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Iİlgilterede yeni icad edilen muhtelif topları 
silihların tecrübelerinde~ iyi netice alındı 

İngiliz Kral ve Kraliçesi orduyu teftiş tıdiyor 

• 
I ngiliz-Leh askeri müza-

kereleri sona erdi 
Londra, 21 (Huı;usi) - İngi -

!iz bombardıman tayyareleri pek 
yakında şimali Afrika.da Sahra
yikobir üzerinde '1ııomba endaht 
talimleri yapılacaktır. Fransız 

Hava Nazırının bugünlerde Lon 
draya yapacağı seyahat esna -
sında İngiliz Nazırı ile bu en -
daht talimlerinin teferrüatı tes
bit edilecektir. 

İngilterede 500 kilogram ağır
lığında büyük tayyare bomlba -
Jaı ının wdahtı için müsaid sa -
halar mahdıudduı. Sahrayikelbir
de konulacak hedefler üzerine 
bu 500 kiloluk 'bombalar atıla • 
caktır. Sahrayikebir üzerindeki 
bu bomba talimlerine FlaI161Z 
bombardıman tayyareleri de iş· 

tirak edecdklerdir. 
Elgulea, bu endahtlar için İn

g !iz ve Fransız hava filolarının 
üssülhareketierini teşkil ede -
cektir. 

Londra, 21 (Hus..si) - Dün 
Salsburi civarında müteiıag;ıs 

30 zabitten mürekkep bir heyet 
huzurunda tank dafıi yeni top -
!arın ve silah kurşunlarının tec
rübeleni yapılmıştır. Bu teorü -
belerde yeni tank dafii toplar, 
beş tanka karşı tecrübe edilmiş
t'r. Toplar, 800 metre mesafeye 
yaklaşınca tanklara karşı müthiş 
bir yaylım a.teşi açmışlardır. İki 
tanık tamarnile tahrip edilmiş, üç 
tank ta saffıharp harici çıokarıl

mıştır. 

Yeni topların gülleleri en ka -
lın zırhları delmiştır. Bundan 
sonra İngiliz pıyadesine verile -
ceık yeni tank si.Jiılıları da tecrü
be edihmiştir. Bu yeni kurşunlar, 
tankların kalın zırhlarını delip 
geçmiştir. 

En sonunda siper muharebe -
!erinde kullanılacak yeni bir ha 
van topu tecrübe t>dıbniştir. Mü
tehassıslar heyeti, tank topları -
nın tecrübelerinin verdiği neti -
celerden pek memnun kalımış -
lardıT. 

Tayyarelerin İngiltereye yak -
!aştığını daha pek uzaktalar iken 
halber verecek tayyare dinleme 
makineleri de tecrübe edilmiştir. 
Bu dinleme ma:kineleri projek • 
törler ile mücehhez bulwımakıta 
ve ziyaları gelen tayyareler üz.e. 
rine otomatik bir surette çevril
mektedir. 

Bu projıiktör !er sayesinde tay
yareler derhal keşfedilecek ve 
tayyare bataryaları üzerlerine 

• 

teksif edilecektir. Bu tecrübeler 
de muvaffakiyetle neticelenmiş
tir. 

lronside Polonyadan 
ayrıldı 

Varşova, 21 (A.A.) - İronsi
de, bugün Polonyadaki ziyare -
tini itmam ederek tayyare ile İn 
giltereye hareket etmiştir. 

Hareketinden evvl mavi üni
( Arkası 3 üncü sayfada) 

lngiltere Japonya ile 
nihayet anlaşıyor 

Tigençin meselesinden sonra 
pürüzlü işlerde görüşülüyor 
Tokyo, 21 (A.A.) - Başvekil 

Hiranuma, Arita ile yaptığı gö
rüşmeden sonra, yarın sabah i -
çin nazırlar vıedlisini toplantı,ya 

çağırmıştır. Bu toplantıda nazır· 
!ar, bu sabah Arita ile Cragie a -
ra.sında varı}an anlaşmayı teyit 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

thtıllf meVZlJll olan Tiy encin'den bir ztirünüş 

• 
lngiliz 
Filosu 
Geliyor 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter 
diplomatik muhabiri, Akdeniz 
filosu başkumandanı Amiral 
Andrew Cunninghaım'ın Ağus

tosun ilk haftasında Amiral ge
misi ile resmen İstanbulu ziya -
ret edeceğini teyit eylemekte -
dir. 

• ...... ,,, '"'"' ... .... 
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Münakale 
Vekilinin 
tetkikleri 

Uşak, 21 (A.A.) - Turgutlu 
istasyonunu açmak üzere Tur -
gutluya gitmekte olan Münaka

lat Vekili Ali Çetinkaya bu sa

l>aıh 8 de Uşaka gelmiş ve istas
yonda bir saatten fazla kalmış· 
tır. 

ıılacak Moskovttdan bir göriinıi~ Tren hattı Mıııurn0.ı8ya.kl ıımzoakverealere saluı 
müzakeresi 

Erzuruma .. 

Münakalat Vekılımiz istasyon 
da yeni ınşaatı ve tesisatı tetkik 

ederek izahat almışlar. gördük
leri intizam ve vazıyetten mem
nun kalmışlardır. 

Ulaşıyor lngıltereve Fransa Sovytlerle an-
laşmak için yeni kararlar aldılar 

Münakalat Vekili ayni zaman
da gayri müsait olan posta"e bi

nasının yeniden ve tevsian in -
şasını, şımendifer atel)'Csinın da 

ha ziyade genışletilmesini ve ya 

pılacak olan mahalli telefon san
tralinin şehirler arası telefon 
hattına bağlanmasını, yekdiğe -

rine her bakımdan bağlı olan 
Uşak - Afyon şehirleri aTasında 
tren katarları ihdasını, Uşak'ın 

Haman boğazı kaplıc&sına i6tas
yon yapılmasını ve bu kaplıca -
nın çok müsait ve güzel olan ye

rinin modern bir tenezzüh yeri 
haline getirmek için çalışınaka 
el'an Uşak belediyesine yardım 
edilanseini terviç etmişlerdir. 

Erzurum, 21 (A.A.) - Erzu -
ruma varacak tren yolu ferşiya
tı Aşkale kazasının Pırnakaban 

mıntakasınıda Kaptıran köyüne 
varmıştır. Bugün 25 inci giinü 
Aşkale istasyonuna varmış bu
lunacaktır. Ferşiyatta çalışan a
meleleırin hahışle milli şarkılar 
söyliyerelı: ray diişeırM!leri görü
lecek manzaralaııdan lbiridir. 
Trenin vardığı köyler kurbanlar 
•kesmek suretile meserretlerini 
göstermektedirleır. 

Erzurum, trenin vaTması mü • 
nasebetile yapılacak merasinı. 

hazıl'lıklarını ilmıalle meşgul -
dür. Vilayetin giriştiği imar iş

leri trenin vurudunda iJmnal e • 
dilmiş bulunacaktır. Bu arada 
büyük iki hastane, bin ~ bir 
sinema, bin kişilik halkevi, bü
yük bir tayyare şube binası, bü
tün oyun sahalarını ilitiva eden 
modern bir spor yeri ile ılıcada 
modeTn iki banyo ve vilayetin 
muh!tellf yerlerinde 31 büyük 
mı>ktep bulunmaktadır. Cürnhu
riyet caddesinin İstatilıul kapı -
sına iıntidadı te5viye edilmiş ve 
yeni ka;tirilen parkelerin döşen 
mesine başlaıııınıştır. Vilayetin 
muhtelif kazalannda da ayni 
hummalı faaliyet mevcuddur. 
Her kazada yeni hükumet konak 
tarı ve mektepler yüksehnekte 
ve köy yolları yağmur ve selle -
rin tahribatına rağmen ıslah ve 
tanzim edilmektedir. Erzurum -
daki elektrik tesisatının da ik -
mali yakılaşınıştır. Şehrin bu ay 
sonunda nura kavuşacağı ala -
kadarlarca temin edilmiştir. 

Maliyede terfi 
tayin ve nakiller 

Ankara, (Hususi) - Maliye 
Vekaleti teşkilatı mensupları a
rasında yeniden bazı terfi, tayin 
ve nakiller yapmıştır. Bunları 

sırasiyle yazıyoruz: 

Merkez muhasebeciliği 2 inci 
mümeyyizi ömer Fıratlı, Saray 
kazası tahsilat katibi Süleyman 
El'gün, Kangal muh.asebe katibi 
Zeki Tarım, 3 üncü sınıf maliye 
müfettişi Nedim Ökman, İstan -
ibul Va. Ko. memuru Sadık Gü -
rer Varidat U. Müdürlüğü mü -
me~izi Mehmet Şimşek, Milli 

(Devamı 2 incide) 

Londra, 21 (Hususi} - Ka- ı 
bine Çarşamba günkü içti.maın -
da Molotof ile yapılan son mü -
Iakat hakkında Mookova İngiliz 
sefirinden gekn raporu tedkik 
etmiş ve Sovyetlerle müzakeTe· 
ye devam etmek için İngiliz ve 
Fransız sefirlerine gönderilecek 
yeni talimatı müzakere etmiş -
tir. Lord Halifaks, dün Lorıdra 
Fransız sefiri ile bu talimat hak 
kında müdavelei efkh etmiştir.? 
Yeni talimatın Moskovadaki İn- 1 

giliz ve Frall6ız sefir lerınc bu -
gün gönderilanesi bekleniyor. 

Yeni talimat sayesinde son zor

lukların kalkacağı ve karşılıklı 

yardım paktının aktedilecegi sa 

labiyettar mehafilde ümit e -
dihnekiedir. İngiliz ve Fransız 

sefirlerinin bu talimatı aldıktan 
sonra Motolofla yapacakları ye

ni mülakat neticesinde müza -
kerelerde mühim terakkiler kay 
dedilmesi bekleniyOT. f Arkası 3 üncü sayfada) 

Erzurum,Samsun ve hava
lisinde sellerin tahribab 

Bu havalide bugüne kadar böyle 
bir seylab görülmemiştir 

Samsun, 2! (A .• \.) - 3<tm -
surıdaki son sevlnp hakkında a
lınan mütemm:rr ma!Umat aşa
ğıdadır: 

Merkez .kazasının 10 köyün -
de 3000 hektar eraı;de tütiln ve 
ml8ırın bir kısmı ile 6fl bin kilo 
arpa buğday ve çavdar tamamen 
mahvolduğu gibi iki ahşap su 
değirmenini de sular göt\irmüş.
tür. 
Çarşamba kazasında ~? koy e· 

razisini su basmış ve mç., uı. :ı 

zarar verdiği tespit olunmuştur. 
Bu mıntaka.da sular h.e:ıiiz çe -
kibnediğinden basarat mıkdarı -
nın tetkikine devam alunarna
maktadır. 

Bafranın Alaçam nahiye mer
kezinin Gecik köprüsü ile karşı 
mahallesine geçen köprüyü su 
götürmüş ve çayın etrafındaki 

harmanları sel basmıştır. Gelek 
ve Yenice çayından gelen sey -
lap Hebili köyü erazisini basa -
rak hayvanatı ve arabaları sü -
rüklemişti.r. 

Samsun merkez kazası ile 
Çarşamba ve Bafra kazalarında 
seylaptan ölenlerin yekunu beş 

nüfustur. Tabiatın bu acı dıı:be- ı 
sine uğnyan mıntaıkalarda ıca.p 

eden tedbirler alınmıştır. Çar - ı 
şamba ve Bafra kaymakamları 
sey!Ap mıntakalarında çalışmak 

Esnafın 

tadırlar. Vali de Çarşambaya git 

miştir. Köylüler hükfımetin gös 
terdiği büyük alaka ve yardım -
dan dolayı müteşekkir ve müte-

(Arkası 3 üncil sayfada) 

Baremi 
ÖnümiWleki haftaya eğlence yerlerindeki fiatlarda yüzde otuz 

nisltetinde tenzilat yapılacak. Ali, demek bundan sonra biraz daha 
ı ucuz eğlenebilecetiz. Fakat ucuz yaşamanın çaresi ne zaman bnhı

nacak? Esaslı ve bütün hayat şartlarına bağlı ucuzlukta~ değil, her
k · her zaman mümkün gördüğü ucuzluktan bahsediyoruz. 

esm .. ·· d b' 
istanbulun en pahalı semtinde kapımızuı onun en geçen ır 

satıcı domatesin kilosuna beş kuruş, patlıcanın üç tanesine beş ku-

İk . · d ük" ımel di· aldık ruş istiyordu. ısı e m en ' · . 
Tekrar lilzmı oldu, ayni semtte ve mahalle arasında bır manav-

dan a ni kıratta domatesi on kuruşa, ayni kıTatta patlıcanın tanesini 
dört :uruşa aldık. Bu kadar büyük farkın sebebi dükkan kirası, ver· 

· · midir? Hayır, olamaz. Sebe~ bu iki esnaf arasındaki kauın~ 
gısı · · tt••· b' hırsının farkından ibarettir. Esnafın kendi kendine tayın e ıgı ır 

barem var. Biri aza kanaat ediyor, öteki birkaç misli kazanrta ken· 
dini haklı görüyor. Bu bak, sermayenin hakkı mı? Belki ... Fakat 
bunun da bir haddi olmak icap etmez mi? 



SAYFA 2 

l!~!~!:::fQft-~•T ı 
Musa • lsa • Muhammet 

İSANIN HAYATI 
İsa sağlığında, öldükten üç gün 
sonra dirileceğini söylemişti 

-62-
İsanın şakirdlerinden biri, Jo

zef onun cesedini almak için Pi
lattan müsaade istihsal ediyor. 
Cesed çarmıhtan in<liriliyor. Çi
vileri sökülüyor cesedi bir ke -
fene sarıyorlar. Golyota tepesi
nin, yani ölümün vaki olduğu 
tepenin civarında ve bir bahçe 
içinde mevcut bir mağaraya gö
türüyorlar. Oraya bırakıyorlar, 

Mağaranın ağzına da büyük bir 
taş koyuyor !ar. 

Kahinler bu1nu haJber alınca 

Pilata gidiyorlar. 
- İsa sağlığında, öldükten üç 

gün sonra dirileceğini söylerdi. 
Şimdi onun adamları ölüsünü 
çalacaklar ve sonra da etrafa İsa 
dirildi.. diye yayacaklar. Bize 
muhafızlar ver. İsanın cesedinin 
bulunduğu yeri kordon a1tına a
lalım ... 

Diyorlar. Pilat ise: 
- Sizin kendi muhafızlarınız 

var. Bu işi onlara gördürün, ce
vabını veriyor. 

Kahinler mağaranın ağzında
ki taşı ımü'lıürlüyorlar. Etrafına 
nöbetçiler dikiyorlar. Ertesi gü
nü üç Meryem tsanın cesedinin 
konduğu mağaranın ağzına ge
liyorlar .. Burada dua edecekler .. 
mulrnfızlar onlarla alay ediyor
lar. Fakat ıbu ,sırada mağaranın 
ağzını kapıyan mühürlü taşın 
yanında bir hayal peyda oluyor. 
Bu talbii Cebraildir. Nol>etçiler 
korkularından yere kapanırken 
Cebrail kadınlara hitap ediyor. 
Merak etmeyin.· İsayı Alla.h di
rfüti ve kendi yanına çıkardı.. 

Cebrail kaybolduktan sonra 
nobet.çiler işi kahinlere. haber 
vermeğe koşuyorlar.. KMıinler 
geliyorlıar. Kendi mühürledik -
!eri taşın üzerinden müıhürleri
ni kendileri söküp mağaraya gi

riyorlar. İsayı koydukları talbutu 
boş ,buluyorlar. Yalnız ta'butun 
çinde kefen var .. o kadu .. 

Yahudi kMıinleri İsanın ha 
kikaten göğe çıktığına kani o -
luyorlar. Fakat bunun halk ara

sında şüyuu kendi aleyhlerine o 
1 k ır. Nöbetçileri para ile 
kandmyorlar. Bunlar, İsanın şa
kirdleri ve taraftarları kalaıbalık 
bir kafile halinde geldiler. Bize 
hücum Eltiler. Muka.bele göste -
remedik... Mağaraya girdiler. 
İsanın ölüsünü çaldılar. Onu di
rildi diye balkı inandıracakla -
rını söylüyorlardı. 

Dediler. Bu sözlere yahudiler 
inandılar. İsamn müridlerinden 

Matyöye nazaran da ondan son
ra artık hep yalıudiler bu kanaat 
üzerine yaşadılar. 

işte hristiyan tarihleri ve in -
cilleri İsanın ölümünü !böyle 
zikrediyorlar. 

Y!ne hristiyan tarihleri İsa -
nın gö~e çıktıktan sonra tekrar 
yer yü?JÜne indiğini, bazıları gök. 
yüzüne çıkmadan, henüz yer yü 

zünde iken şakirdleri ile görüşüp 
sonra göğe çıktığını yır.zarlar. İs
lam tarihleri ise, dediğimiz gubi 

isay ı daha çarmıha gerilmeden 
göğe çıkmış gösterirler. Ve bun
lar da bilahare gökten yere in -
diğini, şakiıdlerini göründüğü -
nü, onların her birini neşri din 
vazifesi ile dünyanın ayrı ayrı 

taraflarına gönderdiğini yazar -
!ar. Bunlar, yani şakirdler, İsa
dan duyduklarını akıllarında 

kaldığına göre anlaıtmağa ve 
İ.sanın hayatını nakle başladı -
!ar. 

Her biri ayrı ayrı zamanlarda 
İsaya tabi ilmuşlardı. Her biri 
ayrı şekillerde İsanın husu~iye
tine vakıftılar. Ve nihayet Isayı 
her biri kendi bakımına göre ta
nıy.ordu. Bu itibarla anlattıkları 
da sırf şalııSi kanaatlerinden iba

retti. 
İşte §ıckirdlerin bu rivayetle-

... : ... ~ •• ,.. . .,.,), nl'lr!:iılr hir vPrP tonlı-

yan kitaplara •İnciJ. adı veril -
di. Yoksa İsa tarafından kendi -
!erine tevdi edilmiş bir inci! mev 
cud değildir. Şakirdlerin mey -
dana getrdikleri incillerin hiç 
birinin diğerine benzememesi 
zaman geçtikçe büyük ihtilaf -
!ara yol açtı. Maamaflh yooudi
lere karşı putperest dünyasın
da uyanan ve gittıkçe artan d~ 
manlık hisleri bu insanları pek 
kolayca İsa dinine sevkettiğin -
den bunlar bu çeşidli incilleri 
tavsiye edip ortaya adam akıllı 

ve doğru tek bir inci! çıkarmağa 
teşııbbüs ettiler. 

Mevcut incilleri toplayıp ta 
karşılaştırdıkları zaman bir de 
gördüler ki bunlar İsanın şakird 
!eri, o şakirtlerin de çömezleri 
tarafından çeşitli ilavelerle bir 
kaç yüz çeşidi aşmakta. Hepsin
den tek !bir inci! meydana getir
menin lrnkiinııızlığı iuısıl oldu. 
Güç 'hal ile dört inci! yaptılar. 

Şimdi hristiyan aleminde mev
cut dört inci! işte bu suretle 
meydana geldi ve ıbunlar da bir 
çok noktalarda i>iııbirini tutmaz 
!ar. 

(Ar kası var) 

Maliyede terfi, 
tayin ve nakiller 

(Baştarafı 1 incide) 

Emllık Md. H esabıcarisi dakti -
lıosu Fabma Ö~gün, Denizli va -
ridat kontrol memuru Nuri Ya
laz terfi ettirilmişler ve Sey -
han varidat müdürü Cemal Nu
ri_Tan Seyhan hesap mütehas -
sıslığına, Hakkari tahsilat kon -
tıol memuru Hamit Polat Hak -
kari tahsilat şefliğine, Niğde 

tah'Silat şefi Fazıl Baysan Hak
kari tahsilat kontrol memurlu -
ğuna, Merkez dairesi muhascl>e 
Md. muaıvini Mükerrem Nişova 
Bütçe mali Kıo. U. Md. muıhase
be Md. muavinliğine, Milli em -
liık müdürlüğü hesabıcarisinde 

daktilo Şinasi Saraooğru Milli 
emlak müdürlüğü daktiloluğu -

na, Boııkır malrrıüdürü Hüsnü 
Soysallı Bilecik muhasebe mü -
dürlüğüne, Manisa muhasebe 
müdürü Halil Sezik Manisa tah

sil kontrol memurluğuna, Sam
sun taılıısil şıJbesi şefi C. Baykal 
Denizli tahsil şube şefliğine, 

Bursa tahsil şube şefliğinden 

vekalet emrinde Remzi Konur -

alp İzmir tahsilat kontnol me -
murruğuna, Of kazası eski ta'iı -
sil .müfettişi Agah Yolrlaşcan 

Gü.rnüşane tahsilat Ko. memur -
!uğuna, Ankara sefe~berlik Md. 

daktilıoou Münevver Şener hu -
kuk müşavirliği daktiloLuğuna, 

Ta.hrir baş müfettişi Kemalettin 
Şen sefeııberlik şube müdürlü -
ğü şefliğine, Keskin hazine a vu 
katlığından müstafi Hasan Feh
mi Bayram Keskin hazine avu -
katlığına, Lise mezunlarından 

Ömer Ezkeç hukuk müşavirliği 
katipliğine tayin edilmişlerdir. 

• TAKVİM • 

1358 HİCRİ 11355 RUMİ 
C. evvel Temmuz 

ıs 9 
1-----.,-

7 inci AY HIZIR 72 

SENE: 1939 

Vasati Ezani 

Güneş 

4 43 
Öğle 
12 20 
ikindi 

16 18 
Akşam 

19 38 
Yatsl 
21 43 
lmsak 
2 32 

Temmuz 

22 
Cumartesi 

Güneş 

9 05 
Öğl-. 
4 42 
lkfodf 
8 40 
Akşam 

12 00 
Ya tıı 
1 59 
imsak 
6 5-1 

Dmı\M 

~ dliye koridorlarında 
~ 24 SAAT 

İnhisarlar Veki-J• 
linin Tetkikleri 

Haklı değil mi ? 

Maçkalılar ve 
tramvay 

Silivri Belediye
sindeki İhtilas 

Satie 
tahkikatı 

Müddeiumumilik iddianame -
sini hazırladığı Satye !binası me
selesinde tııhkik ve tetkikine lü -
zum gördüğü bazı noktalara te -
sadüf etmiş ve dördüncü sıı:ıl'gu 

hlıkimliğine bunların tahkik edil-

Vekil yarın buradan 
İzmire Gidiyor 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün sabah, mu -
hafız başmüdürlüğünde meşgul 

olmuş, öğleden sonra da muhafa
za başmüdürü Hasanla beraber 
gümrük muhafaza atelyelerini 

gezmiştir. 

Vekil yarın İzmire hareket ede
cek, orada da bir müddet tetkik -
!erde bulunduktan sonra tekrar 
şehrimize gelecektir. Raif Kara -
deniz yazı ,burada geçirecektir. 

---000 

Beynelmilel tahlisiye 
kongresi 

23 Temmuzda İsviçrede topla
nacak olan beynelmilel tahliısiye 
kongresine memleketimiz namı
na Alınanyada bulunan eski talı 
li<ıiye müdürü Nearnettinin gön
derilmesi kararlaştırılmıştır. 

Necmettin ALrnanyadan doğ -
ruca İsviçreye geçecektir. 

---000>---

Maltepe vapuru bir kaza 
geçirdi 

Dün öğleden sonra Köprüden 
Büyükadaıya hareket eden Ma.1-
tepe vapuru, Sarayıburnu açık -
!arına geldiği sırada dümeni bo
zulırnuş, ra.stgele sürüklenrneğe 

ba§lamıştır. 

Vapur bir müddet sulırı:ın ce
reyanı ile sürüklendikten sonra 
arıza tamir oluımıuş ve yola de

vaım edilmiştir. 

Vapur yolcuları bir hayli he
yecan ve korku geçirmişlerdir. 

---000--

Şuraya giden doçentler 
İstanbul Üniversitesi Edebi -

yat fakültesi yeni zamarıJ.ar ta -
rihi doçenti Enveı: Ziya, Bizans 

tarihi doçenti Cavit Maarif Ve
kaletinin daveti üzerine Anka -
ra gitmişlerdir. Doçentler Maa -
rif Şıirasıooa encümenlere la -
zım gelen izahatı vereceklerdir. 

--.000 

Tramvay kaldırılacak mı? 
Beyoğlunda tramvayların kaldı 

rılarak yerine treleybus işletile -
ceğini yazmıştık. Elektrik, tram
vay, tünel işletmesi umum mü -
dürlüğü bu hususta tetkikler yap 
maktadır. Treleyıbus işleten mem 
leketler çok mahduttur. Henüz 
yeni revaç bulunan bu tarz vesa
iti nakliye hakkında uzun IJ:ıoylu 
etüdler yapıldıktan sonra icraata 
geçilecektir. 

--o o--

Maçkada oturan karileri 
ınizden Vedad gönderdiği bir 
mektupta hulasaten diyor ki: 

Evvelce, geceleri Maçka -
Beyazıd tramvayları seyrek
Ieştikten sonra, şirket, geç 
vakitlere kadar Tünelle Maçka 
arasmda sık sık tramvay iş -
letir, geceleri İstanhuldan 
Maçka ve civarına gidecek o
lanlar, bir tramvay değiştire
rek, fakat çok beklemeden 
evlerine gidebilirlerdi. Şir -
ket nafıaca satın alındıktan 

sonra hu seferler de seyrek -
leştirildi. Bu şekil hallı de -
vam ediyor ve geceleri İstan
bul tarafından Maçka ve ci -
varına gidecek olanlar saat 
yirmi ikiden sonra, en aşağı 
yarını saat beklemek mecbu
riyetinde kalıyorlar. Tram -
vay idare,; bu ciheti nazarı 

Suçlu Veznedarın Mu
hakemesi karara kaldı 

Silivri belediyesinde veznedar
lık yaptığı sırada, 129 lira 24 ku
ruş ihtilas ettikten sonra tevkif e
dilen İhsanın dün ağırcezada de-

vam edilen duruşmasında müdde 
iumumi muavini tarafından mü -
' tama erdikten sonra perakende fi 

muavini Feridun suçu zim.ınet 

mahiyetinde görmüş, suçlunun 
bu maddeyle cezBıSım istemiş, malı 

keme de muhakemeyi kararını 

vermek üzere başka bir güne hı -
rakmıştır. 

--000'---

Valinin teftişleri 
Vali ve Belediye Reisi Liıtfi 

Kırdar dün öğleden evvel Darül 

ace-ı:eyi teftiş etmiştir. 

00 

Mesleki tetkiKat 
dikkate alarak ona göre bir Üniversite tıp fakültesi ikinci 
formül bulursa, bütün bu hariciye kliniği baş asistanı dok -

semt halkını memnun etmiş tor Adnan Uraz Vekalet tarafın-
olacaktır. Semtimiz halkı, bu- .. .. .. .. . 

• 'd ed b ki k dan gorulen !uzum uzerıne mes-nu, yenı ı ar en e eme -

11 

te, bilmem, 

1

1 .. ki .tetkikat için Parise gönderil-

H akh değil mi? miştıx. 
-===::=::=::=::=::=:::=::=::::===• ()()--

Yaş Sebze ve 
Meyve Satışları 

Birlik, Perakende satış 
Şubeleri Açmak 

İstiyor 
Yaş meyva ve sebze birliği be

lediyeye müracaat etmiş, şehir 

dahilindeki belediyeye ait arsa -
!arda perakerı:de satış şubeleri a
çacağını bildirmiştir. 

Ayınca birlik .mahalle araların
da seyyar satıcılık teşkilatı vücu

de getirmek istemektedir. 
Belediye tarafından müsait kar 

şılanan bu teklifler tetkik edil -
mektedir. Belediye iktısat işleri 

müdür'lüğü şehrimizdeki yaş seb 
ze ve meyva satışlarını kontrol 

etmekle meşguldü. Tefkikat hi
tama erdikten sonra perakende fi
atla tıoptan fiat arasındaki farkı a 
zaltma.k i.çin tedbirlerin alınma -
sına geçilecektir. 

İktısat müdürlüğü bundan son
ra yaş sebze ve meyva birliği ile 
esaslı temasa geçecektir. 

Ticaret sarayı 
,Vakıflar idaresi Eminönünde 

yaptıracağı Ticaret Sarayının in
şası ha.kkmda Ticaret ve İktısat 

Vekaletinden maliımat istemiştir. 

istenen maliımat gelince binanın 
projesi hazırlanacaktır. 

00 

Lisan tedrisi planları 
Biı· müessesenin Avrupadan ! tedris plakları getirdiği haber a

lınmış, plaklar tetkik ediLmişti:r. 
Bu plakların İngilizce, Fransızca 

ve Almanca lisan tedrisatına ait 

olduğu biıxieki tedrisatın meto -
'.duna uymadığı görülmüştür. 

--"'00 

iki haydudun muhakemesi 
ŞiŞl.i depoou civarındaki dut

lukta Mustafa adında 'birisini eğ
lenmek mak:sadile getirip, bir ağa 

ca bağla.rnak suretile paralarını 

çalan Mevlut ve Ahmet adındaki 

haydutlar ağıreeza mahkemesine 

verilmişlerdi. 

Maznu.nların dün devam edilen 
muhakeme1erinrle şahitler dinle

nilırniştir. 

mesini bildirmiştir. 

Bu yü:ııden dün sorgu hakmli -
ğine verilecek olan iddianame bir 
kaç gün daha geriye kalmış bu -
lunınaktadır. 

Alaka.darlar bu tahkik edilecek 

noktalar hakkında çok ketum dav 
ranmaktadırlar. 

__ .,.o,<>---

f ntikam maksadile hırsızlık 
23 yaşlannda şık ve temiz gi

yinmiş bir genç ıkız, dün hırsız -
!ık suçundan sokakta yakalana

rak a.dliyeye teslim edilmiş, birin 
ci sulh ceza ma!hkernesi tarafın -

dan da sorgusu sonunda tevkif e

dilmiştir. 

Hikmet isminde olan maznun 

genç kız, Kadirgada Takı.ılhi adın 

da bir EDmeni kadını ile beraber 
o1ıurmakta iken, dün Takulhinin 

evde o1rnaınasından istifade ede -

rek, sandığını açmış, içinde bu -
lunan 13.5 lira ile ıbir altın yüzü 
ğü çalmış, kaçmıştır. 

Hırsız genç kız ma'hkemedeki 
sorgusuntla suçunu itiraf etmiş, 

şunları söylemiştir: 

- Takuhiye bir meseleden çok 
kızmıştım. Bunu intika.rn maksa • 
<lile yaptını. Borcum neyse ken
disine ödeyeceğim .. demiştir. 

o 

Kızkardeş katilinin 
muhakemesi 

Hasan adında Burdurlu bi~ ] 
genç buraya gelişin.de kız kardeşı 

Esmanın Tozkoparanıda kahveci -
lik yapan Cafer ile metres hayatı 

yaşadığını görmüş, kavga etımiş 
ve bıçakla yarahyarı>k öldürmüş

tü. 

Katil Hasanın ağırceza malhke
mesinde yı>pılan dünkü muhake

mesinde müddeiumumi tarafın -
dan iddianame okunmuş ve kız 

kaırdeş katilinin ceza kanununun 

449 uncu maddesi ile tecziyesi is -

tenmiştir. Madde 22 sene haprs 

cezasını em.ı·etmektedir. Fakat bu 

nunla beraber müddeiumumi mu 
avini Feridun, maktul Esmanın 

Hasana: 

- Haydi oradan kavat sen de! 
İstediğimle yaşarım sana ne? de

mesinin tahrik ve tahfif sebelbi o
larak kabulünü istemiştir. 

Bir motör bir sandalı -, 
Muhakeme karar verilmesi için 

başka biı" güne bırakılmıştır. 
--000--

batırdı 
Sürmene limanına bağlı döı-t 

tonluk •Emaneti Huda. motörü 
dün Salıpazarı açıklarından ge -

çerken Mevliıt adında ıbirinin 

sandalına çarpmış, batırmıştır. 

Sandalcı Mevliıt 'birçok su yut 
tuktan sonra baygın bir halde 
kurtarılmış. ta:hkikata başlanmış

tır. 

-ooo>---

Tarihi binaların etrafı 
Civarında tarihi bina bulunan 

inşaat tarihi binadan asgırı:i on 
metre uzakta bulunacaktır. Maa -
rif Vekaleti Divanyolunda Kara 

Mustafa Paşanın bitişiğinde ya -
pılan bina inşaatında bu usule ri
ayet edilmediğini görmüş beledi
ye kanalı ile inşaatı durdurmuş -

tur. 
----0001---

Halka iyi muamele yapıl
ması tamim edildi. 

Halkın tramvay vatman ve bi
letçilerinden sı.k sık şikayet et -

tikler: görü1müştür. U. müdürlük 

alakadarlara yaptığı tamimde hal 
ka iyi muamele yapılmasını bil -
dirrnektedir. 

--.000>----

Floryada kamp 
Üniv~rsite profesör ve doçet -

r 

\.....-- ı.----
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Kamyondan yere yuvarla
nan amele 

Ortaköyden Arnavutköye git -
mekte olan 3578 numaralı kamyo

nun içinde sıcağın tesirile uyuya 

1 kalan Mustafa aıdındaki amele, 

birdenbire kamyonun arka kapıla 
1 rımn açılmasiyle yere yuvarlan -
mıştır. 

Amele ağır surette yaralanmış. 

imdadı sıhhi ile hastahaneye kal 
dırılırnıştır. 

Ankaradaki yan
gın kasten 
çıkarılmış 

Ankara (Hususi) - Saırnan -

pazarında çıkan ve sabaha ka -
' dar devam edip 17 dükkanın 

yanması, beş dükkanın da yı -
' kılmasile ön-üne geçilen yangın 
hakkında yapılan ta.hkikat, ve 

' ehli vukuf keşfi yangının kas -

den çıkarıldığı şüpb_elerini u -
yandırmakta 'Ve kuvvetlendir • 

me!Öte<lir. yangının çıktığı hır-

Babası _ Kızım, zinhaı plajda su içmiyesin, sıhhiye müdürü tifo ı 
"ınıö"l !. 

_:l ı : davat dükkanının sahibi Kalef

le çı.rağı Muşe nezaret aUına a -
lınmıştır. Tahkikata devam e -
dilmektedir. 
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Harp 'Uega 
uzlaşma 

Tecavüze karşı müdafaa ha -
zırlıkları tamamlamılken, esas
h kararlara bağlanırken, uzlaş· 
ına kurları veya teşebbüsleri ni
hayet bulmuş sayılamaz. Yalnız 
demokrat devletlerin alakadar 
hükfuuet adamları ve gazeteleri 
tarafından değil, dünya siyase

tinde lımil olan ikinci derecede
ki şahsiyetlerin de uzlaştırma 

teşebbüslerine giriştikleri gö • 

rülmektedir. Bu gibi teşebbüs -
lerin son aylarda tekrarlandığı 
da anlaşılmaktadır. 

Ara, sıra telgraf haberlerinde 
Papadan, Papa'nın sulh teşeb -
büslerinden bahsedilir. Kenter

bury başpiskoposunun bu hu -
susta Papaya müzaheret ettiği 

söylenir. Gazetelere isimleri ve 
haberleri geçmiyen, perde ar -
kasında rol oynıyan nüfuzlu şah 
siyetlerin de demokrat devlet -
lerin hükfuııet adamları nezdin
de uzlaştrrmağa ait rolleri tek
taraftardırlar. 

İkinci bir Münih konferansı 
tehlikeleri etrafında verilen ha· 
herler, yahut serdolunan müta
lealar ara, sıra tekrarlanmakta
dır. 

İkinci bir Müoih konferansı -

nın toplanması, totaliter dev -
letlerce bir gayedir. Çünkü ev

velce olduğu gibi, harpsız, kan 
dökmeksizin yeni, yeni kazanç· 

lar elde etmek isterler. Harp 
yapmanın zorluğunu, tehlikesini, 
kazanmak ümitlerinin adeta bir 
hayal olduğunu bildiklerinden 
istediklerinin yarısını, hatti üç -
te birini hile elde etseler, uzlaş
makla bu badrreden kurtulmağa 
taraftırlar • 

Totaliter devletlerin tehdit • 

Ieri, hazırlıkları karşısında ev
velce gösterilen gerileme, kork
ma, endişe hislerile maruf tabi

rile ric'at, tehlikelerle doludur. 
Alman, ve İtalyan gazetelerin -
de ara, sıra neşredilen uzlaşma 

planlan bu tehlikeleri açıkça i
şaret ediyor. 

Mihver devletlerinin ar.zula -

rına, planlarına göre uzlaşma, 

İngiltere ve Fransaya Avrupa -

daki bütün men!aatlerinden, 
haklarıodan el çekmelerini intaç 
eyler. Akdenizde hakimiyeti i
talyaya bırakır. Süveyş kanalı 

yolu tehlikede kalır. Şimali Af

rikada İngiltere ve Fra11sauın 
müstemlekeleri ellerinden git -
mezse bile, yarın için tehlikeye 

girer. Yakın şark memleketle -
rindeki İngiltere ve Fransa nü
fuzları yerine Titaliter devlet -
!erin nüfuzları kaim olur. Yine 
İngilterenin Hindistana giren ve 
yakın şark memleketlerinden 
geçen hava ve kara yolları, mih
ver devletlerinin ınürakabeleri, 

tehdidleri altına girer. 
İngiltere ve Fransanın erkanı 

harbiyelerine mensup şah,iyet

lerin ve heyetlerin, bu iki hü -
kômetin garanti ettikleri mem
leketler erkanı harbiyelerile, 
mütekabil itillıflar yaptıkları 

hükfunetlerin askeri heyetlerile 
sıkıca ve yakından temas etme
leri, korkulan tehlikenin husu -
le gelm.iyeceğine •ric'at> endi • 
şelerinm doğru olaımyacağına 

bir delilıl,ir. 
Uzlaşma, telıdid karşısında 

fedakarlık yapılmaması şartile 

olabilir. Bugiiokü vaziyetin an -
lattığı hakikat te esasen bundan 
ibarettir. 

--00·<>---

Kolu Kırılan kızcağız 
Küçfrkayasofyada oturan İbra

hcm adında birisinin 9 yaşındaki 
kızı Nermin, dün balkonda otu -
rurken parmaklıklar kırılmış, ço
cuk beş met·re yükseklikten yere 

düşmüştür. 

Nerminin kolu kırılmış, birçok 
yerlerinden ağır yaralanarak Ha
seki hastanesine yatırılmıştır. 

---000-

8 olu valisi 
Bolu valiliğine tayin edilen ee 

ki matbuat ııırnıım müdürü Naci 
Kıcıırnan İstanbula e1mi tir. 

, 
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Sıvas kongresi 
Birçok vilayetler ve Dersaadet 

mürahhası göndermekte 
tereddüt ediyordu 

- 37 -
Mösyö Klemansonun zatı fa -

hametpenahilerine olan mufas -
sal cevapnameleri, ahiren mü -
talea güzarı çakeranem olduk -
tan sonra ~rseadete nasıl bir 
hamulei ye'sü alam ile muave -
det buyurulduklarını taıkdir e -
diyorum ............................. . 

.......................................... 

.......................................... 

.. . . . .. .•. . .. . .. . • faksim ve imha 
kanaaıtini bu kadar bariz ve hay 
siyetşiken gösteren bir ifade kar 
§ısında ti1,remiyecek ferdi has -
ıas tasavvur edemem. Cenalbı 
Hakka binlerce hamdü sena ede
lim 'ki milletimiz ruhundaki az,. 
mi celadetle tarihi hayat ve mev 
cu.diyet.ini ne tevekküle, ne de 
böyle celladane •hükümlere hiç 
bir zaman kuıiban etımiyecektir. 
Şimdi pek eminim, ki zatı fa

tıametıpenalhileri, bu.günkü vazi
yeti ımıumiyeyi ve menafii de,~ 
let ve milleti üç ay evvelki na -
urlarla gfumüyorlar. 

Dokuz aydanlberi iş başına ge
!en kabinelerin, daima, biribiri
nin fazla zMa uğraması ve niha
yet maalesef artık :mefluç bir 
menzileye inmesi haysiyeti ali
yei milliye karşıs>nrla cidden pek 
hazin oluyor. Muh&kkalotır ki va 
tan ve millet mulkadderatı için 
dahilen ve haricen mesmu ve 
kel8ıın olmak mutlaıka iradei mil 
li.yeye istinat ile meşıuttur. 
Hakkı hayat ve istikMli için 

çalJ;jan milletin maksadındaki 

nezahet ve ciddiyete muka,bil 
hükfimet.i merkeziye basını vazi
yet almak cihetini iltizam edi -
yıor. Bu tarzı hareket bittabi mu 
ciibi es:fi azimdir. Milleti, hü -
kfuneti merkeziyeye kar§l, arzu 
edilımiyen hareketlere saik ola
bilecek mahiyettedir. Gayet sa
mimi arzedeyim 'ki, miliet, her 
türlü iradesini ikaa muktedirdir. 
Teşeblbüsatmm önüne geçelbile-
cek hiçbir kll'VVet mevcut değil
dir. Hükı1meti merkeziyenin men 
fi teşelbbüsatını hiçlbir tarafa ve 
hiç bir kimse tarafından cayi 
tatlbik buhmmamağa maılıkum -
dur. Millet. çizdiği program dai
resinde, gayet kaıt'i ve sa,riib hat

velerle maksaıdına yürilınekf.e -
dir. Hükômeti merkeziyenin 
§imdiye kadar olan mümaneat -
kar teŞei!ıbüelerinin hiçbir taraf
ta hiı,ıbir tesid yapmamakta ol -
maslle hail<i'ki vaziyetin takdir 
buyurulmuş <ılacağhıa şüı>lıe 

yoktur. 
İngilizlerin irae eyledikleri 

tarilote çarei halas aramak dahi 
abestir ve •biruıetice mucibi hw;.
randır. Maaılıaza, İngilizler dahi 

en nihayet kuvvetin millette ol
duğunu takdir Pdorek hiçlbir is
tinadı olmıyan ve millet namı -
na hiçlbir taablhütte bulunamı -· 
yan ve bulunsa bile milletçe mu
ta olmıyacak olan ıbir heyeti hü
kumetle neticeli bir işe girişmek 
mümkün -0lam1yacağına kani ol
muşlardır. 

.......................................... 

.......................................... 
Bütıün temenniler şu merkez.. 

dedir ki hükumet, meşru olan 
cereyanı milliye karşı mümane

atkarlıktan feragatle Kuvayi 
Milliyeye istinat ve her türlü te 
şel:lbüsatında amali milliyeyi 
relııber ittihaz eylesin! 

Bunun için de, mevcudiyet ve 

iradei milliyeyi 1,emsil edecek 
olan Meclisi Meb'usanın en kısa 

bir zamanda ın'ikadım temin 
eylesin! ............................... . 

.. 
Efendiler, Sıvasta in'ikadını 

temine ~alıştığımız kongreye 

her taraftan murahhas intihap 
ettirmek ve onların Sıvasa gel -
mekrini temin etmek icin, daha 

Anıasyadan haşam'§ olan mesai 
ve muhaberat el'an devam edi 
yordu. Bütün kumandanlar ve 
her tarafta bil çok erbabı hami
yet fevkalilde sarfı himmet edi
yorlardı. Fakat, yine, her taraf
ta menfi ve aleyhtarane propa -
gandalar ve bilhassa hükômeti 
merkeziyenin mani tedabiri; işi 

miişkülleştiriyordu • 
Bazı yerlerden, hem murahhas 

intihap etmiyorlar ve hem de 
kuvvei maneviyeyi \ esredecek 
ve herkesi naiimidiye sevkeyli -
yecek cevaplar veriyorlardı. Me 
sela; Yirminci Kolordu Kuman
danı namına Erkanıharbiye Rei
si Ömer Halis Beyin İstanbul -
dan alınan malumatı muhtevi 9 
Ağustos 1919 tarihli şifresinde 

şu maddeler nazarı dikkati calip 
görüldü: 

•l - Dersaadet murahhas gün 
demıiyor. Oradaki icraatı tasvip 
etmekle beraber cür'etkar bir 
vaziyete girmeği arzn etmiyor. 

2 - Dcrsaadetten, murahhas 
göndermek, imkiin haricinde -

dir. Teklif olunan zevat; orada 
müsmir, muvaffakiyetli iş gö -
recek1erine emin olınadıklann -
dan dolayı, beyhude masarif et
memek ve meşakı seferiyeye 
maruz kalmamak için hareket 
etmiyorlar. [Malfundur ki, bazı 
zevatı hususi mektupla da davet 
etmiştik.]• 

Biz, her taraftan murahhas in
tihap ve izam ettirmek husu -
sunda tesadüf edilen müşkülatı 
bertaraf etmeğe çalışırken, di -
ğer taraftan, en emin olmak Ü· 

zere, Kongreye mahalli in'ikat, 
intihap ettiğimiz, Sıvasta da, 
bir telilş ve heyecan başladı. 

Efendiler, burada, bilmünase
be arzedeyim ki, ben Sıvası ha
kikaten minküllilvücuh emin 
addetmiş olmakla beııııber, daha 
Anıasyada iken, Sı'Vasa gelen 

bütün yollar üzerinde uzaktan 
ve yakından icap eden tedabir 
ve tertibatı askeriyeyi aldırma
ğı da muvafıkı ihtiyat bulmuş -
tnm. 

Sıvasın heyecanına şu suretle 
tııtla hasıl oldu. 20 Ağustor günü 
öğleyin, Sıvas Valisi Reşit Paşa 
tarafından telgraf başına davet 

olunduğurn zaman Paşanın u -
zun bir telgrafı veriliyordt1. O 
telg?af budur: 
Erzurum<la Mustafa Kema1 Paşa 

Hazretlerine 

Evvela tasc!iimden dolayı affi 
alinizi rica ve afiyeti devletle -
rini istifsar ederim. Maksadı tas 
diimi berveç.hiati arz ve izah e
dyorum efendim. Zahiren Fran

sızlara ait müessesatı tesellüm 
etmek, hakikatte iburaların ah
vali hak.kında tetkikatta bulun -
mak üzere, Cizvit papazlarile 
beraiber İstanbuldan evvelki gün 
Sıvasa geJ.erek makamı vilayeti 
ziyaret eden Fransız zaıbitlerine 

iadei ziyaret için dün sabah yan 
larına gitımiştim. Ziyaret ve mü 
lakatın ıhitamında orada hazır 
bulunan Fransız binbaşılarından 

jandarma müfettişi Mösyö Brü
no biraz hususi görüşmek ar -
zusunu izhar ederek lbendenizi 
diğer bir odaya aldJ. Söylediği 

sözleri aynen naklediyorum: 

Mustafa Kemal Paşa ile Kon
gre Heyetinin Sıvasa gelip bu
rada bir konıgre yapacaklarını i
şituim. Bunu İslanbtıldan gelen 

Fransız zabitleri söyledil_er. Si
zinle bu kadar samimi görüşüp 

ve şa1hsınıza karşı pek ziyade 
hürmetler beslerken bu mesele

yi benden ketmetmenize çok 
müteessir olldum dedi. 

* (Arkası var) 

iKDAM SAYFA 3 

iŞARETLER 
- - -• 

ideoloji ve menfaat 

Macarlarla Romenler 
arasında yeni vaziyet• Rumen 

Kralı 

İtalya ile Almanya arasmdak i siyasi ve askeri ittifak akt<:<lil -
meden evvel bu iki memleketi birbirine bağlıyan bir pakt vardı ve 
bu pııkt ıatcn onların iştirak gay elerini teşkil tıdiyordu. Antiko -
mintern pakt. 

İçerde ve dışarda komünistliğ e karşı mücadele esasını ihtiva 
eden bu pakta Macaristan ve İsp anya da girdi. Başlıca diişmanları 
Sovyet Ruslar gibi görünüyordu. Yani bütün faşistler biitiin siya
setlerinde içerde ve dışarda kendilerini bir ideoloji davası peşinde 
gösteriyorlardı. Hala da bu iddianın aksini i pat edecek hiçbir delil 
yoktur. Ancak, Almanyada ve İt aJyada çoktan Sovyet aleyhtarlığı 
mn kesilmiş olması, bir müddet! enberi Sovyetlerle ittifaklarından, 
onlara para vermelerinden. batta bir askeri heyeti Moskovaya gön
dermelerinden bahsedilmesine karşı Almanların pek 18kayd bu -
lunmalan ne kadar manidardır. Bu rivayetleri tekzip eden Mosko
va oluyor ve Almanya adeta bir müddet: •Belki... Mümkündür ..• 

Bükreş, 21 (A.A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

:Romanya gazeteleri, Rom=
ya aleyhindeki Macar kampan -
yasını şiddetle redde1'mekte ber
devamdııılar. 

Timpul gazetesi baş makale -
sinde şöyle diyor: 

Bu kampanyaya karşı yapıla
cak en iyi şeyi Romanya bükı'.'ı
meti yapmıştır. Hükumet, efka
rı umumiyenin ve bilhassa eikal
liyetlerin Macar mücadelesiı:ııde
ki kötü niyeti bizzat anlamasını 
temin için Macar uydurmalarını 
Romen matbuatında olduğu gi -
bi neşrettirıniştrr. 

Gazete, Tuna havzasında ve 

Samsunda 
Mektepler 
Kampı 

Samsun, (Hususi) - 20 gün
lük lise kamp devresinin nfilıa

yete ermesi münaselbetile lise -
!er muntazam lıir kıt'a halinde 
Atatürk anıtına gelerek çelenk 
koymuş ve and içınişleroir. E -
bedi Şefin gösterdiği yolıda yü -
rüyeceklerine ve Milli Şefin et
rafında sarsılıınaz bir bağlılıkla 
faydalı birer unsur ohnağa ça -
lışacaklarına dair gençlerin söy
lediği Mta beler siifekli alkışlar

la karşılamnışt1r. 

Töreni müteakip liseliler tara

fından yapılan geçit resmi çok 

muntazam olmuş ve gençler çok 
al•kışlanmıştır. Törende vali, ko

mutan, sivil ve askeri erkan ve 

büyük bir halk kütlesi hazır bu
lunmuştur. 

---oooı----

Aydın Parti 
Müfettişi 

Aydın, 21 (A.A.) - Parti mü
fettişliğine tayin edilen Mardin 
Meb 'usu Doktor Ali Rıza Le -
vent, dün Denizliden şehrimize 
gelmiş ve kendisi hazrr olduğu 

haLde yapılan seçimde vilayet 
parti başkanlığına ilyönkurul ü
yelel'inden belediye reisi Etem 
Menderes ittifakla seçilmiştir. 

Müfettiş iki güne kadar Muğla -
ya gidece.'ktir. 

Safranboluda 
imar faaliyeti 
Safranbolu, 21 (A.A.) - Ye

ni belediye istiıınliık kanunu ka
sa.banın imar planı tatbiıkatı iş

lerjni kolaylaştırmış olduğun -
dan belediye meclisi fevkalade 
bir toplantı yapa-rak imar mınta 
kasının istimlak ve tanzimi için 

bütçesinden 10 bin lira ayırmış 
ve belediyeler bankasından da 

50 binlira borç almağa karar ver 
miş1ıir. 

Kayseri Sergisi 
l{ayseri, 21 (A.A.) - Şehri -

mizde her ~ene yapılıınakta olan 

at sergisi önümü>ıdeki Pazar gü

nü Pınarbaşı kaza merkezinde a

çılacafktır. Bu sengide yetiştiri -

~ilere 5130 lira mükafat tevzi e

dilecek, bu meyanda yeni tees -

süs eden 100 taylık büyük depo

nun da küşat resmi yapılaca:!< -
tır. 

Almanyada toplatılan gazete 
BerJin, 21 (AA.) - Yukarı A

digo ve Tiırol'da oturan Alınan -

lann dışarı çıkaırı1malarından 

baıhseden yabancı gazeteler ve 

ezcümle Almanca olarak çıkan 

İsviçre gazeteleri bütün Alman

yada toplatılıınıştır. 

Balkanlarda bir çok va!ıiın me
seleler mevcut bulunduğu şu sı
raıda bir milletin fena bir hava 
ihdası için çalışmasını teea;ür 
ve teessüfle karşılamal<tadır. 

Curentul ,garıetesi yazıyor: 
Macarlara göre, 1918 denberi 

Avrupaıda olup bitenler hep mu
va'kkat mahiyettedir. Gerçekten 
memnun olmadıkları için hayal 
sahasına iltica ediyodar. Bunun
la beraber geçen Martta ihtiyat
larnı umumi şeki1de davet edil
mesi, göstermiştir ki hakikat, 
Romanya milletinin ekalliyetle
rin müzaharetile hakkını daima 
müdafaaya amade olduğu mer -
kezindedir. 

Akdeoizde 
Seyahate cıktı 

----' 
Bükreş, 21 (A. A.) - Dün 

ak§am Bükreşten hareket e -

Olabilir!• der gibi siik11t ediyor. 
Devletlerin harid siyasetinde his yoktur; 

kimdir. 
yalnız menfaat ha -
İKDAMCI 

IKDAMCI 
den kral Karo!, ıbu sabah 
Köstenceden I.ıuceaiarul yatı 

1 
• 

ile bir gezintiy: çıkmıştır. ılngı·ıı·z Leh a ·ker"'ı mu·· 
Kral Karo!, şarkı Akdenızde 

1 
• S • 

ve ezcWnle Yunanistan su -
larında dolaşacak ve bu ge - • • 

zinti on gün sürecektir. zakerelerı sona erdı 
(Baştarafı 1 nci sayfada) Son hadioo 

Yoğoslavya Musanol 
nın siyaseti Pariste 

forma giymiş olan bir Polonya 
müfrezesıne Polonya lisanile bir 
hitabe irad etmiştır. Bu müf -
reze efradı , vaktile büyük harp- 1 
te kendisinin ku.mandası altında • 
muharebe etmiş kimselerdir. 

General lronside Londrada 
Londra, 21 (A.A.) - General 

İronside, tayyııre ile Varşova -
dan buraya ge:lnıişlir. 

Va.rşova, 21 (A.A.) - Gerek 
Polonya makilnlatı, gerek Dant -
zig makımıatı, Pestelau hadisesi
ni ehemmiyetsiz göstermekte -
dirler. 

Saliııhiyettaı· mehafH, Polon -
ya hükumetinin ancak şimdiki ' 
tahkikattan sonra harekete ge -
çeceğini ve icap eden tedbirleri 
ittihazda tereddüt e1ımryeceğini 

beyan etmektedirler. 

1Be1grad, 21 (A.A.) - Yugos -
lavyanın umumi siyaseti hakkın 
da mutalealar serdeden Sa.mo

praya gazetesi ya:z.ıyor: 
.Bizim dahili ve harici siyase

timizin es36 preru;ipi, dahili ve 
harici sulhdür. Tzve],pvitch hü -· 

kfımeti, en vahim ihtilatların 1 
mevcut olduğu bir zamanıda bil -
yük bir kiyasetle beynelmilel 

prestiji muhafazaya muvaffak ol-
muştur. 

Yugoslavya, her türlü nifak-
lardan azaıdedir. Yııı~av vatan
daşlarının kendi nefislerine ve 
devletlerinin kuvvetine itimad -
laTI vardır. Hiçbir maceradan 

pervaları yoktuı ve sükil.n içinde 
gün.delik işlerile m~ul olabi -
lirleT. 

'"' . . *,,,.. 

İngiliz -Leh Mali 
temasları 

Londra, 21 (A.A.) - İngilte -
re - Polonya ıınali görüşmelerine 
yarın hazine dair€5inde devaıın 

olunacafktır. Alfilı:a.dar ma:lıfil" 

ler, ya.rmki görüşmede, bugüne 
kadar bir an1aşınaya varılması -
na mani olan güçlüklerin halle
dilebileceğini ümit eylemekte -
dir. 

lngilterenin Yunanis
tana açacağı krrdi 

Atina, 21 (AA.) - İngiltere -
den dönen ticareıti bahriye müs
teşarı Tzi!os, gazetecilere beya -

natta bulunarak Londraıdaki i -
kameti esnasında e>de ettiği ne
ticelerden çok memnun olduğu

nu söylemiş ve ezcümle Elen ti
caret iilosunun tedrici surette 

yenileştiırilme:;ini mün:ikün kıl

mak üzere Elen arunı.törlerine u 

zun vadeli kredile rverilınesi e
saslarının vazedilmiş bulundu -
ğunu kaydeylemiştir. 

Feci Bir Tayyare 
Kazası 

Berne, 21 (A.A.) - Viyana -

Zürih hattında işleyen bir tay

yare Constance yakininde yere 

düşerek pa~ala~tır. Tayya -

re içinde bulunan 9 kişi telef ol
muştur. Tayyareniın pilıotu, İs -

viçre tayyarecilik aleminin en 

gözde şıfusiye1ılerinden olan yüz

başı Wal'ler A.ckerman idi. 

Romada Otarsi Komitesi , 
toplanacak 

Roma, 21 (A.A.) - Otarşi ko -

mitesi yarın Romada Mussoli -

ninin riya.setinde toplanacak ve 

söylendiğine göre mühim karar

lar alacaktır. 

Londra, 21 (A.A.) - Birkaç 
günden:beri Londrada bulunan 
Bulgar meb'usan meclisi reisi 
Muşanof. bugün Londraıdan Pa
rise hareket edecek ve Pariste 
Daladye ve Herriot ile görüşme
lerde bulunacaktır. Muşanof haf 
ta taıtilinde Pariste Herriot'nun 
mil3afiri kalacaktır. 
Muşanoi Lord Halifaks ile ve 

Oiğer bazı zevatla ternaslaro:a bu 
luıınnuş, Kral tarafırııdan da ka
bul edllımiştir. 

---OO•O---

Münakalat Ve
kilinin tetkikleri 

(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

MunakalAt vekilimiz 
lzmire vardı 

İ.zınir, 21 (A.A.) - Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya, bu akşam
ki trenle saa•t 20.15 te şehrimrize 
gelmiştir. 

Vekil trenden inince karşılı -
yıcıların ellerini sıkmış ve gar
da toplanan halkın sev.gi teza -
hüratına muJı.:!bede bulunmuş -

tur. 
Ali Çetin.kaya, buradan d-0ğru

ea ikametlerine tahsis edilen 
Devletıdeıniyollaıının AlsancaJt,. 
taki hususi >kametgiı:hına git -
miştir. 

İngiliz -Japon 
münasebeti 

Tokyo, 21 (A.A.) - İngiltere
nin dış politikasına herhangi ya 
hancı devlet tarafından tesir ya
pılmasına müsaade etmiyeceği

ne dair olarak Çemberlayn'in 
Avam Kamarasında yaptiğı be
yanattan bahseden hariciyenin 

salahiyettar mümessili bugünkü 
gazeteciler toplantıs>nda yaptığı 
beyanatta, Japonyanın hiç bir 
suretle İngiltereyi Çin halokın -
daki siyasetini değiştmmeğe 
:mecbıır etmek niyetinde o1ma -

dığını ve İngilterenin asırlardan 
'beri Çindeki nüfuzunu tanımış 

ve teslim etmiş bulunduğunu bil 
dimıekle beraber şunları ilave 

eylemiştir: 

Uzak Doğu meselesi son yıllar 
zarfında seri ve esaslı bir isti -
hale geçirmiştir ve Japonya, İn-

gilterenin yeni realiteyi anıu -
suyle tanıması ve dJş politikası

nı da buna uydurıması lüzuJJl'lın
da ısrar eylemektedir. 

lsveçte yol kazaları 
St.okholm, 21 (AA) - Bu a

yın ilk üç ayında İsveçte 10.300 

yol kazası kayrledilmiştir. Bu 

kazalar neticesinde 112 kişi öl

mli§, 1400 kişt yaralanmıştır. 

Danzig askeri işgal altında 
Paris, 21 (A.A.) - Blum, 

Dantzig meselesi hakkında Ber
lindeki Journal gazetesine şun -
ları yazıyor: 

Dantzigde 4 bin resmi polis ( 
mamuru vardır. Buna Heim -
wehr'e mensup binleTce kişinin 
ilavesi lazımdıT. Bunlar için kış
lalar yapılma>kta ve mekteplere 
el konmakfadır. Şehir askeri iş
gal altında addedilebiliT. 

Ber !inden Figaro gazetesine 
bildiriliyor: 

Dün Berlinde Fübrerin Berch
tesgadende Dantzig nazi ŞE>fi 
Förster ile yaptığı mülakat es -
n,,.;ında mühim kararlar verdiği 
bildirilmiştir. Bugünlerde hiçbir 
kuvvet hareketi muta.savver ol
maıdığı anlaşılıyo.r. 

!Bu ayın sonunda Dantzigde bü
tün nazi şeflerınin bir konfe -
rans ha.Iinıde toplanacaJcları öğ -
renilımiştiT. Toplantı Hersa!berg 
de yapılacaktır. 

Leh Mareşalın beyan atı 
Varşova, 21 (A.A.) - Mareşal 

Smigly Rydz'ın Amerika mat -
buatına veroiği beyanat, geniş 

surette tefsir edibnekte ve Ma
reşalin sfrulerindelki kat'iyet ve 
verdiği ihtarlardaki ehemmiyet 
tebarüz ettirilmektedir. 

Bu beyanat ra,dyo ile neşredi
lir'k.en aşağıdaki koınanter de i
lave olunmuştur: 
Mareşal Smigly Rydz, çok a -

çık surette bildirmiştir ki Po -
l.onya, Dantzig için dövüşec.ık -
tir. Milletimiz için başka yol 
yoktur. Polonyayı Dantzig'den 
manevralarla ve bir çarpışmaya 
mıılıal krumadan çıkarabilecek -
lerini ümit edenler, bu beyanatı 
okusunlar ve manasını anlasın -
lar. Şunu da nazarı dikkate al -
sınlar ki Blöf'un Polonya siya -
setinde yeri yoktur ve Polonya, 
ordusunun baŞkumanıdanınm 

ağzı iole son sözünü söylemiştir. 

İngiltere Japon-\ Erzurum, Sam
ya ile nihayet 1 sun havalisinde 
anlaşıyor sellerin tahribatı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

edecek ve toplantı sonunda bir 

tebliğ neşrolunacııktır. 

Tiençin hadisesinin esasını teş 

kH eden meselelerin umumi bir 

hal su,retine raptını müteakip, 

husooi meselelerin müzakeresi i· 
çin vaziyet hazırlanmış bulun -
makadır. Esas meselelerin halli 

üzerine, Tokyo müzakerelerinin 

girımiş olduğu çıkıınaz halen a -
çılmıştır. Maamafi İngil;z bü -

yük elçisi bazı umumi meselele

rin halli için hüktiınetinden ta

limat istemiş bulumnaktadıT. 

Yine ayni membalara göre bu 
sabah varılan anlaşmanın en e

saslı sebebini ~Heı!ha1de hüku

metinden aldığı talimat. üzeri

ne İngiliz büyük elçisinin takın

dığı uzlaşıcı hattı hareket teşkil 

eylemiştir. Öğrenildiğine göre, 

bu sabah Arita ile Oraigie ara -

sında müzakere edilen meselele

rin en mülıimlerinden biri. Ja -

ponyanın Tiençin .imtiyazlı mın

takası üzerinde muhasıan taraf 
hu•kukunun İngiltere tarafından 
filen tanınması meselesi olmuş -

tur. 

10 Arnavut beyi tevkif edildi 
Postumia, 21 (A.A.) - Kral 

kadar kaçışı esnasında refakat e 

den 10 ~avut beyi burada ıev 

kif edilımiştir. 

(Başta rafı 1 incide) 

selli olmaktadırlar. Bugüne ka

dar Samsun vilayeti çevre<;inde 

bu kadar büyük bir sey lap gö • 

rülmediği söylenmektedir. 

Erzurumda 
Erzurum, 21 (A.A.) - On beş 

gündenberi yağan şid.detlı yağ -

ınurlar ve dohılar Erzurum ve 

mülhakatında yer yer tahrıbat 

yapmıştır. İıqıir, Dmıış, Oltu ve 

Tortum mıntakalarında yağan 

yağ.ll\ur }ar ve dolular insan ve 

hayvan zayiatını mucip olmuş

tur. İspirde 8 insan, 150 hayvan 

zayiatı va-rdı.r. Yağmurlardan hu 

sule gelen seller aylarca çalış -

ma suretile yapılan yolları 

köprüleri tahrip etmiştir. 

Oç köprü uçtu 

ve 

Erzmum, 21 (A.A.) - Dün sa 

at 16 da Kop dağında yagan şid 

deıtli yağmurlardan mütevelli~ 

seller Pırnakapan köyü civarın

daki üç köprüyü götürmüş bu 

suretle Erzu.-um . Gümüşane a

rasında münakalat münkat ol -

muştur. Pırnakaban köyünde on 

evi bir oteli sol götürmuştür. 

Bu köprüler>n ve harap olan yol 

ların yeniden yapılmasına ba~ -

lanmıştır. Münakalat çok kısa 

bil' zamanda te<min ed.il ... ektı.r. 
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Her gUn il.': •.•••• ! Kurnazlık BAYANLARA 
SORUYORUZ 

Burhan Şakir ateşin başına o
oturmu~ kitap okuyordu. Karı
sı koşa koşa içeri girdi. Heye -
can için.de: 

- Sigara tabakasını kaybet -
tim, Şakir! diye bağırdı. 

Odada bulunan Memduh am • 
ca: 

A! diye haykırdı. 
Şakır sükunetini kaybetme -

dt•n: 

- Düğünümüzün yıldönümün 

de verdiğim altın tabaka mı? 
dıye sordu. 

Memduh amca da: 
- Arıyalım, dedi. Gazeteye 

bir ilan versek iyi olur. Sonra, 
polise de haber verelim. Belki 
biri çalmıştır. 

Şakir okuduğu kitabı bıraktı, 

koltuğuna yaslandı, rahat ve 
huzur içinde bir halle sigarasını 
yaktı. derin bir nefes çekti, son
ra: 

- Mantıki bir şekilde düşüne 
!im. ne demek! dedi. Biz düşü -
nüncüye kadar hırsız tabakayı 

sa~ rda parasını bile yer .. 

Se ima, kocasının bıraktığı ki
taba baktı, güldü: 

- Tevekkeli değil, dedi. Şa -
kir polis romanı okuyormuş! Sen 

de bilirsin ya Memduh amca, 
Şakir daima okuduğu kitaptaki 
kahramanın fikirlerini benim -

tier. Onun için, ben mesela Dos -
toye,·eskinin ortada dolaşması -
na hiç müsaade etmem. Çünkü 
Dostoyeveskiyi okudukça. Şa -
kir marazi, iradesiz bir adam 

halini alıyor. Sıhhatine hiç dik
kat etmiyor. Ondan sonra be -
nim işim, gücüm pansman yap
mak. 
Aşk romanı okumasını iste -

rim, bak. Çünkü o zaman bana 
öy.c giizel şeyler söylüyor ki!. 
ME!'S{'U\ geçen gün bana: 

- Senin gülüşün bulutlar a -
rasından görünen güneşe benzi
yor, dedi. 

Memduh amca: 
- Sen de bunu kompliman sa 

yıyorsun ha; dedi. cGülerken 
bulutlar arasın.dan görünen gü • 

neşe benziyorsun• demek Gül
mediğin zaman fırtına bulutu -
nu andırıyorsun• de>1ektir. 
Şakir: 

- Şakayı bırak şimdi, Mem -
duh amca, dedi, sonra karısına 
sordu: 

- Sen bana şimdi söyle baka· 
lım, en son olarak tabakayı ne 
zmnan kullandın? 

- Öğle yemeğinden sonra sr.'1 
lşine gittin, ben de tabakamı aç
tım, bir sigara içtim. 

- Saat kaçtı o za.man! 
- tki buçuk vardı. ... 
Şakir bir iki not al.dı. Mem -

duh amca, boş yere vakit kay -

bettikleri için canı sıkılıyor, sa
bırsızlanarak elleriyle ceketinin 
ceplerine vuruyorou. 

Selma ellerini uğuşturuyor ve 
bir çocuk samimiyeti ile kocası

nın soracağı suallere cevap ver
meğe hazırlanıyordu. 

- Sonra ne yaptın? 
- Berbere gittim. 
- Orada ne kadar kaldın? 
- Üç buçuğa kadar. 
- Orada sigara içtin mi? 
- Hayır, içmedim. Bilinıin 

.en zaten. Ben yalnız yemekler
den sonra bir sigara içerim. 

Şakir tekrar not aldı, biraz dü 

şündü. Sonra, kat'i karar ver -
miş bir adam tavrı ile yerinden 
fırladı, telefona koştu. 

- Tarık, siz misiniz? Affeder
~:niz, geç vakit rahatsız ettim. 
Bugün öğleden sonra karım sizin 
dükima gelmiş. Şimdi sigara ta

bakasını bulamıyor. Altın bir 
tabaka idi bu. Sizin dükkanda 
mı unutmuş acaba? Yok mu? 

Lfıtfen bir kere daha bakar mı -
sınız? Evet, öyle ümit ediyorum. 
Pekala. çok teşekkür ederim. 

Şakir telefonu kapadığı za 
man Memduh amca: 

- lşte, ded;, şimdi kendisini 

Hadise ter un ıuu --

ı;01·du. 

Çevire'!_ : H. ş. 

tam manasile bir polis haflyeııi 
sayıyor .. 
Selnnanın kocası isticvabına 

tekrar devam etti: 
- Sonra nereye gittin? 
- Terziye gittim. Orada da 

bir saat kadar kaldım. 
- Otobüse mi g>ttin? 
- Hayır, vaktim vardı, yürü-

ye yürüye gittim. 
-Ya? .. 
Şakir bu sefer de kalktı ter -

ziye telefon etti. Fakat oradan 
aldığı cevap ayni idi: Terzide si 
gara tııbakası falan yoktu. 

lkdam'ın 
hediyeli 
anketi 

1 - Sinemayı niçin sever -
siniz? 

2 - Hangi artistleri sever
siniz? 

Bu sevdiğiniz artistlerin en 
çok hangi hmusiyetleri ho -
şunuza gdiyor? 

Sonra Selma eczahaneye git -
miş, koku almıştı. Daha sonra 
manikürcüye uğramıştı. Şakir 

bunlara da telefon etti, ayni ce- 1 
vahı aldı. Fakat Şakir yine ümi
dini kaybeLmemişti. 

3 - Sinema yıldızları ara -
sında giyinişlerini ve tavır • 
tarını, hatta hayatını taklit 
ettiğiniz artist var mıdır? 

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

(Kazancı mı, şöhreti mi, 
güzelliği mi?) - Demek saat altı buçukta 

manikürcüden çıktın? Sonra ne 
reye gittin? 

- Şadiyeye gittim. Dayısının 
oğlunun kolejde bir arkadaşı 
varmış. 

Şakir karısının sözünü kesti: 

- Onu bırak şimdi sen. Şadi
ye ile konuşurken sigara içtin 
mi, içmedin mı, onu söyle. Şa -
diye sana u1 ın L!Zun şeyler an
lattı, her hal-.~ tabakanı a,çıp bi
rer sigara içmişsinizdir. 

- Hayır, içmedik ... Evet, e" -
vet, içtik. Fakat Şadiyen·- siga
rasından içtik, benim sigarala -
rınıdan değil. 

Bununla beraber, Şakir karı -
sının bu ahbabına da telefon et
ti, fakat ayni menfi cevabı aldı. 
Gene elindeki kağıda bir şeyler 
yazdı. 

- Pekiılii. dedi. Anlaşıldı: Si
gara tabakasını sen gittiğin yer

lerden birinde bırakmamışsın. 

Çalınmış da olamaz. Çünkü se -
nin çantan.da emniyet kilidi var 
dır. Sonra, ekseriya yankesici -
!erin bulunduğu yerlere de git -
miş değilsin. Senin uğradığın 
dükkanlardaki kimseler hep na
muslu insanlar. Bir çoklarını da 
senelerdenberi tanıyorsun. 

Binaenaleyh, bütün bunlar -
dan çıkarabildiğimiz bir netice 
var: Demek oluyor ki sen evden 
çıkarken tabakanı beraber al -
mamışsın. 

Memduh amca: 
- Ne büyük bir şey keşfettin! 

diye söylendi. 
Şakir: 
- Demek oluyor ki sen evden 

çıkarken tabakanı beraber al -
mamışsın. diye tekrar etti. O 
halde evdedir. 

Selma: 
- Amma, ben evin her tarafı

nı aradım, yok. dedi. 
Kocası: 

- Herhalde sistematik bir şe
kilde aramamışsındır. Şimdi gel 
seninle düşünelim. -Demek en 
son olarak öğle yemeğinden son 
ra sigara içtin .. Sonra giyin.din, 
sokağa çıktın. Tecrübem vaOOır, 
bilirim: Sen ekseriya sokağa çı
karken eldivenlerini evde unu -
tursun. Sonra aklma gelir, dö -
ner alırsın. Sakın eldivenlerini 

almıya geldiğin zaman tabaka
yı eldiven kutusuna koymuş ol
mıyasın? 

Memduh amca alaylı alaylı 

güldü. Fakat Şakir ÇQktan oda -

dan çıkmış, yatak odasına git -
mişti. İki saniye sonra tekrar gel 
diği zaman yüzü ırnuzaffer bir 
bir halde gülüyordu: Elinde de 
sigara tabakası vardı. 

Karısı: 

- Sahi eldi\•en kutusunda mi 
buldun? diye sordu. 

-Tabii!. 
Selma sevinçle kocasının boy

nuna atıldı. Şakir amcaya doğru 

döndü, muzaffer bir tavırla: 
- Görüyorsunuz ya, dedi, ben 

şu anda dünyanın en mes'ı.rt a -
damıyıın! 

- Şu sigara tabakasını bul -
dun diye mi? 
Şakir başiyle evet, dedi .. 
- Alelade bir tesadüften iba

ret bu canım! Tabaka çalınmış 

'f 
Ankete cevap: 

Sıraserviler - Bayan Ne..ihe 
Güner SÖYiüyor: 

1 - Sinema 
')ir mektep der
erse, inanma -
.n. Orada her 
·y sahtedir. Bu 
..ınla beraber, 
inemayı, beni 
ğlendirdiği için 

severim. 
2 - Jan Gravfort çok be -

ğen.diğim yıldızlardandır. Tes 
hir edici bakışları vardır. 

3 - Onun her zaman giyi
nışlerini, yürüyüşünü ve ko
nuşmasını taklit ederim. Her 
şeylerinin sahte olduklarını 

bildiğim halde .. 

4 - Bu ka<lar bariz sahteli
ği perdede hakikat gibi yaşa
tan artistin san'atını beğen -
memek kabil mi? 

nkarada Bayan Behire Şev 
ket söylüyor: 

1 - Sinemayı bir (bilgi 
müessesesi) olarak severıın. 

2 - Greta Gaı11ıoyu, Dug -
lası, Robert Tayloru takdir 
ederim. Bunun, perdede sa -
natını yaşatan artistlerden -
dir. 

;l - Taklitten hoşlanmam. 
4 - Greta Garbonun şöy -

retinı. Duğlasın san'atını Ro
bert Tay !orun kazancını çok 
cazip görürüm. ----------11 

da olabilirdi. Se1ınanın uğradı -
ğı yer !erden birinde kalmış ve -
ya sokakta düşmüş olabilirdi. 

Farı.edelim ki, tabaka evde idi. 
Fakat niçin Selma onu çorap 

kutusuna, yahut şapka ıkutusu -
na koymıyor da eldiven kutu

suna koyuyor? Bunu nasıl bil -
din? Mantıki bir sebep göstere -
bilirsen o zaman maharetine i -
nanırım. 

Şakir, gayet sakin bir tavırla: 

- Biliyordum, dedi, çünkü 
ben koydum onu oraya. 

Memduh amca yerinden fırla
dı. Öyle bir fırlayış ki eğer 

tramvayda olsalardı başı zil içi
ne değerdi. 

--Sen mi koydun? diye hay -
kırdı. 

Şakir yine hiç istifini bozma
dı: 

- Evet.. dedi. Daha doğrusu 

tabaka benim cebimde idi. Git -
tim eldiven kutusundan almış, 

getirmiş gib yaptım. Bilirsin, 
Memduh amca, Selma çok cazip 
kadın. Son günlerde bakıyorum, 
akşamları eve oldukça geç geli

yordu. Sorduğum zaman bir ye
re gittim, yahu şapka almağa 

gitıtim, veya bir arkadaşınıda i

dim, falan diyordu. 
Fakat kocalar kıskançlıktan 

vaz geçemezler. Ben de içimdeki 
şüpheyi gidermek planını kur -

dum. Selrnanın o gün öğleden 
sonra ne yaptığını, nerelere git
tiğini birer birer kendi ağziyle 

söyletmek için bun.dan daha iyi 
bir bahane bulunabilir mivdi?. 
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A:~~-· K. A M _( ş. PIA Güzel sesli yıldız iki filminde ayrı ayrı !analı. 5 - Artaki Nihavent şar 
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BUGONJ[t} BULMACAJllZ 

ı ı ı :eı ı ı ı 
- SOLDAN SACA -

1 - Filozof - Dolotor. 
2 - Gücü yetmemek - Şata -

fatsız. 

3 - Münkad - Şehir - Satmak
tan emir. 

4 - San' at - Cenupta bir kaza -
mız - Nefiy edatı. 

5 - Ceketin en üst kısmı - As 
maktan emir. 

6 - Nezaketsiz - Pisboğaz. 

7 - Mef'ulüfiyh edatı - Bir 
nehir. 

8 - Bir hayvan - Ayağın altı -
Arapça bir edat. 

9 - Yakmaktan emir - Kemer 
Kulp. 

10 - Anlar Su taşıyan. 
11 - B'r kış sporu - Padişah. 

- YUKARIDAN AŞACIYA -
1 - Y>kılıp dökülmüş - Bir ne 

vi kumaş. 
2 - Eli kolu tutan - Mutfak 

levazımından. 

3 - Bir sual - Hatırlamak - İs
tifrağ. 

4 - Yolda bırakılan - Devam
N efiy edatı. 

5 - Latife - Atmaktan emir. 
6 - S:yah - Abanmaktan e • 

mir. 
7 - Bir hece - Ot ve ekin bi -

çilen bir alet. 
8 - İskambil kağıdında birli -

Bir isim - Şart edatı. 

9 - Basmaktan emir - Yeni 
ticaret vapurlarımızdan 

biri - Kol. 
10 - Ölüm cezası - Hil..dise. 
11 - Arının balla beraber yap

tığı şey - Fare tuzağı. 

.......................... 
i Harici Haberler i .......................... 

* İngiliz Kralı Prens Pol şe
refine balo vermiştir. 

* Alman orduları başkuman
danı cBiz harp istemiyoruz. Fa
kat harp koptuğu takdirde on -
dan çok az korktuğumuzu söyl!
yebiliriz.• demiştir. 

* tngiltere orta Şarkta bir as 
krl kumandanlık ihdas etmiş ve 
bu kumandanlığa General Sir 

V e'bleyi tayin etmiştir. 

* Dantzig'de herkes altı aylık 
erzak biriktiriyor . 

* Tırtıllı olmıyan yeni bir ku 
ruşluklar piyasadan kaldırıla -
caktıır. 

Japonların yeni 
mu vaffakıyeti 

Tokyo, 21 (A.A.) - Çin'in ce
nubu şarkisinde çok mühim bir 
sevkülceyş noktası olan Koo -
ping müstahkem şehri, Pazarte
si günü Japon k~taatı tarafından 
işgal edilmiştir. 

Japonlar, bu ana kadar kuv -
vetli başıbozuk Çinliler lafından 
işgal edilmekte olan ve Ohansi
nin cenubu şarkisiııde bulunan 
Tchow şehrini Salı günü zaptet
mislerdir. 

SARAR LEANnER 

Zaralı Leander, bu güzel ka -
dın bir çok meziyetleri nefsinde 
toplamış bir artisttir. Sesi gü -

zeldir. zun mütenasip bir vücu
dü, çok manalı blı- yüzü vardır. 

Bir ÇQkları ona ikinci bir Gereta 
Ganbo diye, bakmak ılıattıii 

Gavbo diye bakmakta. hatta iler 
de Greta'dan çok daha büyük 
bir ~öhret olacağını tahmin et -
mektedirler. 

Bu oldukça doğru bir tahmin

dir. Yalnız şimdıye kadar Alman 

Jar Zarırh Leandeı"e onun san'at 
kudreti ve güzelliği cazibesi ile 

mütenasip iyi roller veremedi -
ler. Sonra genç kadının yanına 

koydukları partenerler ise da
ima onun perteneri olmıyacak 

kadar heyecansız sönük kimse -
ler olmuştur ki Zaralı Lean -
der'in filmlerinin layık olduğu 

sükseyi yapamamasında bütün 
bu sebepleri ba~a zikretmek Ja
zııngelir. 

Bununla beraber filmleri ne 

kadad tenki edilirse edilsin bu 
kadar tenkid edilse edilsin daima 

büyük bir sükse ve alaka topla
makta devam ediyor. Bu muvaf
fikiyeti o yalnız başına yarat -

mıştır. 

Zaralı Leander son zamanlar

da iki film çevirdi. Bunlardan 
biri cMacar güzeli> dir. Artist 

burada biraz hava!, baştan çıka

rıcı güzel bir kadın rolü yapı -

yor. .. 
Orta yaşlı lbir alimin şuh gu -

zel karısı İlona'yı temsil ediyor. 
Bu genç kadın bir çok aşk ma -

ceralarına atılacak, bu meŞhur 
bir tayyareci tarafından sevilip 
bu aşka mukabele edecek ve ni -

hayet kendisinden ziyade ilmi
ni düşünen kocasını tcrke1ırniye 
mecbur olacaktır. 

cMacar Güzeli> filminde şim
diye kadar hep gördüğümüz bir 
Zarah Leander göreceğiz. Bu 

filmde güzel artist diğer filmle
rinde olduğundan oıık baska bir 

tip yaratıyor. Neş'eli, canlı, t.a
yat dolu bir kadın. Fakat yine 

o güzel sıcak sesi ile şarkılar söy 
!emekten geri kalmıyor. 

Zarah Leander'in diğer filmi 
cMagda• dır. Bu film bu sene İs 

tarıbula da gelmişti. Mevzuu ha

tırlıyacaksınız. Zarah Leander 

Magdada cMacar güzeli• nde ol
duğunun alcsine 121hrap çeken, bir 

çok feliiketlere uğrıyan meşhur 
bir cantatrice rolü yapmaktadır. 

Bu meşhur cantatrice musikiye 
olan hevesi ve gençliğe uyarak 
i:şlediği bir suç yüzünden baba e 

vinden pek genç yaşında kovul
muş, bütün dünyayı dolaşarak 

kendisine ıbüyük bir şöhret yap
mıştır. Fakat senelerce sonra va 

tan hasreti onu çeker. Doğduğu 
şehre döner, evine koşarak ba -

basının affını diler. Bunda mu -
vaffak ta olur. Magda evvelce 

bir adamın yalanlarına kanarak 
bu adam tarafmrlan baştan çı -

karılarak •erkedilmiıı ve sonradan 
bu adamdan bir ç0~uğu olmuş -

tu. Genç kadın bu küçük kızı da 
her gittiiğ yere beraberinde ta -

şımakta fakat kimse onun böyle 
bir kızı olduğunu bilmemekte -
dir. 

Magda doğduğu şehre avdette 
kendisini iğfal eden adamla kar 
şılaşır, bu adam tarafından teh -

dide uğrar mücadele eder, baba 
sı ile tekrar bozuşur, yine bir 

çok ıztırap çekip gözyaşı döktük 
ter, sonra nihayet işlerin düzel -

mesi ile küçük kızı ile babasının 
ve kız kardeşinin sevgisini kaza

nıp onların yanlarında kdmıya 

muvaffak olur. 
Bu filmde diğerlerinde olduğu 

gibi teknik bakımından belki o 

kadar muvaffak olmamıştır. Fa
kat Zaralı Leander hayranlarını 
yine cazibesi, rüyalı güzel göz -

leri oyunundaki sadeEk tabii ta 
vırları nihayet derin duyuşu ve 

sesinin güzelliği. ile hayran bı -
rakıına.ktadır. 

rif Bey - Nihavent şarkı - Saz 
semaisi. 

Saat 14 Memleket saat ayarı, 
ajans ve meteoroloji haberleri. 

Saat 14.10 - 15.30 Müzik (Kam 
her, müzikhol, Dans - Pi.). 

Saat 18.30 Prornram, 
Saat 18.35 Müzik {cOffen -

haclı• - Orfeus cehennemde o -
peretinden potpuri - Pi.). 

Saat 18.45 Müzik (Küçük ot" -

kestra - Şef: Necip Aşkın). 
1 - Delibes - Kopeyla bale

sinden bebek dansı, 2 - Heinz 
V alther - Danseden kulaklar 
(Fokstrot), 3 - Heuber.ger -
Şarkta, 4 - Zieher - EŞkiya 

operetinden (potpuri). 
Saat 19.15 Türk müziği (İnce 

saz faslı). 
Saat 20 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri( 
Saat 20.10 Neşeli plaklar - R. 
Saat 20.15 Türk müziği (Se 

çilmiş eski eserler) . 
Saat 20.50 Konuşma. 
Saat 21.05 Temsil. 
Saat 22 Haftahk posta kutu

su (Ecnebi dillerde). 
Saat 22.30 Müzik (Richard 

Straus - Volonsel sonatı). 
Çalanlar: Mesud Cemil ve Ce 

mal Reşid. 
Saat 23. Son Ajans haberleri, 

ziraat, esham. tahvilat, l<ambi -
yo - nukut borsası (fiyat). 

Saat 23.20 Müzik (Cazband -

Pl.), 
Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -

ram. 

ı ........................ ı 
t KÜÇÜK HABERLER t : ........................ : 

* Yeniden altı çocuk kütüp -
hanesi açılmıya karar verilmiş
tir. 
* Hataya gitmekte olan mec

lis heyeti Adana ya varmıştır. * Almanyaya ısmarlanan va
purlar iki aya kadar tamamile 
getirilmiş olacaktır. * Deyli Herald gazetesi İn -
gilterenin Türkiyeye yeniden 20 
milyon Sterlinlik bir kredi açtı
ğını yazıyor. 

* Romanya Kralı Karol hu -
susi yatile K.östenceden hareket 
etmiştir. Yat yarın akşam Bo -

gazdan geç:::ec:::e=k=t=ir=.===== 

Y azgatta sıfat 
durağı 

Yozgat, 21 (AA.) - Bugün 
yeni sıfat durağı merasiırnle a • 
çılmıştır. 

Vali Feyzi Gürel söylediği nu
tukta Cümhuriyet hükfunetinin 
yapıcı elile pek kısa zamanda 
Yozgatta yükselen eserler ara -
sında Sıfat durağının çok fayda
lı ıbir müessese olduğunu, şim -
diye kadar basit usullerle sene
de 300 kadar at aşılanırken, bi
nasile, liiburatuarlarile, eczane
ısile mükemmel bir hale konulan 
bu müessese sayesinde rantlı -
man alınacağını söylemiş ve bu 
sayede ötedenberi savaşlarımız
da kıyıınetli bir zafer yardımcısı 
olan ve Tü~ an'anesinde sev -
gisi muhabbetle yaşıyan at nes
lini ı.slıi.h eden ve milli varlığı
mıza yeni bir kudret ve servet 
kaynağı ekleyen bir eser ola -
cağını tebarüz ettirmistir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 21 (A. A.) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük muha -
faza teşkilatı, Suriye hudı.ııdun -
da 34 kaçakçı, 424 kilıo gümrük 
kaçağı ile 89 kesim hayvanı, 17 
kaçakçı hayvanı, İran hududun
da 2 kaçakçı ile 40 kilo inhisaı 

kaçağı ele ızecirmistir. 



22 - Temmuz 1939 

Yeni ve şiddetli kriz 
Herkes susmuş müdavi 

hekimi dinliyordu. 
- 38 -

Dolma'bahçeye varılıp şaman
dıraya bağlandığı gecenin saat 
(1) inde müdavi hekimler Ata
türk'ü istirahat halinde bıraka -
rak ıbirlikte .bir tedbir düşün -
m ek üzere güverteye çıktılar. 

İki doktorun da yıüzünde apa -
~ık bir teessür, gizlenmesi im -
'cinsız biı ümitsizlik manası var 
ılı. Üç hekim yürüye yürüye baş 
aüverteye geMiler. Oradaki is -
k ~mleleri aldılar. Bir araya ge
lip oturdular. Konuşmağa ha -
zır landılar. 

Fakat hiç birinin söze başla -
mak niyeti yok gibiydi. Her bi
risi çok içten, 90k derinden duy
duğu bir acı ile muztadpınişçe
sine susuyor, birbirlerinin göz -
!erine bakarak söze başlanma -
sını istiyorlardı. Müdavi J:ıekim 

sözü açtı. 
- Yeni ve evvelkilerden şid

detli bir kriz karşısındayız! Mü
davi hekimin so1uk alışla arala
dığı bu cümlesine diğer iki he -
kim bi_r söz eklemediler .. sus -
tular, onun devam etmesini bek
lediler. 

Müdavi doktor ilk cümlenin 
cevapsız kalı,şını arkadaşlarının 

göz babeklerinıde sual dolu ba -
kışlar la araştırırken sükutun 
tekrar uzayışı onu söze devam 
ettirdi: 

- Erdek dönüşü yine İstan -
bula yaklaşıldığı sırada böyle -
Jikle başlıyan ilk kriz gelmiş, 

Atatürkü günlerce hatta hafta
larca kamarasmda istirahate 
m edbur etmişti. Fakat o zaman 
Elbedi Şefin •bünyeleri bu anda 
kine nazaran 100 defa daha mu
kavim, bin defa daha iyi bir hal 
de bıulunuyoıdu. Çalıştık, uğ -
raştık. O krizi savuşturduktan. 

sonra bir iki tali krizle de meş -
gul olduk. Ve yaptığımız tedavi 
tesirini çarçalbuk gösterdi. Ha -
eiranın 20 sinden itibaren sala -
ha doğru bariz bir inkişaf baş -
!adı, temmuzun ilk haftasında 
bu inkişaf şayanı memnuniyet 
'bir salah ve feyiz aldı. Lakin o 
motör gezintisi, soğuk alış ve 8 
günlük zatürree tedavisi zayıf 

bü.nyeyi bu kere en ufak bir ra
hatsızlığa tailıammül edemiye -
cek derecede kuvvetten düşür
dü. Binaenaleyh •bu yeni kriz 
başlangıcında alınan ted'biıl'er. 
faide vermiyor. 

Hekim sustu. Tekrar soluk al
dı. Arkadaşlarının söze karış -
masını bekledi. Diğer hekim ar
kadaşına cevap verdi. 

- Evvela krizin neden gel • 
diğini teSbit etmemiz lazım! 

Müdavi hekim söze girişti: 

- Krizin sebebini araştırma -
ğa lüııum yok. Va2Jiyet meydan· 
da .. Siroz müzmin' şekilde iler -
leyişine devam ediyor. Kana ka
rışan toksinlerin fazlalığı şimdi
ye kadar Atatürkünkünden 'baş
ka •bir bünyt>yi ta'lırip edeırli. 

- Yani krizin esba'bı siroz 

mu? 

- Taıbii! 

- Başka itıtilat yok?! Öyle 
' .. 
mı. 

- Aşağı yukarı öyle .. Bir gud 
denin '(azifesini yapamaması, 

toksin ifraz etmesi tabiidir ki 

diğer guddeleri de vazifelerin • 
den alıieoyamaz. 

- Tedaviye devam etmekten 
başka yapılacak bir şey yok! 

Bu ke.stirme cevap, tılbbın lbir 
an için aczini ifade eder şekilde 
görülebilirdi. Llkn, siı'OZ gibi 
mülhlik ıbir hastalığın ister za • 
manında teşhis edilmeyişin -
den olsun, isterse zaruri ihmal
lerle inkişafına müsaade veril -
miş buhınsun artık lbu mfü>ımin 
şekli aldıktan sonra malum te -
davi sistemine devamdan başka 
hakikaten yapılacak bir şey yok
tu. 

Krizin önlenmesi ke . i)'eti de 

şu an için imkansız bulundyor 
demekti. 

Kriz, muayyen zamana inhi -
sar eden devresini muıhakkak ge 
çirecek, on.dan sonra yapılacak 
müdahalelerin ıbelki bir daha 
gelımemesine gayret edilecekti. 
Yalnız dıoktorların binbirleri· 

ne ifade edemedikleri fakat her 
birinin kat'i olarak bildiği, için 
den kaynıyan ibr yeisle duydu -
ğu ve kestirdiği n&tice ümitsiz -
Iikten iliaıetti. 

Hastalığın seyri, yaptığı ihti
lat, ondan sonraki tedavi dev -
resi onlara liımit verecek yerde 
bütün tezahürlerile tam lbir ü - ' 
mitsizlik tevlit edecek mailıiy.et

te idi. 
Hatta bu keyfiye.t yalnız he -

kimlerin değil, hekimlerin bir 
şey söylememelerine rağmen E
bedi Şefin hal ve tavrını gören
lerin de malumu idi. 

Yine hat.ta içinde yalnız 

başına kamarasına kapa -
nıp ıınütemadiyen ağlıyan, de
rin bir yı.isle içi yana, kavrula 
hıçkıran gözyaşı döken bir çok 
insanlar vardı. 

Bunların uykusuz geçirdik -
!eri gecelerin sayısı, temmuzun 
11 inci gününıden bu yana olan 
tekmil gün ve gecelerin sayısı 

idi. 

Doktorlar, meslek itibarile bu 
ümitsizliğin derece ve mahiy€ -
tini takdiı edecek vaziyette bu· 
lundukları için onlar yakın bir 
matemin azameti ve yakıcılığı 
ile tamamen münkesir bulunu -
yorla!1clı. 

Güvertedeki kamışına dev;ım 

etti: 

- Tedaviye devam ediliyor. 
Fakat şimdi tedavi şeklinde ye
niden değişiklik yapmağa H\ -
zum var. 

- Ne glbi? 

- Bir taraftan zafiyetle mli -
cadeledeyiz, diğer tara:fi!an si -
rozun inkişafını tevkif, salama 
doğru avdet işile meşgulüz. 

Bir de üçüncü hadise var. 

Müdavi hekim tekrar sustu. 

Sözü buradan ileri götürmek is
temiyoımuşçasına bir ısrarla sü
kuta devam ederek bahsi kapat
mak tarafına gitmek istedi. İki 
dıoktordan ıbirisi sordu. 

(Arkası vM) 

Amerika 
Reisicümhurluğu 
ıPittsburgh. 21 (A.A.) 

Teksas'ın demokrat partisinin 
reisine nazaran Amerika Reisi _ 

cümhur muavini Garner'in 1940 

senesinde yapılacak Reisicüm -

hur intihabatı münasebetile fır

kanın akdedeceği umumi içti - , 

mada 500 demokrat murahhasın 

reylerini elde etmesi temin edil 

miştir. 

Demokrat fı~kasının umumi 

toplantısında 1.000 murahhas 

bulunacağ•ndan Garner'in Rei -

sicümhur namzedi gösterilmesi ı 
için bir kaç fazla rey elde edil • ' 

" mesi pek o kadar.müşkfr! bir şey 
değildir. 

Almanlar mektup ve 
gazeteleri sansur 

ediyorlar 
Metz, 21 (A.A.) - Fransız ve 

İngiliz pullarını taşıyan bütün 

mektupların Alman - Fransız 

hududu boyunda·ki Alman şehir 

!erinde mevcut sansür büroları -
na tevdi edilmekte olduğu haber 

verilmektedir. 
Sahifeleri arasma mektup sı

kıftırılmış dlup olmadığı anla -

şılmak üzere bütün gazeteler de 
açı1maktaıdır. 

İKDAM 
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SAYFA 5 

rJ! o~/mı 
At yarışları bu 
haf ta başlıyor 

Yarın Islah Encümeni tarafın 
dan tertip edilen ve 6 hafta de
vam edecek olan at yarışlarının 
birincisi Bakırköyüı:ı.deki Ve
liefendi koşu yerinde yapı -
lacaktır. Alakadarların büyük 
bir heyecanla beklediği bu sene
ki at yarışları organizasyonu her 
cihetten mükemmel ıbir hale ge 
tirilmiş ve temiz bir büfe ile be
raber halkın 'bütün istirahat nok-

sanları itmam olunmuştur. Bu 

yarışları takip ve müsabakalara 

iştirak için İıımir ve Ankaradan 
da birçok meraklılar şehrimize 

gelmiştir. Yarın yapılacak ya • 
fi§ beş koşu üzerinden tertib o

lunm~bur. Ve her bir ka•ag.:ı -

riye seçilmiş hayvanlar ve bi -

rinci sınıf jökeyler iştirak ede -
cektir. 

Dolma bahçe 1,_,.__,..___.._._. ____ ..., 

stadyomu 
Dolmabahçede yakında iı:ı.şa

sına başlanacak şehir stadının 

mari şubesi şefi Şinasi ile genç 
.man Vioti Vi.oli ile iki Türk mi
mari uşbesi şefi Şinasi ile genç 
mimarlardan Fadıl Aysu yakın-
da İtalyaya giderek İtalyan mi
marının atölyesinde çalışmağa 

başlıyacaklaııdır. Bu çalışma üç 
ay zarfında ikmal edildikten son 
ra mimarlar istanbula dönerek 
inşaata haşlatacaklar ve her ü
çü de inşaatı kıontrol edecekler -
dir. 
Şehir stadının bir sene zarfın

da ıbitmesi için azami gayret 
sarfedilecektlr. Şehir stadının ya 
pılacağı has aıhır binalarının yı
kılma ve temizleııımesine hemen 
başlanacaktır. 

B.T.Kupasının 
/inal maçları 

Milli küme haricinde kalan 

klüpler arasında yapılan kupa 
klüpler arasında yapılan kupa 
maçları üç şehirde de bitmiş ve 

İstanbulda Şi§li - Süleymaniye
bmirden Üçok Ankaradan da 

Hartbiye arasında yapılacağı ev
velce kararlaştırılan turnuva 
maçları fufuol sewnunun tatili 
hasebile şimdilik yapılm1yacağı 
ve hu müsabakaların sezıon bit -
tikten sonra ilk fırsatta oynana
cağı alakadarlara tebliğ .1dil -
miştir. 

8,den Terpiyesi lstanbul 
BölL e i su sporları 

Ajanlığından 
KÜREK: 

1 - Mevt.>imin ilk kürek !eş -
vlk müsabakası 23/7 /939 Pazar 
günü Yenikapı - Ahırkapı ara -
sındaki 2000 metre düz hat üze
rinde yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 
da başlanacağından klüp murah 
haslarının Yı.nikapı gazinoları a
çığında bulunacak olan romor -
körde hakem heyetine müracaat 
ıarı lazımdır. 

3 - Lisansı olmıyan 'hiQbir 

sporcu müsabakalara iştirak e -

demiyecektir. 

4 - Klüplere evvelce gönde -
rilen programlarda tesbit edilen 
saatlerde çıkış yerinde bulun -
mıyan tekneler yarışa ( girmek 
hakkını kaybedeceklerdir. 

5 - Juri heyeti: .Nhmet Fet -
geri Aşeni, Abdurrahman Ben
lioğlu, Riza Sueri. 

Hakemler: İsmail Dalyancı, 

Hi:lmnet Üstündağ, Nedim Ulba
tur. Bekir Macur, Herdi, Behzat 
Baydar, İhsan Belor, Nedim Öz
gen, Mühendis Naci. 

Saha Komiseri: İbrahim Kel -
le. 

YÜZME: 

1 - Evvelce klüplere tamim e
dilen program mucibince (Fe -
derasyon yüzme teşvik müsa -
bakası) 23/7/1939 tarihinde Şe -
ref stadınıdaki yüzme havuzunda 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 13 

de başlanacaktır. 
3 - Bu müsıibakalarda Bölge 

Su Sporlan Ajanına Sıtkı Er -
yar vekdlet edecektir. 

4 - Hakemler: Sıtkı Eryar, A

li Rıza Sözeralp, Hüsamettin 
Güreli, Nuri Bosut, Celal Gözen. 
• 

Sporculardan 
soruyoruz: 

Fenerbahçe birincı 
takımını nasıl teşkil 

etmeli ki bu takım 

k u v v t 1 e n si n ve 
yenilmesin ? 

Sporcu karllerlmlztn vere
cekler! cevapları sıraslle 

dercedeceOlz 

Fodbolcu Ra
sim memleke

tine döndü 
Üç senedenberi Fransada İktı

sad taıhsili yapmakta olan ve mil 
li futbol taknnıınızın merkez mu 
hacimi bulıunan futıbol yıldızla· 
rımızdan Rasih taılısilini ikmal 
ederek memleketine dönmüş -
tür. Henüz hangi klü!be girece
ği malilm olmayan Rasilıin pe - , 
şine klüpçü kurdlar şimdiden 
takılmışlardır. Bakalım hangisi 
da:lıa usta çıkarak Rasihi kfübü
ne maledebilecek! 

F ederas_qonlar 
reisi geldi 

Yarın Fenerbahçe stadında 

Ankara Demi.rsporu ile Galata -
saray takımları arasında <>yna -
nacak milli küme final maçının 
birindsini tetkik ve takip etmek 
üzere seçilen heyetin başkanı 

Federasyonlar reisi Bay Ziya A 
te§ dün şehrimize ge1miş ve ak
şam üstü de İstanbula geçerek 
(Haber) refikiınizde u~un müd
det kalmıştır. 

Avam Kamarasında 
Bir Müzakera 

Londra, 21 (A.A. )- Muhalif
lerle mı.ihafazakarlardan Duft 
Cooper, dün Avam Kamarasın· 
da müstemlekat nezaretinin talı 
sisatı hakkındaki ımüzakereler 

esnasında İngil!erenin Filistin 
siyasetini ve beyaz kitabı şid -
detle tenkitd e1>ırışilerdir. Bu 
müzakereler, amele fıııkası tara
fından veril.en ve tevıbih maka
mında olmak üzere müsteınle -
kat nezareti tahsisatından 10 li
ra tenzilat yapılmasını teklif 
eden t"-''cririn 119 reye karşı 188 
rey ile reddedilmeis suretile ne
ticelenmiştir. 

Fransa yeni gemiler 
yaptırıyor 

Paris, 21 (A.A.) - Campinc'lıi 

sekizer bin tonluk iki kruvazör 

sipariş etmiştir. 

Chateau - Renan!! ve Guichen 
isimlerini taşıyacak olan bu kru 
va zörler, halihazırda inşa edil -
mekıte olan de Grasse kruva • 
zörü tipindedir. 

Ayni zamanda Campinclıi, her 

biri 800 ton hacminde 8 tahtel -

balhir sipariş etnışitlr • 

\ 
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BU KALBE KELEPÇE VURMAL i 
• • Çeviren: lskender F. Sertelli 

Güzel kadın birden 
boynuma sarıldı ... 

iKDAM 22 - Temmuz 1939 

ÇOCUK SAVIFASD 
" Küçük Hikaye 

SAMBO 
Kibrit oyunları 

/:J f: -::::-r 
rt..,l- - w__,\:L_ 

[ 
...................... : 
Nasrettin Hoca ı 
...................... : 
GÖKTE YOL OLUR MU? 

Mahallenin çocukları, bocanın 
papuçlarını çalmağa karar ver
diler. 

Resim Oyunları 
{Bu resimde işaret edilen he 

numarayı lbir .başka renge •boya 
yı.nız. Bakalmı ne olacak? 

Locaya gittiğimiz zaman kendim- -~ Kaptanları Aldatan Çocuk 
- İngilizceden 

• ~--, 
- Hoca, şu bahçedeki dut a -

ğacının tepesinde çok iyi olmuş 
dutlar var, bi:< silkemiyoruz. Sen 
ağaca çıkar mısın? den geçmiştim. Fakat biraz 

sonra ceplerim boşalmıştı. 
ae -

Bobi lokantada başından geçenleri Klaaya anlatıyordu. 

Bobi, gözünde gitikçe büyüyen 
ve muammalaşan bu kadını köy
de bir kere görmüş, beş dakika ka 
dar görüşmüştü. Burulan fazla ta
nııınıyordu. 

Klaranın teklifine itiraz e1ııne -
eli: 

- Pekala, Mis! Ben de henüz 
yemek yemediım, gidelim. 

Dedi. Fakat genç kadının göz -
Jeri bir yanardağ kadar alevliydi. 

Kllara bu saf kalpli adaanı şüp
heye düşürmemek ~in yanına so
kul!du: 

- Sen temiz yih'ekli ibia' işçiye 
benziyorsun, Bobi! Bana hizmet 
edersen, mükil.fatmı görürsün! 

Ve gülerek ilave etti: 
- Benim Nev - Yorkta birçok 

işlerim var. Bazı kimselerden gör
düğüm hiyanet üzerine, onlarla 
mücadele etmekteyim. Sen de ba
na yardım edersin, değil mi? 

Hobi kollarım göstererek: 
- Bazularım kuvvetlidir, dedi. 

Kavıga trafını bana brrakın ! Şim 
diye kadar hiç bir gürültüxlen 
mağlup olarak çıktığımı hatır la -
mı yorum. 

- Çok iyi, ben de senin gibi bir 
adam arıyordum. Haydi yürü ba
kalım. İlkönce karnımızı doyura -
lım. Ondan sonra yap~ağımız iş
leri görüşürüz. 

Klara çarça.buk hazırlandı.. gi
yindi .. şapkasını başına takdı .. o 
zaten burada bambaşka bir kılığa 
girmişti. 

Onu dışarıda hiç kiımse tanıya
mazdı. 

KapııSını kapadı .. anahtarla ki -
litledi. Merdivenlerdtıı inmeğe 

başladılar. 

Klara o gün -hiç kimseye sez -
dinmeden aşırdığı bazı mwim 
dosyaları- İspanyaya göndermek 
istiyordu. Bu dosyalar peşinde. "'Y 
laırca koşmuş, çarpışmış olan Is -
panyol casusu arık hiç kimseden 

korlmnuyordu. 
Polis hafiyesi Cak onu uzun za

man bulamazdı. Klara da bundan 
istifade ederek o gün işlerini bi -
tirecek ve İspanyaya bu (Esrar 
dogyası• nı göndel'meğe çalışacak

tı. 

Klaranın o güne kadar ne için 
çarpıştığını. Nev - Yorl<ta nele-r 
yaptığını bilen yoktu. Yalnız za· 
bıta her şeyi biliyor, onun bir ca 
sus olduğuna inanıyordu. 

_ Ben de şimdi uyandmı, Bo
bi! Köydeki pa.nsiyonda hiç ra -
hat edememiştim. Bu sabah 
Nev _ Yorkta çok erken bulun -
mağa mecburdum .. indim .. işi -
mi gördüm ve kendimi buraya 
atarak biraz uyudum. Karnım 

da o kadar acıkmış ki.. hemen 
çıkıp yemek yiyelim, Bobi! 

Klara merdivenden inerken, 
bir saat tıkırdısı duydu: 

- On ikiyi vuruyor .. taan ye -
mel< V<>kti.. 

ıDiye mıırıldandı. 

Bobi, Klaranın arkasından i
niyordu. 

Apartıımanın kapısına gelımiş

lerdi. 
Klara: 
- Buralarda bir lokanta tanı-

yor musun? 
Diye smıdu. 
Hobi lbaşını salladı: 
- Beşinci Avenoda büyük bir 

lokanta tanıyorum. İsterseniz o
raya gidelim, Mis! 

- Tenha mıdır? Yoksa çok 
kalabalık olur mu? 

- Akşam yemeklerinde '.ka -
]abalık olur amma, öğlende ten
hadıT. 

- Pekala. O halde oraya gi -
delim. 

Ca.dıdeyi ge.;tiler. 
i·ki yüz adım kadar yürüdüler. 
Lokanta<lan içeriye girdiler. 
Geniş bir müzik hol.. 
Caz sesi .. 
Fakat yemek salonunda müş -

teriler biribirlerini görmiyecek 
kadar seyrek. 

Bobi: 
- B usalon dolduğu zaman i

ki bin müşteri alır. 
Diyerek Klaraya yol gösteri -

yordu. 
Sağ tarafta bir köşeye oturdu

lar. 
Klara lokantanın salonuna gi 

rer girmez uzakta bir başka kö
şede bir masa başında oturan ve 
mütemadiyen öpüşen iki genç 
gördü. 

- Bu ne saygısızlık, Bobi! U
mumi yerde öpüşülür mü? 

Bobi etrafına bakındı. 
Ve uzakta bir genç erkekle bir 

kadın öpüştüklerini gördü. Bi -
raz sonra, bir>birine birleşen baş 
lar ayrıhmş, içki içmeğe başla -
mışla:ııdı. 

- GençUk bu, Mis! Ben de o 
yaş1a iken ne delilikler yapar -
dım. Dünyayı gözüm görmezdi. 

- Dünyayı gözün görmediği 
zaman, dünyanın da seni görme
diğini mi zannederdin? 

- Bunu hiç düşünmezdim. 
Garsona yemek ısmarladılar. 
Konuşuyorlardı. 

Bobi, karşı köşede opu~en 

gençleri görünce, gençliğinde ba 
şından geçen bir vak'ayı anlat -
mağa başladı: 

(Arkası car) 

!Bir zamanlar, küçük bir arap f 
çocuğu vardı. Küçük arab 
Samba derlerdi. Ann<'lri arab 
Mumllxı; ibailıasıru da arab Jumbo 
diye çağırırlardı. Bir gün annesi 
oğluna, düğmeleri pırıl pırıl par 
lıyan, .kı.rmızı, küçük lbir ceket 
ya,ptı. Mavi pantakınuna eş ol -
du ... 

Babası arab Juınlbo, çarşıda 
çall§JYordu. Bir akşam k~k 
Sambboya çok güzel yeşil ibir 
Şl!DJ5İ'ye ile taıbanı kırmızı; içi 
kırmızı, gözleri mor renkli ibir 
çif.t ayakkabı getirdi. Bu giye -
ceklere kavuşan Sambo artık 

kendisini büyümüş sandı. 
Ertesi sabaiı, erkenden ibütün 

cicilerini toplayıp soluğu kırlar
da aldı. Sevincinden nerelerini 
dolaştığını bilemiyordıu. Çok 
geçmeden çalıların arasın<latı bir 
kaplan çıktı. Ona, iküçük arab 
Sapfuo, eşimdi seni yemeğe ge
liyorlliII1> dedi. Aman, ibay ~ 
lan ne olur beni yeme. Size par
lak düğmeli kırmızı ceketimi 
vereceğim; cevabında ibuJundu. 

Kaplan: 
- Peki, peki şimdi seni ye -

aniyereğim, fakat hana kırmızı 
ceketini vermelisin, dedi.. Za -
vallı Sambo'nun ceketini alıp u
zakaşırken: 

- Şimdi iben, kırılan en bü -
yük kaplanıyım.> Diye söyleni
yordu ... 

Küçük Sambo, az gitti dığer 

'bir .kaplanla karşılaştı. O da: 
•Küçük arab Samlxı, eşimdi se-

15 tane kibritie, 1 numaralı şe
kildeki gibi bitl:ıirine eygun 5 
murabba yaıpınız. Som-a bıunlal'
dan yalnız bir ki.btit kaldırarak 
3 muraıl:lba ibırakınız. (Ham 2 
numaralı şekilde göstfr;lan:iş -
tir.) 

iBuna lbeDZEr bir hesap oyunu 
da şöyle yapılır: (3) numaralı şe 
kil.de <ılrlıığu giıbi altı muratlba 
yapınız. Soma !bunlardan (6) 
kibrit kaldııarak (3) murabllıa 

.bırakınız. (Halli; 4 nUJllaralı şe
kilde gösterilmiştir.) 

TEHLİKELİ BİR KAYA 

Dediler. Hoca: 
- Peki, çocuklar, dedi, şimdi 

çıkıp silkeyim .. 
Ve papuçlarını çıkarıp koynu
Çoeuklar hayretle bağrıştılar: 
- Hoca! Papuçlarını neden 

yerde bırakmıyorsun? 
Nasrettin hoca dayanamadı, 

güldii ve muzip çocukla>:a şu ce
vabı verdi: 

- Ne olur, ne olmaz .. size dut 
silktikten sonra, belki ağacın te 
pesinden lıir yol bulup işime gİ· 
derim. Papuçlarımı yerden al • 
mak için tekrar inecek değilim 
ya .. 

Afacanın görüşü ! 

() ları açık pemlbeye, 1 ler · be
yıw:a, 2 leri çok açık mavi~ e, 3 
leri yeşilli açık maviye, 4 lr i loo 
yu yeşile, 6 lan sarılı yeşil ·, 7 le 
ri grili ma'Viye, 8 leri açıl: kah
ve rengiye, 9 ları kahve r e'1giye 
'lı<ıyayın, nerede olduğ,ınuzu 

göreceksiniz. 
FİL NASIL OTURUR? 

ıBiitün memeli hayvanlar ara
sın<la, yı;lnız fil insanlar gtbi 

dlız çökebilir. Resimde bir filim 
diz çökerek oturduğ·u nu görü -
yorsunuz. 

RADYODt~ 

Radyoda patıı:>tılı ibir marş ça
lıyordu. Küçük Yavuz makine -
nin karşısında geçmiş ağlayıp 

dövüııüyorıdu. 
Annesi: 
- Oğlum, yine ne istiyor>un ~ 
Dedi. YaVU2 'bağırdı: 
- Anne, aç şu kutu)"ll, için -

dcl<i çallgıları göreyim! 

-------: Meşhur Ressamlar : 3 
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Dağlar Kr lının hakik hayati ve maceraları 

• ç ı cı E 
• Yazan: Zeynel Besim Sun 

Paşaya mektup 
Çakıcı Ali monlayı çağırdı ve 
elçiye zaval yoktur, senin kılına 

hata gelmez dedi 
- 57 -

l 
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Bu gün ki yine günlerden Çar
şambadır, bu sabah yine Ekiz -
derenin ayni mevkiinde sizi ve 
müfrezenizi öldürmek için pw;u 
aldım. Maxtinimin tetiğine kat -
iyyen elim varmadı. İçerimden 
gelen bir ses bunu öldürme di -
yordu. Kalbimden gelen o sözü 
tuttum. Silahımı üzerinizden 
çektim. Bu kurtuluş sizin açin 
ikincidir. Artık sizin için bu işin 

böyle olması bir hayra alamet -
tir. Vaz geçiniz, beni takip et -
meyiniz. Ben nasıl oldu da size 
kıyamaclım, bilemiyorum. Sizi 
kurtaran mert ve cesur olmak -
lığınızdır. Bununla beraber em· 
saliniz arasında az bulunan gü • 
zel tenaısübe malik olmanızdır. 

İşte ben bu kadar söylüyorum. 
Arzu ederseniz yarın takibe de
vam ediniz. Sözümde sadık çı • 
kıp çıkmıyacağınıı anlarsınız. 

Dağlar er meydanıdır. Bu mek
tubu yazmaktan maksadım siz
den korkum değildir, sizi çok 
sevdiğimdendir. Çok selam ile 
ellerinizden sıkarım paşam. 

Çakıcı Alımet oğlu Mehmet 

Çakıcı Ekizderedeki Ali mol -
layı çağırttı. Ali molla geldi. 

- Bana bak molla, dedi, bu 
mektubu hemen Kara Sait pa -
şaya ileteceksin. Elçiye zeval 
yoktur. Senin kılına hata getir • 
meğe kalkarlarsa ortalığı alaboz 
duman ederim. Haydi bakalım. 

Ali molla mektubu aldı, yola 
çıktı. Kara Sait paşa o civarda 
karargah kurmuş. istirahat edi -
yordu. Ali molla karargaha yak 
!aştı. Nöbetçiye paşayı bizzat 
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görmek istediğini bildirdi. Saif 
paşaya haber verdiler, bu 00.a -
mı kabul ettL 

- Ne istiyorsun dayı? 
- Zatınıza bir mektup getir-

dim efendim. 
- Kimden bu mektup? 
- Çakıcı efeden paşam .. 
Kara Sait p~anın birdenbire 

rengi kaçmıştı. Bu da ne de -
mekti? Metanetini tekrar ele a • 
!arak sordu: 

- Nerede bu mektup? Ver ba 
kalım ... 

Ali molla mektubu uzattı. Sa
it paşa zarfı yırttıktan sonra: 

- Aldığına dair zarfı imzala 
da ver paşam. 

Dedi: 
Sait paşa bu adamın dediğini 

yaptı ve mektubu okumağa baş
ladı. Belli iıdi ki heyecana kapıl
mıştı. Hele pusuya iki defa dü -
şüp te kurtulduğu haberini oku
yunca heyecanından şakakları a 
tıyordu. 

Kara Sait Paşa mektubu oku
yup bitirdikten ve ikinci defa 
bir daha gözden geçirdikten son 
ra önünde ayakta bekliyen Ali 
mollaya hitap etti: 

- Çakıcı efe şimdi nerededi? 
- Sizi kurşunun altından ge-

çirdiği tepede. 
- Hala orada mı? 
- Evet, orada ... 
- O halde kendisine çok se -

lam söyleyin, mektubundaki söz 
!erini tutacağım, söyleyiniz. 

Ali molla paşanın yanından ay 
rıldı, Çakıcının yanına gitti. 
Mehmet efe ince bıyıklarını bü

kerek sordu: 

Kan Çanağı · 
Zabıta Romanı: No 6 2 

- Fakat daha sonra. harp es

nasında .. 
Mösyö Cust'un yüzünün hat -

!arı birdenbire parladı. 
- İtiraf ederim ki harp esna

sında mes'ut olduğum kadar hiç 
bir zaman mes'ut olmadım 

Bilhassa Çinde bulunduğum 
sırada ilk dt'fe l<endimın diğer 
insunlar gibi insan o\dnuğumu 

hissettim. Hepimiz ayni bay -
rağın altında yaşıyorduk.. ve di 
ğer arkadaşlarımdan fena hare
ket etmekte olduğumu hiç te 
zannetmiyordum. 

Birdenbire tebessümü silindi. 
- Sonra başı.ından bu yarayı 

aldım. Vahim bir şey değildi. 

Fakat bu takım buhranlar ge • 
çinnekte olduğumu gördüler. 
C>y le zamanlar oluyordu ki ne 

Yaıan: AGATHA CHRISTI 
yaptığımı faı'kedemiyordum .. bir 
kaç defa da kendimi kaybede -
rek yere düştüm. Fakat bunla • 
rın benim askerlikten ihracım i
çin kafi sebep teşkil edeceğine 

kaH değildim. Hayır, bana ya 
pılan muamele hak>sıııxlı. 

Poirot, sordu: 
- Peki, sonra? 
- Bir büroya müstahdem ola-

rak girdim. O devirde insan, ha
yatını kolay kazanıyordu. Harp
ten sonra pek o kadar şikayet e
decek bir vaziyette kalmadım. 

En az para alanlar, terfi ve tah • 
fiften ümidi olmıyanlar arasın
da bulunduğumu söylemeğe ha

cet yok, sanırım. Bütün arkadaş 
!arım yükselip duruyorlardı, ben 
ise olduğum yerde sayıyordum. 
Hayat pahalılıiı neticesinde va· 

SAGl.OK 
Buruklanma halinde ne 

yapmalı? 

Kazaen veyahut pehlivanlar -
da ve boksörlerde vaki olduğu 

veçhile döiüşme esnasında vu -
kua gelen buruklanma neticesin 
de buruklanan uzuv, çok acır 
ve derhal şişer. İnsan, bütün 
.kuvvetini sarfetse bile buruk -
lanmış olan uzvu tahrike ınuk • 
tedir olamaz. 
Şu halde ne yapmalı? Buruk

lanmış olan uzvu derhal bir sar 
gı ile sarmalı ve çağrılması el
zem olan doktor gelinceye ka -
dar kat'iyyen kunıldanmaksı -
sız doktorun gelmesini bekle -
meli. 

Buruklamadan daha acı ağrı

lar tevlit eden bir şey var ise o 
da bir Iramiğin yerinden oyna -
masıdır. Hem bu hal, çok tehli
kelidir. Böyle bir şey vukuun -
da ağn, vücudün htt tarafını is
tila eder. Hatta çok elim netice
lere de sebebiyet verebilir. Bu
na karşı yapılacak şey şudur: 

Hemen mütehassıs bir doklara 
müracaat etmek ... Çıkık omuz -
da olduğu takdirde kolu büyü -
cek bir bes ile boyna asmak ilk 
ihf;v~ti tMbirdir. 

- Ne oldu molla: 
Ali molla Sait paşanın yanına 

girdiği dakikadan çıktığı daki -
kaya kadar gömüğü ve işittiği 
bütün şeyleri birer birer efeye 
anlattı ve paşanın sözlerini tek -
rarladı. 

- Üstüme geleceğini söyle • 
medi mi? 
Çakıcı 2 

- Hayır efe, öyle bir şey de _ 
medi. Yalınız (Mehmet efenin 
mektubundaki sözü tutacağım, 

kendisine öylece söyleyiniz) de
di. 

- Ya .. deme'k ki Kara Sait pa 
şa hayatının kıymetin; biliyor -
muş ha? Bu defa gelseydi mutla 
ka temi:zliyecektim. Allahtan ol
du da gelmedi. Her nasılsa ben 
o adama kıymadım. Uzun zaman 
beni takip etseydi o zaman he
sabını görmek elden gelirdi ... 

Bu mektup meselesinden son
ra Kara Sait paşa her gün va -
ziyetini dil§ünür, Çakıcı efe de 
her gün Kara Sait paşa ile kar
şılaşmamağa gayret ederdi. Ça
kıcı Ônun harekatından günü 
gününe haberdar oluyor ve ha -
reketini ona göre tanzim ederek 

paşa ile karşılaşmıyordu. Gün
ler geçiyor, Sait paşa koluyle Ça 
kıcı çetesi bir türlü karşılaşmı -
yordu. Kara Sait paşa bunun se
bebini anlatmakta gecikmedi ve 
nihayet bu mektup meselesi o -
nun takip kumandanlığından is
tifasına en bellı başlı amil oldu. 
Çıikıcı Mehmet çok kurnazca 
hareketile maksadına vasıl ol -
muştu. 

Filha'kika Kara Sait paşa deh
şete düşmüştü. Bu Çakıcı deni
len mahlı1k ne biçim şeydi ki 
kendisini pusuya düşürüyor, 

(Arkası var) 

Hayır!. Hayır!! Ah hepsi de 
ziyetim pek ziyade nazikleşti. 

Sonra bir büroda çalışan insa -
nın kılığı kıyafeti yerinde olma
lı .. anca'k yakamın iki ucunu bir 
araya getirebilmiştim ki bu mü 
essese, çorap satıcılığı teklif etti. 
Maktu bir iıcret ve bir komis -
yon la .. 

Poirot, mülayim bir eda ile şu 
mülılhazada bulundu: 

- İhtimal bahsettiğiniz mües 
sesenin bu işden haberi olmadı -
ğını biliyorsunuz? 

Mösyö Cust'un hiddeti topuk
larını aştı. 

- Demek müessese de aley -
hİmde çalışanlarla birlik. Demek 
onlar da benim aleyhimde çalı
şışıyorlar. 

Mösyö Cust, şöyle devam etti: 
- Elimde delil var, tahriri de

lil. Bu delil, müessesenin beni 
mümessil sıfatile angaje etmiş 

olduğunu isbat ediyor. Hem de 
bana talimat ta verildi, gezece -
ğim şehirler, kendilerini ziya -
ret edeceğim kimseler tesbit e -
dildi, bunların bir listesi tanzim 

lırnAM 

1 Fotooraf tahlilleri l Maarif Vekilliğinden: 
ı 

Bize fotoyrafınızı gcn:leridiz . Kütüphana Mamuru Of mak istiyenlere 
1 - MU!ıtelif şehirlerdeki umumi kütüphanelerimizde açılacak 

olan kütüphane memurluklarına en az orta okul tahsili görmüş 4 
memur alınacaktır. 

Size kim oldugunuLu 
söyliyelim 

-63-
63: Zeki Özalp 

(Asabi ve sebat 
kar tiplerden) 
Zekası ihafıza -
siyle birlikte in 
kişaf etmekte -
dir. Sür'ati in • 
tikali vardır. İ

natıçıdır. Azim 
ve iradesi YQfi

Zeki ÖZALP 

2 - Bu memurların seçimi için 7 Ağustos 1939 tarihinıde Anka
rada ve İstanbulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek isteyenlerin bulundukları yerler Maa· 
rif Müdürlüklerinden alaca.klan örneklere göre tanzim ettirecek
leri fiş fe sağlık raporlarına tahsil ve askerliklerini yaptıklarına 

dair olan vesikalarile çalıştıkları yerlerden alacaklan iyi hizme<t ve
sikalarını raptederek en çok 31 Temuz 1939 Pazartesi günü akşa
mına kadar şahsen veya yazı ile vekillik kütüphaneler müdürlüğü· 
ne müracaat etmeleri Iazımdır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden e!hliyetleri kafi görülen ve 
sağlık durumları bu meslekde çal.ışmağa elverişli olanlar altı aylık 
namzetlik müddetlerini İstanbul kütüphanelerinde geçireceklerdir. 

le mütesaviyen artacaktır. Mad
di işlerde daha fazla muvaffak 
ilur. İyiliği sever. 

* 
-64-

Satış devresi sonunda bu işler de çalışabilecekleri anlaşılanlar 

kur'a çekmek suret!le boş bulunan vazifelere tayin ve sevkedile-
ceklerdir. (5342) c3140• 

İSTANBUL İTFAİYE BİRLiC. İ İDARE HEYETİNDEN: 

64 : İz.mirde 
Rober (Mıılhay

yilesi kuvvetli, 
zeki tiplerden) 
Uzağı görüşle •

1 rinde dağınık -

tır, fakat yaşı i-ı 
lerledikçe inti 
zam ve ihtiyata 

İtfaiye ,birliği yardım sandığq feShedilmiştir. Aza olup ta evvel
ce İtfaiyeden ayrılmış ve paralar ı sandıkda kalmış olanların para -
!arını ahnak üzere İstanlbul İolfai ye Müdiriyetine müracaa.tları ilan 
olunuı. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için 20 ton Amolğame çinko kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
?. - Muhammen bede: .ıo.ooo. ı:ra, muvakkat teminat •750• 

lira olup eksiltme, 31/8/939 tarihine müsadif perşembe günü saat 
•16• da Ankarada P. 1. T. Vmum Müdürlüğü binasındaki satın al
ma komisyonunda yaprlacaktır. İz riayet edecek -

mirde Rober • 
tir. İktısadi işleme muvaffak 0 _ 

lur. Nefsine itimadı vardır. Ten
kidi sever. 
diğini tesbis etmemiz Iczını! 

TiYATROLAR 

CEMAL 
SAHİR 

CEMAL SAHİR 
Bu akşam 

Yedikule Pınar bahçesi 
MEÇHUL SERSERİ 

Yarın ~a.m 

Kum.kapı Klüp bahçesi 
MEÇHUL SERSERİ 

* lstanbul Halk Tiı a trosu 
Bu a~am 
Ortaköy Emek 

ba'hçesinde 
(Yeşilova)) 

şarkılı komedi 

3 perde 

M~el revüsü Oto Keti varyetesi 
!birlikte Mısır yıldızı Sabriye 

Bağdadi saıhnemizde 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Öyle bir telınihte bulunma
dım .. yani sizin düşündüğünüz 

olunarak bana tevdi edildi. 
- Fakat b udelillef, tahriri 

deliller değildir, yazı makinesi 
ile yazılmış bir takım mektup -
lar .. 

- Hepsi müsavi .. toptan tica
ret yapan mühim bir müessese
nin daktiloğraflan vardır ve 
pek tabii .muhaberat daktilo ile 
yazılır. 

- Mösyö Cust, bilirsiniz ki ya 
zı makinelerinin hüviyetini ta • 
yin etmek gayet kolaydır. Bu 
mektupların hepsi de ayni ma -
kine ile yazılmıştır. 

- Ey ne olacak? 
- Bu makine ise size ait.. si-

zin odanızda bulunmuş. 
- Bu makine vazifeme başla

dığım gün bana müessese tara -
fından gönderihnişti. 

- Evet, öyle. Fakat bu mek -
tupları siz sonradan hatırladınız. 
Öyle zannolunuyor ki bu mek -
tupları bizzat siz kendiniz hazır
ladınız ve kendi kendinize gön
dPrdiniz. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuzu veya banka mek -
tubu ile kar.uni vesaik: m~htevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e 

kadar mezkür komisyona v~receklerdir. 
4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kına

cıyan hanında P. T. T Ayn'yat şube müdürlüklerinden p~rasız ve-
rilecPktir. •2S22• .4953. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Bay Abdullah ve Hüseyin Lütfmin 17750 hesap No. sile Sandığı -
mızdan aldığı (300) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde 
horcunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu 
kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması 

icap eden Hasköyde Sütlüce Mahım ut ağa mahallesinde Tekke sokağın
da eski Hi yeni 18. 20 No. lu bahçeli ahşap ıbir evin tamamı bir buçuk 
ay müddetle açık arttırma~a koıunııştur. Satış tapu sicil kaydına göre 
yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ıstiyen (100) lira pey akçesi vere -
cektir. Mılli bankalarımıı.dan birinin teminat mektubu da kabul olu -
nur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakif icaresi ve ta
viz bedeli ve relraliye rüsumu borç '.uya aittir. 

Arttırma şartnamesi 25/'l/939 tarihinden itibaren tetkik etmek isti
yenlere Sandık Hukuk İşleri. Servisinde açık bulundurulacaktır. 
Tapu sicil kaydı ve saır lüzumlu izahatta şartnamede ve takib do.;yasın
da vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 

çıkarılan geyrimenkul hakkında herşeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. 

ı 
Birinci arttırma 5/9/939 tarihine m usadif Salı ,günü Cağaloğlunda 

kiıin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
. yapılabilmesi için tekli! edılecek bedelin tercihan alınması icab eden 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş ol-
ması şarttır. Aksi bkdirde son arttıranın taahhüdiı baki kalmak şartile 
20/9/939 tarihine müsadif çarşamba günü ayni mahalde ve ayni saatte 
son arttırması yapılacaktır. Bu arttır:natJa gayriır.enkul en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 
!ar ve irtifak hakkı sahiplerini'l bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
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müsbitelerile beraber dairemize bilcErmeleri lazımdır. Bu suretle hak
larını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha faıla malümat al· 
mak istiyenlerin 937/47 dosya numara.>ile Sandığımız hukuk işleri 

Servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunıır. . ... 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek istiyenlere muhamm,nlerirnizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale i)edelinin yarısına kadar oorç vermek 
suretile kolaylık göstermektedir. (5440) 

lince imza ederken tarihi yanlış 
atmak pelk o kadar kolay bir iş 
değildir. İhtimal böyle bir şeye 
benim aleyhimde çalışıyorlar .. 

Mösyö Cust. İlave etti: 
- Bundan başka, bizim mües

sesenni mektupları bendeki ma
kinelerin ayni bir makine ile ya 
zılm~ olamaz mı? 

- Ayni marka makine olabi-
lir. Fakat ayni makine değil. 

Mösyö Cust, ısrar etti: 
- Hep düşmanların işi .. 
- Ya sizin dolapta bulunan 

A. B. C. şimendifer rehberlerine 
ne dersiniz? 

- Bu hususta hiçbir şey bil • 
miyorum. Benim bildigim bu ku 
tularda çoraptan başka bir şey 
yoktu. 

- Pekala .. Andover'e ait ilk 
listede neden madam Ascher'in 
ismine işaret koydunuz? 

- Çünkü evevla ona uğramak 
niyetinde idim. Herhalde birisin 
den başlamak liizım. 

- Bundan tabi! bir şey ola -
maz. Herhalde birinden başla • 
malı. 

şeye telmih etmedim. 
- Ne düşündüğümü biliyor 

musunuz? 
Möısyö Cust. bu sualime ce -

vap verecek yeme tltremeğe 

başladı: 

- Bu cinayeti ben işlemedim. 
Ben masumum. Siz, aldanıyor -

sunuz. Rica ederim, braz da ikin
ci cinayeti, Beksill'de genç kı -

zın öldürühnesi hadisesini düşü
nünüz. O akşam ben, Eastbour -
nede domino oynıyordum. Her • 
halde bu ci.heti kabul etmelisi -
niz. 

Bu son sözü müzafferane bir 
eda ile söyledi. 

Poirot: 

- Pekala, öyle olsun.. fakat 
bir gün yanlışlığı o kadar kolay 
bir şeydir ki.. öyle değil mi? E

ğer siz de sizinle beraber domi
no oynamış olan arkadaşınız 

Strang kadar inatçı iseniz hata
nızı değiştirmenize imkan yok 
tur. Otel defterindeki imzaya ge 
kimse ehemmiyet atfetmez. 

- Sizi temin ederim ki o ak • 

leoRs'AI 
ANKARA 

21 • 7.939 

1 STERLİN 
100 DOLAR 
100 FRANK 
100 LİRET 
100 İSVİÇRE Fı>. 
100 FLORİN 
100 RAYŞMAJUr 
100 BELGA 
lOODRABMİ 
lOG LEVA 
100 ÇEK. KRON 
lOOPEZETA 
100 ZLOTİ 
100 PE:SGO 
100 LEY 
108 DİNAR 
100 YEN 
100 İSVEÇ Fr. 
100 RUBLE 

KAPAN it 

5.93 
126.6475 

3.355 
6.66 

28.555 
67.335 
50.825 
ZL515 
ı.oszs 

1.56 
4.34 

U.035 
Z3.M5 
24.8425 
0.905 
2.8925 

34.62 
30.55 

23.9025 
Elham .,. Tahll aı 

Sivas - Erzurum m 19.91 

Sivaıı • Erzurum V -9.91 

Sl!BZI: FIATLl!RI 

fst.,.bul Belediyesi Merkes hiılinda 

j 
toptıı.n satılan Yllf meyva ve 

aebae fiatleri 

İyi 
Cinsi emsali k~ 

Bam ye 

Sakızkabağı. 

Çalı fasulyesi 
Ayşekadın 

Yeşil fasulye 
Domates kır 

• sınk 
Araka 
Semizotu 

Sivri biber 

Dolmalık biber 

Taze yaprak 

Pancar 
Soğan 

Sarımsak 

Patlıcan baş 

• orta 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

adet 

• 

15 

2 
8 
9 
7 
7 

15 
10 
2.50 

14 

13 
1(} 

4 
4 
5 
6 
4 

Hiyar • 3.60 
Maydanoz demet -.75 
Dereotu 
Nane 

• 
• 

-.75 
-.75 

Taze soğan büyük demet 2.50 
Frenk üzümü kilo 
Osmanpaşa elması • 9 
Akçe armudu _. 24 
armudu • 18 
Mustafa bey 
Yabani armut • 11 
Mürdüm eriği • 
Türbe eriği • 22 
Kayısı • 50 
Zerdali • 20 
Kiraz • 9 
Fındık • 12 
V~ne • 13 
Şeftali • 37 
Muz yerli • 70 
Ağaç çileği • 40 

ZAYİ - 3 üncü ilk mektep -
ten almış olduğum şehadetna -
meyi zayi ettim. Yenisini çıka
racağımdan eskisinin tıükmü 

yoktur. 
Hasan Ateşnak 

şam gece yarısını on dakika ge
çinceye kadar domino oynadım. 

- Görülüyor ki gayet iyi do -
mino oyruyorsunuz. 

- Zannedersem .. öyle. 
- Çok meharet istiyen bir o-

yundur. 

- Oh .. 9Dk eğlencelidir. Çok 
eğlencesi .. vaktile bu oyun Lon 

dra ahalisi arasında pek mergup 
idi. Biribirlerini tanımıyan kim
seler, domino masası etrafında 
maarife peyda ediyorlardı. Gül

dü. 
- Bir adam hatırlıyorum ve 

onu hiQbir zaman •ıınutamıyo -
rum .. Çünkü bana pek ziyade na 
zarı dikkatimi celbeden bir şey 
söylemişti. Kahvelerimizi içtik
ten sonra !:ır domino partisine 
başlamıştık. Yemin ederim ki 
oyuna başlıyalı yirmi dakika ol
duğu halıde onu adet.A hayatı -
mm ·b~angıcından beri tanı -
yor gibi olmuştum. 

Poirot, sordu: 
- Pekalıi, ne dedi? 

- Nerede aradın? 
(Arkası var) 
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iKDAM 
Abone Şartları 

DAHtı..l HARİCİ 

BUGON 
KUM&AQASINA ~. 
PAD4ATAN 
KOÇUK EL · YA~IN -

CEK DEFTEQ.INE 
IMZAATAH 

e,OYOK EL 
OLACAKTlll 

Senelik 
8 aylık 
a aylık 
1 • 

uoo Kr· 
.00 Kr. 
aoo Kr. 
100 Kr. 

2300 Kr. 
1650 Kr . 

800 Kr. 

ILA N 
TEK StlTUN 
SANTİMİ 

Birlııd Sahife 
ikinci Sahile 
tl'çUncU Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 - 6 mcı aahlfeler 
1 • 8 inci Sahifeler 

'°°kurut 
%50 klll'Uı 

200 kuruş 
100 kuruş 

50 kuruş 
ao kurut 

GazetemlıJde neşrttlrlle· 

cek b!Jcümle ticari Hanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramaıızade hanında İlancılık 
ij.:ollektlf şirketinden alınır. 

Yeni Radyo mevsiminin yak
laşması hasebi).e Beyoğlunda 

BAK ER 

T0RK(Y 
ı's 

~ANKASI 

mağazalaırı müdiriyeti, bütün 
1939 senesi 

Zenith Radyoları 
stoku üzerinde tenzilat ic•a
sına karar vermiştir. Stokıın 

tükenmesinden evvel istifa 
de ediniz. 

Kadın zarafetinin en 
büyük düşmanıdır. 
~-..;:DANSTA, 

SPORDA, 
GEZMEDE 

Ter elzl ••vdlk· 
lerlnlzln y•nın
d•n uzakl111,tır

m•ll'• mecbur 
ed•r. 

SUDORONO 
PERTEV 

Koltuk altı 

terleme s İne 
mani olur. 
Teri kesmez 
sadecemec• 
rasını değişti

rir elbiselerinizi, iç çamaşırlarınızı çürümek
ten, vücudünüzü ter kokusundan korur. 

ı----0. Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı üze

rinde Devlet Limanları Umum Müdürlüğü (eski Denizbank) bi -
nasının alt katındaki daireve nak Jetmiş olduğu alakadarana . ilAn 
olunur. (5274) 

İstanbul Baş acentaıhğı 
Galata a~ntalığı 
Sirkeci acentalığı 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme Komisyonundan : 

ı - Merkezimize ait Galata motörünün tekne ve makine ak -
samı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. 

2 - Keşif bedeli c659> liradır. 
3 - Bu işe ait şartnameler şunlardır: 
Fenni şartname, idari şartname. 
4 - İstekliler bu şartnameleri •4• kuruş mukabilinde merıte • 

zimiz levazımından alabilirle~ 
5 - Eksiltme 25/7/939 salı günü saat 14 te Galatada Karamus

tafapaşa sokağında mezkılr merkez eksiltme komisyonunda yapı
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat parası 49 lira 43 kuruştur. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve· 

sikalarla en aşağı 1000 liralık bu gibi işleri yaptıklarına dair vesi 
I ka göstermeleri şarttır. •2961> -1 

ŞİRKETİ HAYRIYEDEN 
SAZLI TENEZZÜH SEFERi 

SAZLI T ENEZZtlH SEFERİ 
Bay ve Bayanlardan mürekkep 8 kişilik en güzide bir saz 

heyeti, lokantacılıkta yüksek san'atkarlığı memleketimizde 
maruf olan Pandeli tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 
74 numaralı vapurumuz bugünlııü rumartesi günü Köprüden 
14.30 <lıı kalkarak muayyen iskelelerimize uğradıktan sonra 
Boğazi~ • ... açığında cevelan n yapacak, 20.45 de Köprüye ge
lecekti~ 

lstonbul Defterdarlıc ındon · -
Bronzdan mamul beş kuruşluklarla yüz p.ıralıkların ve nikel 

kuruşların 1 Kanunusani 939 dan itibaren tedavülden kaldırılmış 

olmasına rağmen yine bazı yerlerde mübadele vasıtası olarak ka
bul ve istimal eldildiği haber alınmıştır. 

Bu paraların nihayet 1 K. sani 1940 tarihine kadar vergi vesair 
borçlar mukabilinde malsandıklarınca kabulü mümkün olup ahar 
bir şekil ve surette tedavülüne imkan yoktur. Binaenaleyh halkın 
zarar görmemesi ve tebliğ hilafına hareketle kanuni takibata dü-
çar olmaması için keyfiyet ilan olunur. ( 4818f 

Adapazarı Asliye Huknk 
hakimliğinden: 

M. aleyh - Adapazarının küçük Peşkirci mahallesinden Ali oğlu 
Arif. 

Davacı - Adapazarı Kuyudibi mahallesinde oturan karınız 
Ahmet kızı Vesile Özen tarafından aleyhinizde açtığı gaiplik ve fes
hl nikah davasından dolayı ililne n vaki tebligat üzerine muayyen 
olan 7/6/939 tari!hinde muhakemeye gelmediğinizden !hakkınızda 
gıyap kararı verilmiş ve mahkemede 29/Eylf.ıl/939 cuma günü saat 
10 na talik edilmiş olduğundan mahkemeye devam olunmak üzere 
tayin olunan mezkur günde gelro enizi ve gelmediğiniz takdirde 
kanunen muktazi muamele yapılacağı iMnen tebliğ olunur. (5378) 

.ALTINKUM PLAJ re GAZIN OSU 
Konforlu banyo, ucuz ve nefis ve soğuk içkiler 
Köprü ve Beşiktaştan gidip gelme birinci mevki bilet 

ve kabine ile plaj ücreti 40 diğer iskelelerden 33 kuruştur. 

g DAVETİYE • 
1 Yaz mevsimi münasebetile ıalonlarımızda teşhır ettiıtimiz SON 

MODA ve ZENGiN çeşitlerimizi görmek için Galatada 

Büyük elbiıe ticarethanesini ziyaret etmeniz menfaatınız ıcabıdır. 
KADINLARA son moda Mantolar, Pardesüler ve ipekli 

Muşambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 
nevi Kostüm vd Pardcsülcr 

Hususi dairemizde her cinsten en iyi yerli ve lngiliz kumaşlarından 

ısmarlama Kostüm ve Pardesüler 
Teşhir ettiıtimiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSiTLE 

muamelemiz her yerden elverişlidir. 

Galatada E K S E L S Y O R büyük elbise 
Ticarethanesi Direktörlüğü 

KU TÜYÜ 
Yastık, yatak ve yorganlarını mutlaka kullanınız. 
Yazın •ıcak haoalarda yorgun baıını.zın •erin oe 
Jlumuıak kuıtüyü Jla•tık ile rahatını temin eder. 

KuttüyU yorgan, fllte ve yastık fl11tl11rınd11 
mUhlm tenzllAt yapıldı. ( 1 ) llraye alacağınız 
bir kuftUyU yaatık bu ucuzluğu ispata kAfldlr. 
ADRES: latanbul Çakmakcılarda Sandalyacılar sokak 

Kuttüyü fabrikası 

SATIŞ YERLERi: Ankara ve Beyoğlunda Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarında sahlır. 

!2 - Temmıız 1939 

1 Minimini yavrunuzun sıh

hatini düşününüz. Onlara ço
cuk arabalarının kraliçesi o
lan ve en iyi imal edilmiş, 

en fazla tekemmül ettirilmiş 
en sıhhi arabayı alınız. Yeni 
gelen 1939 modelinin 50 den 
fazla çeşid vardır. Her yer -
den ucuz fiaıt ve müsait şart
larla yalnız, 
lSAKER MAÖAZALARINDA 

ıbulabilirsjniz. 

Yatak, yemek ve çalış
ma odalarile salon takım

ları velhasıl her nevi mo -
bilyalar; BAKER (ESKİ 
HA YDEN) mağazalarında 

teşhir edilmekte ve her yer
den \lcuz fiat ve müsait şart
larla satılmaktadır. 

BAKER mağazalarının sattığı 
kostüm ve pardesüler, emsal

siz bir biçimdedir. 

SAÖLAM 

ŞIK 

ucuz 
Hali hazırda piyasamızın en 
zengin çeşidleri, her yerden 
ucuz fiat ve müsait şartlarla 
satıl!naktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
( LOKMAN HEKiM ) 
DA.HtLıYE MÜTAHASSISI 

Divanyolu 104 
Muayenehane saatleri ı Paza, 
hariç her gün 2.5 • 6, Salır 
Cumartesi 12 - 2.5 !ık araya 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Pazardan maada her gün 

saat 15 ten soıua 

Telefon: 40127 

.......................... ....,,, ....... ~ 
Sahibi ve Neıriyalı İdare Eden Il8' 
Muharrir! : Ali Naci KARACAN. 

Jlasıldıilt Yer: Son Telırat Basımevl 
.. .. -"" ' ...,,,,,, .. 

TÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
..__....._. ....... ...__. ..................................................... .__..__..,.._. ..................... ..__. . 

res · ıs TARiHi 1919 

MERKEZİ • • ANKARA 

HERNEVI MUAMELELER) 

• 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük : TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilerı ,, 
'? 

Çok müsait şartlarla sayın muşterHerimizin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak üzere gişelerimize müracaat olunması 

• 


