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Parisle Londra Sovyetlerle anlaşmıya karar 
verdiler, Moskovaya yeni talimat gönderdiler 
Buçıkmazdan Polonya-Almanya ihtilafı 8 Mı.ilet 1 Finlandiyadan 

Nasıl • -- ~ 

Çıkac-aklar? ,Varşova1Danzigaydnını 
1 

Meclisinde, Ç. Kaleve kadar 

=:~~;.~E!:~protestodan vazgecti ~;~~~t:~~~~~; 4~~~u;!10g_"'a~~::fked~:;~et 
- tazyikini her g U n . • ı) 

daha ÇOk hissettik• kabul edildi ! Paris, 7 (A. 

'eri bir efklrı umu• ( A) p · • A.) - Son Sov-

· iki atef ara• len emin malfunata göre, Po ara, 
7 

· · - · • yet telııliflerine 
Paris, 7 A .. - arıse ge - _

1 

Ank (AA) B M 

mı ye, Meclisi bugün Refet Canı • İn g i 1 tere ve 
sında, Almanya ve lonya hükumeti Dantzig Sena • tez'in başkanlığında toplana- 1 Fransa hiikfi • 
ltalya için kurtula• tosu nezdinde protestoda bulun- rak ruznamesinde bulunan ' metleri tarafın· 
cak yol kalmamıştır. mak niyetinde değildir. Polonya muhtelif kanunları ve bu a • dan verilecek ce 
Asıl korkulu nokta hükumetinin hiçbir yabancı taz rada Devlet DenizyoUan ib • vap hakkında 

b d d yjkle alakası olmıyan bu hattı tiyacı için muhtelif tipte ge - ' Londra ile Pa • 
da ura a ır. hareketi münhasıran Dantzig 

A. N. Karacan 
Harp çıkacak mı? Günün bey· 

nelmilel davası budur. Harp çı
karsa, nerede çıkacak? Garpte 
mi? Buna ihtimal verilemez. Ne 

Alınanlar gelip kendilerini Ma 
jlıı<ınun ateşten ve çelikten örül
miiı duvarlarına çarparlar, ne 
Fraııııızlar gidip Siğfrid hattı • 
nın aşılmaz sedlerinl yıkmak gi
bi bir tecrübeye kalkarlar. Bina
enaleyh, harp, kuvvetle tahkim 
edilen ve ancak büyük sabır, 

gayret ve fedııkirlıklarla yıkı • 
Jabilecek noktalarda değil, daha 
~k zayıf fB'l'Zolunan, faik mal • 
seme ve kuvvet tahşidi sayesin
de zaptedllebllmek ümidi bulu

nan noktalarda infilak etmek is
tidadını sllstermektedir. Fakat 
Avnıpanm vücudünde dikkat ve 
eııdi§CYi. kendi Üzerlerine çeken 
lıu ınoktalar qerelerdir? Bu 
noktalıu, ahvalin umumi seyrin· 
4en dolan bugünkü vaziyet ve 
neticelere söre, Avrupanın şar • 
lında Dantdg, cenubu şarl<isin· 
ıle Balkanlar olabilir. Binaena· 
Jeyh, harp eter patlarsa, bu iki 
noktanın birinden veyahut her I· 
Jı:binde birden infilak edecektir. 
Bu llônd ilııümal, - İtalyanın 
vaıılyeti dolayıslle • daha galip 
olabilir. 

E.kiden Almanyanın yanında 
onun siyasetine uygun bir tem· 
po tutarak hareket eden bir A
vıuturya - Macaristan vardı. Ta
rihe karışan ve son parçMı yine 
Almanya tarafından yutulup 
Jıumoclilen bu devletin yerini 
aon yirmi sene zarhnda tedrici 
bir miltavaat ve inkıyad ile İtal
ya tutmBttnr. İtalya bugün Al-

'i'Arkaft 3 üncü sayfada) 

A. N. K•r•c•n 

•••ııııwııımım•• 
BUGÜN 

1 2 incide: Peygamberlerin hayatı 
3 ;incüde: AtatüTk ve İstiklal 

Harbi 
4 üncüde: Hikaye - Sinema 

6 incide : Atatürkün Savarona
da son 56 günü-Spor
Tarihte Türk kor • 
sanları - Meraklı ha-

mileT inşa ettirilmesi vesair 
vaziyetinden mülhemdir. Alman vesait, techizat, malzeme, filet 
makamları tarafımdan askeri ve edevat siparişi için 12 mil-
mahiyette olarak Dantzig'de a· yon GllO hin liraya kadar ge -
lınan tedbirler henüz Polonya - Jecek yıllara geçici taahhüt • ı 
nın Dantzig'deki vaziyetine za • [Arkası 3 üncüde] 
rar verecek şekilde değildir, zi

ra Polonya hükumeti lüzumu o
lan bütün ihtiyat tedbirlerini al 

mış bulunmaktadır. Buna bina -
en, Polonyanın bilhassa Dant • 
zig limanındaki menfaatleri ha
leldar olmadıkça, Polonya hü - ' 
kfimeti büyük bir ihtiyatla hare
ket edecektir. Dantzig'de alınan 
askeri tedbirler, Polonyanın 

Dantzig'deki vaziyetini tehlike
ye düşürecek mahiyet aldığı ve 
Varşovanın tespit ettiği budu • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

SATIE işi 

Refi Bayar 
Komisyon 
Almamış 
Satie binasının satışında alı • 

nan 12500 liralık komisyonun 
yarısını aldığı iddia edilerek 
suçlu sıfatile Üsküdar sorgu ha -
kimi Salim tarafından sorguya 
çekHen Refi Bayann ifadesi dün 
İstanbul dördüncü sorgu hakim
liğine gelmiş, hakiın Sami tara • 

(Arkası 3 u11cü sayfnda) 

Fransa Japonya 
arasında hadise 

Şangbay, 7 (A.A.) - Domei a

jansı bildiriyor: 
Hankov'daki Fransız irrıtLyaz 

bölgesi hududunda Fransız ma· 
kamları harbin ikinci yılını tes'it 
etmek üzere nehirden geçmek 
istiyen bir alayın geçmesine ma 
ni olmuşlardır. 100 kadar Fran
sız deniz askeri karaya çıkmış 
ve mitralyözleri ateş vaziyetine 

koymuı,tur. 

Hadise ancak Fransız ve J a • 
pon askeri makamları arasında 
müzakereden sonra halledilmiş 

Almanların Çeko • Slovakyayı zaptetükleri gün Alman tankları 
Prag sokaklarında böyle dola§llllştı 

Alman -Bulgar görüs
m eler i sona erdi 

Köseivanof memleketine dön
mek üzere Ber
linden ayrıldı 

Berlin, 7 (Hususi) - Bulgar 
Başvelcili, refikası, kerimesi ve 
maiyyeti erkanile birlikte bu ak 
şam buradan ayrılmıştır. Kendi· 
si gelişinde olduğu gibi hareketi 
esnasında da büyük bir mera -
simle ve samimi surette uğurlan 
mıştır. Köse İvanof, bilhassa 
Mareşal Göring ile de hususi bir 
mükalemede bıılıınmuştur. 

Bedin müzakereleri esnasın • 
da resmi hiıçbir vesika imza edil 
memiş ise de siyasi mahfeller bu 
ziyaret neticesi iki memleketin 
biribirine tamaınile yakınlaştı • 
ğını, Avrupa işlerile Balkan me
selelerini görüşüp ntüstakbel 
hattı hareketleri hakkında müş
terek kararlarını ittihaz eyledik 
!erini beyan etmektedirler. 

Ziyafetlerdeki manalı 
nutuklar 

Berlin, 7 (Husu si) - Hariciye 
Nazırı Von Ribbentrop dün ak -
şam Esplanade otelinde Bu !gar 
Başvekilinin şerefine büyük bir 

"ÔSEfVANOF'la hususi surette 

Yapılan ve yapılamı
yan işler 

Şüphe yok ki İstanbuUular, 
valimizi hem seviyor, hem be
ğeniyorlar. Bu zatta balkın ho
şuna giden meziyetler bilhassa 
şunlardır: 

1- •İstanbul valisiyim!• diye 
Paleoğlularm tahtına oturmuş 

bir Bizans imparatoru gibi biz -
lere çalun satmaması, 

2 - Yapılabilecek şeyle yapı

Janııyacak şeyi açıkça söyliye -
rek ne şehri, ne hükfuneü al -
datmaması, 

3 - Kud:reü dahilinde olanı 

vakit kaybetmeden, derhal 
yapmağa başlaması, asfalt yol
lar gibi. 

4 - Medeni bir insan olduğu 
için para.~an ziyade zevke ve an
layışa te,Jakkuf eden çirlıin1ilde 
ri kaldırmap çalışmıuıı: Taksim 
aptestbanesini yıktırması, du -
varlardan pis afişleri söktür • 
mesi gibi. 

Evet, valiyi bunlar için sevi
yorum, seviyorum amma, böyle 
bir zatın valiliği esnasında şu 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Feci Tren 
kazası 

Bir kondüktörün boy
nunu 7 vagon çiğnedi 

Dün sahalı saat 11 sıraların • 
da Yenikapı istasyonunda feci 
hrr tren kazası olmuş, Hayrul· 
lalı adında bir kondoktör teker -
lekler altında boynu k€silerek 
__ölmüştür. 

Haydarpaşa istasyonundan Ye 
nikapıya yeni tayin edilmiş olan 
Ha)TUllah 26 numaralı Küçük· 

5 inci sayfada) 

ris arasında der 
hal bir itilaf ha-
s ı 1 
Lord 

olmuştur. 

Halifalru 
ile Bonnet, Lon 
ıha ve Pariste
ki Sovyet elçi· 
terine dün Mos
ko\'aya gönderil 
miş olan bu ce
vabın metnini 
tevdi etmişler • 
tir. 

Diplomatik 
mahfellerde söy 
lendiğine göre 
İngiliz ve Fran-
sız mümcssille· 
rine umumi Lir 
pakt akdi husu
ıunda mutabık 

1 Ôçler anıaşmasının süratle yapılm asma karar veren 

kalmak için SOD 

bir teşebbüste 

Sonu 3 ncude 1 ÇEMBERLAYN 

Parti Müfettişleri 
~7 urtta a.qrıl an 20 mıntakaya 
birer mü/ ettiş tayin edildi 
Ankara,7 (Hususi muhabiri - I 

mizden) - Parti Kurultayında 
verilen karar üzerine Parti ve 
vilayet işlerinin biribirlerinden 
ayrılması üzerine parti vilayet 

idare heyeti reislikleri fevkinde 
parti müiettŞ!ikJ.eri ihdası ka -
nırlaştırılıru§tır. 

Bu karar üzerine yurd yirmi 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Hesapsız bir hareketin dersi 
Nevale almak iizere eebine lıet lirıı koyarıılı pazara çJba, fakat 

masrafın beş lirayı çok aştıjuıı a ören adamla .laponyanın ımınnda
Jıi farklıınlaa biri şudur: 

Afle r<İsi ya evine dönüp tekrar para alacaktır, yahut nevale • 
sinden bir kısmını kısacaktır. Japonya için bunu yapmaya imkan 
yoktur. Ne bugünkü masrabnı kısabilir, ne de hazinesinde bugünk' 
masrah karşılıyacak sermaye, Çi nde giriştiği işi teınizliyecek takı: 
kalmıştır. İşte evdeki hesap çarşıya uymadı, diye buna derler. 

Çin, iki sene evvel inhilal içi lide, başsız, serkeş, yahut afyonk 
bir sürüden ibarettir; beş on kum an danın elinde ve dışarıdan sel 
eek taarruzları del için değil de içeride yağmalar ve tecavüz! 
yapmak için kurulmuş olan ord ulan birbirlerile haberdar bir ha 
Cie idi. Arılar kadar bile teşkilata sahip olmayan bu ordular biri 
ti, Japonyayı sarsıp duruyor. 

Evdeki hesabın çarşıya uymadığını Japonya anladı; biz ist 
dik ki, eski Türk darbı ml'Selinin Çindeki bu teyidi Japonya 
dostları ve müttefkleri _için de bir ders olsuıı. 
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İSANIN HAY ATI 
- 51-

Meryem/ Mark'a, oğlu İsa için: 
''Onu kim yakaladı ? ,, dedi 
Galilelilerin kendilerine mah

sus bir şiveleri, bir konu~a 
tarzları vardı. Nöbetçiler arasın
da uzun müddet Galilede vazi· 

fe görmüş biri çıktı. 

- Bu, dedi, Galilelinin biri • 
dir. Ben şivesinden tanıdım. Ga
lileli olduğuna göre bu da on • 

dandır. 

Bu safer Betros zahirı bir hld· 
dete kapıldı: 

- Ben, dedi, bu dediğiniz a -
damı tanımam bile. Halbuki siz 
zorla beni onunla birlik göster -
mek istiyorsunuz. Lanet olsun 
sizlere .. 

Ve Betros i§i ağız kalabalığı· 
na ve küfr·e vurarak nöbetçileri 
kandırmağa muvaffak oldu. Ar
tik burada fazla kalmanın da 
tehlikeli olacağını anladı. Avlu. 

dan çıktı. Konağm bah9e kapısı
nın parmaklığı önüne gelın.iıjti ki 

orada bulunan bir horizun öttü • 
ğünü duydu. 

Titredi ... 

İsa, tevkif edileceği gece, düş
manlarının eline düşmezden bİ.ı> 

kaç saat evvel şakirdlerine hita
ben: 

- Sizler, demf§ti, bu gece sa
bah olma.ulan ve horozlar öt • 
mezden 6'\TVel beni üç defa inkb 
edeceksinl.z .. 

Deın!FI. 

lşte şaklrdlerl içinde en sadığı 
olan onu can korkusu ila ve ho -
roz ötmeden üg defa inkar etmiş· 
ti. 

&tros, gözlerinden yaş aka , 
rak buradan kaçtı. N eıciye gi
diyordu? 

Bunu kendi de bilmiyordu. 
Birden karşısında dört gölge 

gördü. 

Bu dört gölgeden blı'l geil'ıl blF 
delikanlı, üçü kadındı. 

• •• 
:Bunların kim olduğunu anla • 

mak lçin İsanın tevkif edildiği 
g'fe Elusariç'te basık bir evin 
bf odasına girelim.. 

jŞ,uı:;ı.Q.a, Galileden kalkıp ge
len üç kadın misafir vardır. Bu 
üç kadının üçünün de adı (Mer
yem) dir. Birisi İsanın annesi i
di.. ikincisi, Hristiyan tarihleri
nin İsanın teyzesi olarak kaydet
tikleri Meryemdi, üçüncüsü İ . 
sanın şeytanların tasallutundan 
kurtardığı Mağdalalı Meryem -
-di. 

Bu üç Meryem Elusariç'e o ge 
ce yarısı gelmişler ve doğruca 
burada bulunan İsanın şakirdle· 
rinden Mark'ın evinin kapısını 

çalmışlardı. 

Mark İsa ile beraber Zeytin· 
dağına gittiği için evde yalnız 

annesi vardı. 

- Kim o. 

Diye seslendi. 

Meryem yavaş sesle: 

- Oğlum İsanın namına açı

nız .. biz geldik .. dedi. 

Kadın kapıyı açtı ve misafir • 
!erini içeri aldı. 

Meryem, bir !hissikablelvuku 
ile derhal oğlunu sordu: 

- Şimdi hep burada idiler. 
Yemek yediler, şarap içtiler. Sof 

ra daha olduğu gibi duruyor. Bi
raz evvel Zeytindağına çıktılar. 

Meryem, oğlunun başına gel
mesinden korktuğu felaketin vu
kubulmadığını anlayınca müs • 

terih oldu. 

Vakit.. gece yarısı.. 

Dört kadın, bir şamdanın et -
rafına halka olmuşlar, biribir • 

gözlerine bu akşam uyku girmi
yordu. 

Birden .. başlarının üstünde bir 
ayak sesi işittiler. Biraz sonra İ· 
se pencereden içeri vücudü çı
rılçıplak bir delikanlı girdiğini 

gördüler. 
Dördü de bir çığlık kopardı • 

lar. Sanki şeytan görmüş gtbi ol

dular. 

Ev sahibi olan kadın, gelenin 
kendi oğlu Mark olduğunu ta • 
nıdı. 

Mark .. tiriltiri! titriyordu. Bu 
üşümekten değil.. koı·kudandı. 
Kendisini odanın bir köşesine ve 
yere attı. Başını iki eli arasına 
alarak ağlamağa başladı. 

Dört kadın, büyük bir endişe 
ile etrafını çevirdiler ve sordu -
!ar: 

- Ne var?. Ne oldu?. 
Mark, iki hıçkırık -arasında 

cevap verdi: 
- Onu yakaladılar. 
Delikanlı, çıplaklığını çoktan 

unutmuş, bir çocuk gibi ağla -

masında devam ediyordu. 
Meryem onu omuzlarından 

yakalıyarak sarstı. Analığın bil· 

ı yük kuvveti ile ve trpkı bir 
erkek sesi gibi sert, amirane bir 
sesle sordu: 

- Kimi yakaladılar? . 

- İsayı yakaladı!&.- ... 
Ve tekrar başını kolları arası

na sokarak hıçkırmasına devam 
etti. 

Annesi uzun ve geniş bir pele
rin getirdi. Oğluna giydirdi. O -
na zorla bir kupa şarap içirdi. 

Meryem, Markın karşısında 

• ve ayakta dimdik olmuş, göz -
!erinde büyük bir elem, onun ve
receği izahati bekliyordu. Güzel 

· yüzü .. senelerin tesiri ile bozul
"mamış yüzü bu bir an içinde 
sanki birden ihtiyarlamıştı.. 

- Söyle .. anlat .. onu kim ya • 
kaladı? .. Bu iş nasıl oldu? Ve o 
şimdi nerededir? 

Mark nihayet biraz kendini 
topladı ve anlatmağa başladı: 

(Aı·kası var) 

Hatay liman teşkilAtı 
İskenderonda yapılacak liman 

işletmesi ve liman reisliği teş -
kilatları için iki memur dün Ha 
taya gönderilmiştir. 

Hatay limanlarındaki bugün 
mevcut teşkilatlar bir ay içinde 
devir ve teslim alınacaktır. On
dan sonra yeni teşkiliitların ku
rulmasına başlanacaktır. 

-0-

Mıntıka ticaret mUdUrlüyU 
Bugün Dördüncü Vakıf hanın 

üst katında bulunan Mıntaka Ti· 

caret Müdürlüğünün yeni teş -
kilatı bulunduğu yere sığmama
ğa başlamıştır. Bunun için Ti • 
caret Müdürlüğü için müstakil 

· yem bir bina aranmaktadır. 

• TAKVİM. 
13i>8 HİCRİ 

C. evvel 
20 

1 inc! AY 

SENE: 

Vasati 

1355 RUMİ 
Haziran 

25 
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4 36 Temmuz 

E.zoni 

GOneş 

8 52 
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4 35 
lklad! 
8 35 
Akşam 
12 00 
Yat11 
2 01 
imsak 

Otıe 
12 19 8 !kindi 
16 19 
Akşam 

19 43 
Yatsı 

21 45 Cumartesi 
lnıuk 

ile Eminönü 
Hal arası 

Modern yol ve bina
larla süslenecek 

Belediye Emninönü meydanı 

ile hal arasındaki deniz kıyısrn
da bulunan binaları istimlak e -
decek, muntazam bir yol açtık· 
tan sonra geriye kalan arsaları 

bina yapacaklara satacaktır. Be
lediyeler bnksından alınan beş 

milyon liralık istikrazm üç mil
yon yüz elli bin lira ile üç yüz 
parça bina istimlak edilecektir. 
Belediye istimlak müdürlüğü 

Wnaları tesbite başlamıştır. İs· 
timlak hakkındaki menafii u -
mumiye kararı belediye daimi 
encüineninden çıkmış Dahiliye 
Vekaletine gönderilmiştir. Me -
nafii umumiye kararı gelince is
~imlaklere başlanacaktır. 

Su sahadaki perakende satıcı· 
!ar hal şekline sokulacak Mısır· 
çarşısına alınacak, toptancılar 

yeni yapılacak bir Mide topla

nacaktır. 

----o<o-~--

Atatürk köprüsündeki ray
lar kaldırılacak 

Atatürk köprüsüne inşaatı i · 
dare eden müteahhit mukavele 
ahkamına tev'fikan tramvay ra· 
yı döşemekte idi. Nafıa Vekaleti 
belediyenin köprüye ray döşen
memesi yolundaki teklifine mu
vafakat cevabı verdiği için ray · 
!ar yerlerinden sökülecektir. 
Şişhane ile Galata, Azapkapı 

ile Şişhane arasındaki yolların 
meyilleri tetkik edilmiştir. Ga· 
lata ile Azapkapı ara.sındaki yo· 
lun meyli yüzde sekiz, Şişhane 
ile Galata arasındaki yolun mey
li yüzde altıdır. Bu yollardan 
tramvay arabalarının geçmesi -
ne imkan olmadığı kanaatine va 

rılınıştır. 

Valiyi ziyaret edenler 
Limanlar U. Müdürü Rauf 

Manyas ve Cümhuriyet Müdde

iumumisi Hikmet Onat dün 

Lfıtfi Kırdarı ziyaret etmişler -

dir. 

Sergide satış yapılmıyacak 
11 inci yerli mallar sergisi ha

zırlıkları ilerlemektedir. Galata
saray lisesi bahçesinde bütün 
pavyonlar inşa edilmeğe başlan
mıştır. Bugünden itibaren Maa . 
rif Vekaleti Ankarada kitap ser
gisi eserlerini teşhir etmek üze
re büyük bir pavyon yaptırma -
ğa başlanacaktır. 

Sergi komitesi yeni bir karar 
varmıştır. Bu yıl sergiye iştirak 
edecek büyük sanayi müessese . 

!eri satış yapmıyacaklardır. Yal
nız bahçede ayrılacak yerlerde 
yapılacak pavyonlarda satış ola

caktır. Binanın dahilinde satış 

olmıyacağı için halk pavyonla -

rın önünde birikip kalmıyacak 

ve böylelikle dahildeki havasız

lığın ve sıkıntının önüne geçil • 

miş olacaktır. Sergi komitesi Pa· 

zartesi gününden itibaren Gala
tasaraya nakledilecek ve orada 
çalışmağa başlıyacaktır. 

Sahillerimizde liman 
teşkilatı 

İngilterenin meşhur Gip in • 

şaat müessesesi müdür muavin· 
!erinden ikisi ve teknik müşavi

ri 12 Ağustosta şehrimize gele • 

ceklerdir. Heyet doğru Ankaraya 

gidecek ve sahillerimizde yapıla 

cak liman inşaatları için Müna

kale Vekiiletile temaslarda bu

lunacaktır. 

Haber aldığımıza göre, İstan· 
bul, Trabzon, İskenderon ve E
reğli veya Kapanağzı limanları

nın derhal inşasına başlanacak· 
tır. Bunlardan Trabzon limanı· 
nın inşaat projeleri hazırdır. Di-

lKD,AM 

•••••••••••••••••••••••••• • • 
: Haklı Değil mi? : • • • • 
5 Şarkılar ve 5 • • 
5 güfteleri i 
• il 
• Eski ve yeni edebiyatla ol- • • • • dukça yakından meşgul bu· • . ~ 

• lunaı1 bir arkadaş, dün, nıat- • • • 1: baa civarındaki bir evde gra- :ı 
:ı :ınofonda, güftesi gayet her · : 
:ı had, edebi bir kıymet ve e - : 
: hemmiyeti olmayan bir şarkı : 
: çalınırken, bunun tedaisile, : 
: şunları anlattı: :ı 
: «- Vaktile, Allah selamet :ı 
: versin, İstanbul Müddeiunıu- : 
; mi ıııiavin1crinden olan şinı - : 
1: diki Ankara Müddeiumwnisi : •• • Baha Arıkan, bazı şarkıların, :ı 
: güfteleri müstehcen olduğu :ı 
1 için, söylennıelcrini ınenet - : 
• . bb'. 1 • • nıek tizere bazı teşe us er • 
• b k 1 ..• • yapıuış ve azı şar ı arın soy • • • • lennıe ve çalınmaları nıcne - • 

Ağustosta bira 
bollanacak 

Bira hususi tesisatla 
nakledilecek 

İnhisarlar idarest Temmuz so 
nunda Ankarada Nümune çiftli· 
ğindeki bira fabrikasını teslim 
alacak ve derhal bira imaline 
başlıyacaktır. Ağustosta her ta
rafta bol bira satılacaktır. İda • 
re biraların bayatlamadan İstan 
bula nakli için hususi tesisatlı 

tren vagonları tutacak ayrıca İs
tanbulda büyük bir depo hazır
lıyacaktır. 

Ankara birası hassasını kay . 
betmeden İstanbulda satılabile
cektir. Fiatlarda da ucuzluk ya • 
pılacaktır. 

---'><00---

varnin teftişleri 
: dilınişti. Bu, kanunun mad · : 
:ı dei mahsusa•ına müteallik : Vali Lfıtfi Kırdar dün Bakır • 
: ve yalnız müstehcenlik nok - : köy. Florya, Yedikule, Topkapı ! tasından bir keyfiyetli. Hal • ! ve Yenikapıya giderek yollan 
: buki, şu şarkıya bakın! Bu, • gözden geçirmiştir. 

: müstehcen değil,Fakat, edebi = 'S, eh:rcekı· refu··ı"ler 
: bir kıymeti olmadığı gibi, ay- : 
: rıca, iğrenç .. insanın tüyleri, ! çoğaltılacak 
5 adeta, diken diken oluyor. : Belediye yollar ve köpürler 
: «Musiki, nefis san'atlardan : şubesi müdürü Galip bazı cad -
: dır. Edebiyat, keza.. şarkı, : delerde yapılan refüjleri tetkiıl 
• musiki ile edebiyatın el ele • • • etmiş. iyi manzara arzettikleri-
• verdiği bir nefis san'atin ese- • 
• ri olmak Hizun gelir. Müzik : ni tesbit etmiştir. Refüjlerin ço-
: d . . b t ;;;; ğaltılmasına karar verilmiştir. 

I'" ve e ebıyattan, yanı, es e ve • 
: güfteden mürekkep oıan şar- il Muhafaza umum kumandanı 
• kının, hazan, bakıyorsunuz ki, : / . .. 
• b t · t ·· 1 f k t .. f • Trakya ve Çanakakledekı gum· 
• es esı gaye guze .. a a gu - • 
: te ... Ne manası, ne de kıymeti : ı ruk muhafaza teşkilatını teftiş 
: olmadıktan başka, ii>telik iğ- : ederek şehrimize dönen muha· 

: renç te ... Kanunda, bunlara : faza uıtıum kumandanı General 

İbrahim Lfıtfi Karapınar yarın : ait hiçbir madde ve müeyyi . : 
: de yok· Matbuat umum mü · : 

1
5• düdüğüne verilecek hususi : . şehrimizden hare\<et ederek ce-

bir salahiyetle, bu neviden iğ : nup hudutlarına gidecektir. Ku· 
•• • mandan hududu baştanbaşa do • 

!aşacak ve teftişler yapacaktır, 

• • renç şarkıların okunma ve • 

Hataya da gitmesi muhtemel -

: plağa alınmalat"ımn onune : 
: geçilse, hem kulak ve dimağ- : • • • !arımız rahat eder. Hem de, • • • di~ 
• ele güne karşı kepaze olıua • • 
: yız.• : Tırhan çarşambaya geliyor 
: Arkadaşımız, bu neviden : • • • şarkıların güftelerini saydı. • 
• • - l • • Ne bunları, ne de plilgm ça • • • • : dığı şarkıyı burada zikre lü- : 
: zum gönnüyoruz. Yalnız, so- : 
: ruyirlar. Arkadaşımız, : 

5 Hakh değil mi ? 5 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

Almanyada inşa edilerek yo -
la çıkan 3500 tonluk Tırhan va
puru önümüzdeki Çarşamba gü
nü limanımıza gelmiş olacaktır. 
Vapur bir müddet temizlenerek 
boyanacak ve bir hafta içinde İs 
tanbulla İskenderon arasında se
fer leıce başlıyacaktır. 

~D~A~ DA M~~All=ll 1 r 
_______ ._, 
--------------·-------!~ 

,. 

Parti baıkanlıkları 11alilerden alınıyor ! 
-eazeteler-

ilAdliye koridorlarında 
24 SAAT 

Yeni ve mühim 
bir mesele! 

Kirli yumurtayı ihraç 
1 
eden mi follukları pis 

tutan mı suçludur 
Yumurta ihracatı yapan Ham 

di adında bir tacir, Avrupaya 
sevketmek üzere hazırladığı mü 
him mikdarda yumurtayı mu • 
rakabe komisyonuna tetkik için 
arzetmiş, murakabe komisyonu 
ise muayene sonunda yumurta -
!arın harice sevki yasak bulu • 
nan kirli cinsten olduğunu anlı -
yarak. nizamnameye göre tile • 
carı Sultanahmet birinci sulh ce 
za mahkemesine göndermiştir. 

Harici ticaretimizi sarsmamak 
maksadile yapılan yumurta ni • 
zamnamesine göre, kirli yumur
tanın savki memnu olduğu gibi, 
kirini temizlemek için yıkamak 
veya kazımak ta yasaktır. Kirli 
yumurta sevkeden bir tüccar 
sulh mahkemesine gönderilerek 
10 lira para cezasına mahkum e· 
dilir. Şayet suç tekerrür ederse 
tüccarın elinden ihracat ehliyet
namesi de alınır. 

Bu mevzuata göre sulh haki • 
mi Reşidin huzuruna çıkan tüc
car Hamdi şunları söylemiştir: 

- Bu benim kabahatim de -
ğildir. Memleketimiziı:ı yumur • 
ta istihsalatının hemen yüzde 
75 şi müstahsilin follukları pis 
tutması yüzünden kirli olur. Bu 
vaziyet karşısında bu yumurta • 
!arı sevketmekten başka çare bu 
lam adım .. 

Hakim bu iddia üzerine .bir de 
fa da yumurta üzerinde ihtisas 
salııibi bulunan bir ehlivukufun 
fikrini alınmasını muvafık bu -
!arak kendilerine sormuş. e'hli • 
vuku,f ta tüccarın iddiasını teyit 
etmiştir. 

Hakim Reşit kararını vermek 
üzere muhakemeyi talik etmiş • 
tir. 

Fatih noteri vazifesine 
iade edi ldi 

Kullanılmış pulları istimal et
mek suçundan katibi ve daktilo
su ile ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilen Fatih noteri 
Şükrü beraet etmiş, diğer suçlu
lar mahkum olmuştu . 

Fa fih noteri Şükrü hakkında • 
ki beraet kararı tasdik edildi • 
ğinden tekrar vazifesine iade e
dilmlfj, dünden itibaren çalış 
mağa başlamıştır. 

Dördüncü ceza reisl iği 
İstanbul dördüncü asliye ceza 

mabkemesine tayin edilen, Bur 
sa ceza hakimi Bürhanettin dün 
den itibaren yeni vazifesine baş
lamıştır. 

Kıymetli hakimimize yeni işin 
de de muvaffakiyetler dileriz. 

Kahvede kavga 
Nazmi adında birisi dün gece 

Feriköyünde Alinin kahvesinde 

Arkadaşı Zikri ile kı.vga etmiş 

Zikrinin ağzını burnunu kanat -

mıştır. 

Gürültüye yetişen polis Halil -

di suçluyu karakola götürmek is 

teyince Nazmı bu sefer de polise 

hakarette bulunmuş, zorla ya • 

yatıştırı labilm lfjtir. 

Dün asliye dördüncü ceza mah 

kem esinde muhakeme 

Nazmi tevkif edilmiş, 

edilen 

sabıkası 

sorulması için duruşması başka 

bir güne bırakılmıştır. 

Cereyan hırsızı 
Son günlerde sık sık yakalanan 

cereyan hırsızlarından bir ye

nisi daha ele geçmiş, Sultanah • 

met birinci sullı ceza mahkeme· 

sine verilmiştir. 

Adı Adnan olan ve Ba!ıJ;;ekapı 

da berberlik yapan suçlu, hakim 

Reşit tarafından 3 ay müddetle 

8 - Temmuz ıı 

Moskov 
müzakerelerı 

Moskovadaki konuşmalar, b 
güne kadar müsbet bir kara 
bağlanamadı, anlaşmanın hus 
!ünü temin edemedi. 

Derhal Londra ve Paris hü 
kfınıetlerine bildirilen son So 
yet cevabı, her iki hükumeti 
Hariciye Nazırlarınca ve lıari 
işlerle meşgul komitelerce tet 
kike başlanmıştır. 

İhtilru yalnız Baltık devleti 
rinc verilecek garantiye mün 
hasır kRlsaydı, Çemberlayn ka 
binesi de Sovyet hükfımetin · 
hu husustaki noktai nazarını ka 
bul etmiş olsaydı, anlaşmanı 

şimdiye kadar imza edilmiş bu· 
lunması icap ederdi. 

Moskovadaki İngiliz • Sovyet 
müzakerelerinin, yalnız Baltık 

devletlerinin veya Sovyetlerle, 
şarki Avrupanın bu k•smındaki 
hudutlarının garantisine inhisaT 
etmediğine şüphe yoktur. Mak • 
sad ve mesele, tayin edilen esas .. 
!ara göre bir veya birkaç devle
tin hudutlarını garanti etmek -
ten ziyade, nereden ve ne tarz -
da gelirse, yapılırsa, tecavüz ve 
istilalara karşı su!lı ve müdafaa 
cephesine dahil devletlerin top
lu olarak müdafaa etmelerinden 
ibarettir. Diğer bir tabirle, ev • 
velce Milletler Cemiyeti esas • 
!arına göre hazırlanan ve tabak· 
kuk ettirilenıiyen Collectif em • 
niyetin zincirleme suretile ga • 
rantisi ve teminidir. 

*** 
Miletler arası siyasette sene· 

lerdenberi hakim olan üç esas 
ve zihniyet esasen çarpışına ha
linde bulunmaktadır. Bu iiç Sİ· 

yasi kutbun veya teşekkülün 

birisini demokrat devletler teş· 

kil ediyor. 

Nazi veya faşist hükfunetleri 
ise, etraflarına topladıkları Ma
caristan vesaire gibi birkaç kü
çük devletle beraber, Almanya, 
İtalya, Japonya temsil ediyorlar. 

Sovyet sosyalist cümhuriyet • 
!eri ittihadının kutbunu ise, Mos 
kovadaki hükfunet, komünist 
partisi teşkil eylemektedir. 

Demokrat devletleı grupu, 
Sovyetler birliğine zihniyet, 
prensip itibarile muarızdırlar. 

Nazi ve faşist hükfımetler ise, 
yine Sovyet sistemine ve zihni • 
yetine, demokratlardan daha 
fazla ba.,mdırlar. Komünizm ve 
ya kominterıı aleyhine, Alman • 
ya, İtalya, Japonya, faşist İspan
ya, Macaristan hiikfımetlerince 

imza edilen pakt bunun delili -
dir. 

:ıl=•O:* 

İngiltere ve Fransa hükümet· 
lerinin Sovyetlere, diğer demok 
rat devletlerle birlikte prensip, 
zihniyet itibarile hasım bulun -
maları, daha ziyade nıanevi se -
bepler yüzündendir. Ayni de • 
mokrat devletlerin nazilere ve 
faşistlere husumetleri, menfaat 
cihetindendir. Çünkü, totaliter 
ismile de tavsif olunan bıı dev • 
!etler, netice itibarile Sovyetler 
aleyhintı tecelli edecek Anti Ko
mintern paktı imzalanuşlar, de
mokrat devletlerin, bilhas5a İn
giltere ve Fransanın arazisine, 
kuvvetlerine, zenginliklerine, 
müstemlekelerine dahi göz koy· 
muşlar, el uzatmağa, istismarı 

paylaşmağa çalıştıklarını açıkça 

söylemişler, beyan ve ilan et • 
mişler, icap ederse, harbe ka • 
dar giderek cebren bazı araziyi 
ilhak, bazı milletleri kendi ida· 
relerine ve istisn1arları altına a· 
!ocaklarını tek•arlamıtılardııl-

Deınokrat İngilterenin, Sov • 
yet Rusyadan, nazi ve faşist Al· 
manya ile İtalyadan korkusu, 
ihtimal ki, aynidir. Sovyet Rns
yanın dahi, nazi ve faşist Alman 
ya veya totaliter sistem ve dev
letlerdeıı korkusu, endişe~i yine 
ihtimal ki, demokrat İngiltere • 
ye karşı olanın aynidir. 

Zihniyetlerdeki bu farklar, 
endişeler, şi\pheler, l\foskova 
nıüzakerelerindc emniyet ve iti
mad havasının husulüne, müza· 
kerelerin uzlaşma ile neticelen • 
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ATATÜRKf 
iSTiKLAL 
HAR BI 

• 
SIVASA HAREKET İzmirdeki son felake-
itilafçılar Mustafa Kemali behane tin resmi bilançosu 
ile alıkoyarak tevkif edeceklerdi 

- 24-

Ali Galip ııü:ıuıiıhın.ıa bulu
nan, Sıva.da tenkkuf etmiş. Va
tlfei mahsusası bulunduğuna 

şüphe etmemek lılıınıııeleıı, Ali 
Galip, uada deırhal kuvvetli ta
raitular bulmuş. Vazifesini hüs
nü tatbik için teırtlbat ve tedablr 
almağa başlamış. 

Dlll eline, lıeaim Tebttaıa çeki
Jea telgrafımı, verirler. Bqit 
Pap, hemen Ali Galip Be:re u

:ıatll'. •İ§te Jı:enıfisi geliyor, bu

:ııunı• tevkif edin!• der. Reşit 

Pqa, telgrafta yuıJı olan Jıare
ket !lllatiııi görünee Jıemea ken

di saatini çıkarır.. Efendim ge

liyor değil, gelmiş oJaeaktu, di

ye! iive eder. 

Zarar gören halka yardım için 
bütün tedbirler alınmıştır 

izmir, 7 (A.A.) - Kema aşa 

kazasında 30 Haziran Cuma ak
şamı vukubulan dolu ve kasır -
ganın zararlarını mahallinde tet 
kik eden komisyonun hazırladı
ğı resmi rapora göre, zarar nis -
beli Kemalpa§B merkezinde yii2 
de 70, Armutlu köyünde yüzde 
80, üren köyünde yüzde 40, A
şağı Kmka köyünde yüzde 95, 

Yukarı kızılcada yüze 85, Ansız 

_cada yüzde 80, Yenmiş, Akalan 
ve Ekmeksiz köylerinde yüzde 
100 dür. Bağ ve zeytinlerin gele
cek senelerdeki vermı kabiliyet
leri de mühim mikdarda azal -
mışhr. Zarar gören halka icap 
eden azami yardımın yapılması 
için kaymakamlıkça tedbirler 
alırunak\ad ır. 

,======" 
italyan 

manevrası 

!!IADA:ıı 

_I Ş A _R E T L E R 

Girişemediğimiz bir tecrübe 
irmde bu kabveyi elli kurwıa içtiı';imiz için hayret n hiddeti

mizi alamadığımız miiıessest:lerd.on çoğunun ziyan ettiğini belki bil
mtt•ini7. Fakat bu bir hakikattir. İki kuruşluk bir kahveden elli 
kurt!.§ alan o ınüesse•e nıüşterisizqiktcn zarar eder. O halde neden 
ucuzluğa baş vurmuyor? 

Birçok salıalırrda fintlcrin indirilme;ini istemeye, mecbur etme
ye Jürnm yoktur. Bmm iklı>adi ;ıanıretler, rekabetler tcmın eder. 
Bir fincu lıuılıved191 elli 1mru, ala11lann çalg-ıcılan, o.f1111culan var
dır; kiralan, ,·esgileri yüksektir. Elli loıruşu on bq kuruşa bile in
dirmeleri imkanı yoktur, ancak yirmi Jıeş kuru diikü•larıııı dol· 
duracağından emin ol>alar onları ihya edclıilir. Fakat tereddütleri 

Roma. 7 (A. A.) _ İtalyan buradadır. Acaba :ı-iizde elJi tenzilat, mü§terilerini ;yüzde yüz arttı-
donanmasının iki fiJ.,..nnan racak mı? Arttırrnazsa "'Bh\'(ılurlar ... Bizıle henüz yapılmıyan bu 
iştirakile 29 ile 38 temmuz a- unuluk teeriUıesine işte lnr ihtimal engel oluyor. 
rasında orta Akdenizıfe bü Fakat udea başka BMmleketJerden imek ahnı)'onız? .Mesela 
yük manevnlar yapılacak • İtalyanlarıa şimendifer tarifelerinde yaptıkları yiiule lii, lıatti 70 
tır. tenzilattan büyük istifadeler tem in ettiklttiııi gördük. Nafıa da tec-

48 saat sürecek olan bn ma- rübe etti ve J"Olcıılar, ,·aridah çok arttıracak biı: dereceye çıktı. 
· Biz her sahada ucnrlnğun ayni neticeyi nrecğinden eminiz. Fakat nevralara birkaç deni:ı:altı fi. 
tüttn ve esaaf hayatına malolnıa"1 mllmJriin olan böyle bir teerii

lotillası !le birçok deniz tay • 
yareleri ve bindirilmiş tay 'beyi en büyük kazaaç ümidine frda ediyor. 

İşte ucuıluğlıa bir türlü temin e4ile-..ıe.i sebeplerinden biri yareler iştirak edecektir. 

1..:====:=:;;:::;;:::;;::;.::::;;:::;;::::;.rlll!!!!!"~·e~b~e~lk~i~b~a~şl~ıc~a~sı~.!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!"'!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!İ~K"'!!!!!!D!!!!!A"'!!!!!!M!!!!!C~I!!!! 

Dahiliye Nezaretinin, aley -
himdeki emri gelir gelmez, faa -
liyet başlamış. Sıvas sokakları•· 
da •beniı11; hain, asi, muzır bir 
adam olduğuma dair. davarlara 
yaftalar yapıştmlmış. 

Kendisi de, bir gün; Sıvasta 

vali bulunan Reşit Paşa merhu
mun nezdine giderek, Dahiliye 
Nezaretinin emrinden bahset • 
tikten sonra, Slv~a gittiğim tak 
dinle hakkımda tatbik edeceği 

muameleyi sonnnş. 

Bunun iiurine, Ali Galip, •ben 

te~ kil ed4'rim dedimse, benim 

vilayetim dalıilinde olursa tev

kif ederim demek istedim , di

yiııre, hali içtimada bulunanlan 
bu heyecan kaplar ... Hep bir -
den •haydi öyle ise istik!S'aline 
gidelim• ıfiyerek lstiınaa hitam 
verirler, __ 

* CArkası var) 

Hatayda dün gece ya- Japonyanın 
pılan büyük şenlikler siyaseti 

Antakya, 7 (AA.) - Dün ge- yapılan gece şenlikleri ve fener 

Bu çıkmazdan 
nasıl çıkacaklar 

(Ba§tarafı 1 inci sayfadaj 
manyaya o kadar bağlı bir hale 
gelmiştir ki politikasının esas • 
!arını bile müttefikinin ihtiyaç
larına göre tadil ede ede Jıare -
kitında teşeltbüs Te istikl.ili 
kaybetmiş sayılabilir. Pol<ınya 

ile l\Iauriatan ar--ıa ~ir miiş 
terek Jnodud 111eSelesi sıktığı u
nı.ua iki devletin merkm A\·ru
pa politikası gibi ana aoktalarda 
nasıl bir ihtiliıf halin41e bulun -
dukları iyiden isi suıtmışfı. i -
kinci anlaşamamazlık, Alman -
ya - Polonya ihtiliifında kendini 
gösterdi. Hiila. İtalyanın, Alman 
ların Dantzig meselesinde tut -
tnkları tavır ,.e hareketi tas,·ip 

ettikleri iddia edilemez. 1Uaaba
za İtalyanın kendisinden daha 
kad müttefiki tarafından •Ü • 

rüklendiği de ~üplıe gôtiirmrz. O 
halde İtalya, Alman~·a tarafıa -
dan koluna girilmi .. bir arkada~ 
tamM-, fakat tazyikin bütün ız
tırabını siyasi adalelerinde ,.e 
binnetite bütün me\'tudiyetin -
de, hi5'ederek büyük bu te,·ek
külle meçhul kaderine gitmek

tedir. Bu meçhul kader harp mi
dir? Böyle i e İtalyanın ·andığı 

güa olduğundan aklı b .. ıaıfa ln
saııların ve hatta galiba ital)·an
larm şiİphe etmemesi gerekir. 
Böyle bir harp tak.diri.nde, İtal -
ya, Dantıuırle hiçbu alacağı ve -
reteği olmadığına göre. kendiı!i
ne gösterilen sahada lııareldita 

Parti müfet
tişleri 

m.ntakaya ayrılmış ve her ll'ın
takaya bir meb'us seçilmiştir. 
Mmtakaların isimleri ile bu 

mıntaJıalara tayin edilen meb -

uslar li5tesi Jıat'iyyErt kesbettiğt 

cilıetle bunları bildinyorum: 

Reşit Paşa, ne yapılablle«ği

ni istizah etmiş. Ali Galip, ben 

seaiıı yeriade olsam, derhal kol

larını bağlar, tevkif ederim .. e 
aeaiıı de böyle yapman linmdır 

deıaif. 
:aept Pqa, b• ip lto kadar 

Jııısit olacağına İmlllamamış, ınü 
aaken hayli 11:ıamq. Müza1ıere

ye iftirak edenin çeğalmış .. Bat
ttl bir kmm ahali verile«n Jı;a

ran anlamak üzere toplanmış.. 
ltııgiin, Bazil'a11nı 27 ind gii -

nüdür. Nazarlarımızı, tekrar te
ma1 etmek üzere bir an irin, bu 
levhadan aynlalmı ve Amasya
ya tevcih edelim. 

Aym 25 inci günü, Sıvasta a

ley1ıimde bazı münasebetsiz ah

nl cereyaaa başladığından ha
berdar oldum. 25/26 Hazlıan ge

tesi yaverim Cevat Abba. Beyi 

fağmlım ve yaruı sabah karan

lıkla Amasyadan ceaııba hare -

ket edeceğiz dedim. Bn hareke -

timizln gizli tutularak hazırla • 

nılması için emir verdim· 

Bir taraftan da, Beşinci Fır • 
ka Kumandanı ve erkJlmharbi -

yemle, mahrem olarak, şıı ted -

Jriri Jtararlaştırılılı: Beşiati Fll'

fla Kıımaadaıu, fırkasından, gii

zide z~it ve ebatta. mü:relı.kep 
ve nriiınlrii• oldvğv kadar k.vv -
vdli bir atlı 'tiyade müfrezesini 
derhal o geceden başlıyarak se
rian teşkil edecekti. Ben, Haıi
ran sabahı karanhlıta arkadaş -
Jarımla beraber olomobil ile To
Jı:ada hareket edenktim. Müf • 
reze teşelılriil eder etmo, To -
Jıat üzerinden Sıvas istikameti
ne se .. lıoİunauJı ve lıeaimle ir
tiht anyHl'klı. Baıeketimiz, 

hiflıir tarafa telgrafJa bil<iiril -
:aiyettlıı , . ., miimlriin oldııiu ka
dar AmasyaM ıla ifşa olunmı -
yac~ı. 

Finlandiyadan Ca-
• nakkaleye kadar 

(B4§taraf11 inci •ayjada) 
• ltalunınalı imkiııu vermek üııe-

re Sovyet taleplerini is'af eden 

bir ka~ formül bulunmuştur. 

Mezk6r itilifıa komşı; ınem -
Jeketlere tqmili isin, sarfediJen 

gayretler boşa gittiği takdirde 

İngltere ile Fransanın ağlebi ih

tiınal iiç hiikiıınetin miqteTek 

• beyaanamesi şeklinde ifade ., • 
dilebilecek olan mahdud bu an
laşma akdine çalışankları. ayni 
mahfellerde ilave edilmektedir. 

Talimat gece gitti 
Londra, 7 (A.A.) Gece Seedes'e 

yeni talimat gönderiJmi§tir. Lon 
dTadaki diplomalilı: mahfeller 
göı üşmclerın pek yakında tek -
rar başlıyacağını ümit etmekte • 
dirle •. 

Fransızlar n°e diyorlar ? 
Pari•. 7 (A.A.) - Moskova 

müzakereler.nden bahseden ga _ 
zeteler bu müzakereler biraz 
uzun bulmağa başlıyorlar ve ha
tayı Sovye!lerin çok ihtiyatlı 
davranmalanna yükletiyorlar. 

Pelit Pariı;ine gazetesinde 
Bourgues diyor ki: 

İngiltere ve Fransa son bir de
fa olarak İngiliz - Fransız - Sov
yet teşriki mesais;ni ve tehdit al 
tında bulunan memleketlere ga
rantiyi tazammun eden bir yar • 
dım sısterııini vücude getirmeğe 
teşebbüs edeceklerdir. $o\.')let 
mahfillerindeki akse g.öre, İn -
giltere ile Fransa şımdiye kadar 
kendi ini müdafaa endişesinde 

bulunan bütün Avrupa memJe -
kellerini toplamak husıı..ıında 
azimle takip ettiltleri gayeye 
Sovyetler Birhğini iştirak ettir-

2C .ıa Ama•ya.lan hareket et
tim. Tokada vasıl elu olmaz 
teJgraflıalleyi k-IHl altına aJ
'clıra:rıılı ltaUm mvvaııaü.tımın 

81\- ve lıi~lıir tal'llfa lıiJdiril
memesini temin ettim. 26/27 ge
ceııiai o .... .ıa ıres•.ıu.., 21 .ıe sı

Taa lı111tket etti•. Otwnolıil ile 
Tokattan Sn- taluiltea alh sa
atin. 

' 

mek filırinde ısrar edecekleri ve 
yahut da işe Londra. Paris ve 
Moskova arasında üç taraflı bir 
yardıma münhasır Sovyet yardı-

Sı a ·alisine, Tmtia• Sıva
ııa hareket dtiiime dm a~ık 
ııu telfl'al yanı- ia....ta, o.

r ıla Miifetti§liii iinvanıaı illtimal 
etmiştim. 

Telg-raita bililti:ıaııa saati ha -
rdetiıni byolelmiştim. Fakat 
bu telgrafın, bareketimdea altı 

saat soııra çekilmesini ve o za -
mana kadar hl bıı suretle Sıva
sa malümat ,·eri1nıente5ini temin 
edecek tedabiri aldırdım. 

Şimdi, Efendiler; nazarları -
mızı tekrar Sıvasta terlıettiği 
miz Jnhaya atfedelim. 

Ali Galip Bey ~ R~it Paşa 

ara. ında hakJınnda tatJıik olu • 
ııauk muameleni11 miinakaşası 

1 salı11rsiae .. Miinalı:aşan111 hara -

miy le iktifa suret ile devam ede

celılexdir. 

Jour gazetesinık' Pıetri yazı • 

yor: 
Scıvyetluin isv>çre, Holanda 

ve Dantzig hakkında hiçbir te -
ahhütte bulunmak istemedikleri 
ve Fransa ile ingilterenin ise 
Finlandiya körlezindm Çanak
kaleye kadar 4900 kiloıııelıelik 
bir Sovyet hududu garanti et -
meleri icap ettiği anlaşılmakta -

dır. 

Le Joumal yazıyor: 
Moskova ile müzakere Fransız 

diplomasisinin yegane endişe ve 
mr~lesi olmadığı gibi Danı -
2igde tek nazik nokta değildir. 

Almanların Slovakyaya nüfuz i· 
çin son günlerde ehemmiyetli 
bir şelııilde artan fa.aliyetleTi Po-
lonya için fevkal6de vahim bir 

1 il •bnetnetlir. 

ce ordumuzun .Hataya girişinin alayı pek muhteşem olmuştur. 

yıldönümü münasebetile burada Feneı· alayı Halkevi önünden 

Polonya Alman
ya ihtilafı 
(Baş tarafı 1 in~i sayfada) 

du ~ığı takdirde Polonya hü -
kfuııeti ayni mahiyette tedbirle 

mukabele etmeden önce ekono -
mik sahada kararlar verebile -
cekhr. 

Alman kruvazörü ve 
Lehliler 

Var~ova, 7 (A.A.) - Yan res
mi •Gazeta Polska• yazıyor: 

Kön4:sberg kru azörünün ya

kında Danlzlfl'e geleceğinin Al

manya hükfuneti tarafından ha

ber verilmesinden maksat. şüp

hesiz efkarı umumiyeyi teskin 

e\mek1ir. Bununla beri'ber, Al -

manya'nın ser.besi şehir arazi -

sinde bir kuvvet darbesi hazır -

ladığı muhakkaktır. Binaen -

aleyh vaziyetteki gerginliğin za

il olmuş gıbı görünmesine rağ -

men ~ müt.eyakkız bulunmak 

lazımdır. Çimkü yakın bir istik

balde Alman emellerinin Dan\

zing ile Polonyanın deniz mah

recıru hedef ıttihaz edeceğine 

şüphe yoktur. 

FUhrerin teftisi 
' Berlin, 7 (A.A.) - Bitler, 

Berchtesgaden'deki sayfiyesine 

gitmiş\ır. Führer. hareketinden 

önce Polonya hududu mıntaka -

smda \ayyaı·e ile bir teftişte bu

lunmuştur. 

Mühim bir görüşme 
Paris, 7 (A.A.) - Daladye i~ 

Bonnet arasında bu sabah yapı

lan gfüiişme esnasında Hariciye 

Genel Sekreteri Leger ile Afri

ka ve doğu işleri ilirektörü La
garde ve General Gamelin de 
hazır bulunmuşlardır. 

Müdahale işine Polonya 
karar verecek 

Londra, 7 (A.A.) - .Man -
ehester Guardian• gazetesi ya -
zıyor: 

Polonya. Dantzııg meselesi için 

biJ' hal ~aresi veya bir anlaşma 
şekli bulduğu takdirde yapacağı 

teklif Pariste ve Londrada hüs
nüniyetle karşılanacaktır. 

Bununla beı-aber Almanyanın 
serbest şehri zaptetmesine mani 
olmak H;ın sıyasi bir müdaha -
leye lüzum olup olmadığına ka
rar vermek ha'kkı Polonyaya a

ittir. 
Polonya ile Almanya arasında 

harp patladığı zaman Varşova i
le garp Gı-vlelleri arasındaki it
tifak kendilığinden harekete ge

ç~1'1ır. 

hareket etmiş, askeri mümessil

lığimiz, fevkaltıde murabhaslı -

ğnnız önleri11de teuıhüral yapa

rak lıışla caddesinden geçmiş, 

Dörtayak mevkiine gelerek ora

dan tekraT Halkevine dönmüş -

tür. Gece şenliklerine pek kala

balık bir halk kütlesi işfoak et 

miştir. Bütün şenlik gece yarısın 

dan somaya kadar aynı soşkun

Jukla devam etmi~t ir. 

B. Millet 
Meclisinde 

( Baştarafı 1 incide) 

lerdc bulunınnsı hususunda 
Miinakaliit Vekaletine mezu
niyet veren kanun lıiyihasile 
nüfus dencnıc l' azını kanun 
liyihası, Tiirk ceza kanunıı -
nun 494 iincii ınndde>inin de
ğiş1irilnıesi. tapu ve kada~tro 
uınum müdürlüğiiniin Adli -
ye Veki\letine :raptı. köylerde 
açılan eğitim kuTslarının \'e 
köy öğretm4'D okullarının i -
darcsi lıakkındaki kanun la -
Jihalarını mıizakere ve lıabııl 
etmi~tir. 

B. M. Medisi bugün kabul 
ettiği diğer knnunlarla da 
Tuncdi vilayetinin idaresi 
hakkındaki kanun hükmünü11 
31 birindkanun 1942 tarihine 
kadaı· nzatılma"1Da. Sümer • 
bank 'crma~·esine 19 milyon 
500 bin lira ilih esine, bele -
diy-elertc yapılacak istimlak 
hakkındaki kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi n 

Jeniden baıı hiikümler ili · 
vesine ait kanun Jiyihalarım 
ve Halayda vilayet kurulma
sı ve burada adU lıanıınlarıa 

tatbik şekline, ilimların in -
faz tarzına, askerlik işlerine 

ve İskenderun limanını top.. 
rakkale - İskenderun hattının 
Devl~t Dcmiryolları \'e Li -
manlar İşletnıe Unıum Mli -
diirlüğiine dn·rine ait kamın
ları alkışlar ara51nda tas\'İp 

eylemiştir· 

Tunceli vila,-etinin idar~ -
si haklundalııi Jıanunun mü • 
zakeresi sıra5ında Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak aeyanat
ta bulunarak Tuacelinin ta -
rihçesindeıı H ~arktaki is • 
yanlardan bahsetmiş, bu ha
\'alinin iılarcsi hakkında 1935 

yılında kabul edilen 2884 nu
maTalı kanunun tatbikile asa 
;\'İ~İn tee-.~iis ve tek~mmiiJü • 
nii anlattrktan -.onra Tunteli 
,·iJayeti dahilinde }·apfırılan 

yol. mektep. köprü 'e diğer 
bütün imar bareketlerinin 
n1iifredatını birer birer say • 

mı~tır. 

Mrcfü, l·arın saat onda top
Janaraktır. 

Tokyo, 7 (A.A.) - Stefani: 
Başvekil Hiramuna, gazetecilere 
beynelmilel vaziyet hakkında 

mühim beyanatta bıılunmuştuı-. 
Hükfunet reisi, ezcilmle, mazI

de olduğu gibi şimdi de anliko
mintern paktın takviyesini is -
tihdaf eden Japonya'nın siya.ı;e -
tinde hiçbır değişildik husule 
gelmediğini beyan etmiştır. 

Almanya ile Sovyetler Birliği 
arasında ticari veya i.Jrtısadi bir 
itiliıf akdedileceğine daiT dola -
şan şayialar hakkında Başvekil, 

bu iki memleket arasında böyle 
bir itı:ilf akdedilme•i ihtimali ol 
madığını. hele siyasi bır anlaş -
ma akdinin hıç menuu baruol -
mıyacağmı süylemiştir. 

Yapılan ve yapıla
mıyan işler 

(B~tarafı 1 incide) 
noktalara ha~·ret rtmrklea de 

kendinıi ala1nı.vorun1: 

1 - :lteşhur otobüslerin hali 
işlemekte olması, 

2 - Temizlik işlerinin henüz 
:z.apti.irapt altına alınmama~, 

3 - Gıda maddeleri iizerin -
de ciddi bir kontrol kurulama • 
ması, 

4 - , eyrü,der nizama tında 
gev,,ekliğin berdevam olması ve 
tramvaylarıa. tiinelleıin hôliı ta

hammüllerinılen faı:la adam ta
şnnaları. \•esaiti nakliyeye ha • 

reket halinde iken inilip atlası -
ması,. 

5 - Yük arabalarının giinün 
her hangi blı saatinde istedik -
!eri yoldaa geçip giderek bil -
ha sa akşanı]arı m~nıU:rla:rın iş

lerinden çılıı . aaıleriade Küp -

rüden geçme-nin imkilnc.ız bir hal 
alma~ı .. 

Ye daha bunlar gibi ufak te -
fek haller nr ki vali Lôtfi Kır
dann biraz da onlarla mr gul ol
ması her halde faydasız olma•a 
gerek.. .. - A. N. K. 

00 

SATİE işi 
(Ba~arafı 1 incide) 

fından tetkik ecblmeğe bO>Şlanıl-

ı 
mıştır. 

i.fade üzerinde yapiliın \etki -
kat net:cesinde altılııadarlenn ~-
yanatına göre, dün akş;ını geç 
\•akite kadar Refi Bayarın \'azi
yetinde bir deği;:iklik olmamış -
tır. 

Bugün, mevlııuflarıian bazıla -
rı. Refi Bayarın ifadesi üzerıne 

dördüncü songu hakimliğine ge -
tirilerek dinle11i:ecektir. 

Refi Bayarııı 6 bin !ıra komiıı
yon aldığını Reassürans ikinci 
müdürü ::'.fal,k Ke\'kep, hukuk 
müşanri Atıf Ödül ve Je
rans şirke•i ~ dürü Meatvs 
iddia etmişti. 

Sız.ın haber:ere gıire Refi Bıı
yar iiades::..~ e bu husı.ısu kat'i
yetle reddetmiş, böy.e b.t p:ra 
al."Jl;.dı.ııını ;ddı" etı:ı:.J.SL.r. 

çecek demektir. Bu 'aha ne -
re>i? Görünii~e göre İtalyanın 
bu ln~ ısına ayak ba•tığı ve \is -
sülJıarrke haline koymağa ça -
lıştığı Balkanlar mıntakası ol -
malt akla akın gelir. Almanya 
bir tıuahan Polonyayı :wrlıy-a -
cak, bu esnada ital~·a Yunanis -
tanı tazyik edecek, derken Al -
manlar Roman~·aya sarkıp İtal
yanlarla birle~eeekler ·e im ara
da evdeki bHap ça.,ıya uyarsa 
e\'"\'eli Bulgarista» Te S<ınra da 
iki ate arasında kalan Yugos -
Jn~aıı.ın da iltihakile düayanın 
nizamı değiştirileuk .. Plan, ka· 
ba baılarile. bu olmak gerektir. 

Fakat Polon~·anın mııka\'eme
ti be<ap edilmi. midir? Eğe. 

So\lyet Rusya olmaZ>a Polonya 
lıaklanabilir iimidi o\'3 da. So"
yel Rusyanın kombin.-zona gir -
mek iizere olduğu mul.aH•k ıi
bi görünmekten sarfınazar, İn -
giliz - Framız gara11lileri hesap 
etlilmi midir? 
Şayanı hayı:ett.d ki billa a 

Almany a.ıa, hali, 1ıe~ le lılı n -
:Uyel takdirinde İng-iliı - Fran -
sız. garantilerinin i Temilet~ği 
kanaati ne~redilerek bu ya • 
veye lıalla kendileri dahi i
nanmak istemrktedir. Fakat 
keaoli bayalleriai bormak lıor -
ktl'ile diğer JıayaJlerle kendile
rini a\·utanlara ne. denir? Bina
enaleyh Dantzige kar_ı herhan
gi bir hücum mutlaka e\' ela 
Polonyanın •• iddetli mu
kabelesini ı:üreeek 'e Le
hisfanın gerilerini . o\ yet 
Rus~·a ile tahtı emniHte alaca
ğı çok muhtemel olmaktan baş
ka lıehemehal İngiliz - Fran ı:r; 

WH'İ mekaaiıma mı hare'kete 
. getirecektir. B<iyle bir takdirde 

Ankaraya Amasya meb'usu 

&at Uras, jstanlıula Konyu meb 

usu Fikret Sılay (sabık Adliye 

Vekıli), İzmre İstanbul m(>b'u

su Galip Bahtıyar, Borsaya Er

zı;rum meb'u_u Zühdü, Malat -

ya, Maraş, Antep mıntalmsına 

Bursa meb'usu Doktor Galip 
Kalhraman, Eskişehir, Afyon, 
Kütahya mıntakasına Aydın 

meb'usu Adnan Menderes, Er

zurnma Balıkesr meb•u u Muzaf 
fer, Isparta, Bodrom, Antalya 
rwın akasına Osman Şahinbaş, 

Seyhan ve Hatay mıntakasına 

Ha•an Reşit Karsa Muğla mebu 

su Cemal, Giresuna Seyhan 
meb'usu Tevfiılı:. Tralt ·a m'.nta-

ı kaı;ına Kocaeli mclı'uru Ragıp, 

Kay•erıye Çoruh meb'urn H!l • 

mi, Ka•tamomye Sıvas mebusu 

Hiltmet Işık. Zonguldak ve Bolu 
mmtakasına Kars meb'usu Şe -

rafE<idin, Muglaya Doktor Rıza 
Levent, Konyaya Kırklareli 

m~·usu Şevket Ödül, Samsuna 

Erzurum meb'usu Salim, Sivasa 
Kars meb ·usu Zihni. 

ise, nekadar muazzam olursa ol· 
mn, Almanyanm değil harbi ka0 

2.&11ması, miithiş bir ateş çenıbe
ri i~inde kalarak mahvo>lmaktan 
kurtulması bir muciu olur. 

italyaya gelince, onun vazi • 
yeti hakkında en mükemmel sö· 
zü İngiliz sevkıılceyşeilcri söy • 
leınektedirler. Alma•ya ile bir 
llarp takdirinde, ilalyanın onun 
mütteiiki olması, sulh cephesi 
de' Jetlerinin kazanma :..an~ları .. 
nı artp"an bir amildir. 

Bu bökmiin i:uıhı, İtalyanın 
her ne\i harelıiıta fevlıa': ' -
müsait lıir !iaha teşkil etme:" 
'de n coğrafyasında bulunabiliı. 

Alman~·a Dantzige girec<k, 
İtalya Yıınanistana, mesela Se • 
lliaiğe hücum edecek ... Biitiin lııı 
elHlişeler eğer Almanya Polon
ya ile ve İtalya ola Ynııanislanla 
b~aşa kalaltiletek ot.alar bel
ki doğru olabilir. Fakat birbir -
lerine kenetlenmiş sulJı cephesi 
dHletleriııe ait topraklann her 
Jıangi Jıir parsa ı iiuritule pat -
Jıyauk ilk lıollllıaaın Jıir ça~· ır 

yaagmı gibi derlıal !tütün bir a· 
leme siral et edeceğini tn\ıınin 

etmek daha doğru değil midir? 
Denecek ki: •Almanya ve ital· 

ya, 'bunu bilmiyorlar mı? bili -
yorlar. Fakat hatayı o noktaya 
kad;u lıtikiıp etmi~lerdir ki ar
tık bir c;ıkmaza varn1ı~lar ve ne 
~·apacaklarını . aşırmı~1aTdır. 
Karşılarında kendi14'rindcn kuv• 
\'dli bir ecphe, gerilerind~ taz
yikiııi her g-iin daha (Ok hisset -
tikleri bir elkaı-ı umumiye, iki 
ateş arasında kendil4'ri için kur• 
tularak ~·ol kalmaınışhr. Asıl 

korkulu nokta da i te lınradadır. 

A. N. Karacan 



SAYFA! İKDAM. 

İHTİRA 

Cenubi Amerikada çekirge 
derdi uzun zamandanberi dertli 

Nakleden: Ferit Ali 

aldp iki numaralı parça ile çe

~e tamamen Blüncüye kadar 
kafasına vurulur~ Çekqenfn ta

mamen öldüğün& kanaa;. hasıl 

olduktan sonra diğer bir canlı 

çekirge alınarak muameleye ay

ni şekilde d~am edilir.• 

BAYANLARA 
SORUYORUZ 

1Yahya Pasa &it!iKRMA 
Belgratla Holivuttan haberler 

bir mesele halini almJitır. Za -
vallı Arjantinliler her sene mil

yonlarca Pezo sarfederek bu çe

kirge belhından kurtulmak i · 

çin çırpınıp durdu.klan halde 

yine tam bir muvaffakiyet elde 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

Belgrad., 7 (A.A.) - Mısır Ha
riciye Nazırı Yahya Paşa, bu -
gün saat 9.30 da Belgrad'a ge -
lecak ve saat 10.30 da Başvekil 
Çvetkoviç tarafından kabul o -
lunacaktır. 

Saat 13..30 da Hariciye Nazırı 
Ç~ar Markoviç, muhterem mi
safirin ş~efine bir öğle yeme -
ği verecektir. 

Clark Gable'nin .yeni filmi 
Bette Davis'in saçları 

tayyare meraklısı artist 

etmiş değildirler. 

Bu anlatacağım vak'a Arjan -

tinde çekirgelere karşı müthif 

bir mücadele açıldığı bir zaman

da vukubuldu ve o sene bu hAdi
den başka bir şeyden bahsed.il • 

mez oldu. Herkes biribirine bu

nu anlatıp duruyordu, hadiseyi 

duymıyan kalmadı. 

O sene yine çekirgeler şehri 

istila etmişlerdi. Yine bu zarar

Tabii netice malfim. Bir hile-

ye kurban gittiklerini anlıyan 

giftçiler derhal makinenin muh

teriini dava etmiye kalktılar. 

Fakat ne dersiniz?. Ayakların -

dan tutmak şartile de olsa çe -

kirg<eyi imha eden, üstelik ihtl

ra bir aleti de almış olan kurnaz 

makine sahibi hakkında mah.kft

IQiyet kararı alınamadı. 

ı .... Ku·· .. ço··K····H·A· .. BE •• R.L ... ER .. ı lı. mel'un hayvanlardan kurtul- ı 

mak için alınmadık tertibat kal- • . ı · ......................... : 
mamıştı. Çekirge istilasına uğrı-

:. Sümerbank'ın sermayesi 
yan yerlere tenekelerden siper- yeniden arttırılmaktadır. Bu 

1 - Sinemaırı niçin sever • 
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

(Bu sevdiğiniz artistlerin 
en çok hangl hususiyetleri ho 
şunuza 1P4llyor?). 

3 - Sinema yıldızları ara
sında glyinlşlerlnl ve tavır -
lannı. hatti hayatmı taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği ml?) 

* Konyada - Bayan Ayşe Ha-
lUk söylüyor! 

!er kurulmuş, ve buralarda top- ınikdar bütçe encümeninde 19,5 1 - Sinema 

lnan çekirgeleri imha için de milyon lira olarak tesbit edil - ya bir eğlence 
modern alev makineleri getirtil- miştir. mahallidir, o -

mişti. Hatta hükUnıet ,..,.ır;...,.e * Basın Birliği kongresine nun için gidi -
r~"iS lir. Yahut bir 

mücadelesini radyo istasyonları, 200 murahhas iştirak edecektir. kültür dağıtan 
gazeteler, duvar ilanları, sine - * İngiliz gazeteleri Boğaz müessesedir, o 

1 r gl
.b. b··ı·· içinde bir tünel açılacağını, bu nun 1·çı·n sevı·-ma a ı u un yayım vasıta-

suretle Londra - Kalküta hattı- lir. Ben iki ba-
ları ile ilan ederek çekirgeleri nın inkıtasız tesis edilebileceği- kımdan da se-
imha için ne gibi vesait kullanı- ni yazıyorlar. verim. 

lacağını bütün teferüatile halka * Trakyada hayvan hastalığı 2 - Greta Garboyu takdir 

Misafir nazır, saat 17 de meç
hul asker abidesine bir çelenk 
koyacaktır. 

Saat 21 de Yahya Paşa, Mar -
koviç tarafından kraliyet muha
fız kıtası zabitanı mah:f~Unde 

şerefine veril~k olan bir ziya
fette..Jıazır bulunacaktır. 

Sofyadan ayrllış 
Sofya, 7 (AA.) - Bulgar a -

jansı bildiriyor: 
Mısır Hariciye Nazırı Abdül

fettah Yahya Paşa ve maiyye • 
tindeki zevat dün akşam Bel -
grada hareket etmişler ve istas
yonda kralın mümessillerile hü
kUmet azası, kordiplomatik ve 
yüksek memurlar tarafından 

selamlamnışlardır. 

Yahya Paşa hareketinden ev
vel matbuata verdiği beyanatta 
Sofyadaki görüşmelerinin iki 
memleket arasındaki iktisadi 
münasebet ve mübadelelerin 
gittikçe inkişaf edeceği hakkın-

' daki kanaatini takviye eylemiş 
olduğunu bildirmiştr. 

----000--bildirdi ve herkesi çekinge sefer kalmamıştır. ederim. Yaşı ilerlediği halde 

berliğine davet etti. İşte tam ıbu * Fatih Parkında bir Kızılay masumane bakışları, kendi - 20 Bin amele grev 
esnada en mühim vilayet gaze _ seııgisi açılmıştır. sinin en bariz hususiyetlerin- t 

• telerinden birinde intişar eden * Adli tebliğatın 1940 dan 
den biridir. yap 1 

· ·b 3 - Hiç birini taklit etmek New~York, 7 (AA.) - Yev -
bir ilan nazarı dikkati çektı·. Bu ıtı aren posta ile yapılması için . 1 . ıl d aklımdan g~mez. Sadeee yıl- mıye erı arttır ma an ~ saat -
ilan şu satırları ihtiva ediyordu: geniş teşkilat yapılacaktır. Bu- dızların güzel tavır ve hare • leri arttırılan 20.000 yol ve na -

Bette Daoiı güzel ıaçlarını lıeaecek. mi ? 

nun için yeniden 600 memur, 75 .B d f Cl k B ble'i R cÇekirgeleri imha ediyoruz. ketlerini takdir ederim. fıa amelesi, grev ilan etmiştir. u e a ar a oma 
. murakip, 1500 süvari ve 2200 mü lılarm giydikleri serpuşu giy -

clhtira beratı almış olan, çe- . 1 kt 4 - Robert Taylor, Rişard --oo--
vezzı a maca ır. mış· olarak göreceğiz. Çünkü 

· Bartlmes'i ve o ayardaki ar - y ... ) k il 
kirgeleri tamamile imha eden * Ayaspaşa Gümüşsuyu yo- ugos a V SO O arı Clark yeni çevireceği filimde ti.sHerin tşöhreltlerini kadar 
yeni bir makineyi muhterem hal lu ruifalt olarak yapılmıya başlan san'atları da yüksek ve ca Sof yada Kartacalı büyük general Han -
kımızın istifadesine arzederiz. mıştır. ziptir. nibal rolünü yapacaktır. Filmin 

Belgrad, 7 (AA.) - Sofyada · · Ro d - d Cl k 
Pul veya para olarak aşağıda * Sefirlerimiz arasında bazı •• * ısmı c maya ogı·u. W'. ar 

t dT't 1 w b d B 1 d ÜsküdaTda Ba~an Fatma Bulgar ~Yunak• teşekkülü tara- Gable'a, Myrna Loy refakat e -
yazılı olan adrese gönderilecek a 1 a 0 acagı u ara a e gra ~ fından tertip edilen büyük te -

elçimiz Haydarın Moskovaya, F. söyliiyor. decek, güzel ·yıldız Romalı bir 
bir Pezo mukabilinde makine zahürata iştirak etmek üzere Konsul'm kansı Amytis'i can _ 

Atina elçimiz Ruşen Ezrefin Bel 1 - Eğlence ve dünya bil -
derhal sahibine gönderilecektir, ·ı Yuıgoslaıv Sokoı. ları dün ak - landıracaktır. 

grada, Paris sefiri Suat Davazın gı erini öğreten bir yer oldu-
Adr l · b"lh k akl şam Sofyaya hareket etmişler - M Loy Avrupad d .. 

es erın ı assa o un ı ya Tahrana, Roma sefiri Hüseyin ğu için severim. yrna an on -
zılması rica olunur.• Ragıbın Parise, Sofya elçisi Şev- 2 - Greta Garbo, Marlen dir. dükten sonra derhal filmin çev-

D·t · s·ı · s·d J -~ooo--- rilmesine baı:ılanacaktır. Bu film 
Bu ı"lan u··zn .. ı"ne çekır' g · t"l" kinin Berline, Tokyo elçisi Hüs- 1 rıs, ı vıa ı ney, oan • 

= e ıs 1 a - ı• den evvel Myrna Loy'i Avrupa-
d b w nık 1 h Ik d revin Atinaya, Tiran elçisi Hu- Hran:fiord. Gary Kooper, Wil- t a 1 y a ll 1 a r } D sın an agrı ya o an a e- p 1 F ya hareketinden evvel bitirdiği 

lusi Fuadın Tokyoya, Yakup Kad yam au, red Aster, Clark 
rin bir sevinç iç.inde kaldı. Her- Kable, Benjamine Gigli. Bun- H b . d k cMesut Gece.git de göreceğiz. cMe 

nin Bağdada nakledilecekleri a eşıstan a )• .. l ld kesin yüzü güler. gibi oldu. Ve ları en çok yüksek birer san'- sut gece> gu·..: yı ızın parte -
söyleniyor. · R b t T 1 r'd M 

sizin anlıyacağınız ilan adresine atkcir oldukları için severim. J nen ° er ay 
0 

u. yrna 
Bu arada Berlin - Moskova ve 3 _ Hiçbir sinema yıldızı- yeni• zayı•at arJ Loy Avrupa<lan döner dönmez 

az bir zaman zarfında 20.000 mek Varşova elçilerimizin ne gibi va nı taklide kalkmam. Çünkü, de derhal ~İşte yağmurı- isimli 
tüp, yani 20.000 Pezo yağdı. zife alacakları henüz belli de - taklidi bir acizlik telB.kki et - Roma, 7 (AA.) - Neşredi - bir filim daha çevirmeye ba.şlı-
ş . eli d · ı · · kl len bir tebliğde bildirildıg"Vine 1 · d T un er.aa sızın a ınıza şu gv ildir. tiğim gibi aynı zamanda gi _ yacak, partener erı e yron Po 

göre temmuz ayında İtalyanla- B t 1 
gelecektir: Muhakkak adres sah- k yiniş ve tarzlarını gülünç bu- wer ve George ren o acaktır. 

* Me tep talebesi muayyen rın Habeşistandaki zayiatı 25 
teydi ve 20.000 Pezo havaya uç- saatlerden sonra eğlence yerle _ lur, ne de olsa ufak bir hırsız- kişidir. Bunlardan 2 zabit ile 2 • Bette Davis'in başında yeni 

tu. "C'.•et, 20.000 Pezo havaya uç- lık sayarım. f k h k bir derd vardır. Bu meşhur A -
J:J> • l kl d ne er ten il are etleri esnasın-

rıne a ınmıyaca ar ır. 4 - Herhangi bir sinema merikalı yıldız altın .sarısı güzel 
tu amma adresi, verilen il.An · da öldürülmüştür. 21 zabit ve * Şimdiye kadar Istanbulda yıldızının bana cazip .görünen saçlarını kesmek mecburiyetin-
h · t ...n...•- d l d nefer de hastalık ve kaza neti -
ıç e Sccuı.ot=, uy urma şey er e- hamallık için bulunmakta ohm tarafı kazancı, güzelliği de - de. Fakat kesecek mi, kesmiye-

w cesinde ölmüştür. 
gildi. Neyse devam edelim. tahditler kaldırılmıştır. ğil, onun sadece yüksek bir cek mi bir türlü karar verilemi-

Parayı ve adresini gönderen - * Lise ve orta mekteplerin fi- san'atkar oluşu ve üzerine ................. yor. 
oldugwu bı"r roıu·· mu'"kem.mel • ........ i Bett Davis ven· b" f"l" 

ler, bir iki gün sonra ihtira sa • zik, kimya ve tabiiye derslerine ı e J ı ır ı ım çe -başarablimesidir ki bu da 1 H a r i c i virmeye _başlıyacaktır. Filmin 
ce ·hibinden en b" "'kl"" w•• d ı..· ait laboratuarları önümüzdeki i 1 

uyu ugun e ""ır ~şöhretini temin eder.. _.ı Ku .. çu··k Haberler ismi cThe Knight and the Lady. 
paket aldılar. Bu paket çekirge ders yılı başından itibaren yeni ,. ., dir. Bette Daviş bu filimde kra.-

imha makinesini ihtiva etmek _ bir kontrole tabi tutulacaktır. ı ...................... ..ı liçe Elizabeth rolünü yapacak-

teydi. Tabiidir ki paketini alan * Ankara Parti vilayet idare Balfık dev/et- *Alman Hariciye Nazırı Fon tıı·. Filmin bir sahnesinde Eliza-
derhal bağları sevinçle açtı. Ka- heyeti rı>is vekilliğine Rüat Bö- Ribbentrop'un yakında Londra- beth'in başındaki kocaman pe • 

k · ·ı · t" V"l" t "d / "d · rük Çlkacaktır. ğıtların içinden iki adet takriben re çı seçı mış ır. ı <tye ı are erı· , Almanya y-a gı erek Ingiliz devlet ricali 
il lm 

Tarihçilere göre bu perük 
15 S ntı·m uzunlug~und ik" t ht heyetinde bulunan 3 mebus ida- e A anyanın müddeiyatı hak a a ı a a çıktığı zaman Elizabeth'in başı 
parçası çıktı. Bu tahtalardan bi- re heyeti azalıklarından istifa Riga, 7 (AA.) - Baltık mem- kında hususi görüşmeler yapaca saçsız olarak görülürdü. Böyle 

t · l d" leketl" · as d b" Alın · gv ı haber verilmektedir. 1 · ri eh diğeri c2• rakamı ile işa- e mış er ır. ...rı ar ın a ır an ış- o duğuna göre bu sahneyi haki-
retlenmiş bulunuyordu. eh nu- *İzmir fuarı için ihdas edilen birliği cemiyeti teşkil etmek * Hitlerin yakınları Dantzig kate uygun bir şekilde yapmak 

maralı tahta paraçsının ortasın- 15 günlük tenzilatlı_ biletlerin, maksadile bir Alman iktisadi he- hakında işaa edilen bütün ha - için Bette Davis'in saçlarını di-
sahiplerinin Hataya uğraması yeti Kaunas, Riga ve Tallin'in berleri tekzip etmişlerdir. binden kesmesi lazım. Zaten bu 

da küçük bir çukur vardı. Bu * İspanyada eski muharipler- meşhur Amerkialı yıldız da çe • 
t ht 1 1 şartile !ki gün daha temdit edi- alakadar makamlarile görüşme-
a a ara n~ yapacaklarını şa - den 800 bin kişi temerküz kamp virdiği filimlerde daima hakika-

lebilmesi takarrür etmiştir. ler yapmaktadır. şıranlar ayni ambalaj içerisinde larına konulmuştur. te sadık kalmak arzusundadır. * Ankarada feci bir motosik- --ooo-- F k t b f ki · k bulunan kullanma tarifnamesine * Söylenildiğine göre İtalya a a u se er vazıyet arşı-
let kazası olmuş, matbuat umum e· 1 b"I .k. k" . sında onun saçıarını feda edece-

muracaat ettikleri zaman ook da lr 0 OmO I 1 1 1~1 ile Almanya arasında yeni bir 
~ müdürlüğünde mutemed Hilmi Y ğini tahmin eden stüdyonun 

ha büyük bir hayret ve öfke i - kl yaraladı muahede imza~anacaktır. Bu mu ma.kyaJ·cısı isyan halindedir. Re-
ölmüş, motosi eti kullanan Şev ahede ile İtalya Triyesteyi 10 

çinde kaldılar. Tarifnamede şun t Dün gece saat bir sıralarında jisöre gelince şaşırmış bir halde 
ket yaralanmış ır. yıl için Almanyaya kiralıyacak-

lar yazılıydı: ş hala da karar verilmiş değildir. ---oo--- işhane yokuşundan geçen ~oför tır Tri t Adr" t"k d · · cÇekirgeleri tamamile imha et ~ · yes e ıya 1 ~mızın- Bette Davis bu büyük fedakar -

Yoksul Çocuklar ı•çı·n Süleyman, otomobili ile, 22 ya- de en büyük limandır. Almanya ı gw k tl ı, l k 
mek makinenin tarifnamesinin ı a a anaca..., saç arını ese-

şında Muhterem adında bir kız- burada deniz üsleri kurabilecek, cek mi, yahut kesmekten vaz 
harfiyen tatbikine vabestedir. hır eğlencesi la arkadaşına çarpmış, her ikisi- gemilerini tamir edebilecek, ve geçecek mi? Malum değil.. 
Şöyle ki canlı oları:tk yakalanan :Bu akşam 20.30 da yoksul ço- ni de bacaklarından ağır suret- ihracat teşkilatı yapabilecektir. • James Stewart yakın vakte 

Şimdi ise bu Amerikalı aktör 
birinci sınıf yıldızlar arasına 

girmiş bulunuyor. 

James Stewart yalnız iyi bir 
aktör değil ayni zamanda mü -
kemmel bir tayyarecidir de bu 

genç adam tayyareciliğe o kadar 
meraklıdır ki filim şirketi ile 
yaptığı kotrata derhal şu şeraiti 

koymuştur: Filim çevirdiği ea • 
nada tayyare ile meşgul olabi • 
lecek, bu gporla meşgul olması
na mA.ni olunmayacak. 

Geçenlerde James Stewart 

Janta~Monica'da yine tayyare -
sine atlıyarak havalanmıştı. Gök 
lere yazı yazmakla eğleniyordu. 
Yere indikten sonra göklere ya
zı yazmanın hiç te güç biı' şey 

olmadığını söylemiş yalnız cİıt 
nin noktasını koymakt~ müşkü ... 
lat çektiğini itiraf ettikten son
ra şöyle demiştir: 

- Şimdi bir metör arıyorum. 
Bunu da bulacağıma eminim.. 

-ooo~-

Sacha Gintry ile yeni karıs 

Birkaç gün evvel meşhur Fran
sız aktör ve muharriri Saclı Gin-

8 - Teıunıuı 

Ankara Radyo 
- DALGA UZUNLUCU 

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

1639 m. 138 Kes. 120 

8 Temmuz Cumarte1 

Saat 12.30 Program. 
Saat 13.35 Türk müziği: 

Rast peşrevi. - Abdi Efen 
Rast şarkı - Senin aşkınla ç 
dum. 8 - Faik Bey Rast şaı:ı 

Bir dame düöürdü beni. 4 -
nun laksimi. 5 - Lutfi Bey 
cazkar şarkı - Sana noldu 
nül. 6 - Arif Bey - Hicazka 
kı - Açıl ey goncai sadıberk. 
Arif Bey - Hicazkar şarkı 
dü açıldı yine gül yüzlü yar. 

Saat 14 Memleket saat a 
Ajans ve meteoroloji haberl 

Saat 14.10 - 16.80 Müzik ( 
müziği - Pl.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (Sousa'nın mar 

- PL). 
Saat: 18.45 Müzik (Küçü 

kestra - Şef: Necip Aşkın) 1 
eınann - Vals boston. 2 - Wil 
W acek - Marş. 3 - Car lo Tho 
- Dua. 4 - Gustav Lindner -
HA.ıhı Baküs şerefine dans, 15 
Strauss - Yarasa operetinden 
puri). 

Saat: 19.13 Türk müziği 
saz faslı) . 

Saat: 20 Memleket se.at a 
ajans ve meteoroloji haberleri 

Saat: 20.10 Neşeli plfildar 
Saat: 20.15 Türk müziği: 1 

selik pe§r.evi. 2 - Itri - Pusel · 
te - Her ·gördüğü periye gönü 
Şakir Ağa - Puselik şarkı -

büllstan etme etrafı. ' - İsh 
Puselik şarkı - Gönül ve 
vefaya. ~ - III. - Selim -
şarkı - Bir pür cefa hoş dil 
6 - Puselik yürük semai. 7 -
lik saz semaisi. 8 - Rahmi 
Kür<lilihicazkar şarkı - Sana 
canımın canı. 9 - Osman N 
Kürdilihicazkar şarkı - Akş . 
neşi. 10 • Sala.ıhattfn Pınar -
dtliıhfoazk~r şarkı - A§kınla y 
gönüme. 11 - Sadettin Kayn 
Muhayyer şarkı - Ne zaman 
sem onu. 

Saat: 20.50: Konuşma (Dl'§ 
litika hadiseleri) 

Saat: 21.05 Temsil. 
Saat: 22 Haftalık posta ku 

(Ecnebi dillerde) 
Saat: 22.30 Müzik (Bale m 

~i - Pl.) 
Saat: 23 Son ajans haberleri 

raat, esham, tahvilat, kambi: 
nukut borsası (fiyat). 

Koçuk sinema haberle 

• Büyük kemanist Jasc 
Heifetz «Müzik mektebi> isi 
mühim bir filim için Hıolvut 
rafından angaje edilmiştir. M 
hur san'atkar bu filmde Tsch 
kowky, Brahms, Mendelsohnd 
yedi sekiz parça çalacaktır. 

• Holivutta birçok yıldızı 
Santa Monica plajına göç etm 
lerdir. Orada banyo alarak gü 
neşlenerek dinlenmekte, aral 
rında bir çok ta oyunlar icad e 
mektedir le~ 

Mesela genç yıldızlardan Ri 
Hayworth, Patricil Farr en çol 
birdirbir oyununa meraklıdır 
lar. 

• Charles Boyer stüdyod 
boş vakitlerini nasıl geçiriyo 
Biliyor musunuz? Genç güze 
Girlsleri karşısına alıp el oyun 
ları göstererek birçok filimlerd 
Meksikalı rolleri yapan Leo Ca 
dillo'nun 92 yaşında bir amcas 
vardır. Bu ihtiyar amca geçen 
lerde san'atkarı stüdyoda ziya 
rete gelmiş o dumcasını bera 
ber filim çevirmekte olduğu gü 

zel yıldız Virginia Bruce'a tak 
dim etmiş. İhtiyar sarıŞın artis -
tin güzelliği karşısında hayran 
kalarak ne dese beğenirsiniz. 

«Ah matmazel o kadar gilz.elsi
niz ki şimdi 80 yaşında olmadı
ğıma esef ediyorum.» 

çekirgenin kafasını arkt. ayakla- cuk;J.ar menfaatine Edit'1*'kapı- te yaralamıştır. * İtalyanın 5500 har ta kadar ikinci derecede bir artist try'nin Geniveve de lle_JJ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llm!!!_. ____ _ 
r nlli._l_..da...Beı.tlaı~ri....<ı~ ......... ~~~-L~:._=.:::.:..:.=.:_~~--~~~~__:.:~~~:...:..::...:..:...._;.;.;;.;~:=J.Jc---"--~ 



S - Temmuz 1939 

M eml e k et işleri 
Bu, Atatürkün son nefeslerine 
kadar meşgul oldukları şey idi 

- 24 
O zamandanberi Ebedi Şef bol 

ve mütenwvi sebze çeşitleri ve 
meyv'alardan mürekkiep menu
lerle yemeklerini alıyorlardı. 

Erdek seyahatinden dönüşten, 

yani 24 hazirandanberi de 
o gün ilk defa güvertede iştiha 
ile öğle yemeğine rağbet göste -
riyor !ardı. 

Günün diğer saatlerini de bu 
şekilde müsahabeler ve muhte
lif mevzular üzerinde izahat al
mak, direktif vermek suretile 
geçiren Atatürk ikindiye doğru 
Yat'ın baş güvertesine kadar 
yürümek suretile gezdiler. Kü
çük Ülkü'nün çetrefil konuşuşu· 
nu tebessümle dinliyerek ve yav 
rucuğun sevlinçle oynadığı oyun· 
ları ayni şekilde gözde.n geçire
rek akşama kadar güvertede 
kaldılar. 

Akşam yemeği de Yat'ın baş 

guvertesindeki yemek salonun • 
da yenildi. Havanın güzelliği, 

rüzgarın tatlılığı, ve bütün bun· 
lara tefevvuk eden Ebedi Şef'in 
neş'eli bulunll§U Yat'ta günler
denberi hakim olan yeis havası
nı tadil etmiş, gönüllerde rahat
sızlığın şifaya doğru istikamet 
aldığına dair ümitler canlanmış, 
her yüzde bir tebessüm, her gö
nülde bir inşirah meydana ge -
tirmişti. 

Gece geç vakte kadar daire dı· 
şında meşgul olan Ebedi Şef sa
at 22 ye doğru tekrar daiı-.ıleri:ne 
avdet ettiler. İstirahate geçtiler. 
29/30 Haziran gecesini de evvel
ki gecelere nazaran daha sakin 
ve daha iyi uyuyarak imrar etti
ler. 

Ertesi 30 Haziran da ayni şe -
kilde geçtir. Daha ertesi 
gunu Mütehassıs Passingen 
saat 14 de motörle Yat'a gelerek 
Ebedi Şef tarafından kabul edil
di. Atatürk'ü dakik bir muaye • 
neden geçirdikten sonra tedavi 
sisteminde bazı ufak tefek deği· 
şikliklerle yeni tıbbi tavsLyeleri 
alil.kadarlara not ettirdi. 

Atatürk mütehassısın öncele
re nazaran daha fazla sa!Ah ema
releri gördüğünü arzetmesi üze
rine kendi!eJJinin de ayni fikir
de bulunduklarını söylediler, ve 
hastalığın seyti, arazda hangi 
§artlarla ve nasıl tebeddüller 
meydana geleceği hakkında da 
mütehassıstan izahat aldılar. Bu 
_izahatı alB.ka ile takip ettiler. 

Atatürk mütehassıs doktorla 
Fransızca görüşüyorlardı. Heki -
min verdiği tıbbi izahat arasın
da bilhassa Ebedi Şef'in yorgun
luktan mümkün olduğu kadar 
kaçınmaları, hatta fazla konuş
mamak suretile bedeni ve fikri 
mesaiden uzak bulunmaları en 
gözönünde bulundurulacak nok
taları teşkil ediyordu. 

Fakat, Atatürk için en zorluk
la tatbik edilecek noktalar da 
bunlardı: Ebediyete .intikaline 
tekaddüm eden son günlerindeki 
derin komaya kadar her dakika 
ve saatlerini . bütün zamanlarını 
memleket işlerine tahsis eden 
Büyük Ata, he!Wnin tavsiyeleri
ne ve en fazla ehemmiyet ver -
diği bu noktaya güçlükle muka
vemet edecekti. Çünkü Atatürk 
için her şeyin hatta kendi sıhha
tinin de fevkinde gördüğü, tel!lk
ki ettiği iş memleketi düşün -
mek, devlet işlenile yakından 

bizat alakadar olmaktı. Ve bu, 
Ebed! Şef'in son nefeslerine ka
dar böyle oldu, böyie devam et
ti. 

Temmuzun ikinci güna Ebedi 

Şef sıhhatçe daha iyi bir va -

ziyette uyandılar. Müteakip 

günleri de bu şekilde ve her gün 

biraz daha salah izleri beliren 

sıhhi vaziyetlerile etraflarında 

bulunan ınaiyyet erkanı ve kor 

halkına neş'e, sevinç ve ümit ve· 

rerek gün günden iyileşerek ge
çiriyorlardı. Bu hal Temmuzun 
onuna kadar devam etti... 

ACAR MOTÖRİLE TENEZZÜH 

Temmuzun onuna kadar ge -

çen günler, Ebedi Şef'in sıhhi 

vaziyetlerinde göze çarpacak 
karak müsahabeler yapmak, kü

getirmiş, her gün güverteye çı

karak müsahabeler yapmık, kü

çük Ülkü ile konuşmak, yavru • 

cağın masum hasbihallerile mü
tebessim dakikalar geçirmek ü

zere imrar edilmişti. 

10 Yemmuz Pazar günü Ebedi 

Şef mükemmel bir sıhhat vazi
yetile yataklarından kalktılar. 

Mutad tuvaletlerini ikmalden 
sonra güvertede bulunan kor 
halkına ümit veren hiı" zindelik
le dairelerinden çıkarak kıç gü
verteyi şereflendirdiler. •Bura
da öğleye kadar dil, tarih, İstan
bulun imarı mevzularını tetkik 
ve alakalardan izahat aldılar. 

Öğle yemeğini de gün günden ar 
tan iştihalarının mükemmel bir 
sıhhat vaziyeti ifade eden geniş
liğile Yat'ın kütüphane salonu • 
na bitişik yemek salonunda ma
iyyet halkile sohbet ederek al • 
dıktan sonra huzurlarında bulu
nan İstanbul Valisine mot.örle 

bir gezinti yapacaklarını, Flor -

yaya kadar gideceklerini müj -

deleyince korda ve Ri·yaseticüm

hur maiyyetindeki erkanın sü • 

ruru aşırı dereceyi buldu. 

O gün Pazardı... İstanbula 
mahsus Temmuz ayının en gü -

zel günlerinden b1riydi... Şehir 

hafif bir sise bürülü, buğu için

de yüze gülen bir inci tanesi kı

lığile gönül okşuyor, Temmuz 

güneşinin altında nadir bir pır -

Janta parlayışı arzediyordu. 

Denizde; tenezzüh vapurları· 

nın uzaktan uzağa akseden mü

zikaları, süt damlası görünüşile 

lacivert enginde kayan sandal • 

lar, yelkenlerini pupaya aldık _ 
!arı rüzgarla şişirerek ufukta vol 
ta vuran kotı·alarla bir an bay
ramı manzarası hakimdi 

* (Arkası var) 

T i YATROLAR 

lstanbul Halk Tiyatrosu 
Kenan Güler ve 

arkadaşları 
Bugün gündüz 

Üsküdar İnşirah 
bahçesinde 

HABİBE MOLLA 
gece Ortaköy 

Emek sinemasında 

ŞİRİN TEYZE 

Mişel, Oto, Keti, Hans Okulta 

* EGE TİYATROSU 
Nureddin Gençdur 

ve arkadaşları 
8 Temmuz 

cumartesi akşamı 

Beylerbeyi İskele 
tiyatrosunda 
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Bir Tahtelb ahirde Hayat 
Pegas'ın ayni kahraman kaderle 

birbirine bağlı 65 gönüllüsü .. 
1927 de Fransa bahriyesi 

1.379 tonluk dört tahtelbaıhir in
şasına karar verdi. Tahtelbahir· 
!ere Pretce, Pegase, Feniks, 
Pegase isimleri takdılar. Gu ge
milerden biri, Rheniks, Çin de • 
nizlerinde kayboldu, diğer üç ise 
va,.,ifelerine devam ediyorlar. 
İşte burada bu tahtelbahirlerde 
hayatın nasıl geçtiğini okuya -
saksınız. 

Bunlardan ııgase adlı tahtel -
bahir 92 metre uzunluğunda 

1379 satıhla, battığı zaman 2060 
ton çeken bir gemidir. İçinde 100 
milimetrelik bir, tayyareye kar· 
§ı 37 lik diğer bir topu vardır. 
Ayni zamanda 550 milimetı·elik 

11 torpil atıcı kovanla müceıh • 
bezdir. 

Denizaltı gemiciliği, bu mev
zuda emniyet tertibatı günden 
güne ilerlemekle beraber el'an 
büyük tehlikelerle doludur. Pe
gas'ın Davis adı verilen a · 
Leti. mürettebatın gemi deniz 
altında iken dışarı çıkmalarını 

mümkün kılmaktadır. Bu alet 

• 

• 

' 

Davia beygiri denilen alet 

gittikçe uzatılabilen elastiki bir 
şekilde yapılmıştır, tehlike anın 

da aletin bulunduğu kompart

man, havartın tazyiki ile sı..yun 

tazyiki bir muvazene vücude ge

tirinciye kadar suyla dr.10.urul -

- ' 

Oenizaltı gemiai ıuya dalı, eına11nJa 

..:emideki kurtarma aleti 

Feci Tren kazası 
(Baştarafı 1 inci sayfada) tahkikata başlamış, adliye dok-

çekmece - S_irkeci katarile Yeni· toru Enver Karan da cesedi mu 

kapıya gelince tam yolcu salo· ayene etmiştir. 
nunun önünde tren durm'1dan 

atlamak istemiş. fakat ayağı bur

kularak 2065 numaralı üçüncü 

mevki vagonun altına düşmüş -

tür. 
Hayrullah, vücudü dış ta -

rafta olmak üzere düştüğünden 

boynu tam rayın üstüne isabet 

etmiş ve vagon tekerlekleri ta -

rafından kesilmiştir. Kaza far -

kedilmediğinden Hayrullahın 

boynu üzerinden arka arkaya 7 

vagon geçmiştir. 

Müddeiumumi muavini Neca

ti, Enver Karan, belediye fen 

heyetinden Fethi tarafınd'1n teş

kil edilen keşif heyeti mahallin

de bir keşif yapmışlar ve Sirke

cide de vagon tekerleklerini mu 

ayene etmişlerdir. 
Bunun neticesinde vak'anın 

bir kaza neticesi olduğu anlaşıl

mış ve ceset gömülmüştür. 

Kaza olduğu sırada, kondok

tiir Hayrullahın karısı, elinde 

sefertası ile yemek olduğu halde 

rnaktaduııı İşte o zaman aletin çı· 
kış kısmı açılmakta, bu suretle 
Davis Aleti ile mücehhez adam· 
lar açılan yerden içeriye dolan 
sular tarafından kaldıcıhrak su
yun yüzüne çıkmaktadıılr.ı· . Şu

rası şayanı dikkatt.r kı içeri do
lan su kompartmanda imanla • 
rın boynundan yukarı çıl<ma -
maktadır. Filvaki bu aletin her 
zaman için mutlaka tehlikeyi ön 
]ediği iddia edi!eemz. Fakat bir 
çok ihtimallerde kazaya uğl'ı • 
yan mürettebatı kurtarmıya ya· 
radığı sabittir. 

.Pegase için 80 metr~ su altın· 

da yüzen muazzam bır elektrik 
fabrikası da diyebilir. Işikları 

kimse dokl.lnmadan idare etmek 
mümkündür ve herk•.• yerini o 
kadar iyi tanır ki ka•~nhkta bi
le aynı manevra yapılması nıüm 
kündür. Gemi suya battığı za -
man en son olarak geminin ku
mandaru yerini terkP<ler. Gök, 
güneş, ışıklar kaybolur. Bu sı

rada kaptan köşkü kapanır ve 
kumandan gayet sakın bir tavır· 
la yerini terkeder. Aşağıda in • 
sanlar ona sükunetle bakarlar. 
O bütün bu insanların emniye
tini kazanmıştır. Onların şefle • 
ridir. Denebilir ki gemide Allah· 
tan sonra kumandan tek efendi
dir. 

Denizaltı gemisinin tayfaları -
na gelince onlar mesleklerine ve 
gemileııine candan bağlı kahra
manlardır. Orada hayatları o ka 
dar rahat değil.dlr. Fakat öyle ah 
!ilki bir terbiye almışlardır ki 
rahat olup olmadıkları onlar l · 
çin bir mAnA ifa.de etmez. Onla
rın geminin çelik dairelerinden 

birinde daracık blr yerde mesela 
patates ayıkladıkları veyahut 

başka iışlertni gördükleri vaki

dir. 

Mutfakları dar ve oldukça ra 

hatsızdır. Bununla beraber her 
işi orada da elektr±kle görülür 

ve kir-"' hayatından şikO.yet et -
mez. ,-
Alman Bulgar 
görüşmeleri 

( Baştarafı 1 incide) 
nunda Von Ribbentrop bir nu • 
tuk söyliyerek bu z;iyafetin, Kö
seivanofun daha ziyade inkişaf 

ettirmek azminde bulunduğu Al 
man ve Bulgar dostluğuna bir 
delil teşkil ettiğini kaydetmiş -
tir. 

Bulgar Başvekili Kös~ivanof 

verdiği cevapta .Almanya ile 

Bu1garistanın muahedt,lerin hak 

sızlıklarını tamir ve ':>ertaraf et

mek ve haklı bir suıh temin et -

mek için aynı yo1'1 takip ettik -

lel'ini> söyledikten sonra iki 

memleket arısındaki iktısa<ii 

münasebetleıv'ten ve iki milleti 
biribirine beğlıyan mücerrep ve 
samimi doôtluktan bahsetmiştir, 

Bu ziyllfet verilirken Bulgar 
gazeter :ıeri şerefine de bir res
m ikabul yapılmış, bu resmi ka

bule Bulgar Başvekili de gitmiş 
tir. Slovo gazetesi mümessili irat 
ettiği nutukta <Bu1garlar, büyük 
bir millet değilse de sadakate 
sadakatle mukabele etmeği bil • 
diğini• söylemiştir. Muhteliıf ha
tipler, iki memleket arasındaki 
silah arkadaşlığından bahset -
mişlerdir. 

Pissingen, ertesi 1 Tem -
muz günü de Yaı'ta bulunarak 
bizzat tedavi işile meşgul oldu. 
Teııunuzun ikisinde sıhhi tedbir 
leri müdavı! başhekimle diğer he 
kimlere not ettirdikten sonra E- KANUN ADAMI Vak'a-dan haberdar olan nöbet 
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Köseivanofa refakat eden Zo
ra muhabiri Köseiıvanofun Hit -
ler ile büyük bir samimiyetle 
cereyan eden mülakatından 

memnun kaldıihnı ııazetesine 

SAYFA 5 

Gönüller bir olunca 
Samanlık seyran olur. Yeni 
evlilerde ahırın Üstüne gittiler 

Yazan: Rahmi Yağız 
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Kapırun kenarına sinmiş du • 
ran kadınla lkarşısında di:kilen 
Garip Aliye lbaktı. Bu adam sar
hoştu. Hem de yeri.nde duramı -
yacak kadar, hemen yıkılacak, 

yere düşecek kadar sarhoştu. Ar 
kadaşını güçlükle tanıdı, haykır
dı: 

- Hay Allah müııtahakını ver 
sin Garip Ali lbe, Az daha seni 
tarumıyM:aktım. Haydi girelim. 

Galip Ali yürUmiyordu. Sor -
du: 

- İçeride cünbüf var galiba! 
Saııhoş :boğuk kailıkahalarla 

güldü, i!Ave etti: 
- Yaman leventsindiT be Oa· 

rip Ali .. nasıl da anladın! 
Sonra sesini daha kısarak de -

vam etti: 
- 4 yosma yakaladım .. başın

dakini sav, istersen buna hiç lü
zum yok. İçerdekiler piliç mi pi
liç!.. 

Galip Ali, sarh-0§ arkadaşının 

saçmalamasını bir el işaretile 
kesti, gürler gibi karşılık verdi: 

_ Sus .. o ıbenirn karım!. 
_ Anlamadım.. karın mı, u

lan sen beRlı levendin birisin! 
- Şimdi nlıkô.htan geliyoruz. 
- Haydi saçmalama da içeri-

ye gir! 
Evini gösterdi. 
- Bu ev boşmu,.. fakat eşya 

namına içinde de bir şey yok -
muş. 

- Olsun .. haydi oraya gide -
!im! 

- Kuru tahtalar üzerinde ilk 
aşk gecemizi nasıl geçiririz Ra -
bia. 

Ramela yılanlaşan bir tavır -
la çıplak kollarını yeni kocası • 
mn boynuna doladı, ihtirastan 
titriyormuşçasına bir tavır ver
diği ses ile fısıldadı: 

- İki gönül bir olduktan son-
ra 

Garip Ali i!Ave etti: 
- Samanlık seyran olur der

ler amma ... peki, haydi yürü gi
delim. 

,. .. 

ahır ve bu ahlrda 8 tane qıplak 
ve aç beygtr.ln kişnedll! eve gel
diler. 

İçeri girdiler, evin !'.)i altilat 
du. Ramela yeni kocasile biraz 
uğraşarak odalardan birinde in
san barınacak hale koydu. Son
ra kocasına ıııokuldu: 

- Haydi, kalk şu evi beraber 
dolaşalım! 

Yiğit levend yeni karısının 

neler düşündüğünü, neler ta -
sarladığını bilmiyor, ondan bir 
hiyanet te ummuyordu. Bu tek
lifi kabul etti. Beraberce taşlı
ğı, merdivenleri, çatı arasını her 
tarafı dolaştılar. Tekrar döne -
cekleri vakit Ramel! durdu: 

- Ahıra bakmadık! 

- Nesine bakacağız onun i -
çinde başı boş beygirler varmış! 

- Ah Ali .. ben atı o kadar çok 
severim ki .. babam burada ku • 
mandorken her gün atla bir ge
zinti yapar, şehrin ötesinde, be
risinde dolaşırdım. Haydi Ali, 
ahıra inelim. 

Delikanlı isteksizlikle ve sırt 
yeni karısının hatırı için bu ar
zuya uydu. Beraber kapıdan 

çıktılar. Sokağın öbür yüzünde
ki ahır kapısını açtılar, içeri gir
diler. Boş yemliklerin başında 

çüte sağrılı üç tane cins İspan • 
yol atı vardı. Hayvanlar iki gün 
dür aç duruyorlar, açliktan tah
ta yemliklerin kenarlarını ke -
miriyorlardı. Garip Ali, ahırın 

ratip hararetle ekşi ekşi kokan 
havasını yadırgarken Ramela 
atların yanına sokulmuş, en zin

desini seçerek onun boynunu 
okşamağa başlamıştı. Garip A

linin açık ahır kapısı önünde 
durduğunµ, içeri girmek isteme
diğini görüne seslendi: 

- Ali .. buraya, yanıma gelae
ne! 

- Burada daha iyiyim Rabl
a .. sen şu hayvanları okşamaıtı 

bırakıp burad8.11 çıksan daha iyi 
edeceksin! 

- Ali buraya gel.. insan sev
diiıi.ni Uzer mi? 
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Bir kaza mı gecirdik? -t-~~'~:~ı~~-~~ . . 
------'- M9c-1~J\ll-•A. N•N Hepsı bir cemı-

Klara, pencereden görünen ka- :~·~ 1~ 1-·t~ ;!-t•tı yete bağlanacak 
zinoya b kt • A K. Ti 1 M _A R • ~ı~cı Berlin, 7 (A. A.) - Almanya a ) • iM -~ H .• K J_ N • I_ A R · hükumeti, yahudiler statüsü 

O I• t · 7 1 R! A/SeN8ŞI A N\O· hakkında yeni bir kararname - rasını po ıs anıyor mu . fŞA'"l\.f1"ı[. i'IEM r-zı neşretmiştir Bu kararnameye 
göre, yahudiler için bundan son 

Çeviren: isken der F. Sertelli - ra brr .mim cemiyet. teşkı1 e • 
BUG0mrü BlıLMACAMU 
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ı. 
Köy ka~ino•unda bir haf kiıinin iıkamoıl oynadıkları 

,örülüyordu. Klora buradan fiıphe etmiye ba,lamı,tı. 

Klarayı şehır dışındaki bu kü 
çük köşkten içeriye sokan genç 
şoför şimdi onu ayıltmağa çalı

şıyordu. 

Klara gözlerini açınca karşı -

sında şoförü gördü~ fakat, vü -

cudü o kadar peltel~mişti ki, 

-birdenbire fırlayıp kalkmak s -

troiği halde yattı.ğı zlonktan 

kımıldamağa bile muvaflak ola

mamıştı. 

İlk sözü şu oldu: 

- Ben neredey m, şoför? Bir 

kaza mı geçirdik? .. 
- Evet, Mis' Müth~ş bir kaza 

geçırdik. Otomobıhmiz bır kam

yona çarptı .. siz bayıldınız .. fa
kat, ben polisi!' elıne düşmemek 
için kaçmağa muvaffak oldum. 

- Kabahat sende miydi? 
- Evet. Dikkatsizlik bende i-

d Stıi Bradyey İstrite vaktinde 
yetışti:rebilmek için, süratle gi
dıyordum. 

Klara hafızasını toplamağa ça 

lısıyordu. 

- Brodvey caddesine geldiği
mizi hatırlıyorum. Orada bir -
denbıre üzerime bır fenalık gel

mışti. 

- İşU>, tı;m bu sırada kaza ol
du. Kaçmaga mecburdum, Mis!. 

Otomobilim parçalandı, fakat 
motöre bir şey olmadı. Çamur

luklar kırıldığı halde buraya ka
dar gelebıldim. 

Burası neresi? 
- Bır dost'1mun ev'dir Çok 

emın bır yer. Emniyet!e otura -
bılininiz burada. 

Klara büyuk bır emınyetsizlik 
;çmde bocalı~ ordu. Yava<ça ba

şını ka'dırdı .. pencereden etra -

fa bakındı: 
- Çok güzel bır bahçe. uzak

ta c:.rman .. her taraf yemyeş:ı. 

Şehır haricındeyiz, değil mi? 
fa·et, Mis! Nev - Yorktan 

~ckız kilometre uzaktayız. 
K.ara bıraz daha hafızasını 

1o~layJnca, merak ve endişesi 
u ı:. tun arttı: 

- İyı amır.a, siz beni neden 
l hasta c ·e götürmed.nız de 
-ke c. tar: nizle- buraya kaçır

z• 
Declim ) a, lıs' S zı hurava 

ka 'fi .ı cburdurr. Ben ha-
a c z defi !, kend ı k.ıçır

ı- Y k~'d .ıyd m, polrsın elı
r c Jşecekt m. D kkatsııliğım !l 
« ~ nı ç k.'flrge mecbu:d m. 
Hu su et e ) al< ı kurtarmış ol

d 
E'dc i.lıtı) ar b kadın \·ardı.. 
Bıraz nra ev ah.l; oldu"U 

anlaşılan ihtiyar kadın odadan ı
çeriye girdi: 

- Nasılsınız, kızım? BU" yerı-
nizde incik, bere falan var mı? 

Klara ba~le teşekkıir etti: 

- Ha ·ır .. bır şeyim yok. 
Ve hemC'll ilave etti: 

- Yalnız başımda, gittik{e ha 

fifleyen bir sersemlik var. 

lhtıyar kadın tekrar sordu: 

- Bir şey içrrıek ister misiniz? 

Çay, vermut, yahut bır •oguk 
süt.. 

K!ara, biroz dü~ündü: 

ŞC>liır: 

- Bır çay ıçı;enız fena olmaz, 
Mıs 1 • diyerek lafa karıştı. 

Klara i!ıraz etmedi. 

- Bir çay ıçsem fena olmıya
cak.. 

ihtiyar kadın gid:nce, Klara, 
şoföre sordu· 

- Bu kadın senın nc·y.n olu -
yor? 

- Uzak•an akrabamdır. Başım 
sıkıldıkça buraya gelirim. 

-Demek ki böyle bir kazaya 

ilkönce ~bebiyet vermiş degil -
sin! Ka.; kere geldin buraya? .. 

Şoför güldü: 

- Elliden fazla. Sayısını Al -
!ah bilir. 

Klara pencereden baktı: 

- Şu karşıkı camlı yer nere -
sıdir? 

- Köylüler ıı gazinosu .. 

- Polis gelir mi oraya? 

- Polısin orada ne işi ·ar? 

Görmüyor musunuz, birkaç koy 

Jü iskambil e>ynıyarak vakıt ge

çiriyor. Burada herkes işile gü -

cile uğraşır. Şımdiye kadar polis 

ayağı girmE-m:ştir oraya. 
Kıara şakaklarını uguşturarak 

bir müddet sukut etti. 
(Arkası ı·ar) 

lngiliz seyyahları geliyor 
Gelecek avın ü<;uncde İtalyan 

bandıralı Markopol-0 seyyah ge
misi şehrımizc mühim mik dar
da İngiliz seyyahı getirecektir. 
Seyyahlar şehrim>zı gezdıkten 

sonra Mudanya ve Çanakkaleye 

cie ugrıyacak1ardır. 

Bir komonist suçlusu 
Komünistlik tahrikatı yap -

makt.ın s.ıçlu olan Torna Nikolof 
adında birisinin dün ağırceza 

mal.ke1"1csındc, gızlı olarak mu
hakemesır.e başla'l.llrr , tır. 

- Soldan sağa -

1 Her yemeğeo kmır - Kesici 
bir alet. 

2 - E~eller - Bir erkek ismi. 
3 - D urmaktan emir - Bir mu 

•iki tempo aleti - Dilsiz. 
4 - Yolcunun yolda bıraktıgı 

eser - Bitik - .Mef'ul" maa 
edatı. 

5 - Beygir yetiştirilen yer -
Atmaktan emir. 

6 - Bayat olmayan - Taannüt. 
7 - Su - Ad. 
8 - Beygir - Ağuş - Bir harf. 
9 - Uzunluk - En ilk deniz 

vasıtası - Bulunu1an za -
man. 

10 - Yadeden - Öpücük. 
Jl - Fran~ızcadan fransızcaya 

meşhur bir kamus - Ayak. 

- Yukarıdan a~ağıya -

1 - Sudur eden - Yemek ve -
meğe mahsus bir iıl~t. 

2 - Düş - Bır Balkan nehri. 
3 - Mevcut - Olgun olmavan

Cerni edatı 
4 - Kırmızı - Rus suvaı ısi -

Bir hece. 
5 - İp.ık - AkJ. 
6 - 1\1"a~ • - Kira. 
7 - Bir nota - Vasıl etmek. 
8 - Sahip - Bozgun - Ayak. 
9 - Çalmaktan emir - Eksik -

siz - Bir peygamber. 
10 - İşler - Bir kap. 
11 - Evlerdekı erzak ambarı 

Yazı yazmağa mahsus iılet. 

lngiltere ve Bey. 
nelmilel vaziyet 

Londra, 7 (AA.} - D ün Lea

mingıon'da bir nutuk söyliyen 
Eden, yeni bir taarruzun bütün 

Avrupa~-. muhakkak bir harbe 
sülrükliyecegine bütün hükü -

metlerce kanaat getirilmediği 

muddi:tçe beynelmilel vazi~ ette 

saliıh hasıl olmıyacağını beyan 
etmiş ve demiştir ki: 

- İngiliz milleti, kararını ver 

mıştir Şimdi beynelmilel niza

mın teessusüne yardım etmeğe 

hazırdu. Kuvvet istimali tehdi

di izale edildiği takdirde müza

kereye girmeğe de hazırdır. Fa

kat tehdidler önünde tereddüd 

etmemeğe de azmetmiştir. Ar -

tık kuvvet karşısında f edakar -
lık yapmıyacaktır. 

-oo--

Harp için plebist 
yapılmıyacak 
Vaşinyton, 7 (AA.) - Ayan 

medisinin hukuk encümeni, A
merikayı dePiz yarışı muhasa -
mata sü•ükliyecek bir harp ila
nına karar verilmeden evvel 
reyıama müracaat edilrnseine 
daJr •apılan teklifi 5 reye karşı 
9 rey le ı eddetmış tir. 

dilecek tir. 
Hdkuki salahiyetlere malik o

lacak olan bu cemiyet, yahudi 
muhaceretinı kolaylaştıracak, 

genç yahudilerin tahsil ve ter -
biyesine itina edecek ve •ahu -
dıler arasında yardım işlerile 

meşgul olacaktır. 

Bütün Alman yahudılerile va
tansız yahudıler, bu cemiyete in 
tisap edeceklerdir. Ecnebi te -
baası olan yalıudıler de bu cc -
miyete girebileceklerdir. Cemi
yet, Almanya dahilıye nezare -
tinin mürakabe'i altına kon -
muştur. 

Völkischer Beobachter gaze -
tesı, yeni kararname >ayesinde 
yahudilerin ecnebi mc-mlcket -
lerine kola:hkla yerle~ebilecek
lerini ve yeni cemiyf'te mevcu 
umumi ve hususi yahudi mek -
teplenni iade etmekle Alman -
yanın alicenabane bır harekette 
bulunduğunu ilave eylemekte 
dir. 

---O·OO--

Slovakyadan ayrılan 
yahudiler 

BratisJa,·a 7 (AA) - Şimdi

ye kad.r 15.000 yahudi, Slovak

yadan ayrılmıştır. Yakında y~ni 

muhacir kafikkri yol• çıkacak 

tır. Hıiret eden yahudılerın bii
yiık bir kısmı serb<·~t mPSlek H

babıdır. 

Cianoyu Barselona 
götürecek filo 

Roma 7 (AA) - Kunt c;,. -
no\ .. ·u Barst'lon'& gvtüreirk t·!an 
•Eugenio diSavoia kruvazöri.ı

nc ytdirnı fılo refa•at ed~cek -

tir. Bu filo, ·Emmanutla Fıli - , 
bert o , ·Duca d Aoşta • ve ·Mon 

tecuculi., •Attenckılo• kruva -
zbrlerıle bır muhrıp grupundan 
murekkeptir. ----
Alman.İsviçre takası 

13erne, 7 (A A.) - Alman - İs
vi~re ted iyatına ait takas anlaş

masını bir sene daha uzatan bir 
itilaf imza lanmıştır. 

Yeni itiliıf ile İsvıçreye yapı -
lan tediyatın kifayetsizliği ve 
Alman ithalatının azalması ne -
tiresinde klering hesabatında 

gıttıkçe artan açığın azaltılması 

istihılaf edilmek tedir. 
-00---

Japonyadan Amerika- , 
ya ~ auılacak ithalat 
Vaşington, 7 (AA} - Yakın

da Japonyadan Amerikaya ya -
pılan ithalattan munzam bir 
gümrük resmi alınma6ı düşllnül 
mektedir . 

Bu me•ele, birkaç haftadan -
beri hazine eksperleri tarafından 
tetkik edfl mektedir. 

----000-

Paristeki Çin sefirinin 
ziyafeti 

Paris, 7 (AA) - Dün akşam 
Çin sefaretinde Wellington Koo 
tarafından verilen bir ziyafette 
reisicümhur Lebrun ile refikası, 
Mand el, Guy Kachambre, P hipps, 
Suriç ve diplomatik ve siyasi 
mahfellere mensup daha birs·ok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

-00 0---

Çemberlayn yeniden 
beyanatta bulunacak 

Londra, 7 (A.A.) - Çember
laynin Avam kamarasında pa -
zartesi gi.ınü Dantzig hakkında 

beyanatta bulunacııl!ı ÖJırenil -
mekt e dır. 

TARAK 
Tek kefeli bir vinç yerine deori hareketli 
elevatörlü bir tarağın ikamesi zaruri oldu

ğu zaman gelmiş hatta geçmiştir 

Kurbağalı derenin r.gzında 

bir faaliyet var. 
Bir romörkör , bir çamur du -

bası ve bir de vinç. 
Romorkör istim üzerinde dol

makta olan çamur dubasını bo -
şaltmak zamanın, bekl.~yor. 

Vinç 180 derecelik bi kavis 
çizerek ucuna takılı taraklı ke
feyı denize atarak oradan yarısı 
su ve yarısı da çamur bir şeyler 
çıkarıyor ve yine kavsini çize -
rek kefe muhtevivatını çamur 
dubasına boşaltıyor. 

Vincin yaptığı hareketlerı sa
yaLm: 

1 - Kefe 180 derecelik kavis 
çizerek taranarak vere gelivor. 

2 - Kefeyi denize atıyor. 
3 - Dolan kefeyı yukan çe -

kiyor \'e suyun silzillme~ini 

bekliyor. 
4 - 180 dereceiik kavsini çi

zerek ç;;mur dubası hızasına ge
liyor. 

5 - Kefe muhteviyatını ça -
mur dubasına boşaltıyor. 

Bu beş hareket mecmuu va -
sati olarak üç buçuk dakika de- • 
vam et ııgıne göre 480 dakikalık 
bir iş glıııündc ,·incin kefesi 137 
kert denize dalarak çamur çı -
karacak demektir. 

Ancak çamur dubası dolduk -
ça bo§altılması ıcap ettiğinden 

romorkör tarafın an Moda a -
çıklarına çekilmekte ve o'rada 
boşaltılmaktadır. Bu ameliye i
çin asgari 40 dakika za~ana ih -
tiyaç göstermektedir. 

Çamur dubasının günde asga
ri dört kere boşaltıldığını kabul 
eder isek 180 dakikalık bu müd
det z~rfında vincin muattal kal
ması icap edecektir. Şu hal·J<' 
vincin mütcakıp müddeti nıza
ri olarak (yani hiç boş zamd:ı na 
zarı dikkate alınmadan) 300 dP. -
kikalık bir iş müddetine inhisar 
ediyor demektir. Şu halde h<>fe 
günde 90 azami 100 kere denize 
dalarak çamur çıkaracaktır. 

Günde azami 100 kere d,.,;,c 
dalarak çamur çıkaracak olan 
böyle bir tesisatın yapılan m:"
rafları koruyup korumadığını 

ve yapılan masraflara k;;r~. bu 
işin kifayet \•eya ademi kifayet 

derecesinin tayi'fıini bu işlerle 

uğraşanlara bırakıyorum. Yal -
nız tek kefeli bu vinç yerine 

çok konmalı ve devri hareketli 

elevatarlü bir tara[!ın ikamesi 

zaruri olduğu kanaatine varıl

ması zamanının çoktan gelmiş 

ve hatta geçmiş olduğunu anlat 
mak isterim. 

Mıihendis 

C. B. 

8 - Temmuz 1939 

Fotoğraf tahlilleri 

• 

-32-

32: EclirnedeKe

mal Öztunç (Azım 

ve irade sahibi tip 

... · lcrden) Ketum -- du . Çok söyle -

mez. Bazan m .. 

terrodit olm. .ı 

beraber, ekserı. :ı 

tuttuğu işi başar.r. 

Çabuk çızar, fakat 

Edime . Kematkinci değildir. Has 
Öztunç sastir. Hafızası ü-

ratle inkişaf etmektedir. 

* - 33-

33: 5Jl Sabahat 

(Sebatkar tipler -

den) Gıizel san'at

lcre ve musikiye 

istidad vardır Tah 

lil ve görü~lerin -

de isabet vardır. 

İnatçıdır Kimse -

ye güvenmez. 511 Sabahat 

• -34-

34: Şişlide Meh

met Kılıç (Zeka 

ve hafızasına gü -

~ııoıı~\Jvenen tiplerden) 

Kendisine havale 
edilen işi muvaf · 
fakiyetlc başarır. 

Tenkidi t.ever. Mü 
tecessistir. Uzağı 

görüş kabiliyeti 
süratlc inkişaf et
mektedir. Kendine 

!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!'!"!!!!!!""!!!!!'!"!!""!!!!""!!!!!'!"!!!!!!!'!"!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!'!"!!""!!!!!! ; Şi~lide ;"il. Kılı~ fazla güvenir. 

Uzak Sark is i • 
e r ı 

Japon Başvekilinin beyan
namesi ve harbin ikinci yılı 
Tnky,,_ 7 (A A) - fü·~ve:kıl 

HıTanuma millE tc h;tc;.b(·n neş -

rettiği b.. bey•nnamede diyor 

ki: 

Japon)a kendi vaziyetıni tes

Jir eden, iyi niyet gös1eren ve 

antı-komintern p~k.t1nın tak·vi -

yesine aliıka gösteren milletkr -

le faal bir surette teşriki mesaı 

etmek arzusundadır. 

Buna mukabil Japonya Çan -

kayşek'e yardım etmek veyahut 

uzak doğudaki yeni nizama kar

şı doğrudan doğruya veya bil

vasıta Obstrüksyon yapmak te

şebbüsünde bulunan memleket- · 

!ere karşı icap eden müdafaa 

tedbirlerini almakta asla tered

düt etmiyecektir. 

lkfnci yıl 

1 ve ticaretiı en büyuk kı~n1ını 
l c€dbediyor. Tientsin ablokası 
J nın hakiki sebebı de budur. 

Japonya - lngi ltere arasında 
Tokyo, 7 (AA.) - Çin har -

binin ıkinei yıldönümü, Japon -

yada ve Çinin işgal altında bu -

lunan kısımlarında •Şarki As -

yadaki yeni nizam' lehinde ya

pılan tezahüratla tesid edilmiş

tir. 

Tokyo, şehır mc-clrsi, İngiltere 

sefirine, İngiltereyi Çankay -

Çek rejimine yardım siyasetir.

den vazr,eçmeğe davet eden bir 

karar sureti tevdi etmiştir. 

Japon vatanperverleri birliği 

azası, İngiltere sefarethanesi -

nin önünde nümayiş yapmıştır. 

Nümayişçiler Üzerlerinde: 

·İngilizler Asya kıtasıııdan 
çıkmalıdır> ibaresi yazılı :evha

lar taş1makta idiler. 

Hal iç fenerin
de bir cinayet 

E ·velk: gece yarısı Jlaliç Fe -

ncrinde bir cinayet ışlenm .;, 

Yııdirı~ caddesinde o uran ko
mis;oncu Ahmet, fı tıkçı Meh -
met adındaki arkadaşı tarafın -
dan, bı içki fılcm•ncleı sonra ya 
ralanmıştır. 

Ciğer n m;d indeı agır su -
rette yara alan Ahm• t, haya • 
t;ndan ümitsız bir halde Cerrah
paşa haotanesiııe haldmlmış, 

fıstık~ı Mehmet te yakalanarak 
Eyüp Sulh rnahkemesı tarafın -
dan ıe:,·kif . edilmiştır. 

-00---

Bir yaraldma 
VEZirhanınd& oturan Osman 

oğlu Sabri, ~yyar sat.cılık } a -
pan Hakkı ile bir meseleden do

layı kavgaya tutu,mu,, Hakkı 

tarafından bıçakla sol tarafın -

dan yaralanmıştır. Suçlu yaka -
lanmıştır, 

-00---

Yüksek mühendis mektebi 
Muhendis mektebi y. ksek mü 

hend.s mektebi haline sokulmuş 
tur . .Mektepten rn<:>zun olanlar 
diplomalarını o şekilde değişt·r
mektEdir. 

Paris, 7 (A.A.} - Çin hadise

si• nin jkınci yıldönümü mıina

sebtıile ·Daily Mail gazetesi -

nin İngiltereye mahsus tabında 

intişar eden bir makalede şöyle 

denilmektedir: 

.•Kağıt üzerinde Japonların 

kazancı, büyük, fakat Çin'deki 

vaziyetleri naziktir. Japonlar, 

Çin'in takriben üçte biri ile bü

tün sahilini ellerinde bulund ur

maktadırlar. 

Kültii r parkta yükselen iııkı
lap müzesi inşaatı bitiyor 

Hakikatte ise yalnız demir -

yollarile m üstah kem mevkileri 

işgal edebilmişlerdir. J aponla -

rın uzun muvasala hatlarınca 

Çin çeteler i mütemadiyen taar-

ruz etmektedirler. 
• 

Diğer cihetten Japonların Çin 

ile mühim bir ticaret tesis et -

mek hususundaki ümitleri ta -

hakkuk etmemişlİ!". Niçin? Çün

kü Japonların cebren kabul et -

tirdikleri döviz Çin dolarları 

karşısında aciz kalıyor. Ecnebi 

imtiyaz mıntakalarında eski dö
v izin serbestçe tedaviil etmesi 
bu mıntakalara Çln dola l annı 

K ül türparkta ytiksclmekte o -

lan İnkılap müzesinin inşaatı ne 

1icelenmiş, müzenin dekorasyon 

işlerinin tanzimine başlanmıştır. 

İnkılap müzesi Kültür sahasın

da başarılan inkılapların toplu 

olarak' bir üadesi olacaktır. 

Maarif VekAleti, geçenlerde 

Ankarada açılan neşrıyat sergı

sinde teşhir olunan eserlerin in

kı!ap müzesınde teşhirini mu • 
vafık görüm~tür. Neşriyat ser -

gisinin tertip ve tanzimine ve -

kalet basma yazı ve der:emeler 

müdürü Selim Nüzhet memur e
dilmiştir. 

İnkılap müzesi .çın sene -
lerde memleket!rr'zde maarıi 

hareketlerinin iıı.klşai!ını belirten 

rakamlar ve k rokiler hczırlan -

maktadır. 

İnkılıip müzesinde Tii·k res • 

samlarının kıymettar tabloları

nın teşhiri uygun göriilımiştur. 

Geçen sene Cumlıuriye Halk 

P artisinin memleketin muhtelif 

mıntakalarına gönderd ig, res -

samlarm hazırladıktarı ıııı par

ça taplo ile muhtdiI teşek.<ülle

re mensup dığer ressamlar '1 tab 

!oları resım kısmın.da teşh " e -
dılecektir. 

Bu tablolar, güzel san 'atlar a

kademisinde faaliyete geçen bir 

juri l:eyeti tarafından seçilm•ş -

t.r 
Hepsı de ap\,t d eğe ı t aşı) an 

b et• r, 
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Dağlar Kralının hakiki hayat ve maceraları 

• ÇAKICI EFE 
• 

inkar etme ha! 
Çakıcı evini bastırdığı Ömer 
ağayı bu suretle tehdit ediyordu 

Yazan: Zeynel Besim Sun 

25 

r 

- Efe, dedi. Çamlıcalı Hüse -
yine etse, etse Duman oğlu 
Ömer ağa yardım etmiştir. 
Münasip görürsen kendisini bir 
yoklayalım. 

Çakıcı bunun üzerine Ömer a
ğayı mahfuzen yanına getirtti ve 
bizzat isticvaba girişti: 

Çamlıcalı Hüseyin nerede Ö
mer ağa? 

- Bilmiyorum efe. Benim 
Çaınlıcalı ile hiç bir münasebe
tim yoktur. 

- İnkar etme Ömer ağa, son
ra fena olur. 

- Vallahi bilmiyorum e-fe. 
Çakıcı; yanında zebani gibi 

bekliyen çoban Mehrnede işaret 
ebtl. Biçare Ömer ağayı da bağ
layıp yatırdılar ve dövmeğe 

başladılar. Çakıcının n~eti Ö -
mer ağayı öldürme'kti. Fa.kat bu 
defa da yüzbaşı Hafız İlhami e -
fendi müdahalede bulundu. Ö
mer ağanın hayatı da böylece 
kurtuldu. 

Oradan da kalktılar, Karaman 
köyüne gittiler. Karaman köyün 
de de muhtarın akrabasından o
lan bir delikanlıya, Arnavut ço
bana yaptıkları zulmun aynını .... 
yaptılar. Bu mazlum adamların 
üçü de bigünahtı, üçü de hiç bir 
şey bilmiyorlardı. 

• •• 
- Efe .. bir kılavuz geldi. 
- Getirin görelim .. 
Çakıcının yanma orta yaşlı 

bir köylü getirmişlerdi. 
- Ne var dayı?. 
- Efe, ben Balyanboludan ge-

liyordum. Aktepe köyünün Ka
rataş civarından geçerken önü-

mü silahlı bir takım adamlar 
kestiler. Kim olduğumu anladılo
tan sonra beni birisinin yanına 
götürdüler. Halinden efeleri ol
duğunu anladığım bu adam ba
na şunları söyledi: 

- Benim adım Çamlıcalı Hü
seyindir. Var, git Çakıcı Meh -
met denilen... söyle. Kendisini 
burada bekliyorum, erkekse gel 
sin, boy ölçüşelim. Ve 18.kin öy
le kahpe karı gibi zaptiyeye sı
ğınmasın. Y~ğitse kendi kızan

larıle gelsin, dedi. 

Ben de sana söyliyorum efe. 
- Pek&!~, git.. 
Köylü çıktı. Bunun üzerine 

millazimsani Bayındırlı Meh -
met efendi Çakıcıya döndü: 

- Bizim vazifemiz takiptir e
fe, dedi. Çamlıcalı Hüseyinin ü
zerine gitmeliyiz .. 

Fakat Küçük Osmanın ölümü; 
Çakıcının gözünü yıldırmıştı. 

Bayındırlı Mehmet efendinin! 
teklifi bu sebeple iyi bir tesir 
yapmadı ve Çakıcı Mehmet; Ba
yındırlı Mehmet efendiye: 

- İleri gitmekte mana yok -
tur. Geldiğim yere döneceğim. 

Dedi ve jandarma kuvvetle _ 
rindcn ayrılıp çekildi. 

Çakıcı Mehmet köyüne döner 
ken Yağlar kariyesine tekrar uğ 
radı. Halil beyin teşviki bitme _ 
mişti. Efeyi muttasıl Ömer ağa 
aleyhinde tahrik ediyordu. Bu 
tahrik semeresiz kalmadı, Çakı
cı efe; Hacı Mustafayı yanına ça 

ğırdı: 
_ Hacı.. varın Ömer ağanın 

evini basın. Silahını parasını, 

nesi varsa hepsini alın. 

Kan Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 48 

Ceketini omuzuna aldı, aya:k 
parmaklarının ucuna basarak ka 
pıya kadar gitti ve kapıyı açtı. 

Şimdiye .kadar bardan gelen mu 
tat velveleden başka hiç bir ses 
işitilmemiş idi. Bın bir ihtiyatla 

merdivenlerden indi. Yine hiç 
kimseye tesadüf etmedi. Ne ta

li! Merdivenin altbaşında durdu. 
Hangi istikameti intihap etme

liydi? 
Nihayet kararını vererek ko -

ridora saptı ve avlunun kapısın -
dan çıktı. Orada iki şoför, oto -

m<>billerini tamir le meşgul bu
lunuyorlar ve at yanşlarında ka 

zananların meziyetleri hakkın -
da münakaşalar yapıyorlardı. 

Mösyö Cwrt, süratle avluyu 
geçti ve kendisini sokağa attı. 

Yazan: AGATHA CHRISTI 
Evvela sağa, sonra sola ve ni

hayet sağa saptı .. 
İstasyona gitmek cesaretini 

gösterebilecek miydi? 

Nı,çin cesaret etnı.esin ?Orada 
bir yığın halk ve ilave trenler ha
rekete amade bulunacaktı. .. E -
ğer tali, 'kendisine yar idiyse 
hiçbir maniaya tesadüf etmek -
sizin işin içinden çıkacaktı.. Hiç 
olmazsa kendisile beraber idiyse 
netioo yine ayni olacaktı. .. 

YİRMİ ALTINCI BAP 

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

Mösyö Crome, Mösyö Lead -
better'in heyecanlı mütalealan
nı dinliyordu. 

- Müfettiş efendi, katilin bü
tün seans esnasında benim yanı-
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Bere neden ileri gelir? : : 

BORSAi 

Bere, vücudün bir tarafına in .. 

dirilen darbeden veyahut vücu

dün bir yere çarpmasından ileri 

gelir. Vücudiln darbeye maruz 

kalan veyahut bir yere çarpıl • 
mış olan kısmı ağrır. Bu ağrı 

fazla ise berenin bulunduğu uz

vun normal surette hareketine 

mani olur. Yapılacak en .basit 

tedavi şekli şudur: Kuru pansu

man .. veyahut yarısı alkol kam

fre ve yarısı sudan mürekkep 

bir malılüle eczalı pamuk dedi

ğimiz hidrofil pamuğu batnarak 

bununla berenin üzerinde kom

pres yapmak ve sonra temiz bir 

bezle bağlamak. 

Dedi. Bu eşkiya güruhuna bu 
emir kiifi. idi. Hacı Mustafa de
rakap kızanları topladı. Ömer a
ğanın evini abluka altına aldık
tan sonra kendisi kapıyı çala -
rak: 

- Ömer ağa .. kapıyı aç, yoksa 

yakarız. 

Diye bağırdı. Biçare Ömer a

ğa ister, istemez bu emre itaat 

ederek kapıyı açtı. 

Maamafi Çakıcı da yerinde o

turmamış. arkadan o da Ömer 

ağanın evine gelmişti. Eşkiya, 

yahut kırserdarının maiyeti Ö -

mer ağayı bağlamıştı. Çakıcı 

bağırdı: 

- Paraları çıkar Ömer ağa. 

Sen de silAlı ta varnuş. Galiba 
Çamlıcalı Hilseyine verecek -
tin .. 

- Efe sana buradan geçerken 
de söyle-dim. Benim Hüseyinle 
hi9bir alış verişim yok. 

- Hüseyinle yok amma bizim 
le var. 

- Nereden olacak efe? Sizin
le de yok. 

Bu sözler kar etmedi. Ömer 
ağayı hem dövdüler, hem ha -
karet ettiler, hem de soydular .. 

Ömer ağa köyün ileri gelen a
damı idi. Başına gelen bu fela -
ket üzerine köyünü terke-dip 
Ödemiş egitti. Fakat iki ay ka -
dar yaşadıktan sonra teessürden 
öldü. 

Dl.ğer taraftan Hafız İlhami 
ve Bayındırlı Mehmet efendile
rin müfrezeleri; Çamlıcalı Hü -
seyin Çetesinin beklediği Kara -
taş mevkiine vardılar. Çamlıcab 
Hlüseyin bu gelenlere dürbün
le bakıyordu. Aralarında Çakıcı 
Mehmet çetesinin bulunmadığı

. nı görünce müsademeye girişme 
den çekildi, gitti. 

• •• 
Hükı1met, dağda dolaşan eşki-

ya çetelerini tepeliyemiyordu. 
Bu sebeple istiman ettirmek yo
lunu her şeyden doğru buluyor
du. Fılhakika dağda dolaşan çe
teler pek çoktu. Bunları birer, 
birer tesbit e-debiliriz. 

(Arkası var) 

başımda bulunmuş olduğunu dü 
şündükçe damarlarımdaki ka -
nım donuyor. 

Crome, onun bu heyecanlı i -
fadesine tamamile lakayd bir 
halde mukabele etti: 

- Rica ederim, vqjmatı ne su 
retle cereyan etmiş ise o yolda 
hikaye ediniz. Bu şahıs, sinema 
salonu... filminin sonuna doğ -
ru tereketti, öyle değil mi? 

- Evet, c Yavru kuşlara. fil -
minin sonuna doğru. 

- Sizin önünüzden geçerken 
sendeledi, değil mi? 

- Şimdi anlıyorum, sendeler 
gibi yaptı .. şapkasını almak için 
öndeki koltuğa eğildi. İşte o za
man vurmuş olsa gerek. 

- Siz hiçbir şey işitmediniz 

mi? Hiçbir bağırma? Hiçbir hı -
rıltı? 

Mösyö Leadbetter, Katherine 
Royal'ın beyanatından başkıa 

hiçbir şey işitmemiş idi. Fakat 
kuvvetli muhayyilesi ona bir ho 
murtu icat ettirdi. 
Müfettiş Crome, kendisinden i 
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Son fırtınanın tahribatı evvelce 
kaydedil enlerden daha fazla dır 

fnıa •dilmekte olan büyük aergt •arayı 
Son fırtına, dolu ve kasırga - keti hakkında Kemalpaşa Parti 

nın vilayet dahilindeki tahribatı, kurağında ve ilçebayın başkan-
evevlce kayde-dilenlerden daha lığı altıruia merkez kaza ile Ar -
fazladır. Fırtına ve dolu hemen mutlu, Ören, Yukarı Kızılca, A-
her kazada az çok zarar yapmış- şağı Kızılca, Çambel, Ansızca, 

tır. Yenmiş, Akalan, Ekmeksiz, Kı -
Foça kazasında dolunun hasa

ratı fazladır. Mahsul yüzde on 
beş dere<ıeSinde zarar görmüş -
tür. Ödemiş kazası dahilinde 40 
hektar bağ, 20 hektar mısır dolu
dan zarara uğramıştır. 

Vilayetçe Kemalpaşa kazası 

dahilinde tetkikata memur edi
len ve zararı tesbit eden vilayet 
ziraat müdürü Refet Diker tet
kiklerini ikmal ederek avdet ey
lemiş, hazırladığı raporunu vi -
!ayet makamına tevdi etmiştir. 

Vilayet de keyfiyeti a4ikadar 
makamlara bildirecektir. 
Kemalpaşa kazası dahilinde 

dolu, fırtına ve kasıııganın mey
dana getirdiği hasar oldukça ge
niştir. Zira bazı yerlerde yüzde 
yüz4t bazı yerlerde daha azdır. 

Görulen yerlerde hakiki zaran 
gösteren rakamlar tesbit olun -
muştur. 

Kemalpaşa merkezinde topla: 
nan köyler halkı kahvehaneler -
de nevmidane oturarak vaziyet
lerini görüşüyorlar. Kendilerine 
yapılacak yardımın biran evvel 
tesbitini rica için hükı1met ma -
kamatına telgrafla müracaatta 

bulunmuşlardır. 

Köylerden bazıları bu senelik 
salmadan affedilmelerini, borç
larının tecilini ve yeniden ikra
zatta bulunulmasını istiyorlar. 
Kemalpaşa Kaymakamının ri -
yasetindeki hey<?t de tetkikleri
ni bitirmiş ve raporunu hazırla -
mıştır. Bu rapor da yakında vila
yete verilecektir. 

Bize verilen malı'.'ımata göre 
Kemalpaşa kazasına bağlı bazı 

köyler halkına Kızılayın acil 
yadımı li'tzımdır. Bu yardımın 
gecikrniyeceğıi şüphesizdir. 

* Bugün kasırga ve dolu feli't-

zahatına devam etmesini iste -
di: 

- Nihayet gitti... 
- Eşkali hakkında bize izahat 

verebilir misiniz? 
- İriyarı, hiç olmazsa altı ka

dem boyunda, bir adamdı.. bir 
dev .. 

- Sarışın mı, esmer mi? 
- Bu bapta sarih bir şey söy-

liyemem. Zannedersem geldi .. 

meş'um tavırlı bir adamdı.. 
Müfettiş sordu: 

- Topallıyor mıydı? 

- Evet, evet ... İyi hatırlattı -

nız .. galiba biraz aksıyordu. 
- Salon .. son defa aydınlatıl

dığı zaman mı sizin yanınızda 

yer almıştı? 

- Hayır .. büyük film göste -
rilmeğe başlandığı zaman gel -
mişti. 

Müfettiş, başını salladı. Mös
yö Leadbetter'e imza e-dilmek ü
zere bir vesika uzattı ve sonra 
kendisine gitmesini söyledi. 

Tamamile hayal inkisarına uğ 

zılüzüm, Çınar köyleri mümes -

sillerinden müteşekkil bir heyet 

tarafından husule gelen zarar 

mikdarı görüşülmüş ve takriben 

24 bin dönüm bağ yüzde yüz za -

1 rar ile kamilen mahvolmuş, ay

ni köylerin evvelce tahmin edil

miş 90 bin çuvallık istihsal mik

darının yüzde sekseni hasara uğ

ramıştır. Ve yüzde yüz hasara 

uğrıyan yerler ilçenin en belli 

başlı verimli mıntakalarında bu

lunmaktadır. 

Umumi istihsal üzerinden 

yüzde seksen hesap edilen zarar 

mikdarı, yüzde yüzü bulan mın
takalarda başların 2-3 senede es

ki halini alamıyacak bir hale bel 

diğ görülmüştür. 

Halk müthiş bir fecaat içinde 
derin, derin düşünmektedir. 
Halkın her felaketine yıldırım 

süratile erişen hükı1metimizin 

yüksek himayesine sığınmak i -
çin lüzumlu tedbirlerin alınma
sı ve yardım temini için vilayet 
makamına bildirilmiştir. 

Ayrıca halk tarafından Milli 
Şef İsmet İnönüye Başvekalet, 

Ziraat, Ticaret, ve İktısat Veka
letlerine birer dilekçe telgra~ı 

çekilmiştir. 

Ayrıca Kızılay başkanına mü
racaatle iaşe meselesinin temini 
için vaziyetin fecaati bildirilmiş 
tir. 
Kızılay başkanı tarafından Kı

zılay merkezne vazyet telgraf -
la bildirilmiş ve yanndan itiba
ren en feci vaziyette bulunan A
şağı Kızılca köyüne buğday yar
dımına başlanmasına karar ve

rilmiştir. 

Çünkü halk bir iki gün içinde 

ramış olan müfettiş, kendi ken -
dine şöyle dedi: 

- Bunda dıııha işe yaramaz 
şahit olamaz. Ne arzu e-derseniz 
kendisine söyletebilirsiniz, ada
mın nasıl şey olduğunu bile bi -
!emiyor .. serviste bulunan po-
li.i memurunu çağırınız. 

Sert ve askeri tavırlı memur 
girdi, hazır ol vaziyeti aldı ve 
gözlerini Miralay Anderson'a 
dikti. 

- Jameson, şimdi siz anlatı -
nız bakalım .. neler gördünüz?. 

J ameson, askerce sel8m ver -
di: 

- Miralayım .. seansın sonuna 
doğru bana bir adamın fenalaş
miş olduğunu haber verdiler. 

Yaklaştım. Koltuğuna yığılmış 

bir adam gördüm, bu ada111da 

hiçbir hareket eseri yoktu. Ya -
kındaki seyircilerden biri elini, 

bu adamın üzerine koydu ve bir 
hayret nidası izhar etti. Eli kana 
boyanmıştı. Adamcağızın han -
çerle öldürülmüş olduğu aşikar
dı. Cinayet kurbanının masası -

: ......................... ! 
j lnciraltı ı 
ı p l iij l i 
f açıligor i i Vilayet bütçesinden sarfe- ı 
ı dilen 72 bin lira ile İnciraltı ıı 
ı plajında inşa edilmekte olan 
ı yüzlerce soyunma odasını ih- i 
i 

tiva eden deniz banyosu ile ı 
kazino binası inşaatı bitmek ı 

ı üzeredir. Bu güzel eser, önü- ı 
ı müzdeki pazar halkın istifa- ı 

i 
desine açılacaktır. ı 

Turistik yollard~n ou sene ı 
ı ı Gii.ze!yalı - Ağa memnun ılı -

l ı c~'. kısmı, .sonra ~a İnciraltı 

1 

ı plaı kısmı ınşa edıleceği ma- ı 
ı lı1mdur. Vali Etem Aykut ı 
ı !nciraltı plajına yapılacak as- i 

1 ı falt yolun ön plana alınmasını 
ı muvafık görmüştür. ı 

' Pazar günü kadın, erkek, f 
çocuktan mürekkep binlerce 
halk, !nciraltı plajından isti-
fade etmiştir. ı 

........................ : 
kredisinin kesildiğini gorunce 
Hacı Aliler ve Bayındır semtle -
rinde buğday başaklamak .için 
köylerini terke başlamışlardır. 

Bugün öğleden sonra memle -

ketimize gelen Ziraat müdürü de 

tetkiklerde bulunmuş ve zarar 

mikdarını aynen tesbit etmiştir. 

Maari işurasına hazırlık 
İlk tedrisat müfettişleri ve ilk 

okullar baş öğretmenleri dün 
öğleden sonra İzmir okullan mü 

zesinde toplanarak, Maarif şılra

sına iştirak edecek murahhaslar-

1' hasbihal eylemişlerdir. Maarif 

müdürünün riyaset ettiği bu top 

lantıda, murahhaslara verilecek 

notlar müzakere edilmiş, tali -

matname ve müfredat program

ları gözden geçirilmiştir. 

İzmirdeki murahhaslar, ayın 

on dördünde Ankaraya hareket 

edeceklerdir. Toplantılara, ilan 

edildiği üzere ayın on yedisinde 

başlanacaktır. 

.- Çocuk Hekimi ... 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 
saat 15 ten sonra 

Telefon: 4027 

nın altında bulunan bir A. B. C. 

şimendifer tarifesi nazarı dikka
timi celbetti. Usule tevfikan bu 
rehbere el sürmedim ve hemen 
karakola haber verdim. 

- Çok ala, J ameson, vazifeni
zi yapmışsınız. 

- Teşekkür ederim, mirala 
yım. 

- Beş dakika evvel yakında

ki sandalyelerden kal.kıp giden 
bir kimse gördünüz mü? 

- Bir çok kimseler gördüm, 
mir alayım .. 

- Bunları tarif edebilir mi -

siniz? 
- Mösyö Geoffret Parnell'i 

gördüm. sonra nişanlısile bera -

ber genç Sam Raker'i gördüm .. 
diğerlerini bilemiyorum. 

- Yazın .. gidebilirsiniz, Ja -

meson. 

Zabıta memuru, selaml.edı ve 

çıktı. 

- Tıbbi muayene ve müşa -
he-deler yapılmıştır. Başka şahit 
çağıralım. 

ANKARA 
7 .7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRE!' 

100 İSVİÇRE FR. 
100 FLORİN 

100 RAYİŞMARK 

100 BELGA 

100 DRAHMİ 
100 LEVA 

KAPAN it 

5.93 
126.755 

3.355 
6.6625 

28.555 
67.2525 
50.83 

21.535 

100 ÇEKOSLOV AK KR. 

1.0825 

1.56 

4.33 

100 PEZETA 

100 ZLOTİ 

100 PESGO 

lCO LEY 

100 DİNAR 

100 YEN 

100 İSVEÇ KR. 

100 RUBLE 

Esham vı hhvlliıl 

14.035 

23.845 

24.8425 

0.905 

2.8925 

34.62 

30.535 

23.9025 

Sivas - rzurum 1 19.76 19.76 
19.82 
19.82 
19.87 

• • n 19.82 

• • m 19.82 

• • v 19.82 

Sl!BZI! FIATLl!ıtl 

İstııubul Belediyesi Merkez hlılinde 
toptan satılan yaş meyva ve 

ıebze fiatleri 

Cinsi 
Bam ye 
Sakızkabağı 

Çalı fasulyesi 
Ay§lllı:adın 

Yeşil fasuly& 

Domates kır 

• sırık 
Araka 

Semirotu 

emsali 
kilo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Sivri biber 

Dolmalık blbet 
• 
• 

Taze yaprak 
Pancar 

Soğan 

Sarı..tnBak 

Patlıcan bllf 

• orta 
Hiyar 

Maydımoz 

Dereotu 

• 
• 

adet 

demet 

• 

• .. 

İyi 
kuruş 

15 
2 

8 
9 

7 

7 
10 
10 

2.50 

14 

13 

10 
4 

4 
5 
6 

4 
3.60 

-.73 

-.7:1 
Nane • -.7:1 

Taze soğan büyük demet 2.50 

Frenk üzümü '°' 
Osmanpaşa elması • 

Akçe armudu • 

Mustafa bey 

armudu 
Yabani armut 

Mürdüm eriği 

Türbe eri(!i 

Zerdali 

Kayısı 

Kiraz 

Fındık 

Vişne 

Şeftali 

Ağaç çileği 

Muz yerli 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

9 

24 

18 
11 

22 

20 

50 

9 

12 

13 

37 

40 
70 

Diğer bir polis memuru girdi. 
- Beraberinde başka bir cen

tilmen olduğu halde Mösyö Her
cule Poirot gelmiş, miralayım. 
Müfettiş Crome, kaşlarını çat

tı. Nihayet: 
- Çağınnız, dedL 

YİRMİ YEDİNCİ BAP 

OONCASTER CİNAYETİ 

Poirot'nun arkasından girdim. 
Miralay bizi seliımlıyarak kar

~ıladı ve nazikane bir eda ile: 
- Mösyö Poirot, dedi. Aramız 

da bulunduğunuzdan dolayı hah 
tiyarım. Görüyorsunuz ya, dör

düncü cinayet muvacehesinde 
bulunuyoruz. 

- A. B. C.' in dördüncU rina -
yeti mi? 

- Evet.. hem de cür'etkarane 
bir cinayet.. buna inanınız .. katil 

eğilmiş ve kurbanının sırtına 

hançerini saplamış .. 

- Bu sefer cinayeti hançerle 
yapmış ha? 

r Arkası var) 
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350 yi mütecaviz Altın madalya ve Zafer nişanelerile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CiCEKLERi HASA KOLONYASININ 
Benzerine Avrupa medeniyetinde:bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztıraplari 

bile tapıyor. Ve memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün yüksek milletlerin Kolonyalarına 
azaltan bu meşhur kolonyaya 
faiktir. 

ecnebiler 

r 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen H AS A N I N hafif derecesidir. Piyasada. Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmak mümkün değildir. Hasan 

ve Nesrin losy<>nlarının bilhrssa: Şipr, Fujer, Leylak. Beş bahar Çiçeği kokuları herkesi hayran bırakmaktadır. 
Her bir d amla bir çiçek bahçesidir. 

Edirne İcra Memurluğundan 
Edirnede Ayşekadında ticaretle iştig3l etmekte iken halen ma

halli ikameti lJleçhul bulunan İs mail oğlu Ali IU§ü Fili beye. 

F.dirnede tüccardan Halfon Toledonun hacze iştiraki hakkında 

yapılan tebligat neticesinde borcunuz olmadığına dair 20/6/939 ta
rihli istidanız üzerine dosyası üzerine yapılan tetkikatta. Alacaklı

nın alacağının tahsili için mallarınızın ihtiyaten haczi hakkında 

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'ileşıniş bulunmasına göre itira

zınızda dermeyan ettiğiniz hiçbir hususun mevcut bulunmadığı 

anlamış olmasına ve takip edilen alacağın kat'ileşmiş ilama müs
tenit bulunmasına göre bu husustaki itirazınızın reddine karar ve

rilıliği ihbar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(4959) 

fstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Eksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 249.000 parça çamaşır yıkattırıl

ması ve ütülenmesi işi tarızim kılınan şartnamesi mucibince kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

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

Kastamonu Nafıa Di rektörlüğünden 1 
1 - Kastamonu vilayet merkezinde projesi mucibince yeniden l 

inşa edilmekte olan Adliye binasıhm 938 yıh içinde yapılan temel 

kısmından gayri yapılacak 59940 lira 71 kuruş bakıyye keşif bedelll 

kısmının ikmali için yirmi beş bin lirası 939 bütçesinden ve ot-.ız dört 
bin dokuz yüz kırk lira yetmiş bir kuruşu 940 bütçesinden verilmek 

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

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

nu Nafıa dairesir.de toplanacak eksiltme komisyonu tarafından ya
pılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için ihale gününden bir hafta önce 

taliplerin bulurdukları vılayete resmen müra.:aa: ederek evvelce 

Nafıa Vekaletinden almış oldukları müteahhitlik vesikasile bu in

şaatı yapabile<:eY.lerine daır alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat 
teminatı olan 44~5 lira 55 kuruşun Kastamonu moliyesi hesabına 

herhangi Ziraat Bankasına yatırılması ve 939 T. C. Odasınca tescil 
edilmiş bulunm.1sı şarttır. 

4 - Taliplerin gönde•·ecekleri tek Jif mektuplan!c birlikte 3 üncü 

maddede istenilen vesaiki ıhale gü nü ihale saatinden önce komisyo

nuna gelmiş bulunması ve vaktin de gclmiyen tekıif mektuplarının 

nazarı dikkate elınmıyarak sahiplerine reddedilec<ktir. 
5 - İstekJiJpin bu in~aata ait proje ve keşif v~ bütün şartname 

!erini İstanbul, Ankara v~ Kastamonu Nafıa Mürlürlüklerinde gö
rebıle.:ekleri gibi daha fazla tafsilat istiyenlerin bır mektu;ıla Kas

tamonu Nafıa Müdürlüğiınden sorabile<:ekleri ilan olunur. •4612• 

~~:~:t ;:p~~:::ıır~uavenet Müdürlüğü binasında kurulu komis- 1 8 El [O j YE s j N o [ N 1 
2 -Muhammen fiat: 8.095 lira 74 kuruştur. •--j•S_T.A .. N_.B_U_L _________ m:ı _____ .. _

1 3 - Muvakkat garanti 607 lira 18 kuruştur. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün Fuatpaşa türbesi karşısında 

leyli tıp talebe yurdu merkezinden alaıbilirler. 

5 - İstekliler 1939 yılı Tl<:aret Odası vesikasile 2490 sayılı ka

nunda yazılı vesikalar ve şartnamesinin F fıkrasında yazılı vesaiki 
ve bu işe yeter muvakkat guanti makbuz veya banka mektubu ha
vi teklif zarflarını ihale saatlerinden bir saat evvel makbuz muka-
b ili kom isyona vermeleri. c4457t 

Temizlik işleri amelesi için yaptırılacak 1400 çift postal müba
yeası kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 24/7 /939 Pazal" 
tesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen be
deli 6580 ve ilk teminatı 493 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve 
muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplcrun ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırla
yacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encü-

mene vermeleri. (5019) 

Abone Şartları 

Senelik 

1 aylık 

a aylık 
1 • 

DAHİLİ HARİCİ 

1200 J(r. !300 Kr. 

600 Kr. 1650 Kr. 

300 Kr. 800 Kr. 
100 Kr. 

ILA N 
TEK SttruN 
SANTİMİ 

BlrlndSahife ~Okunıf 

lkiııei Sahife 
tl'çüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 • 6 ıncı sahifeler 

7 - 8 inci Sahifeler 

zso kurut 
200 kuru§ 

100 kuruş 

50 kuruş 

10 kurut 
Gazetem!:zlde neşrUJ;rıle

cek bllcümle ticari ilanlar yal· 
nız Ankırra caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollekflf şirketinden alınır. 

939/ 813 
Üsküdar Hukuk Hakimliğin -

den: 
Adile tarafından Üsküdarda 

Toptaşında Camcı hanında sa -
kin kocası Salih aleyhine açtığı 
boşanma davasında müddealey
hin ikametgahı meçhul olup teb 
ligat yapılmadığından hakkında 
ilanen tebliga, icrasına karar ve
rilmiş ve bu baptaki dava isti -
dası ile 15/9/939 cuma saat 14 te 
daveti mutazammın davetiye 
varakası mahkeme divanhane<ıi
ne asılmış olduğundan 20 gün 
zarfında dava arzıhaline cevap 
vermek ve muayyen günde gel
mek üzere keyfiyet gazet<ı ile de 
ill.ıı olunur. 

iNHİSARLAR UMUM 
Miktarı 

Cimsi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muh. B. 
Lira Kr. 

% 7,5 teminatı Eksiltmenin 
Lira Kr. r.ekl: saati 

Çektirme 1 adet 4480 - 336 - Açık ek. 15 
Çektirmeye konacak motör 1 • 4200 - 315 - • 16 

1 - Şartnameleri muc:bince yaptırılacak bir adet tam techiz.ı tlı çektirme ile bu çektirmeye ko
nacak motör satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli, muvakkat teminatlar eksiltme şekli ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme 12/VTI/939 çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım ko

misyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnanıeler her gün sözu geçen şubeden parasız ~lınabili r. 

V - Alınacak ır.otör Hanzetiş Vidop, Doyç, M. w. B. Doyçe Verker, Emayen, Sk• ndya, elve Volf 
markalarından bfri olacaktır. 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve s3atlerde % 7 ,5 güvenme parasile birlikte mez-
kur komisyona gt>lmelcri ilan olunur. (4541) 

•• 

l ANKASI A. S. 
TESİS TARiHİ 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI BA . MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardı r 

Telgraf adresi : 

Jmum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

CE AS 
'' 

Çok mUsait şartlarla sayın muşterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

İzahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM) 

DAHiLiYE MÜT AHASSIS 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri : Pazar 
hariç her glln 2.IS • 6, Salı, 
Cumartesi 12 • 2.5 fıkaraya 

Doktor eyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hasta!ık1ar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Bergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

'" '" '" ,o,.. - .. '"'" . ,,, .... 

Sahibi ve N~~rlyatı İdare Eden Baş 
Muharriri: Ali Naci KARACAN. 
Basıldığı Yer : Son TeJııra! Basımevi 

... ,,, • # 

1 Çorumun lskilip kazasına bağlı Alagöz (Bayat) nahiye 
1 sinde iskAn evleri yapılacaktır. 

Kapalı, eksiltme ilônı 
10/7 /939 pazartesi günü saat on birde, Çorum iskiin müdiırlüğü 

eksiltme komisyonu odas.:ıda (17500) lira keşif bedelli İski • 
libe bağlı Alagöz (Bayat) nahiyesinde inşa ediıle<:ek (50) çift iskan 

evi inşaatı ka:palı zarf ~ulile eksi1 tmeye konulmuştur. Bu inşaatta 

!Azım olan kereste idarece verileceğilden keşif bedl•lini dahil değil

dir. Mukavele, eksiltme bayındır !ık işleri genel, hususi ve fenni 

şartnameleri proje, keşif hulasası ile buna müteferri diğer evrak 

Çorum iskan müdürlüğü ve Ankara iııkan umum müdürlüğü fen 

heyetinde görülebilir. 

Muvakkat temir.at (1812) lira (50) kuruştur. 
İsteklilerin tekili mektupları ve bu iışe benzer i~ yaptığına dair 

idarelednden almış olduğu vesikalar 939 yılına ait tıcaret odası vesi

kalarını 10/7 /939 pazartes! günü saat 10 a kadar Çorum İskan Mü· 

düdüğüne vermeleri 18.zımilır. 14523) 


