın almak im -
kanı verilınek üzere lM milyon 
·sterlin isteneceğini bildiriyor. 
• Financial Times gazetesi, pr-0 • 
jenln ağustos tatillerinden evvel 
'çıkabilmesi nçin mecllse vaktin -
de verileceğini zannetmektedir. 
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Ankara Radyosu 

@
DALGA UZUNLUC.U -

Q. 19,74 m. ı5195 Kes. ZO Kw. 
.P. 31.79 m. 9465 Kes. %0 Kw. 

1639 m. 138 Kes. 120 Kw. 

7 Temmuz Cuma 
Saat 12.39 Program. 

Saat 12.35 Türk Müzigi - Pi. 
Saat 13 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 - 14 Müzik (Karı.şık 

program) - Pi.) 
Saat 19 Program. 
Saat 19.05 Müzik (Baoh - Kan 

tat N. 78 koro - Pi.). 
Saat 19.15 Türk müziği (Irıce saz 

faslı) 20 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 20.15 Konuşma (Haftalık 

spor serviııl). 
Saat 20.30 Türk müziği (Seçil-

) miş beste semai ve saz semaileri) 
Saat 21.10 Konuşma. 
Saat 21.25 Neşeli plaklar - R. 
Saat 21.30 Müzik (Radyo Or-

kestrası - Şef: Praetorius) 1 -
Mozart: Saraydan kız kaçırma u

ı vertürü. 2 - Wagner: Siegfrled 1-

dill. 3 - Bizet: 2 ncl Arlesienne sü
iti. 

Saat 22.30 Müzik (Operet se -
teksyonları - Pi.) 

Saat 23 Son Ajans haberleri, zi
raat, eS!ıam, tahvi!At, kambiyo -
nukut borsası (fiyat). 

Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

Beynelmilel sergi rrdyosun
da bir musahabe 

Amerikanın New-York şeh

rinde kılin (W3XL) ve Pitts
burgh şehrinde k!in (WBXX) i

şaretli radyo istasyonları, New

York dünya sergisinde Til~k 

pavyonu hakkında fransızca bir 
müsahabe hazırlamışlardır. Bu 

müsahabe, 8 temmuz U>39 cu -
martesi günü her iki istasyon -
dan da ayni saatte, yani Türkiye 
saatiyle saat 22.46 te aşağıda ya

zılı metrelerden neşredilecek -

tir. 
W3XL (Nev - York) ı 16.87 

metre 

WBXX (Pittsburgh) ı 25..27 
metre --,..._ __ 

Hollanda da kabine 
buhranı 

Lahaye, 6 (A.A.) - İstifa e -

den Başvekil Colijn, bu sııhah 

Kraliçeye yenl kabineyi kurmak 

tan sarfınazar ettiğini söylemiş -
tir. 

Colijn, son günler zarfında sağ 

ve sol cenahların başlıca siyasi 
partilerinden altısının iştirakile 

bir millt 'birlik hiikfuneti kur -
rnağa uğraşmış idi. 

'""' . ... . ., 

Küçük sinema haberlerı 
• V' ere. ft • ,,, 

* Mickey Rooney, lbu mC1-
hur çocuk yıldız pek yakında 

Lionel Marrymore, Clark Gable 
Wallace Beery ve Hedy La -
marr'la birlikte yeni hir tılrn 

çevirecektir. 

* Sessiz sinemanın meşhur 

yıldızlarından Clara Bow'un 

tekrar sinemaya avdet edeceği 

söyleniyor. Hatbuki evlenmiş 

bir de çocuğu olmuştu. Kendisi

ni tamamile evine ilıasretmiş bu

lunuyordu. Geçenlerde kilosu -

nun 90 ,95 olduğu bile söylen -

dl. Onun •böyle şişman bir vil -

cutle sinemaya avdeti olidukça 

şaşılacak lbir şey değil mi? Bu

nun içindir ki :bu halbere insan 

pek te inanmak istemiyor. * cKedi ve kanarya• filmini 

sevirnıekte olan Şarlonun sev -
gilisl Paulettl God.dard pek ya -

kında mühim lbir filmde baş ro

lü alacaktır. Bu filınln ismi Ti -

tanic olacak ve mevzu bu büyük 

transatlantiğin lbuilara çarparak 
batışı olacaktır. 



' 
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Salah Emareleri 
Bu, 14 günlük istirahatten son
ra kendini gösterıneye başladı 

-23-

İKDAM SAYFA S 

s o 
B k. M"ll,.. k.. . I v B A R B A R O S u sene ı ı ı ume şampıyon ugu • --... ---

Hangi sehir hangi takım kazanacak 1 B 
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11 
k k o P_~ u .----ii--'-.. Nasıl, benım nazlı kızım, boyle 

Vaziyet tudur : 
Demirsporun şampiyon olabil-

mesi için Vefa ve Beşikta§ maç
lannı kazanması lcizımdır. Bu 
muvaffakiyet arka arkaya iki 
Z01" maç yapacak bir takım için 
büyük bir hadisedir. 

• Diğer taraftan Beşiktaş Demir 
sporu yenecek olursa hem Ga -
lata.saraya ~ampiyonluğu kazan
dıracak, kendisi de milli küme I ' 
ikincisi olacaktır. Bu takdirde 

bir barbara mı varacaksın ? 
Demirspor mu? Yazan: Rahmi Yağız 
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G. Saray mı? 

~ 
l şampiyon namzedi Demirspor ü- ,( 
/ çüncülüğe düşecektir. \ ı 

-~~"""....,.!!!!"--'!!!!!!>!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!~i 

Üç dört aydanberi büyük bir 
heyecanla ve alaka ile takip o -

Savaronanın de/terli •üvari•İ Sait kaptan 

Sirozun için için insanı üzen ı 1i bünyeleri şayanı hayret bir 
tesirile muztarip bulunuyorlar, 

1 

mukavemetle siroz hastalığına 

biraz hava almak için Boğaza ka- karşı koyuyor, en ufak saliıh va-
dar gidip Büyükdereye dönmüş ziyetinde Büyük Ata, yatakta is-
o}arak istirahate devam ediyor - tirahat yerine daire dahilinde 
!ardı. ve koltuklarında istirahat ede -

Beyaz parktaki hareket, gü - rek maiyyetleri halkını huzur -
vertede bulunan kor halkının ve • !arına kabul etmek, küçük Ülkü 
gemi zabitanmın gözlerinden ile müsahabe ve devlet işlerini 

kaçmamıştı ve bu görüş herkesi tetkik etmekle vakit geçirmek -
aşırı derecede müteessir ediyor- ten geri kalmıyorlardı. 
du. Ebedi Şefin halkla temas - İşte, 29 haziran salı sabahı, 
Jarı bütün memleketçe malfun - geceyi nisbeten rahat geçirdik -
du. Böyle balo vererek ğlenen ten sonra sabahleyin erkenden 
halk topluluklarına rastgeldik - hizmetlerin bakanlara bu ar -

leri zaman oraya uğrıyarak şe
ref verdikleri, oradaki neş'eyi 

huzurlarile en yüksek dereceye 
çı~ardıkları da herkesin malu
mu idi. İşte, Savarona IBeyaz 
park önünde durunca dışarıdaki 

neş'eli topluluk Atalarının hu -

zurunu iştiyakla beklerken E -
lbedi Şef yatta bir elem havası 

uyandıran rahatsızlıklarından 

ötürü yataklarında bulunuyor -
lardı. Savarona Büyükderede 

ertesi güne, 27 Haziran pazar 

saat 12.55 e kadar kaldı. Gece, 
baloda hazırlıklar ve engin ü -
mitıerle Atatürkü bekiliyen 
halk Ebedi Şefin karaya çıkma
malarile bolanun son saatlerini 
neş'elerini kaybederek geçirmiş
lerdi. 

Pazar günü öğle vakti saat 
12.50 de Ebedi Şefin verdikleri 
emirle demir alındı, yat 12.55 te 
'hareket etti. Dolmaıbahçeye gel

di. 14.20 de Saray önündeki şa
mandıraya bağlıyarak 14 günlük 
bir bekleme devresi daha geçir
di. 

Ebedi Şefin yatakta kalışı, de
vamlı istirahat, hekimlerin sıh
hi müdahaleleri bu 14 günlük 
devre içinde hayli müessir ol -
du. 

Fransanın tanınmış dahiliye 
mütehassıslarından Monpelye 
hastanesi mü ~ehassısı doktor 

Fissigen daha o gece Anka -
rada Ebedi Şefi muayene ede -
rek kendince lüzumlu gördüğü 

müdavatı tatbik ettirmiş, bu te-
İJavi sisteminden iyi neticeler de 
alınmıştı. Haziranın 27 sinden 
temmuzun 10 una kadar süren 14 
günlük devamlı istirahat devre
sinin her günü Ebedi Şefin sıh
hi vaziyetlerinde salil.h emare -

!eri belirterek geçiyordu. 

Büyükdere döniışünden son -
ra teakup eden günlerde Ata -
türk daha iyi bir sıhhat vaziyeti 
göstermekte idi. Haziranın 29 
uncu salı günü Ebedi Şefin er -

kencl?n uyandıkları, hususi hiz
metlerine bakan berberleri Meh 
mede tıraş olacaklarını emret -

..:iltleri Yatın umum havasında 

güzel bir tesir hasıl etti. Riya

seticüınhur dair~inin hizmeti -
ne memur fam de şambrlar bu 

emri bir müjde gibi etrafa yay
dılar. Günlerce 'yataklarından 

çıkmayan Ebedi Şef o gün ya • 
tağı terketmek arzusunu da iz • 

har eylemiş, müdavi hekimin 
vizitasından sonra bu arzularını 
yapmışlardı. Atatürkün kuvvet-

zularını izhar ettikten ve müda
vi hekimin sabah vizitasını yap 
masından sonra yataklarından çı 
kan Ebedi Şef banyolarını al • 

rlılar, tıraş oldular. Daireye 
avdetle giyinmek istediler. 

Hizmetçilerine verdikleri e -
mirle güverteye çıktıkları zaman 
ekseriya giymek itiyadında >bu -
lundukları blö maren ceketle be
yaz flanel pantalonlarını giydi
ler, küçük Ülkünün elinden tu
tarak ve arkalarında hürmet 
tavrile ilerliyen yaverleri Celal 
ve mutad zevatla birlikte saat 
10.30 da dairelerinden çıktılar, 

ayni kat üzerinde bulunan ya -
tın kıç güvertesini teşrif ettiler. 

Yatta umumi sürur havası bu 
teşrifle tekrar canlandı. Ebedi 
Şef kıç güvertedeki camlı böl -
menin önünde bir şezlonga o -
!urdular. Kıcıra dahil zevat mü
saadelerile huzurlarında mevki 
aldılar. Hava çok güzel, güneş -
le parıldayan Boğaz sularını bil
lô.rlaşan heyetile en gamlı gö • 
nüllere ferahlık aşılıyacak ber • 
raklıkta, Sarayın biteviye uzayan 
beyaz rıhtımlarında çırpınan su
ların, dalgacıkların beyaz köpük 
lü sorguçları göz oyalıyan oy -
nayışlar la yüze gülüyordu. 

Ebedi Şef, sari neş'elerile muh 
telif mevzular üzerinde müsa -

ha:beler yaptılar. Yata gelen İs
tanbul valisi Muhittin Üstünda

ğı huzurlarına kabul ettiler. Da
hiliye Vekili de bulunduğu hal

de imar işlerine dair tafsilat al

dılar, direktifler verdiler. 

Konuşma mevzuu Ebedi Şe -

fin kendi izahlarile kendi sıhhi 

vaziyetlerine intikal etmişti. Bu 

arada mütehassıs Fissingenin 

bir defa daha muayenesini tas -
vip eden Atatürk mütehassısın 

derhal celbini emretti. Öğleye 
kadar ınüsahabelerle vakit ge -

çiren Ebedi Şef saat 13 e doğru 

öğle yemeği yemek arzusunu iz

har ettiler. Bulundukları mev -
kide servis yapılarak o gün ba -
riz :bir iştiha ile yemeklerini ye
diler. 

Atatürkün ilk rahatsızlıkla -

rında kendilerini Ankarada mu 
ayene eden hekimlerle müte • 
hassıs Fissingen gıda rejimini 
tesbit ederken hayvani gıda mad 
<lelerini men ve nebati gıda 

maddelerinden mürekkeb me • 
nuler tavsiye etmişlerdi. 

* (Arkası var). 

lunan bu seneki milli küme maç 
!arının son haftası nihayet geldi. 
Bu hafta geçen senelerde yapılan 
milli küme maçlarından daha 
çok ehemmiyetli ve daha çok a
laka uyandırıcı mahiyet göster
mektedır. Zira bu son haftada, 
eskı bir tabirle, dananın kuyru
ğu kopacak ve 'bu seneki milli 
küme şampiyonu bellı olacak -
tır. 

Maçları taıkip eden okuyucu -
!arımız hatırlarlar ki, bu sene 
milli küme maçlarının başlama
sı, bir hayli dedikodu ve itiraz
lara sebebiyet vermişti. Bir defa 
İstanbulun dört büyük takımı -
nın müsabakalara girmek için 
gösterdiği şartlar ve daha sorıra 
bu şartlardan imtina olunması 

bazı klüpler için zararlı, bazı 

klüpler için de faydalı oldu ve 
muhalokak ki bu kararın en ço
ğu bu haftaki maçları büyük bir 
heyecanla bekliyen Galatasara
ya dokundu. 

Milli kümenin başında Beşik
taşla yapmaları icap eden maça 
çıkmıyan Galatasaraylılar, hük
men mağlup sayılarak en az 
bir puanlarını kaybettiler. İ§te 
bu fedakiirlıkdır ki belki de bu 
sene Galatasaraya bir şampiyo -
naya da malolabilecektir. 

Milli küme maçlarının başın -
da işlenen bu hata, Galatasarayı 
yarın ve öbür gün yapılacak De
mirspor - Vefa ve Demirspor -
Beişktaş maçlarını büyük bir a
laka ile takibe medbur etmekte
dir. Zira Ankaranın enerjik o -
yunu ile tanınan Demirspor ta -
kımı ile İstanbul ıbugün için en 
formunda takımı sayılan Gala -
iasaray arasındadır ki şampiyo
na davası mevzuubahs olabilir. 

Demirsporun yarın Vefa ile ya 
pacağı maç, Vefa için bir !fay -
da temin etmiyeceğine göre, Ve
falılar yarınki oyunlarını biraz 
da kendi şehirlileri bulunan Ga
latasaray nam ve hesa'bına oynı
yacaklar demektir. 

Demirspor ise, eğer yarın Ve
faya mağlıip olursa, şampiyo -
naya veda etmiş olacaktır. Ve -
fayı kazanabilirse. ertesi gunu 
Beşiktaşla yapacağı maç daha 
çok ehemmiüeti kesbedecek ve 
şampiyona bu maçın neticesine 
bağlı kalacaktır. 

Binaenaleyh, Beşiktaş - De
mirspor maçı her iki klübü a18.
kadar eden mühim bir karşılaş
madır. Şayet Demirsporlular Ve 
fayı kazanırda Beşiktaş karşı -
sında bera.'bere kalırsa, o vakit 
şampiyon takımı, Galatasaray -
Demirspor gol averayı taayyün 
edecektir. 

Şu halde Demirsporun şampi
yon olabilmesi için İstanbuldaki 
maçlardan ikisini kazanması la
zım gelmektedir. Bu muvaffaki
yet arka arka iki zor maç yapa
cak bir takım için büyük bir ha
disedir. 

Buna mukabil Beşiktaş De -
mirsporu yenecek olursa hem 
Galatasaraya şampiyonluğu ka -
zandıracak, hem de k~ndisi mil-
• k.. e · · ılı. 

Yarın Vefa karpı•ında ,ampiyona lfln llk mafı 
yapacak Demirspor takımı 

Bu takdirde şampiyon namze-
di Demirspor üçüncülüğe düş -
müş olacaktır. 

İşte bu kadar nazik bir saJlha
da bulunan bu haftaki maçların 
neticesinde şampcyon şehir ve 
şampiyon takım belli olacaktır. 

Bizim takımlardan istediğimiz 
temiz ve sportmence bir oyun -
dan başka bir şey değildir. Çalı-
şan kazanacaktır. 

** Hu haftaki maçların 
hakemleri değiştirildi 

Bu hafta milli kümenin son 
maçlarını idare etmek üzere Ve
fa - Demirspora hakem Adnan 
Akın ve Beşiktaş - Demirspora 
Tarık Özerengin seçilmişlerdi. 

Fakat Tarık Özerenginin Cu -
martesi akşamı Romanyaya git -
mesi üzerine Futbol Federasyo
nu bu iki hakemin maçlarını de
ğiştirmiştir. 

Son dakikada öğrendiğimize 

göre hakem Adnan Akın Pazar 
gli<.ü maç saatinde müıhim bir i
şe memur edildiğinden ve ken -
disine de Vefa maçı hakemliği 

tebliğ edilmiş bulunduğundan 

Pazar günkü maç saatine yetişe
miyeceğini Futbol Ajanlığına 

bildirmiştir. 

Ajanlık vaziyeti dün akşam 
telgrafla Ankaraya bildirmiştir. 
Şu hale göre maçların yeni ha
kemleri bugün belli olacaktır. 

Bu haftaki 
güreşler 
İki haftadaıfoeri şehrimizde 

bulunan, önce organizatörle ara
larında bir para meselesinden 
ihtiliif çıktığı için mahkemeye 
intikal eden bu hadise yüzün -
den geçen haftadan evvel ringe 
çıkmıyan Bulgar pehlivanı Fe
riştanof bu hafta son güreşini 
yapacaktır. 

Feriştanof geçen hafta eski 
baş pehlivanımız Kara Ali ile 

bir saatlik çetin bir güreşten 

sonra bera!bere kalmış, bu hafta 

yapacağ! son güreş için ise: 
- Ben müddetle güreşemem., 

Müsabaka yenişinceye kadar o

lursa kabul ederim. Aksi tak -

dirde maç yapmaktan istinkaf 
·ederim·• 

Deme)dedir. 

Bu hafta karşılaşmaları mu
karrer olan hasmı Dinarlı Meh -
met geçen hafta Habe§liyi tuşla 
yendiği cihetle müsabakanın bir 

Sporculardan 
soruyoruz: 

F enerbahçe birinci 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

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

Sporcu karllerlmlzln vara
cakları cevapları aıraalla 

darcadacajilz 

lık 4 ravunda ayrılmasını iste -
mektedir. 

Bu ihtilıifı halle ıı.ğraşan or -
ganizatör Asım Rıdvan yarın 

akşama kadar bir netice alaca -
ğını söylemekte, müsabakaların 

' Bulgar Feriştanofun arzu ettiği 
şekilde, zaman tahdid edilmek
sizin yapılmasını tecviz ettiğini 

!bildirmektedir. 

Yahya Paşa
nın Sofyadaki 
temasları 

Sofya, 6 (AA.) - Bulgar a -

jansı bildiriyor: 

Mısır Hariciye Nazırı Yahya 

Paşa dün sabah meçhul askerin 

mezarına merasimle bir çelenk 
koymuştur. 

Saat 11 de Nu:ır, Kral tarafın

dan kabul edilerek maiyetile bir 

likte öğle yemeğine alıkonmuş

tur. Yemekte Başvekalet Veki

li Nedef de bulunmuştur. Kral, 

Yahya Paşa ile maiyetine yük -
_a -·· •••• • 

sek nişanlar vermiştir. 

Dün akşam Başvekalet Vekili 

ve alakadar diğer nazırla Mısır 

Hariciye Nazırı arasında iki 

memleketi alakadar eden ekıono

mik meseleler hakkında müzake 

reler cereyan etmiştir. 
Müteakiben Sofyadaki Mısır 

elçisi bir akşam ziyafeti venniş

tir. Zi.yalfette Mısırlı misafirler -
den başka birçok şahsiyetler ha-

Garip Ali reise bir şeyler an
lattı. Süleyman Reis bunları din 
!erken yüzü çatlıyor, hayretten 
gözleri idleşiyor, sonra hiddete 
düşer gibi bir tavır takınıyordu. 
Garip Ali sözlerini tamamlayın
ca Süleyman Reis kızı işaret et -
ti: 

- Aferin buncağıza.. yiğit seç 

mekte hüneri varmış. Amma bil 
me.ın buna Barbaros kaptan ne 

diyerek. 
Garip Ali riıcalarını ısrar şek

linde tekrarlıyordu. Süleyman 
Reis önde Ramela ile Garip Ali 
arkada kaleye döndüler. Barba 
rosun oturdu odaya geldiler. Sü
leyman Reiıı Aliyi kapının dı -
§ında bıraktı: 

- Siz burada durun, bekleyin. 
Ben işi reise anlatayım, sonra 
çağırınca içeri gelirsiniz! 

Ve, odadan içeri daldı. 
Barbaros Süleymanı görünce 

sordu: 
- Geldiler mi? 
- Evet kaptanım. 
- Çağır gel:sinler? 
- ...... 
- Neye yutkunup duruyor • 

sun, çağll'Sana şunları! 
Süleyman ·bir adım attı, anlat

tı: 

- Büyük Reisim. Garip Ali 
kulunun bir ricası var. O eelr 

kız delikan'lıya gönül vermiş. 

Onunla evlenmek istiyorlarmış. 

Senden bunu rica ediyor. 
Barbarosun çatık yüzünde bir 

tebessümün izleri belirdi. Yilit. 
Türk ımıirali duıdaklarında çer

çevelenen bir tebessümü kay -
betrneden konuştu: 

- Bak bire şu nadanlara .. ne 
çabuk biribirlerine gönül de ver 
m~er. Nerede ~imdi onlar? 

- Kapının dışında Reisim. 
- Çağır gelsinler! 
Bu Türkçe konuşmadan bir 

şey anlamıyan esirlerle Koman
dör Rossini gözlerini etrafta gez 
diriyor, bir şeyler sezinrneğe 

uğraşıyordu. Bu arada Süley -
man kapıyı açmış, dışarıda bek -
!iyen delikanlı ile Ramelayı içeri 

almıştı. 

Yiğit levent Baı1baros amiralı 
selamladıktan sonra Ramelanın 
da elinden tuttu. !Büyük kapta
nın yanına göttiiıdü, ayaklarına 
sarıldılar. Ali yalvardı: 

_ Yüce kaptanım, sana sığı -
nıyoruz. Liıtfen bu esiri bir kı -
zın say, biz evleneceğiz! 

Baıibaros gürledi: 
- İyice düşündün anü yiğit! 
- Düşündüm kaptanım! 

- Son pişmanlık fayda ver -
mez! Düşün. t~ın sorıra bu is • 

Garip An tereddü ta üz konuşu
yordu: 

- Düşündük, taşındık, birlik

te karar verdik kaptarum. Senin 

müsaade feımanmı diliyoruz. 
B ariıaros Rame },.ya İspanyol.

ca sordu: 

- Nasıl, bu kararı verdiğini • 
ze memnun musun haspa? 

Ramela rolüne devam edtyor • 

du: 
- Evet !büyük kaptanım! 

- Demek dinini, dilini de~ş-
tirecek, lbu yiğit ile evleneceksin 

öyle mi? 
Odada bir çığlık koptu. Ko

mandör Rossin! deli gibi ~~ 
den fırladı. Zincirlerin mtJsaa -
desi kadar ileri çıktı, haykırdıı 

- Nasıl, nasıl? Ramela neler 
~itiyorwn. Benim nazlı kızım 

böyle bir ,barbara mı varacak? 

Odada duran korsanlar Rossi

ninin yanına fırladılar, onu ye -

rine doğru ittıler. Ramela baba
sına ka~ılık verirken gözünü 

hafifçe kırptı: 
- Sevgili baıbam yapacağım! 

Ne yapalım gönül bu, fennan 
dinlemiyor ki .. lbu yiğ!ti ilk gö -

rüşte sevdim. Onun olacağım. 

Görüyorsun ki, topraklarımız 

yılmaz Türklerin malı oldu. Bu
rada, eski vatanımızda ht.ltim o

lan bu ırka intisap etmek bizim 
için bir şeref olacaktır. 

Rossini inledi: 
- Sen çıldırmışsın bahtsız! 

Ve .. devamlı münakaşalardan 
sonra Ba11baros bu çilin evlen -

mesine izin verdi. O gece yapı -
lan acele bir nikah ve düğün 

merasimile dini ve dili sureta 
değ~n Ramela korsan Garip A

linin karısı olmuş, adı da Rame
ladan Ralbiaya çevrilmişti. 

Genç ve ateşli çift, reis kale • 
sinde yapılan acele düğünü sü

ratıe visale götürmek için kor -

sanlar davul ve zurnalarla daha 
merasimi tes'Jt ederlerken ka
leden gizlice uzaklaştılar, içeri 
mahallelerden birinde, tahtadan 
bir evin önünde durdular. Garip 
Ali pencereye seslendi: 

- Hey .. Devir Nğrusu, öldün 
mü be? 

İçeriden ayni sertlikte bir kor 
san sesi yükseldi: 

- Kimdir o bire, kapı önünde 
adımı haykıran! 

Bu cümle mahallenin sessizli
ğinde çınlar ken kapı açıldı, kaf
tanının açık göğsünden adaleli 
vücudün sağlam manzarası gö -
rünen gözleri dönük bir levent 
dışarı uğradı. 

Arkası var 



SAYFA S 

Bir lspanyol Casusunun merakll maceralar1 . ~ 

1 BU KALBE KELEPÇE VURMALI l 
• • 
Boğucu bir koku 
Ve bir baş dönmesinden sonra 
Klara otomobilde bayılmıştı ! 

Çeviren: lskender F. Sertelli 
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Klara, lı•ndiainin mefhar polia haliyeai tarafından 
" lara .. al al•Iİ,, ile talıip oe lec:eHüa •dildifinin 

larlunda delildi 

Klara ~aladı.. 
Rengi balmumu gıbi sarardı. 

- Ya şimdi .. ne yapacağız? 
- Hemen buradan kaçınız, 

Mis! Ben -zararı yok- sizin uğ
runuza kurban gideyim. Faıkat 

aiz hemen uzakJaşınız bura -
dan. 

- Üst kata çıktılar .. sizi arı

yorlar. Tuvalete gittığinizi söy
lemedim onlara. 

Klara bir an çin düşündü .. 
ta'b~asını çantasından çika -
;rarak koyununa koydu .. şapka
sını, mantosunu aldı. 

- Bir saatlik yardımınıza 

cağımdan emin ol, Stanley! Bili
ğımdan emin ol, Stanley! Bıli

~rsun ki, ben bu işde tamami
Je masumum. İcap eden şeha -
deti yapar ve beni boş yere töh 
met altında bulundurmaktan 

kurtarırsın! 

Ve g81'6onun alnından öpe -

rek. yavaşça odadan çıktı. 

Kla.raııın dama kaçtığına 

tahmin eden polisler, aparhma 
nın çatısında araştırma yapar
ken, Klara ~ans>~ndan ÇJk -
mıştı. Sokağın başına gıelince 

bir taksi çevirdı, bu.rala'Ttla da
ha farzla dolaşmak teh?ikeli ola 
calctı. 

Taksiye atladı .. 
İı i amma, nereve godiecE'kt". 
Şoföre siıy Jıyecek bır yer bu 

Jarruyordu. 
BırdEnbire aklına gekl;; 

Vaşington İstrıt .. 
- Numarası yok mu? 
- Aklımda kalmamış. O 

<"adde!de yeşil balkonlu büyük 
bır lokanta olacak. Orada ye
mek yemeğe gideceğim. 
Şoför önüne 'bakaı ak, yavaş

ça başını sal)adı. 

Hareket ettiler. 
K.Jara pohsin taki'lıinden kur 

tulduğundan o kaJ.ac emindi 

kı .. 
- Artı.k kıyafetımi değiştir

mel~m. Lokantaya varı~ var

maz, bambaşka bır kadın ola -
cağını .. 

Dıyor<iu. 

1736 numaralı otomobil .ken-

dısını bıraz sonra, Vaşıngton 

İ•tr te göturmuştü. 

Klaranın kı •aıfeti.ni değiştir -
m{k 'stemesi pek tıfbii ıcli. O, 

z; bıtanın tak bınden tamam.le 
kurıu'mak ı ı~ordu. Artık Ar -
jantınli zcng;n karıısı değildi. 

!>Emek kı, Vmston adını veren 
yarah adam, onun huviyetini 

keşfetm~t.. Fakat, Klara hiıla 
bu muammayı halledemıyordu. 

- Eter bu adam pol.iı;e men-

sup ise, beni neden te\kil etme
di de, bana kaçmak tırııatını ver 

si? 

Diyor ve hayreUer içın boca

layıp duru~rdu. 

Kl&ra, ıbu caddeyi ço.k iyi ta -
nı~rdu. Daha uzaktan otelleri -

Ie, neş'eli gazınolarile Vaşington 
caddesini gormiışıü. Fakat. o -

lıomobil neden dumıu~rdu? 
Klara, şofore: 

- Ne zaman duracaksın? 
Dıye llOl'mak istedi .. 

Birdenlbıre at.omobılın içine 
keskin bir et.er kokusu yayıldı .. 

Klara sersemler giıi oldu .. 

Çenelerı ~ıbnıyordu. 

- Şoför, dur! 

- Diye bağırmıik istedi.. 
Ağzını açmak kaıbil değildi .. 

Ve gözleri bırdenbire kapan -
mış, şakakları koparcasına çarp
mağa başlamıftı. 

Klara kollarını da kımıldata -
mı yordu. 

Yavaşça başını arkaya daya -
dı .. 

Kendinden geçti. 

Esrarengiz otomobıJ, Vaş;ng -

ton İstritten çok1<ın uzaklaşmış .. 

Bir hayli yol aldıktan sonra. şe
hir kcnarındd ağadık bır yolun 
üstün.de durmu tu. 

Şoför burada derhal inerek ar 
ka kapı) ı ~tı .. mu lerisini ku -
caklıyarak dı arıya pkardı. 

1 
Klarayı 1936 numaralı (lfoıno 

bilden ba\'ğın bir halae çıkaran 

1 bu delikanlı da kimdi? 
1 

1 

Bu adam gerçekten taksı şo -
förlerinden biri miydı? 

Yoksa Klarayı tanıyan ve 6e· 

ven iışıklarından mı? ... 

Bunu kEEtırmek kolay !bir iş 

değıldi. 

Muammalar ve heyecanlı sah 
neler birıbırını takıp ediyordu. 

Genç şof~r, Klarayı kucak -

lı rarak, •lııraz ilerideki bahçe or 

tasında bir küçi>k köşke doğru 

yürümeğe lbaşladı. 

K?ara. kendisinin meşhur po -

!is hafiyesi tarafından ·Tarassut 

aleti ile takıp ve tecessüs edıkli 

ğinden e»ıctte farkında değildi. 
(Arkan t•ar) 

Yıldırım faciası 
İzmitin Ketenciler köyünde 1, 

Akyazi nahivesınde 2 olmak ü -
zere, 3 yıldınm faciası ol:ınU§ ve 
üç zavallı immı tarlada ilın öl
mü§tur. 

~ Tayyare piyankosuda 
artık tarihe kanşıyor DÜNK1l BULMACAMIZIN 

RALLi 
TEKNiK KÖŞE ...... '~"l>f: 

= = 
BUGCNx"O BULMACAJllZ 

= 

- Soldan aağa -

1 - Solmuş - Bir erkek ismi. 
2 - Ekmek maadanndan ismi 

fail - Tiyatroda bUBU.8i ve 
bölmeli mahal. 

3 - Cemi edatı - Ev aksamın
dan - Dilsiz. 

4 - İnmekten emir - Meşhur 
ve büyük bir Türk mima
rı - Bir nota. 

5 - Taraf - İtikat. 
6 - Peder - Açmaktan ismi 

fail. 
7 - Hud'a - Almaktan emir. 
8 - Be az - Beygirin taran -

ması. 

9 - Ay - Garaz - Bir şaı1< mu
siki aleti. 

10 - İka - Tıyatro sahnesi. 
11 - Şümullü - Kirli olmıyan. 

- Yakandan aşağıya -

1 - Bir erkek ismi - Haşiye. 

2 - Bahrimuhit - Siyah. 
3 - Cemi edatı - Makam - Ol -

mamış. 

4 - Hububattan apılma toz
Yerli - Bir nota. 

5 - Rabıt edatı - Budala. 
6 - Ruhi maraz - Emniyet 

eden. 
7 - Hisset - U.hza. 
8 - Bir uzvumuz - Çaresiz -

Bir hece. 
9 - B:r insan uzvu - Beygirin 

tabanına çakılan demir -
Noksansız. 

10 - Vücude getirmek - İkinci. 
11 - Havada yiılı.ıelen bir ço -

cuk oyuncağı - Uskumru
nun kurutulmuşu. 

Pamuk ipliği 
ve mensucatı 

•• 
sanayıı 

Ankara, 6 (A.A.) - İktısat 
Vekaletinden bildiTilmiştir: 

Memleketimizde tesıs edilecek 
pam11k ıpli.ği ve mensucat sana
yiin in tabi olacağı şartlar hale -
kındaki 2/8903 sayılı karama -

me hükmü 2/III71 sayılı karar
name ile kaldırılmış olduğundan 

eski kararnamelerin meriyette 
olduğu sırada müra<:aatta 'bu -
lunup ta talepleri reridedilıni§ o

anlar, yeniden müracaat edebi -
lirler. 

Dikiş sergisi 
İzmitte senelerdenberi ger;ç 

kızlarımızı ev ve yuva ikad.ını 

yapmağa çalışan Cumhuriyet 

biçki yurdu, her sene okluğu gi

gi bu sene de Ulu terzi ilk oku

lunda dikış ve nakış sergisi aç. -
mıştır. Sergi çok alaka toplamak 

ta ve halk akın akın, Zl) aret e -
dere.k memnuniyetini izhar et -
ml"ktedir. 

Hereke kampı açıldı: Hereke 

çocuk kampı açılmıştır. Kampa 
150 kadar fakır ve gıdasız çocuk 
almmıttır. Kamp tıır ay devanı 
edecektir. 

(Ba§tarafı 1 inci sayfadaj 
hakkı nıun"lıasıran bu milli pi -
yango idar<'sıne ait olacaktır. 

Bu idarenin muamelelcn art
tırma, eksiltme ve muhasobei u
mumıye kanunlariylc Divanı 

muhasebatın vize ve kontorlüne 
tabi olmıya.caktır. 

Dört kişilik idare heyeti 
Mılli pıyango Maliye Vekale • ı 

tiyle Cümhurıyet Merkez Ban -
kası ve Ziraat Banka&ı tarafın -
dan tayin edilen birer aza ile pı
yang müdtiründc-n terekküp e
den dört kişilik bir idare heyeti 
tarafından ıdare edilecektir. 
Pıyango ıdare heyelı şu vazi -

feleri görecoktir: 
a) Piyango planının tanzımi 

ve ke§idelerınin tertip ve icabın
da tadil ve bunların ılıinı, 

b) İdare ve satı§ ~len i.çin teş 
kıl.iitın icrası, butçenin ve kad -
ro cetvellerinın tanzimı, 

c) i'13letlerın satış şek'i ve şart 
tarının teo;biti, ajan ve bayılere 
verileck komısyQn mikdarının 

tayini. 
d) Piyanko mallarının muha

fazası 

e) Piyanko işlerinin iyi git -
mesi ~in lüzumlu tedbirlerin 1" 

thazı. 

Pi,yanko i<iaresinın hesapları 

ve idare heyetirun ·kararları Ma
liye Vekaletiyle Merkez Ban -
kaııı tarafından tayin edilecek 
iki mürakip tarafından müra -
kabe edilecektir. 

heyeti 
Pıyanko ıdaresı Cümhuriyet 

Merkez Bankaııı idare mcelisi 
reısinın b"'Jkanlığı altında topla
nan Merkez Bankası umum mü
dürı.i ile Ziraat Bankası umumi 
müdüründen ve Divanı Muha -
sebat azasından iki zatla nakid 
işleri umum düdüründen mü -
teşekkil bir heyetin mürakaıbe
sine tiıbi olacak ve bu heyet üç 
ayda bir ıoplanacakt•r. 

Her keşide biletlerinin tabın -
dan evvel o keşide ikramiye ve 
amortilerini tamamen karşılı -

yabılecek bir meblağı Cümhu -
riyet Merkez Bankası banka i -
daresınin hesabından 'bloke ede
cektir. Banka, ikramiye n a -
mortilerinin tediyesini de de -
ruhte edecektir. Biletlere ait her 
türlü muamele vergi ve resim -
l<o~en affedilmektedir. 

Piyangonun. hasılatı 

ÇIRAK 
lstanbul, İzmir, Adana, Eskişehir ve sair 
Endüstri şehirlerimizde buralarda mevcut 
sanayi müesseselerinin de yardımı ile ilk 
mektep mezunlarının istidatlı çocuklarını 
yetiştirmek Üzere üç sınıflı birer çırak 

mektebi açılmahdı.-. 
Yenı bir usule göre işçi adedi 

yüzı.i tecavüz bulunan sanayi 
mües:seselerinde .brrer çırak kur 
su açılması mecburiyeti vardır 

ve bu kurslar mesaı hnrıcindeki 

bos zamanlarda yapılacaktır. 

Bu kursları kimler idare ede -

cektir? 

Tabiıdır ki o mue esenın bil
gi ve tecrübe baktmından en i
J:eride olan muh€ndis ve ustala
rı idare edecektir. 

Bir müessesenin bilgi ve tec
rü'be bakımından en ileri ele -

manları demek bir haftanın 48 
iş saatinde kafa diden mekaniz -
ması durmadan çalışan ve bir 
günde 8 saat ve 45 dakikalık iş 

zamanından sonra istirahate 
muhtaç hale gelen insan demek 
tiI. 

Bö~·Je bir memur müessesesi
nin kendisine vereceği talimat ü 
zerine istira.lıat saatlerinden bir 
mi.kdarını ("bu saatlarde kendi 
bi)gisini arttıracak mütalea za -
manları daılıildir.) Bu gibi kurs
lara tahsis edebilir. Ancak 'bun-

dan fayda mı yoksa zaror mı çı
kar? 

Yüzde yüz zarar. 
Çünkli: 
1 - Yorgun ve ertesı günkü 

işlerini düşünen bir kafanın iş

den yorulanuş bır kafaya soka - r 
bileceği bilgi kıymetsiz bir zah
metten 'başka bır şey değildil'. 

2 - Kursları idare edecek mü 
essese elamanlarının ilk zaman
larda olmasa bile bilahare fuzu 
li yıpranma dolaylL'!ile kendi mü 
es.s&5E'lerinin randımanı üzerinde 
zararlı neticeelr tevlit edebilir. 

Binaenaley'h memlekette haki 
katen bır çırak yetiştirme gaye-
si güdülmek isteniliyorsa İstan -
bu1, İzmir, Adana, Eskişehir ve
sair endüstri şehirlerimizde bu
ralarda mevcut sanayi müesse -
selerinin de yardımı ile ilk mek
tep mezunlarının i6tidatlı çocuk- C 

Jarını yetiştirmek frıere üç sınıf· 
lı 'birer çırak mektebi açılmalı -
dır. 

Yoksa çırak yine eski çırak -
tır. 

Mühendis: C. J 

• 

Uzak Şark işleri 
• 

lngiliz - Japon müzakerelerin-
de müsbet netice ihtimali azdır 

Londra. 6 (A.A.) - Tokyo ile 
yapılan müzakdelerdc İngiltere 
nin vaziıyetini tarif eden .Ti -
mes gazeteo;i di~r ki: 

cTientsin'in ablukası işinde 

hükı'.ımet müzakere edilecek me
selenin tamamile ma.lıalli bir 
mahiyt arzetmesine gayret ede
cektir. Müzakere sahasını geniş
Jetmeğe imkan yoktur. Aksi tak 
dirde yalnız İıı,gilterenin değil, 
diğer memleketlerin de ve ibil -
hassa Amerika ile Fransanın da 
menfaatleri haleldar olur.• 

lan İngili z- Japon müzakereleri 
henüz hiçbir tarih tesbit edil -
memiştir. 

Amerika ve lngilizlerin 
galebesi 

Hongkong, 6 (A.A.) - Ame -
rikan ve İngiliz tebaasından bir 
lusmı, dün Amerikan ·Ashvil -
le> vapuru ve İngiliz Doohess• 
harp gemisi ile Fooohow'dan ay
rılarak açıkta bekleyen bir İn -

giliz gemiııine 'binmi !erdir. 

Hazineye tevdi roilecek olan 
piyaııko safi hasılatı bir taraf -
tan butçeye irad, diğer taraftan 
Mılli Müdafaa Vekaleti hava 
kısmı bütçesinın levazım ve tec
hizatı harbiye faslına tahsi.o>at 
kayaolunacakt:r. 

Piyanko idaresine ait mallar 
devlet malı addolunmuş ve bun
ları çalanlar, ihti:as edenler, zim 
mete geı;irenler veya her ne su
retle olursa olsun >uiistimal 
denler devlet malları ,·eya pa
raları hakkınd ika olunan bu 
gibı suçların ceza.ını görecek -
Jerdir. 

Bedbinlik izhar eden ·Daily 
Herald gazetesi, şöyle aıyor: 

cTokvo müzakerelerinin mu -
vaıffakiyetle neticelenmesi ümi-

1 di pek azdır. Japon milılaristle-

Foomow'da sükünet hüküm 

sürmekte ise de vaziyet pek ger
gindir. Japon tayyareleri büyük 

bir faaliyet göstrmektdirler. 

Abluka nasıl kalkacak ? 

Biletleri üzerlerındeki fıatten 

fazlaya 5atmaya kalkışanlar da 
20 liradan 100 lirayn kadar para 
cezasına çarpılacaklar \'e satış 

hakkını kaybedeceklerdir. 
Piyanko idare heyeti azaları 

hizmetlerine mukabil pıyanko 

bütçesinden herhangi bir nam 
ve suretle para alamıyacaklar -
dır. Şu kadar ki piyanko müdü
ründen başka diğer azalara tem 
sil ettiklerı vekalet ve bankalar 
tarafından munzam hizmetleri -
ne mukabil yüz liraya kadar üc
ret verilf'bilecektir. Mürakabe 
heyeti azaları ise piyanko idare
sindeki vazifelerini fahri olarak 
yapacaklardır. 

Bu kanunun neşrini müteakip 
Tayyare Cemiyeti mevcudun -
dan piyanko idaresine verile -
cek ıki mılyon liradan ilk idare 
\'e tesis masraflariyle ikramiye
lerin ödenmesinE- kafi gelecek 
miktarı avrıldıktan sonra fazla
sı bütçcyE" irad kaydolunacak -
tır. Gene kanunun neşrinden i -
!ibaren & ay içinde tayyare pi -
yankosuna ait ayniyat, evrak ve
sair levazım tayyare cemiyeti 
tarafından mill pıyanko idare -
.,ne ciwrolunacaktır. 

. ri ile müfrit siviller. İngilterenin 
Çin siıyasetinde tam bir değişik

lik hasıl olmadan meselenin ha

lik hasıl olmadan meselcnın hal
ledilemiyeceğinı şiddetli bir li -

sanla beyan etmi§lerdir. Bu gibi 

iddialar hakkında İngıltere. hıç
bır veçhile müzakereye gıriş -
mek ;stemıyecektir.• 

Henüz tarih tespit edilmedi 
Londra, 6 (A.A.) - Sala'hi -

yettar ma.hfellerde söylendi.ğine 
göre Tokyoda cereyan edecek o-

Türk Maarif Cemiyeti Umu
mi Heyeti toplantısı 

Türk Maarif Cemiyeti Umu -
mi heyeti 3/7 /1939 tarihinde 
fevkalade toplanarak ·3512> nu
maralı cemiyetler kanununa gö 
re esas nizamnamesinde yapıl -
maı;ı zaruri değişiklikleri müza
kere \'e kabul etmiştir. 

Yeni nizamname hükmüne gö

re Merkez idare heyetine ve he
sap miirakipliğine seçilenlerin 
adları aşağıda yazılmıştır. 

Merkez İdare Heyeti: 
Kemal Gedeleç: Cümhur Baş

kanlığı Umumi Katibi, Vehbi De 
mire!: Baş8akanlık Müsteşarı, 

Nevzat Tandoğan: Ankara Vali
si, Refet Ülgen: Urfa saylavı, 
Rahmi Köken: İzmir aaylavı, Fa
kihe Öymen: İstanbul saylavı, 
Halit Bayrak; Beyazıt aaylavı, 

Tientsin, 6 (A.A.) - İngiltere, 

Çang - Kay - Çek'e yardım si -
yasetinden vaııgeçmedikc;<> im -
tryaz mıntakalarının ablukası -
nın kaldırılmıyacağı Japon as -
keri makamları tarafından söy -
Jenmektedir. 

Bonenin temasları 
Faris, 6 (A.A.) - Bonnet, Çin 

sefiri Wellington Koo ile Uzak 

~arktaki vaziyet ve bilhassa Ti

entsin meselesi hakkında görüş
müştür. 

Anadolu kulübünden 
Klooümüz nizamnamesi mu -

cibince her sene temmuz ayın
da yapılması mukarrer senelik 
kongrenin 9 temmuz 939 paraz 
günü 6aat (10) da Şellllli paşada 
klüp merkezinde aktedilecğin -
den azanın gelmelerini ehemmi
yetle rica ederiz. 

Anadolu klübü başkanı 

İhsan Sungu: Maarif Vek&leti 

Talim ve Terbiye Başkanı , Şefik 

Yürekli: Devlet Şurası Birinci 

Daire Başkanı, Haydar Günver: 

Başvekalet Müsteşar Muavini, 

Avni Çubukgil: Riyaziye ôğret
meni. 

Hesap Mürakipleri: 

Muhittin Baha Pars: Bursa 
ııaylavı, Hilmiye Dener: Riyazi
ye öjM>tmeııi. 
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Fotoğraf tahlilleri 

Bay M. TURAN 

-30-
30: M. Turan (İdaclist e ı 

lbatkar 1iıJlerden) Uzag; goruş 
ve tahlil kabiliyeti vard . Azim 
ve irade sahfüidir. Baza tered
düt ve kararsızlık içimi kalır, 

fakat yaşı ilerledikçe b.ndan e
ser kalmıyacaktır. Hafızası kuv
vetlidir. Bazan asaıbi, ekseriya 
soğuk kanlıdır. İnadcıdıı". Müna
kaşayı sever. Geveı.elikten hoş
lanmaz. 

Bay iBBABİM ALTUÇ 

-31-

31: İbrahim Altuç (Ula \'e 

hafızası kuvvetli fakat mü\ered 
dit tiplerden) Muvaffakiyetsız

liği kararaızlığındaııdır. Zekası 

ve hafızası aüratle inkişaf et -
mektedir. İyiliği SE.ver, kimseye 
itimadı yoktur, hatta nefsine 
bile. Bedii güzelliklere ve mu -
sikiye inhimaki vardır. Bazan 
mütecessistir. İyilıgi ve fnalığı 
unutmaz. 
Açık konu..,..ıu: 

Eskişehirde M. Kemal Uygun
Gönderriiğiniz fotoğraf çok bo
zuktur. İyi tahlil yapabilmek i
çin Jüt.fen net çekilmiş bir fo -
toğrafını~ı gönderiniz. 

TiYATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 

Bu akşam 
Beykoz İskele 
tiyatrosunda 
AMCABEY 

3 perde 
Mişel revüsü, Oto KEti varyetesi 
Hans Kulta telepati tecrübeleri 

* Tllrk Revü O,.,retl 

EFENiN 
AŞKI 

Bu akşam 
'Oslditlu haşiral 

bah~i 
sinemasında 

Yuan, besteli. 
yen: Bizat 

OrkEEtrayı idaft? eden Muhlis 
Sabahattin. Büyük orkf'6tra, ba
le (IÖr.les ve boys. 

S. Atilla idareainde 
Cumartesi Anadoluhisar İda

man Yurdu klooü bahçesinde 

* EGE TİYATROSU 
Nureltin Gençduru 

\'e arkadaşları 

6 Temmuz 
Cuma akşamı 

Şehremini hşlrah 

bahçesinde 
ctı..VEi KADElt 

Mur.ı Şamil varyete.1 
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Deniz banyosu • • 

D•ğlar Kralının hakiki hayat 

ÇAKICI 
1 BORSAi 

ANKARA 
6 .7.939 l=====================• Sıcak olsun soğuk olsun ban

yonun faidesi v&Tdır. Tabii her 
birine ait birtakım şartlar var • 
dır ve bu şartlara riayet, hu fai
denin elde edilmesi için elzem
dir. Deniz banyosuna gelince, 
bu tabii banyonun faftleoıi hak • 
kında birçok '8Yler söylenmiş • 
dir ve bu faideler muhakkak • 
tir. Yalnız deniz banyosunun da 
birtakım şartları vardır. Mese • 

Maktul nakledildi 
Çakıcı ertesi gün Osmanın ce

sedini alarak köye gitti 
Yazan: Zeynel Besim Sun 

- 24-
- Zaptiye müfrezesine sıkış- [ Hacı İbrahim oğlu Halil bey ku· 
mad~ ateş etmeyin, şu Çakı- mandasında 30 kişilik bir gönül-
cı kiratasını gebertmiye bakın. iti kuvveti de kendilerine ilti -

Gelenler; yayılmışlar ve birer hak etmişti. Çakıcı Halil beyi 
kaya dibine sinmişlerdi. İki mu- fevkalade severdi. 
avin çetenin de iltihakı ile 'kuv· Hafı:ı İlhami efendi, Bayındır-
vetlenen Çamlıcalı çetesi tama- lı Mehmet efendi, Çakıcı efe ve 
mile müsterih ve kalebeden e - Halil bey tekrar toplanıp vazi _ 
mindi. ı yeti konuştular. Verilen karar· • 

Tüfekler patladı, Eşkıya o za- takip kararı idi. Bu sebeple müf 
marlki müsademe adeti veçhile rezeler icap eden tertibatı. aldı-
yekdigerini sinirlendirmeğe ça· dılar ve yeniden yola çıktılar. 
!ışıyor, bu sebeple iki taraf da Kelas yolu üzerinde idiler. 
muttasıl küfrediyordu: Meşhur Gavuröldü deresine gel-

- Erkeh en metelik kadar ye· mişlerdi, ~ sırada k~ılarına Ar 
rini göster deyyus.. navut bir çoban çıktı. 

- !Kahpe karı gibi ne sakla - Çobanın Arnavut oluşu Çakı-
nıyorsun ulen? Meydana fırla - cının gazabını celbe kafi idi. Fa-
sana.. kat bu Arnavudun üzerinde 

Filhakika sinirlenen taraf bi - (Çamlıcalı Hüseyin çetesine a -
raz hareket yapıp metelik ka -
dar yerini gösterİverirse o an- ğılından ekmek ve SU göndrildi 
da orasından kurşunu yiyordu. zannı) da toplanmıştı. Bu sebep-
Bu herifler gözü görebileceği le Hacı Mustaıfa ile Çoban Meh-

mesafeye diktikleri kamaya kur 
şunu ikiye böldürecek kadar ya
man atıcı idiler. Ellerinden u -
çan kuş kurtulmazdı. 
Çamlıcalı Hüseyinin hedefi yal 

nız Çakıcı idi. 
Zaptiye kuvvetlerine icap et

tikçe ateş ediliyor, arkasından 

ateş derhal Çakıcı üzerine teksif 
olunuyordu. 

Ateşin çok kızıştığı bir za -
manda müliıııiınisani Bayındır

lı Mehmet efendinin de müfre -
zesile birlikte müsademe ma -
halline yetiştiği görüldü. 

Takip kolu kuvvetlenmişti. 

Fakat Çakıcı Mehmet efenin 
manevi kuvveti kırılmıştı. Buna 
da sebep Osrnanın vuruhnaısıy -
dı. 

Filhakika küçük Osman; kar
şı taraftaki eşkiyanın mütema -
diyen sövüp saymasına dayana
mamış ve gençlik saikasile he -
def vererek kurşunu yemişti. 

Müsademe tam on dört saat 
devam etti. Çamlıcalı Hüseyin; 
Bayındırlı Mehmet efendi müf -
rezesinin iltihakından sonra mü 
dafaa vaziyeti alml§tı. Nihayet 
çete mevkiini terketti ve karan
lıklar içinde kaybolup gitti. Çam 
lıcalı Hüseyin kaçmıştı. 

Maktul küçük Osınanı Eselli 
köyünde mılharın evine naklet
tiler. Çakıcı ertesi günü öğleyi -
ne kadar ell'den çıkmadı; öğle · 
den sonra ise Osmanın cesedini 
de alarak hep beraber Osmanın 
köyü olan Kurucaova köyüne 
gittiler. Ayni günde Kelıiıstan 

Zabıta Romanı: No 47 
Film, yarı dini bir sahne ile so 

na ercti. 
Miisyö Leadbetter, memnuni

yetle bir nefes a1dı. 
Salon aydınlanır aydınlanmaz, 

gözlerini hafifçe kıpıştırarak 

yavaşça ayağa kalktı. 

Sinema salonu terketınek için 
istical göstermiyordu Gündelik 
hayatın hakikatlerine tekrar 
dalınası için uzun zaman lazım· 
dı. Etrafına ıbir bakındı. Seyir -
ciler, az idi. 

Halk, şimdi yarış meydanına 

doğru koşuşuyordu .. Mösyö Le
adbett1?r, yarışları, kağıt oyun -
!arını, içkiyi ve tütünü sevmiyor 
du. Bu sebepten dolayı sinemaya 
olan meclilbiyeti fazla id;. 

Herkes, kapıya doğru koşu -
yordu. Mösyö Leadbetter de ha-

met çobanı yakaladılar. 

Mustafa sordu: 
Hacı 

- Çamlıcalı Hüseyin ne tara-

fa gitti? 
Arnavut cevap verdi: 
- Bilmiyorum efe. 
iBilmiyor muydu? Bu müm -

kün müydü? Biçare adamı yere 

yatırdılar. Çoban Mehmet eline 

bir sopa a.ldı. Arnavut çobanın 

feryadı yürekleri parçalıyurdu. 

Fakat bu adamlarda insani mer 

hamet namına bir zerre bile yok 
tu. Muttasıl dövüyorlardı. 

Çoban haki.katen bir şey bil • 
miyordu, fakat bilmediğine Ça
kıcı efeyi inand>ramıyordu. 

Tazyik arttı. Çobanı bu defa 
da tel kırbaçla dövdüler. Vaz> -
yet o kadar feci idi ki biçare a

damın, bir çok yerlerinden etle

ri parçalanmıştı. 

Nihayet bayındırlı Mehmet e

fendi dayanamadı. Çakıcı nezdin 

de müdahalede bulundu. Çoba· 

nın canı da -eğer bilahare ıstı -
raptan ölmediyse- ıbu suretle 
kurtuldu. 
Yollarına devam ettiler, Ke

lasın Yağlar köyüne vardılar. 

Bu köyde eşraftan ve Dumanlı 

oğlu suliılesinden Ömer ağa is -

minde birisi vardı ki Çakıcının 

yanındaki Halil beyle bir kız 

meselesinden dolayı araları a · 

çıktı. Halil bey fırsatı kaçırmak 
istemedi, Çakıcıya hitaben: 

(Arkası var) 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
rekete geçti. 

Önündeki koltuğu işgal etmek 
te olan adam uyuyordu. cKuş 
yavrularına• filmini seyrediyor· 
ken uyumak, Mösyö Leadbetteri 
fena halde sinirlendiriyordu. U
zanmış olduğu ayakları yolu ka
patan uykudaki seyirei, adamın 
biri. 

- Affedersiniz, Mösyö .. diye -
rek yol açmasını istiyordu. 
Kapının önüne gelen Mösyö 

Leadbettcr, geriye bir nazar at
fetti. 

Salonda bir galeyan hüküm 
sürmekte o1cluğunu gördü. Bir 
zabıta memuru .. bir toplantı .. a
caba kasden uyumuş olan bu a -
dam, körkütük sarhoş mıydı? 

Tereddüt etti; yoluna devam 
etti ve bu suretle günün en he -

· il aç karnına denize girmek za· 
rarbdır. Sebebi de midede hiç 
bir şey lıulunmadığı zamanlarda 
yapılacak hareketlıerin faidesiz
llğidir. Bunun için sabah kah • 
valtısından biraz sonra denize 
girmek, en sılıbi, en muvafık Jıa· 
rekettir. 
Güneşin şiddetli zamanında 

denizde fazla durmak muvafık 

olmadığı gibi, güneş doğınadan 
denize girmek te muvafık değil
dir. Çünkü güneş doğınadan d
nize girilecek olur ise gecenin 
rütubeti vücude ve hassaten ci
ğerlere tesir eder. Bunun için 
denize girmek için en muvafık 
zaman olarak güneş çıktıktan 

iki saat sonraki zamanı tavsiye 
ederiz. 

Bir de her bünye, deniz ban

yosuna mütehammil değildir, 

bazı bünyeler denize girmekten 

faide yerine zarar görürler, bi • 

naenaleyh doktorla istişarede 

bulunmak ihtiyata muvafık 0 • 

lur. 

l""~~: .. :~·;:·;""f 
llBtanbul ~ümlu~riyet Müd -

deiumumiliğinden: 

Iİstanbulda bulunduğu anlaşı

lan Malatya Ağırceza reisi Sa -
dık Erdemin acilen memuriye-

timize müracaatının gazetenizle 

iliınını dilerim. 

lzmitteki sergi 
İzmit, 5 (1'kdam) - İzmit Halk 

evin.de yerli gençlere ve amatör 
!ere mS!ısus olmak üzere rooim 

ve fotoğraf sergisi açılmıştır, ser 

giyi bizzat Vali ve Parti Baş -

kanı Ziya Tekeli açarak İzmit 

çocuklarının göstermekte olduğu 

bu muvaffakiyetten dolayı se • 
vincini i7lhar ederek sergide e -
serleri olan san'atkiırları takdir 

etmiştir. 

Fotoğra'f da Falıri Seyrek'in 
teşhir ettiği yüzleree eser, umu

mi olarak mmnuniyet ve aliıka 
uyandırmış ve kiymetli san'at

kar genç tebrik edilmiştir. Fo

to Fahri, İzmitin şiirini fotoğ -

rafla göstermeğe muvaffak ol -
muştur. 

Diğer eserler arasında Melih, 
Mitat, Turgut imzaları da kayde 
şayandır. 

Sergi 15 gün açık bulunacak • 
tır. 

yecanb sahnesini kaçırmış oldu. 
Zabıta memuru, şöyle diyor -

du: 
- Hakkınız, var, zannederim .. 

ıbu adam, hasta .. 

Diğer bir adam, hasta adamın 

eline baktı ve elinin kesif bir 

kırmızı mayi ile mülemma ol

duğunu görerek haykırdı: 

-Kan! 

Zabıta, memuru d<!hşet içinde 

kalınl§tı. O da haykırdı .. 

Sandalyenin altında bir kağıt 
parçası görmüştü. 

- Aman Yar<1l:ıbi.. yine bir 
cinayet .. hem de A. B. C. imzalı. 

YİRMİ SEKİZİNCİ BAP 

(Bu bap, yüzbaşı Hastings'in 
anlattıklarından müstakildir.) 

Regal sinemadan çıkan Mös -
yö Cust, göğe bakıyordu .. 

- Çok güzel bir akşam .. mü • 
lremmel bir hava .. 

Brownin,g'in okuduğu bir şey 
J aklına geldi? •Allah, semadadır. 

···············································································= • 
lzmit bataklığının kurutulması 
için yakında faaliyete geçiliyor 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 

KAPAN it 

İzmit, 5 (İk
dam) - İzmit 
Irorfezi, İzmit 
§Efurinde nlıa

yet bulmak • 
tadır. Körfe -
zin nihayetlen
diği saha ise, 
geniş Ye mu -
azzam bir ba -
taklı.ktır. 

. ············ı 
100 İSVİÇRE FR. 
lot FLORİN 

5.93 

126.755 
3.355 
6.6625 

28.555 
17.2525 
50.83 

:U.535 

Bu bataklı -
ğın kurutul -
ması, bir kaç 
yüz bin liraya 
ihtiyaç göster
mektedir. 

• 
lzmitlil ere 
bir müjde 
İzmit, 5 (İkdam) - İzmit 

kıörfezinin yine büyük dert -
leri arasında yer alan bir dert 
de v&pUl'l!uzluk derdidir. Bu 
hatta işletilen vapur, 65 yaşı

nı ikmal etmiş, salhurda ve 

ı yolusz harap bir teknedir ki, 
ismi de Uğur'dur. İçinde otu· i racaık, istirahat edecek en ip- ı 

ı tida.ı bir me..,kii bile olmıyan i 
ı ve Izmit • İstanbul arasını 9 

ı saatte güçlükle alabilen bu ı 
ı tekneden körfez halkı çok ı 
ı çekmiştir. B~im gazetenin ve ı 
ı İzmitteki Marmara arkadaşı- ı 

ı 
mızın mütevali yazışları ve ı 
dikkati çekmeleri üzerine ı 

1 
D. Denizyolları U. Müdür · ı 
lüğü, İzmit hattına Trak tipi ı 
seri yollu bir vapur işletmeğe ı 

t karar vermiştir. Yeni ve gü· ı 
ı zel bu vapurla İzmitten İs • ı 

Halkın ve 
şehrin sağlığı 

üzerinde mü -
essir olan ve 
hastalık ya -
pan körfez ba
taklı,ğının ku
rutulmasına ev 
ve lce de teşe b
büs edHm iş ve 
yüııbinlerce li
ra da sarfedil-
miş bulunma -

ı tanbula üç saatte gitmek ı 
ı mümkün olacaktır. ı 

çevmeler tesis suretile halkın ı Bu •haber İzmitlilere ve "kör ı 
istifadesine konulması belediye- ı fez halkına en büyük müjde- ı 

lzmit ve AtatürAı heykeli 

sına rağmen, maalesef .bu, müm
kün olamamıştır. 

Bu defa, büyük Şefimiz, İzmi
ti şereflendirerek geçerlerken, 
Belediye Reisimiz Kemal Öz, İz
met İnönüne, İzmitin bu hayati 

derdini arz ve iza11 ederek ku
rutulması hususunu istirham et
mişti. Valimiz Tekelide, resmi 
kanallardan, Nafıa Vekaletine 

müracaatlarda bulunmuştu. 

Memnuniyetle ve sevinçle öğ

rendiğime göre Nafıa Vekaleti, 

lılzım gelen ehemmiyetle faali

yete geçerek bu geniş işle meşgul 
olmuş 12 zattan mürekkep bir fen 

heyetini şehrimize göndermeğe 

karar vermiştir. Heyet, yakında 

ıburaya gelerek tetkikat yapa · 
cak ve bataklığın plılnını çize . 

cektir. İzmit 'bataklığı kurutul -

duldan sonra. şehrin sağlık ha
yatında mühim bir inkişaf hu -
sul bulacak ve İzmitin havası 
sağlam, hastalıksız, arızasız ola

caktır. 

Batakiık sahasıda çok ehem • 

miyet ve kıymet bulacaktır. Zi
ra, maliım olduğuE üzere, İzmit 
sert ve dik tepeler üzerinde in
şa edilmiştir. Şimdi herkes düz 
sahalara inmek ve bu kısımlar
da ev yaptırmak istemektedir. 

Şehire su verilecek 
İzmit, 5 (İkdam) - İzınitte 

mebzul mikadrda bulunan Çene 
suyunun şimdiki istasyon civa -
rında bulunan tevzi merkezin -
den başka şehir dahilinde yeni 

Bu dünyada her şeyi yolunda gi· 
diyor .• 

O, bu fıkradan pek mütelez -
ziz oluyordu, fakat maatteessüf 
hakikatin hiç te ıböyle olmadı • 
ğını bir çok defalar görmüş, an
lamıştı. 

Dudaklarında tebessüm oldu
ğu hakie yolu boyunca acele a • 
cele yürüyordu ve oturmakta ol 
duğu otele vardı. 
Odasına çıktı, bu oda, ikinci 

katta boğucu bir oda idi. Dahil! 
bir avluya ve bir garaja bakı
yordu. 

Kapıyı inerken dudaklarında
ki tebessüm, birdenbire zail ol • 
du. Çünkü kolluğunun aşağı kıs 

mında bir leke vardı. Bu leke • 
nin ne olduğunu anlamak için e

lile yokladı: Nemli ve kırmızı i
di... Kan! 

Elini celbine soktu, uzun ve in
ce bir şey çıkardı. Bir bıçak ... 
Bu bığaçın kesen tarafı da pıh -
tılı ve kırmızı idi. 

Mösyö Cust, oturdu ve 
müddet hareketsiz kaldı .. 

bir 

ı dir. ı ce kararlaştırılmış bulunmak -
tadır. ı İzmit körfezi için alınacak 

Çenesuyu nefaseti ve husus! i yeni körfez vapurlarının tec
hizatı ikmal edilir edilmez it

hassaları yüzünden İstan'bulda 

ve diğer sevkedilen mahallerde meleri kararlaştırılmış ıbu _ i 
leme mıntakalarma gönder -

!azla rağbet gördüğünden mem- lunmaktadır. 

leketin diğer mıntakalarına da ı Körfezin vapur ibtiyaoı ta-
sevki için belediyece tetkikat mamen karşı !anmak ıçın 
yapılmaktadır. ı şimdilik 4 vapura daha lü -

Yeni bir peron yapılacak ıı zum görülmektedir. Vapur -
İzmit, 5 (İkdam) _ Devlet !arın gelmesini müteakip kör 

Demiryolları işletmesi İ=ir 1 fezin muhtelif aksamile olan 
garında ıbüyük bir peron yaptır· 1 irt!bat 'Ve gidip gelme daha 
mak üzere hazırlıklara başla • fazla olaca.le, halk karayolunu 

f 
tercih etmekten kurtulacak -

lamıştır. Peron yapıldıktan son-
ra gar daha geniş ve daha güzel ı tır. 
bir şekil alacaktır. .... ................ .. 

• 
l zmitte spor hareketlerine 
büyük ehemmiyet veriliyor 
İzmit, 5 (İkdam) - İzmitteki 

spor hareketleri en canlı hafta

larını yaşamak üzere hazırlan -

maktadır. 

IBu arada yapılacak futbol ve 
atleti= müsabakalarından baş

ka geçen sene yapılan büyük de
niz yarışlarının bu sene de tek
rarlanması için tetkikat yapıl -

maktadır. Yarışların verdiği ne
tice şayanı memnuniyet olduğu 
için bu sene de t.ekrarlanması ve 
buna yalnız İstanbul mıntakası· 
nın değil, İzmir ve Marmara sa-

Etrafı avcılar tarafından sa -
rılll11' olan 'bir hayvan gibi o -
dasının her yanına atfı nıızar e • 
diyor ve dilini dudakları üzerin
de hummalı bir hırsla gezdiri
yordu. 

Nihayet şöyle dedi: 
- Herhalde bu, benim kusu

rum değil.. 
Adeta bir kimse ile konu~uyor 

gibiydi: Bu suç işlerken yaka -
lanmış olan ve mualliminin hu
zurunda davaııım müdafaa eden 
bir talebeye benziyordu. 

Yeniden dili, dudaklarını ıs • 
!attı. Parmağını yeniden leke -
nin üzerinde gezdirdi. 

Bu esnada tuvalet masasının 

üzerinde bulunan leğeni gördü . 
Bir dakika sonra eski bir su 

ibriğinden liğene biraz su bo • 

şalttı, ceketıni çıkardı, kolunu 
yıkadı ve: 

- Tuhaf şey. şimdi de su kı· 
zıllaşıyor. dedi. 

Kapı, açıldı. Genç bir hizmet
çi kadın, göründü, elinde bir su 
ibriği vardı. 

hl! mıntakalarının denizci teşek

küllerinin de iştirakini temin et

mek hususları tetkik edilmek -
tedir. 

Bu sene yapılacak yarışların 

ve deniz sporlarının günü önü • 

müzdeki hafta içinde kararlaş -

tırılacak,, nakil vasıtalarının 

muhtelif mıntakalarden gelecek 

halkın kolaylıkla istifade edece· 

ği şekilde hazırlanmai>ı esbabını 

temin için alakadarlara 

caatlar yapılacaktır. 

müra -

~ Sıcak suyunuzu getirdim. 
Mösyö Cust, cevap verebildi: 
- Teşekkür ederim, soğuk su 

ile yıkandım. 

Bu sözü acaba niçin söylemiş
ti? Hizmetçi kızrn nazarları le • 
ğene teveccüh etti. 

Mösyö Cust, derhal ilave etti: 
- Elimi kesmişim. 

Bir müddet durdu, uzun bir 
müddet durdu. Nihayet hizmet -

çi kız: 
- Ah .. evet,, görüyorum, Mös 

yö .. dedi ve odadan çrkarak ka· 
pıyı kapadı. 

Mösyö Cust, güya bir statüye 
döıım~tü, artık hiç kıpırdama • 
dı .. 

Nihayet.. vakit gelmişti. 

Kulak verdi. 
Merdivenlerden bir takım kim 

seler mi çıkıyorlardı? Kendi kal
binin çarpmalarından başka hiç 
bir şey işitmiyordu. 

Sonra birden.bire buz halinde 
uyuşukhığundan hararetli bir 
faalleyete geçti. 

(Arkası var) 
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Beşiktaş birinci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Zoiça, Ekini ve Varmaro: Ar
navutköy Sucu bahçe .sokak 4 
numaralı evde sakin iken halen 
ikametgfilılan meçhul. 
Mümtaz'ın aleyhine ikame ey

lediği tamire müsaade davasın -
da: 4/7 /939 tarihli celsei muha
keme için namınıza gönderilen 
davetiyeye mübaşir tarafından 

verilen meşrubata nazaran ika • 
metgiihınızın meçhuliyeti anla -
şıldığından H. U. M. K. nun 141 
ve 144 üncü maddelerine tevfi
kan tarafınıza ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiş ve duruş-

' manın 7 Ağustos 1939 saat 
14 de talik kılınmış olduğu 

tebliğ makamına kaim olmak Ü· 

zere bir ay müddetle ilan olu -
nur. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardu maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 4027 
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Bayan GABY WAGNER hakiki Yaşını itiraf 
ve bu derece cazip bir tarzda nasıl güzelleştiğini izah ediyor. 

On gün kadar evvel çektir -
diğim fotoğrafımı gördükçe 
gözlerime inanamıyorum. En 
aşağı 40 yaşında görünüyordum. 
Alnımda ve gözlerle ağzımın et
rafında buruşukluklarım vard1. 
Tenim esmer ve sert idi. Bugün 
ise cildim yumuşak ve dostla
:rının gıpta nazarile baktıkları 

açık ve buruşuksuzdur. Herkes 
benim hakkımda 35 yaşında ol
duğum halde ancak 25 yaşında 
göründüğümü söylüyor. Yegane 
cild unsuru olan Tokalon Kı<e
minin gece için Pembe rengini 
ve gündüz için beyaz renkteki
ni kullanarak güzelleşmiye mu -
'Vlaffak oldum. Tokalon kremini 
tavsiye ettiğim dostlarımdan 

bir çokları da benim gibi mem
nuniyetbahş semeresinden hay -
rette kald1lar. 

Cild unsuru olan Pembe renk-

teki Tokalon kreminin terkibin -
de Viyana Üniversitesinden 
meşhur bir profesörün keyfi 
ve Biocel tabir edilen kıymetli 

gençlik cevheri v.ardır. Akşam

lan yatmazdan evvel pembe 
rengindeki Tokalon kremini 
kullanınız. Siz uyurken o, bes
leyici ve güzelleştirici tesirini 
gösterir. Cildiniz yumuşayıp gü
zelleşir ve buruşukluklannı gi
derir. Gündüz için de beyaz ren
gin~eki Tokalon lı:rcmini kulla
nınız. Siyah benleri yok eder ve 
açık mesameleri sıkıştırır ve 
cildinizi beyazlatıp kadife gibi 
yumuşatır. Bu basit usulü bilen 
her kadın, •günde beş daltika• 
daha genç görünebilir ve tene 
yeni bir güzellik verebilir. To
kalon kreminin semeresi garan -
tilidir. Aksi takdirde par aruz 
iade olunur. 

Maarif Vekaletinden : 
ı - Orta okullarda türkçe, tarih - coğrafya, riyaziye, tabliye, 

Fransızca, almanca ve ingilizce muallim muavini olmak istiyenler için 
bu sene imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar bir Eylill cuma günü İstanbul Üniversitesinde 
başlıyaca.l<iır. 

3 - Bu imtihana dahil olacakların: 
A - Türk vatandaşı olmaları. 
B - Yaşlarının 20 den eksik ve 45 den fazla olmaması, 
C - Hüsnühal erbabından oldukları, her hangi bir surette mah

Jdlıniyetleri ~lmarlığı hakkında bulundukları vilayet veya kaza idare he
yetinden alını~ bir n:a'11ıata ibraz etmeleri .. halen memur ve muallim 
olanlar bu kayıttan müstesna olup mensub oldukları daire 5.mirinin 
vereceği vesika lı.Afidir.• 

D - Her tarlii hP.stalıktan ve muallimlik etmiye mAni vücud an
ıı:alarmdan salim olrluldarını iabat eder tudikli hekim raporu ibraz 
etmeleTi 

E - En az lise veya 4 veya 5 veya 6 sınıflı öğretmen okulu me
zunu veya bunl.ırın muadili tahsil görmüş olmaları. 

MualUm meı..tebinden mezun olanların en az iki ders senesi mu
aJ!imlil ;otmi~ b:Jltınrnaları 18.zımdır. 

' - Namzetlı>r imtihanda muvaffak olduklaTı takdirde kanunt 
ı&rllar dahilinde ber hangi bir orta tedrisat muallim muavinliğine ta
yin edileceklerdir. 

5 - Yukarıdak; şartlan haiz olan namzetler bir istida ile Vekilete 
mi;racaat edecel:!erdir. Bu iatidaya ıu vesikalar bağlanacaktır. 

A - Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli sureti. 
B - Tahail dE-recesine aid §ehadetname veya vesikalarının asıl 

ve yahud suretleri. 
C - Hüsnüh~l mazbatası. 

D - Buluniukl.arı yerlerin Maarif idaresinden nürnunesine göre 
alınmış tasdikli sır.hat raporu. 

E - Maarif id9rPSinden tasdikli ve fotograflı fiş. 

F - Altı aded 4XG,5 büyüklüğünde kartonsuz fotografları. 
Bu vesikalann en son 15/8/1939 tarihine kadar Vekilete gönderil

miş olm2sı lazımdır Bu tarihten sonra VekA!ete müracaat etmiş olan-
lar imtihana alın'Ilıyacaktır. (2200) (4090) 

iKDAM 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Bay Mehmet Emin varislerine 

ilftn yolile tebliğ 
Bay Mehmet Emin ('Mükerremin oğlu) Tarakçılar Dayahatun 

Merdlvenli çıkmazı eski ve yeni 2 numaralı dekakin havasının 

müştemil k§elr bir evin tamamını 
Birinci derecede ipotek göstererek 4/1/936 taribinde 22893 he

sap numarasile sandığımızdan aldığı (430) lira borcu 20/9/938 ta -
rlhine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi ile beraber 
borç (368) lira (93) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 numaralı ka
mın mucibince hakkında icra tak föi başlanmak üzere tanzim olu -
nan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikarnıetga

hına gönderilmiş ise de borçlu Bay Mehmed Emin Beykozda Yalı
köy Mezarlık üstünde 8 numaralı hanede öldüğü anlaşılmış ve teb 
!Jğ yapılamamıştır. Mezkı'.ır kanunun 45 inci maddesi vefat halinde 
tebligatın ilan suretile yapılmasını amirdir. Borçlu ölü Bay Meh 
met Emin mirasçıları işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay 
içinde Sandığırnıza müracaatla murislerinin ıborcunu ödemeleri veya 
kanunen kabule şayan bir itiraz !arı var ise bildirmeleri !Alımdır. 
Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usul dai -
resinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkur kanuna göre 
Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler aliıkadarlarca bilinip ona göre 
hareket edilmek ve her birine ayrı ayrı ihbarname tebliğ makamı-
na kaim olrnak üzere keyfiyet ilA n olunur. (41179) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan: 

1 - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine 
samı açık eksiltme ile tamir ettirill'Ce'ktir. 

2 - Keşif bedeli •659• lirad1r. 

3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. 

ak -

4 - İstekliler bu şartnameleri ,4, kurnş mukalbilinde merke -
zimiz levazımından alabilirler. 

5 - Eksiltme 25/7 /939 salı günü saat 14 te Gala tada Karamus
tafapaşa sokağında mezkur merkez eksiltme kıomisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 
7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve

sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi ~eri yaptıklarına dair vesi 
ka ı:;östermeleri şarttır. •2961> 

Edirne İcra Memurluğundan 

1 1 1 
Edirnede Ayşe kadında ticaretle ~tigal etmekte iken halen ma-n hisar ar Umum Müdürlüğünden halli ikameti xneçhul bulunan İsmail oğlu Ali Ka.şif Filibeye. 

••••••••••••••••••••••••••- Edirnede tüccardan Halfan Toledonun hacze iştiraki hakkında 
yapılan tebligat neticesinde borcunuz olmadığına dair 20/6/9.39 ta-

I - 19/VI/939 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale olunacağı 
ilan edi'm~ olan 15000 adet yüz kiloluk üzüm çuvalına talip zuhur 

etmediğinden yenıden değ:şt rile h muhammen bedeli mucibince 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur, 

ll - Muhammen bedeli •3450 o, lira muvakkat teminatı •2587.50. 
liradır. 

III - Pazarlık 14/VII/939 cuma günü saat 14 de Kabataşta Le
vazım ve Mıtbayaat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi •172• kuruş mukabilinde Levazım şubesi vez

nesinden ve İzmir Ankara Baş Müdürlüklerinden alınabilir. Ve nü
mune de görülebilir. 

V - İstekliler % 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta-
yin olunan gün ve saatte mezkur komisyona ~elmeleri. .4957, 

rihli istidanız üzerine dosyası üzerine yapılan tetkikatta. Alacaklı
nın alacağının tahsili için mallarınızın ihtiyaten haczi hakkın.da 

Edirne asliye ticaret mahkemesinden muta 26/9/938 tarih ve 21/42 
numaralı ihtiyati haciz kararı üzerine tarafınıza tebliğ edilen ödeme 
emrine karşı borcunuz olmadığı bildirilmiş ve bu husustaki itira -
zınızın reddi için alacaklı mahkemeye müracaat ile Edirne asliye 
ticaret mahkemesinin 28/2/939 tarih ve 6/7 numaralı ilam ile zim
metinize olan (1468) liranın tahsiline hüküm istihsal eylemiş ve 
işbu hüküm 31/3/939 tarihinde kat'ileşmiş bulunmasına göre itira
zınızda dermeyan ettiğiniz hiçbir hususun mevcut bulunmadığı 

&nlıımış olmasına ve takip edilen alacağın kat'ileşmiş ilAma müs
tenit bulunmasına göre bu husustaki Hirazınızın reddine karar ve
rildiği ilııbar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(4959) 

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HAR!Cl 

Senelik 1200 Kr· 2300 Kr. 

6 aylık 600 Kr. 1650 Kr. 

3 aylık 300 Kr. 800 Kr. 
1 • 100 Kr. 

ILA N 
TEK SÜTUN 
SANTİMİ 

Birinci Sahife 

İkinci Sahife 

Üçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife-

5 - 6 ıncı sahifeler 

1 - 8 inci Sahifeler 

400 lnuut 
ZSO kurut 

200 kuruş 

100 kuruş 

50 kuruş 

ao kurut 
Gazeteml:rlde ncşrtt~ile

cek bllcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Nereye gideyim diye 
düşünme 

Moda deniz banyosuna koş. 
Hem ucuz, hem yakın, hem 
güzel. Duhuliye on kuruştur. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 
Cumartesi t 2 - 2.5 fıkaraya 

Doktor eyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

..... ,,,,.. '"''"' ........ 
Sahibi ve Neşriyatı İdare Eden Baş 

Muharriri : Ali Nacı KARACAN. 
Basıldılı Yer; Son Tel&raf Basunevi 

..... ... ... . • . , ... 

r - Te•nmtı2 1531 

BOM ON Ti 
Bahçesinde 

8 Tiyatro Yıldızı tarahndan 

BÜYÜK VARYETE 
Sumpreta ve Klaket dans

ları, FOFO LUKA, İVONİ 
VLADİMİRU, KARMİNA, 
meşhur okuyucu FAHİRE, o
pera tenoru BAKEAS, kom -
per KONTARİNİS komik AN. 
TİZİNİOLİS (Kirkor) ve AT. 
PENNAS. 

BÜYÜK ORKESTRA 
Bugün yeni program ak • 

şam saat 20 de bütün müski -

rat ve meşrubatımız taze ve 
soğuktur. 

Cumartesi ve pazar sürpriz
ler. Foto LUKA 

İstanbul 4 Üncü icra memurluğundan : 
Refika'ya borçlu Fatih Hacı kadın mahallesinde Kimyager so

kak 6 No. Ju ve Sultanhamamında Kalkidiı. hanında 423 No. da ter
. zi ik n Parsel otelinde oturan Ahmet Muzaffer Doğrunun Fatihte 
Atik Ali paşa yeni Köyceğiz mahallesinin eski Değirmen yeni Kim
yager sokağında eski 2 yeni 8 kapı No. lu evkafa mülhak Atik Ali 
'paşa mahallesinde Ahmet çavuş vakfından bir tarafı Arnavut İs -

liim vesairenin bostanı ve bir tarafı yine Arnavut İslam ve İlyas 
ağaların bostanı ve bir tarafı feri kandan mütekait Süleyman <;;ev
ket paşanın menzili bahçesi ve tarafı rabii tariki fım ile mahdu l 
259 metre (7<>) desimetre murabbaında ve tamamı 1600 lira kıy -
meti muhammeneli evin borçlu Ahmet Muzaffer Doğru'ya ait dört
te bir hissesinin açık arttırma ile satılmasına karar verilm~tir. 

Gayri menkulün vaziyeti hazırası: İşbu gayri menkul Beyceğiz 
Atik Ali paşa mahallesı Kimyager sokağında taj 6 ve 8 No. lu dır. 

Zemin kat: İç içe ufak iki sofa üzerinde 3 oda bir hala vardır. 
Birinci kat: Ufak bir sofa üzerinde 3 oda bir hala vardır. 
Çatı arası: Boydan boya çat: arasından ibarettir. 
Bahçe: 4 tarafı kargir duvarla edilm~ sağ taraf hududunda ah

şap alaturka ocaklı bir mutfak ile bir kuyu ve meyva ağaçları 

vardır. 

Umumi evsafı: İşbu gayri menkul ahşap olup içerisinde el .k -
trik, terkos, havagazi tesisat1 vard1r. Kısmen tamire muhtaçtır 

Mesahası: Tamamı 259,70].l:: olup bundan 66M2 bina 17, l/2Jl.f2 
mutfak olup mütebaki bahçedir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 14/7/1939 tari -
hinden itibaren 39/1559 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin 
muayyen nun(arasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya 
zılı olanlardan fazla malfunat al mak istiyenler, işbu şartnameye 
ve dosya numarasile memuriyetim.ize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alaca\L:larla diğer aliikadıırların ve irtif•k 
hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faız 
ve masrafa dair olan iddialarmı işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icap eder. Aksı halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde artırın aya iştirak edenler artırma şart . 

namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 14 Ağustos 1939 tarihinde pazartesi günü sa· 
at 14 ten 16 ya kadar İstanbul Dördüncü icra memurluğunda üç 
defa bağrıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar 

ıbulunup ta bedel .bunların bu gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en ~ok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere artır- ma 15 gün daha temclit edilerek 
29 Ağustos 939 tarihinde salı günü saat 14 ten 16 ya kad•.r İstanbul 
Dördüncü icra memurluğu odasın-da artırma bedeli satı~ istiyenln 
alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile te
min edılmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıl -
maz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derlıal veya 
· . verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholıınarak 

kendisinden evv;,l en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa he
men on beş gün miiddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler ıçin yüzde 5 den 
hesap olunarak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme nacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. fMadde 133) 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ har
cını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını ver
meye mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve telliiliye resminden 
mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait 
olmayıp artırma bedelinden tenzil olunur. 

İşbu gayri menkul yukarıda gösterilen tarihte İstanbul Dör 
düncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen artırma 

şartnamesi dairesinde satılacağı i!An olunur. 

ŞiRKETi HAYRIYEDEN: 
SAZLI TENEZZÜH SEFERİ 

8 kişilik en güzide bir saz hey eti, itina ile hazırlanan 
büfeyi hilrnil (74 numaralı vapurumuz) yarın, Köprüden 
14-30 da kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra, 
Boğazlçinde ve açığında ceV<!liin yapacak, avdetle Büyükde
rede ve Küçüksu plAjında tevakkufla 20'45 de Köprüye 
gelece1ft4". 


